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Поздоровляємо! 
 
Придбавши новий холодильник, 
Ви обрали сучасний побутовий 
прилад найвищої якості. 
 
Ваш холодильник відзначається 
заощадливим споживанням 
електроенергії. 
 
Кожен прилад, який залишає 
наш завод, дбайливо 
перевіряється на функціонування 
та бездоганний стан. 
 
У разі виникнення питань – 
особливо щодо встановлення та 
підключення приладу – наша 
сервісна служба до Ваших 
послуг, див. розділ «Сервісна 
служба», стор. 23. 
 
Подальшу інформацію та 
асортимент нашої продукції Ви 
знайдете на нашій Інтернет-
сторінці. 
 
Прочитайте цю інструкцію з 
експлуатації, також поради щодо 
встановлення приладу та всю 
іншу інформацію, яка додається 
до приладу та керуйтеся нею. 
 
Зберігайте всю документацію 
для подальшого використання 
або наступних користувачів.  
 

Вказівки та зауваження щодо 
техніки безпеки 
 
Перед початком експлуатації 
приладу 
Уважно прочитайте інструкцію з 
експлуатації та монтажу! Вона 
містить важливу інформацію 
щодо встановлення, експлуатації 
та технічного догляду за 
приладом. 
Зберігайте всю документацію 
для подальшої експлуатації або 
для наступних користувачів. 
 
Технічна безпека 
 

 Увага! 
Ваш прилад містить у незначній 
кількості екологічно 
нешкідливий, проте 
легкозаймистий холодоагент 
R600a. Подбайте під час 
транспортування чи монтажу, 
щоби не пошкодити трубопровід 
холодильної системи. Витікання 
холодоагенту може спричинити 
травму очей або пожежу. 
У разі пошкодження: 
- Тримайте якнайдалі від 

приладу відкритий вогонь 
або джерело займання;  

- Витягніть штепсель з розетки 
електромережі; 

- Провітріть приміщення 
протягом кількох хвилин; 

- Негайно зателефонуйте до 
сервісної служби. 

Чим більше холодоагенту 
містить Ваш холодильник, тим 
більшим має бути приміщення, 
де його встановлюють. У 
випадку витікання холодоагенту 
в маленькому приміщенні може 
утворитися легкозаймиста суміш 
газу та повітря. Не можна 
перевищувати вміст агенту 
більш, ніж 8 гр на кожен 1 м3 

приміщення. Вміст холодоагенту 
зазначено на заводській табличці 
всередині приладу. 
 
Під час експлуатації 
- В жодному разі не розміщуйте 
всередині Вашого холодильника 
будь-які електроприлади (напр., 
нагрівачі та ін.). Небезпека 
вибуху! 
 

- Ніколи не використовуйте 
пароочисні прилади для 
розмороження або миття 
холодильника! Пара може 
потрапити на електродеталі та 
спричинити коротке замикання. 
- Не зберігайте в холодильнику 
вироби, що містять 
легкозаймисті гази та вибухові 
речовини (наприклад, аерозолі)! 
Небезпека вибуху! 
- Не використовуйте цоколь 
холодильника, ящики для 
продуктів, дверцята і т. д. замість 
сходинок або підпор. 
- Перед миттям холодильника, 
також для заміни ламп, 
обов'язково витягніть штепсель з 
розетки (або відключіть 
запобіжник). Не тягніть за 
кабель, беріться рукою тільки за 
штепсель! 
 
Увага: Коли Ваш прилад, 
настроєний на відповідну 
температуру та періодично 
вимикається (індикація: OFF) 
його електропостачання не 
переривається!  
 
- Напої з високим вмістом 
алкоголю зберігайте тільки 
вертикально, у щільно закритому 
посуді. 
- Не допускайте забруднення 
жирами чи олією пластикової 
поверхні та ущільнень дверцят, 
щоб на них не утворилися пори. 
- Слідкуйте, щоб вентиляційні 
отвори завжди були відкриті, не 
заставлені продуктами. 
- Не зберігайте в морозильній 
камері напої в бляшанках чи 
пляшках (особливо такі, що 
містять вуглекислий газ). 
Пляшки та бляшанки можуть 
вибухнути! 
- Ніколи не кладіть до рота 
заморожені продукти, щойно 
вийнявши їх з холодильної 
камери. Небезпека опіку 
холодом! 
- Не тримайте довго в руках 
заморожені продукти, лід та не 
доторкайтеся до труб випарника. 
Небезпека опіку холодом! 
 



- Ніколи не зішкрібайте ножем 
або гострими предметами шар 
інею чи льоду, також не 
відокремлюйте продукти, що 
примерзли до стінок морозильної 
камери. Так можна ненавмисне 
пошкодити трубопровід 
холодоагенту. Витікання 
холодоагенту може спричинити 
травму очей або пожежу. 
- Заміну кабелю електромережі 
та будь-які інші ремонтні роботи 
має провадити лише 
кваліфікований персонал 
сервісної служби. Монтаж та 
ремонт приладу, проведені 
неналежним чином, можуть 
спричинити небезпеку для життя 
користувача. 
 
Якщо в домі є діти 

 
- Пам'ятайте, холодильник – не 
іграшка! 
 
- Якщо Ваш холодильник 
замикається на замок, сховайте 
ключі якнайдалі від дітей! 
 
Загальні положення 
 
Прилад призначений для 
заморожування продуктів  
 
Прилад призначений лише для 
використання у домашньому 
господарстві. 

 
Прилад захищений від 
радіоперешкод згідно директиви 
ЄС 89/336/ЕЕС. 
 
Трубопровід холодоагенту 
перевірено на герметичність. 
 
Цей виріб відповідає 
спеціальним вимогам щодо 
безпечної експлуатації 
електроприладів  
(EN 60335/2/24). 
 

Вказівки щодо утилізації 
 
Утилізація упаковки 
 
Упаковка захищає Ваш 
холодильник під час 
транпортування. Всі матеріали, з 
яких вона виготовлена, не 
завдають шкоди довкіллю та 
переробляються повторно. Будь 
ласка, подбайте про довкілля, 
утилізуйте упаковку належним 
чином! 
 
Про відповідні способи 
утилізації, будь ласка, 
проконсультуйтеся у Вашого 
торгового представника або в 
комунальному підприємстві.  
 

 Увага! 
 
Не дозволяйте дітям гратися з 
упаковкою або її частинами, 
зробленими з гофрованого 
картону та плівки. Діти 
можуть задихнутися! 
 
Утилізація старих приладів 
 
Старі прилади не є непотребом! 
Завдяки утилізації належним 
чином можна отримати цінну 
сировину. 
 
Цей прилад марковано 
відповідно до Європейських 
положень 2002/96/ЕС щодо 
утилізації старих електричних та 
електронних приладів (waste 
electrical and electronic 
equipment). Ці положення 
окреслюють вимоги щодо 
утилізації та переробки старих 
приладів на території ЄС. 
 

 У старого холодильника, що 
вже відпрацював свій термін 
експлуатації, необхідно:  
 

• Відрізати з'єднувальний 
кабель разом зі 
штекером та прибрати 
їх подалі від дітей; 

• Зняти дверцята; 
• Залишити полиці та 

контейнери на своєму 
місці, щоб діти не могли 
потрапити всередину 
приладу. 

 
Не давайте дітям гратися зі 
старим приладом.  
Небезпека задихнутися! 

 
 
Холодильні прилади оснащені 
ізольованим трубопровідом, по 
якому подаються холодоагент і 
гази. Холодоагент і гази мають 
утилізуватися технічно 
правильно. Слідкуйте, щоби не 
пошкодити трубопровід 
холодоагенту до моменту 
кваліфікованої утилізації. 

 
 
 
 
 
 



Ваш новий холодильник 
 
 
Модель з двома дверцятами, холодильна камера з одностулковими дверцятами 
 
Ця інструкція з експлуатації підходить для багатьох моделей. Малюнки можуть відрізнятися. 
 
 

 
 
 
Холодильна камера     Морозильна камера 
 
1. Панель управління    10. Пристрій для приготування льоду * 
2. Відділення для зберігання   11. Контейнер для кубиків льоду 
      масла та сиру     12. Висувний ящик 
3. Пересувна полиця    13. Дверний висувний ящик 
4. Клавіша для пересувної полиці   14. Фільтр поглинання запахів ** / Водяний фільтр 
5. Скляні полиці 
6. Дверна полиця 
7. Полиця для пляшок 
8. Відділення для зберігання овочів та  * не видно на малюнку  
       фруктів 
9. Висувний контейнер для великої кількості **аксесуари 
      свіжих харчових продуктів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Модель з трьома дверцятами, холодильна камера з двостулковими дверцятами 
 
Ця інструкція з експлуатації підходить для багатьох моделей. Малюнки можуть відрізнятися. 
 

 
 
 
 
Холодильна камера     Морозильна камера 
 
1. Панель управління    10. Пристрій для приготування льоду * 
2. Відділення для зберігання   11. Контейнер для кубиків льоду 
      масла та сиру     12. Висувний ящик 
3. Пересувна полиця    13. Дверний висувний ящик 
4. Клавіша для пересувної полиці   14. Фільтр поглинання запахів ** / Водяний фільтр 
5. Скляні полиці 
6. Полиця для пляшок 
7. Відділення для зберігання овочів та  * не видно на малюнку  
       фруктів 
8. Висувний контейнер для великої кількості **аксесуари 
      свіжих харчових продуктів 
9. Дверна полиця  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Панель управління  
 

А Клавіша рower 
Вмикає та вимикає прилад. 
 

 Обережно! 
Якщо Ваш холодильник не 
працює, але підключений до 
електромережі, - його було 
вимкнуто за допомогою клавіші 
Рower. 
 
В Клавіша приготування льоду 
(ice) 
Вмикає та вимикає пристрій для 
приготування льоду. 
Див. розділ «Пристрій для 
приготування льоду» (стор. 16). 
 
С Сигнальна клавіша (alarm 
off) 
Вимикає звуковий сигнал. 
Див. розділ «Звуковий сигнал 
дверцят» (стор. 10). 
 
D Клавіша «супер-
охолодження» (super) 
Див. розділ «супер-
охолодження» (стор. 10). 
 
Е Клавіша «супер-
заморожування» (super freezer)  
Див. розділ «супер-
заморожування» (стор. 10). 
 
F Індикаторна панель 
Температура холодильної камери 
зазначається на індикаторній 
панелі. Окремі функції, при 
ввімкненні, зазначаються 
символами, наприклад, «супер-

заморожування» - . 
В режимі Setup (додаткове 
налаштування) на індикаторній 
панелі відображуються меню та 
опції.  
Див. розділ «Режим Додаткове 
налаштування» (стор. 12). 

G Клавіші вибору  
Настройка температури 
вмикається за допомогою клавіш 
вибору . 
Див. розділ «Настройка 
температури» (стор. 9). 
Для вибору меню в режимі Setup 
див. розділ «Режим Додаткове 
налаштування» (стор. 12). 
Н Установочні клавіші  
 
При настройці температури 
температура може змінюватися 
за допомогою установочних 
клавіш . 
Див. розділ «Настройка 
температури» (стор. 9). 
Для настроювання параметрів 
меню див. розділ «Режим 
Додаткове налаштування», (стор. 
12). 
 
І клавіша Setup - (setup) 
Ця клавіша вмикає та вимикає 
режим Setup. Якщо Режим Setup 
вимикається клавішею Setup, 
вибрані настройки зберігаються. 
 
J Клавіша Відпустка (vacation) 
Вмикає та вимикає «режим 
Відпустка», що заощаджує 
електроенергію (стор. 14). 
 
 

 Кожне натискання клавіші 
супроводжується акустичним 
сигналом, якщо в режимі Setup 
ця функція ввімкнена у TON- 
меню (ON). 
 

Індикаційні символи    
 

 

Індикація для 
холодильної 
камери. 

 

 

Індикація для 
морозильної 
камери. 

 

 

Функцію «супер» 
охолодження» 
або «супер-
заморожування» 
ввімкнено, див. 
стор. 10. 

 

 
 

Клавішу 
Відпустка 
ввімкнено, див. 
стор. 14. 

 

 

Можливості 
настроювання у 
«Режимі Setup», 
див. стор. 12. 

 

 

З'являється 
попередження, 
див. стор. 17. 

 

 

Пристрій для 
приготування 
льоду 
ввімкнений, див. 
стор. 16.  



Встановлення 
 
Місце встановлення приладу 
 
Для встановлення приладу 
підходить сухе приміщення, яке 
добре провітрюється. Місце для 
встановлення приладу не має 
піддаватися прямому сонячному 
опроміненню та знаходитися 
поблизу нагрівальних приладів, 
таких, як піч, батареї та інше. 
Якщо неможливо уникнути 
встановлення приладу поблизу 
нагрівальних приладів, 
використовуйте теплоізоляційну 
панель, або ж прилад необхідно 
встановити на нижчезазначеній 
відстані від нагрівальних 
приладів:  
 
- 3 см від електричних плит  
- 30 см від нагрівальних чи 
кухонних приладів, що 
працюють на твердому чи 
рідкому паливі. 
 
Підлога (цоколь) на місці 
встановлення має витримувати 
вагу прилада, при необхідності 
зміцніть підлогу (цоколь). Для 
бездоганної роботи пристрію з 
приготування льоду прилад має 
стояти строго вертикально. 
 
Зверніть увагу на температуру та 
вентиляцію приміщення! 
На заводській табличці можна 
знайти т. зв. «кліматичний клас», 
що означає температуру 
приміщення, в якому має 
знаходитися Ваш холодильник. 
 
Кліматичний 

клас 
Припустима 
кімнатна 

температура 
SN +10 ºС до 32 ºС 
N +16 ºС до 32 ºС 
ST +18 ºС до 38 ºС 
T +18 ºС до 43 ºС 

 
Вентиляція 
Ніколи не закривайте 
вентиляційні отвори на 
цокольній ніші спереду. Інакше 
холодильник працюватиме 
сильніше, що спричинить 
перевитрату електроенергії. 
 

Закріплення 
 
Для надійного встановлення 
прилад необхідно з’єднати 
болтами з сусідніми кухонними 
(або вбудованими) меблями. 
Тому дуже важливо, щоб кухонні 
(вбудовані) меблі були надійно 
прикріплені до цоколів (основи) 
або стін. В разі перепланування 
приміщення чи після ремонту 
знову встановіть прилад згідно з 
рекомендаціями. 
 
Безпосереднє місце 
встановлення 
Оскільки прилад багато важить, 
він потребує підлоги та цоколя, 
що витримують серйозні 
навантаження. 
Вага приладу при повному 
завантаженні становить 
приблизно 500 кг. 
  
У разі сумнівів 
проконсультуйтеся з 
архітектором або фахівцем з 
будівництва. 
 
Як встановити та підключити 
прилад 
 

 Обережно! 
Прилад має встановлюватися 
та підключатися кваліфікованим 
фахівцем, згідно з інструкцією з 
встановлення, яка додається до 
приладу.  
 
Після встановлення не вмикайте 
прилад, а зачекайте як мінімум 
півгодини (під час 
транспортування буває, що 
мастило з компресора потрапляє 
до системи охолодження). Тим 
часом вимийте холодильник 
всередині, перед першим 
вмиканням (див. розділ «Як мити 
холодильник», стор. 17). 
 

Підключення до електромережі
 
Не користуйтеся подовжувачем 
або розподільником, вмикайте 
прилад безпосередньо в розетку. 
 
Розетка має знаходитися в 
доступному місці. 
 
Підключайте прилад тільки до 
мережі перемінного струму 220-
240 В/50 Гц через розетку, 
встановлену з дотриманням усіх 
відповідних нормативів. Розетка 
має бути оснащена 
запобіжником від 10 А та вище. 
 
Якщо прилад експлуатується 
не в країнах Європи, то на 
заводській табличці треба 
перевірити, чи відповідають 
вказана напруга та вид струму 
показникам Вашої 
електромережі. Заводська 
табличка знаходиться 
всередині приладу ліворуч та 
внизу. При необхідності, 
замінити кабель 
електромережі має право лише 
кваліфікований електрик. 
 

 Застереження! 
 
В жодному разі не підключайте 
прилад через мережевий 
фільтр або до перетворювача 
постійного струму в 
перемінний 230 V (напр., до 
геліоустановок чи корабельних 
електромереж). 
 



Настройки заводу-виробника 
 
З заводу-виробника прилад 
поставляється з наступними 
настройками: 
 
- Мова індикаторної панелі: 

Англійська 
- Одиниця виміру 

температури: °С 
- Температура холодильної 

камери: +4 °С 
- Температура морозильної 

камери: -18 °С 
 
Примітка: 
Настройки заводу-виробника 
(мова, одиниця виміру 
температури) можна змінювати в 
режимі Setup. 
 
Ввід приладу в експлуатацію 
 
● Натисніть клавішу Рower. 
Прилад починає охолоджувати. 
Якщо відкрити дверцята, 
вмикається внутрішнє освітлення 
приладу 
 
Примітка: 
Почекайте 2-8 годин, поки буде 
досягнута попередньо настроєна 
температура (настройка заводу-
виробника), і лише потім 
закладайте продукти до 
холодильника. 
Щоб змінити попередньо 
настроєну температуру -> див. 
«Як настроїти температуру»,  
стор. 9. 
 

Як настроїти температуру 
 
Для настройки температури 
необхідно: 
 
● За допомогою клавіш ◄ або ► 
ввімкнути режим Setup. 
 

 
 
► для холодильної камери 
 

 
 
◄ для морозильної камери 
 
З'являється відповідний символ 

. 
 
Холодильна камера 
Температура може 
настроюватися від +2 °С до +8 
°С. Ми рекомендуємо 
температуру + 4 °С. 
 
Настройка температури може 
змінюватися за допомогою 
установочних клавіш + (вища 
температура) або - (нижча 
температура). Температуру 
можна настроювати крок за 
кроком починаючи з 1 °С. 
Настройка температури 
холодильної камери: 
● За допомогою клавіші ► 
ввімкнути режим Setup. 
З'являється символ . 

 
 
● Настроїти потрібну 
температуру за допомогою 
установочних клавіш  
+ (вища температура) або - 
(нижча температура).  
 

Морозильна камера 
 
Температура може 
настроюватися від - 14 °С до - 23 
°С. Ми рекомендуємо 
температуру -18 °С. 
Настройка температури може 
змінюватися за допомогою 
установочних клавіш + (вища 
температура) або - (нижча 
температура). Температуру 
можна настроювати крок за 
кроком починаючи з 1 °С. 
 
Настройка температури 
морозильної камери: 
 
● За допомогою клавіші ◄ 
ввімкніть режим Setup. 
З'являється символ  . 
 

 
● Виберіть потрібну температуру 
за допомогою установочної 
клавіші + (вища температура) 
або - (нижча температура).  
 
Настройка мови 
Після вводу приладу в 
експлуатацію, по дефолту, всі 
повідомлення на індикаторній 
панелі з'являються англійською 
мовою.  
Іншу мову повідомлень можна 
вибрати відповідно до таблиці на 
стор. 13.  
Щоб змінити мову: 
● Натисніть клавішу setup. 
● Натискайте клавішу вибору ►, 
поки не з'явиться напис 
ENGLISH. 

 
● Натискайте клавішу + або -, 
поки не з'явиться потрібна мова. 
● Натисніть клавішу  setup, щоб 
зберегти настройки. На 
індикаторній панелі знову 
з’являється настроєна 
температура.  



Пересувна полиця 
 
Прилад оснащено пересувною 
полицею, висота якої може 
регулюватися.  
 

 
 
- Тумблер угору: 

Полиця переміщується вгору. 
- Тумблер вниз: 

Полиця переміщується вниз. 

 Максимальне завантаження 
пересувної полиці: 10 кг. 
 
З метою запобігання травм, при 
перевантаженні пересувний 
механізм блокується.   
 
Звуковий сигнал дверцят 
 
Якщо дверцята приладу 
відчинені довше 1 хвилини, 
вмикається звуковий 
попереджувальний сигнал, а на 
індикаторній панелі з’являється 
повідомлення: 
 

 
 
● Зачиніть дверцята. 
 
При натисканні на сигнальну 
клавішу alarm off 
попереджувальний сигнал 
вимикається.  
Якщо дверцята приладу 
залишаються відчиненими, через 
1 хвилину знову вмикається 
попереджувальний сигнал. 

Функція «супер» 
 
Якщо функція «супер» 
ввімкнена, прилад охолоджує 
приблизно 6 годин, до 
попередньо настроєної заводом-
виробником «супер» 
температури.  
  
Функція «супер» вимикається: 
● при повторному натисканні 
однієї з клавіш «супер»: super 
cool або super freezer;  
● при ввімкненні функції Есо; 
● при ввімкненні режиму 
Відпустка; 
● при ввімкненні режиму Sabbat 
(Спокій). 
 
Через приблизно 50 годин 
прилад автоматично 
переключається на попередньо 
настроєну функцією «супер». 
 
«супер-охолодження» 
 
Функція «супер-охолодження» є 
ідеальною для швидкого 
охолодження напоїв та при 
закладанні великої кількості 
харчових продуктів.  
Ця функція вмикається 
натисканням клавіші super cool. 
Якщо функція «супер-
охолодження» ввімкнена, на 
індикаторній панелі світиться 
символ  та . 
 

 
 
«супер-заморожування» 
 
Функція «супер-заморожування» 
є ідеальною при закладанні 
великої кількості харчових 
продуктів. Її необхідно 
ввімкнути за 4-6 годин до 
закладання продуктів. Для 
максимального замороження 
необхідні 24 години. 
 

Ця функція вмикається 
натисканням клавіші super 
freezer. 
 
Якщо функція «супер-
заморожування» ввімкнена, на 
індикаторній панелі світиться 
символ  та . 
 

 
 
Холодильна камера з 
двостулковими дверцятами 
 

 
 
Кожна стулка двостулкових 
дверцят може відчинятися 
окремо. 
 

 
 
Обережно зачиняйте дверцята! 
Поперечина, вмонтована в ліву 
стулку, має защібнутися при 
зачиненні дверцят. Інакше 
можливі ушкодження приладу 
або передніх частин сусідніх 
меблів. 
 
 
У поперечину вмонтовано 
обігрівальний пристрій, щоб 
запобігти утворенню конденсату. 
 

 
 
 
 



Щоб вімкнути чи вимкнути 
обігрів:  
 

 
 
● Одночасно натиснути та 
тримати впродовж 3 секунд 
клавіши super cool та super 
freezer. 
 
Якщо функцію обігріву 
ввімкнено, на індикаторній 
панелі з’являється наступне 
повідомлення: 
 

 
 
Варіанти оснащення 
холодильника 
 
Холодильна камера 
 
Ви можете за бажанням 
змінювати положення полиць та 
контейнерів всередині 
холодильника. 
 
Полиці 
 
Положення скляної полиці 
можна змінювати. 
 

 
 
● Підніміть передню частину 
полиці та пересувайте по 
направляючих вгору або вниз. 
 
● Перемістіть полицю рухом 
вперед на бажану висоту. 
Держаки введіть у направляючі. 

Як зняти полицю: 
 

 
 
● Підняти полицю спереду та 
переміщайте по направляючих 
до отворів. Витягніть полицю 
рухом на себе. 
 

 
 
● Вставте полицю в отвори 
направляючих та притисніть 
вниз. Встановіть полицю на 
бажаній висоті. 
 
Дверна полиця 
 

 
 
● Трохи підніміть полицю та 
витягніть її. 

 
 
● Встановіть полицю на бажаній 
висоті та притисніть вниз. 
 

Висувний ящик 
 

 
 
● Щоб вийняти висувний ящик, 
трохи підніміть його. 
 

 
 
● Щоб поставити висувний ящик 
на місце, знову трохи підніміть 
його, вставте у виступи. Потім 
опустіть ящик та засуньте. 
 



Морозильна камера 
 
Перед миттям, висувний ящик 
морозильної камери можна 
витягти. 
 

 Перш ніж витягти дверний 
висувний ящик, треба спочатку 
зняти верхній висувний ящик. 
 

 
 
● Послабте затвори на 
висувному ящику за допомогою 
викрутки, перемістивши їх на 
90°. 
 

 
 
● Перед тим, як вийняти 
висувний ящик, трохи підніміть 
його. 
● Щоб поставити висувний ящик 
на місце, треба його трохи 
підняти та вставити у виступи. 
Опустіть висувний ящик та 
засуньте на місце. 
 
● Знову затягніть затвори на 
висувному ящику за допомогою 
викрутки, назад на 90°. 
 

Режим Додаткове 
налаштування  
 
Окреме налаштування  
 
Є кілька функцій меню для 
окремого налаштування, на 
вимогу користувача. 
Ці налаштування виконуються в 
режимі Setup. 
 
Для ввімкнення режиму Setup: 
 
● Натисніть клавішу setup. 

 
 
На індикаторній панелі 
з’являється перша функція меню 
(одиниця виміру температури). 
 
Щоб перейти до наступної 
функції меню: 

 
 
● Натисніть клавішу вибору ◄ 
або ►. З’являється наступна 
функція та її швидка настройка 
(як правило on (ввімк.) або off 
(вимк.). 
 
Щоб відрегулювати функцію 
меню: 
 

 
 
● Натисніть установчу клавішу + 
або -. 
 

 
 
Змінені настройки зберігаються, 
якщо наступна функція меню  
 вибирається за допомогою 
клавіші ◄ або ►. 
 
Для вимкнення режиму Setup: 
 
● Натисніть клавішу setup. 
Всі змінені настройки 
зберігаються. 
 
Якщо впродовж 20 секунд не 
буде натиснута жодна з клавіш,  
режим Setup автоматично 
вимикається.  
 
Усі змінені настройки 
зберігаються. На індикаторній 
панелі знову з’являється 
настроєна температура. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Меню у  режимі Setup 
 
Меню Позиції регулювання Текст індикації 
Одиниця виміру температури °С (Градусів Цельсія) 

°F (Градусів Фаренгейта) 
°С 
°F 

Мова 
 

німецька 
англійська 
французька 
датська 
фінська 
грецька 
нідерландська 
італійська 
польська 
португальська 
норвезька 
російська 
шведська 
іспанська 
турецька 
чеська 

DEUTSCH 
ENGLISH 
FRANCAIS 
DANSK 
SUOMI 
ELLINIKA 
NEDERL 
ITALIANO 
POLSKI 
PORTUG 
NORSK 
RUSSK 
SVENSKA 
ESPANOL 
TURKCE 
CESKY 

Звук 
 

Ввімк./ ON 
Вимк./ OFF 

TON 
 

Режим заощадження 
електроенергії (функція Есо) 

Ввімк./ ON 
Вимк./ OFF 

ECO MODE 

Одиниця виміру температури 
 
Температура може 
висвітлюватися на індикаторній 
панелі в градусах Фаренгейта 
(°F) або в градусах Цельсія (°С). 
● Натисніть клавішу setup. 

 
З’являється перша функція меню 
(одиниця виміру температури). 

 
● Щоб переключити панель з 
градусів Фаренгейта (°F) на 
градуси Цельсія (°С), натисніть 
установчу клавішу. 
● Натисніть клавішу setup, щоб 
зберегти настройку. На 
індикаторній панелі знову 
відображується настроєна 
температура.  
 

Настройка мови 
 
Після вводу приладу в 
експлуатацію, по дефолту, всі 
повідомлення на індикаторній 
панелі з'являються англійською 
мовою.  
Іншу мову повідомлень можна 
вибрати відповідно до таблиці на 
стор. 13.  
Щоб змінити мову: 
● Натисніть клавішу setup. 
● Натискайте клавішу вибору ►, 
поки не з'явиться напис 
ENGLISH. 

 
● Натискайте клавішу + або -, 
gоки не з'явиться потрібна мова. 
● Натисніть клавішу  setup, щоб 
зберегти настройки. На 
індикаторній панелі знову 
з’являється настроєна 
температура.  
 

 

 
 



Режим заощадження 
електроенергії 
 
При ввімкненні функції 
заощадження електроенергії 
(функція Есо), прилад 
переключається на режим 
заощадження електроенергії. Ця 
функція попередньо 
настроюється заводом-
виробником, щоб зменшити 
споживання електроенергії. 
Фонове освітлення індикаторної 
панелі також зменшується. 
 
Щоб увімкнути функцію 
заощадження електроенергії: 
 
● Натисніть клавішу setup. 
● Натисніть клавішу вибору ►, 
доки не з'явиться ECO MODE та 
швидка настройка (ON/OFF). 
 

 
 
● Натисніть установчу клавішу + 
або -, щоб переключити 
настройку. 
● Натисніть клавішу setup, щоб 
зберегти настройки. 
 

 
 
На індикаторній панелі 
з’являється напис ECO. 
 
Ця функція вимикається: 
 
- при вимкненні функції Есо в  

режимі Setup, 
- при ввімкненні функції 

«супер-охолодження» та 
«супер-заморожування», 

- при зміні заданої 
температури приладу, 

-     при вимкненні приладу за 
допомогою клавіші Power. 

Режим Відпустка 
 
У разі довгої відсутності Ви 
можете перевести прилад у 
режим Відпустка, що заощаджує 
електроенергію. 
 
Настройки в режимі Відпустка: 
- Прилад працює в режимі 

заощадження електроенергії 
(див. «Режим заощадження 
електроенергії», стор. 14); 

- Внутрішнє освітлення 
вимкнено, 

- Функція «супер» 
охолодження вимикається 
(якщо ввімкнута). 

 
Щоби ввімкнути режим 
Відпустка: 
 
● Натисніть клавішу vacation. 
 

 
 
На індикаторній панелі  під 
настроєною заводом-виробником 
Есо - температурою з'являється 
символ VACATION. 
 
Щоб вимкнути режим 
Відпустка: 
 
● Натиснути клавішу vacation. 
Попередні настройки та 
показники температури знову 
вмикаються. 
 
 

Режим Спокій 
 
Настройки в режимі Спокій: 
- Функція «супер» 

охолодження вимикається 
(якщо ввімкнута); 

- Акустичний сигнал під час 
натискання клавіш 
вимикається (якщо 
ввімкнутий); 

- Внутрішнє освітлення 
вимкнено, 

- Фонове освітлення 
індикаторної панелі 
вимикається. 

Для ввімкнення режиму Спокій: 

 
● Натисніть та тримайте клавішу 
super cool. 
● Натисніть  клавішу vacation. 
● Натисніть клавішу super cool 
та тримайте натиснутою 
впродовж 3 секунд. 
На індикаторній панелі блимає 
символ VACATION. 
 

 
 
Фонове освітлення індикаторної 
панелі вимикається. 
На індикаторній панелі 
з’являється напис SABBAT. 
Режим Спокій ввімкнуто. 
 
Щоб вимкнути Режим Спокій: 
 
● Натисніть клавішу vacation. 
Попередні настройки та 
показники температури знову 
вмикаються. 
 

 
 
 



 
Зберігання харчових продуктів 
у холодильній камері 
 
При розміщенні харчових 
продуктів майте на увазі: 
 
- Дайте стравам та напоям 
охолонути перш, ніж ставити їх 
до холодильника. 
- Розміщуйте продукти 
харчування добре запакованими 
або накритими. Таким чином 
зберігаються аромат та свіжість. 
Крім того, цим Ви уникнете 
просочення продуктів 
невластивими їм запахами та 
забруднення пластику. 
- Уникайте забруднення 
пластику та ущільнень дверцят 
жирами та олією. 
- Напої з високим вмістом 
алкоголю зберігайте тільки 
вертикально, у щільно закритому 
посуді. 
 
При купівлі харчових 
продуктів майте на увазі: 
Дуже важливим для терміну 
зберігання Ваших харчових 
продуктів є «свіжість при 
купівлі». Це зрозуміло: чим 
свіжіші продукти Ви закладаєте 
у висувний ящик, тим довше 
вони можуть зберігатися. Тож 
купляючи продукти, обов’язково 
зверніть увагу на їх свіжість. 
 
Заморожування та зберігання 
 
Купівля сильно заморожених 
продуктів 
Купуючи сильно заморожені 
продукти: 
- Впевніться, що упаковка не 
пошкоджена. 
- Перевірте термін придатності 
товару. 
- Термометр у морозильнику 
супермаркета має показувати 
температуру, нижчу за -18 ºС. 
Якщо ні, то термін зберігання 
сильно заморожених продуктів 
зменшується. 
 

- Купуйте сильно заморожені 
продукти останніми. Перед тим, як 
везти їх додому, заверніть в 
газетний папір або покладіть до 
сумки-термосу. 
- Вдома негайно покладіть 
сильно заморожені продукти до 
морозильної камери. Продукти, 
термін придатності яких уже 
закінчився, приберіть з 
холодильника. 
- Ніколи не заморожуйте 
продукти повторно. Приготуйте 
з них яку-небудь страву (або 
просто зваріть чи підсмажте) і 
заморозьте в такому вигляді. 
 
Корисний об'єм 
Дані стосовно корисного об'єму 
холодильника Ви знайдете на 
заводській табличці. 
 
Якщо Ви бажаєте самі 
заморозити продукти 
Заморожуйте лише свіжі продукти 
найвищої якості. Упаковуйте 
продукти герметично, щоб вони не 
втратили смак та не висохли. 
Продукти повинні якнайшвидше 
та повністю промерзнути.  
 
Пакування харчових продуктів 

• Покладіть продукти до 
упаковки; 

• Повністю видаліть 
повітря; 

• Щільно закрийте 
упаковку; 

• Надпишіть на упаковці 
вміст та дату 
замороження. 

 
Матеріали, непридатні для 
пакування заморожених 
продуктів: 
Пакувальний та пергаментний 
папір, целофан, пакети для сміття, 
використані кульки для покупок. 
 
Матеріали, придатні для 
пакування заморожених 
продуктів: 
Поліетиленова плівка, 
пластмасова плівка у вигляді 
безшовного рукава, алюмінієва 
плівка, бляшанки для 
заморожування. 
Ці вироби Ви можете придбати в 
спеціалізованих магазинах  
 

Матеріали, придатні для  
перев’язування упаковки: 
 
Гумові кільця, пластмасові 
защіпки, шпагат або мотузка, 
морозостійка липка стрічка. 
Кульки та плівку-рукав з 
поліетилену можна герметизувати 
за допомогою приладу для 
зварювання поліетилену. 
 
Термін зберігання заморожених 
продуктів 
Тривалість зберігання залежить 
від замороженого продукту. 
При середній температурі: 
 
Риба, ковбаса, 
готові страви, 
хлібобулочні 
вироби 

 
 
до 6 місяців 

Сир, птиця, 
м'ясо 

до 8 місяців 

Овочі, фрукти до 12 місяців 
 
Розморожування заморожених 
продуктів 
Залежно від продукту та мети 
використання можна вибрати один 
з кількох способів 
розморожування: 
 

- при кімнатній 
температурі; 

- в холодильній камері; 
- в електродуховці, з або без 

тепловентилятора; 
- у мікрохвильовій печі. 

 
Примітка: 
Ніколи не заморожуйте продукти 
повторно. Приготуйте з них яку-
небудь страву (або просто 
зваріть чи підсмажте) і 
заморозьте в такому вигляді. 
 
Максимальне заморожування 
Продукти мають якнайшвидше та 
повністю промерзти. Тільки в 
цьому випадку збережуться 
вітаміни, поживні та смакові 
якості, а також приємний вигляд 
продуктів. 
Дані щодо максимального 
заморожування протягом 24 годин 
Ви знайдете на заводській 
табличці. Сильніше заморожує 
верхня частина морозильної 
камери. 
 



Пристрій для приготування 
льоду 
Цей пристрій призначений для 
приготування кубиків льоду. 
Як тільки холодильник досягне 
попередньо настроєної 
температури заморожування, 
починає функціонувати пристрій 
для приготування льоду. 
Як тільки контейнер заповнюється 
кубиками льоду, пристрій 
автоматично вимикається. 
Щоб уникнути злипання кубиків 
льоду, в контейнері періодично 
обертається металевий шнек 
(функція перемішування). 
Пристрій для приготування льоду 
може виробляти приблизно 1,3 кг. 
льоду впродовж 24 годин. 
Не кладіть пляшки або 
продукти, щоб швидко 
охолодити їх, в контейнер для 
кубиків льоду. Це може 
заблокувати та пошкодити 
пристрій. 
Як ввімкнути пристрій для 
приготування льоду 
 
● Переконайтеся, що контейнер 
для кубиків льоду на своєму місці 
та добре закріплений. 

 
● Натисніть на коавішу 
приготування льоду ice (на панелі 
управління). На індикаторній 
панелі засвічується символ ice. 
Важлива порада: 
Якщо пристрій для приготування 
льоду використовується вперше чи 
після довгої перерви, з причин 
дотримання гігієни не 
використовуйте лід першого ж 
дня. Видаліть кубики льоду та 
помийте контейнер! 
 
Як вимкнути пристрій для 
приготування льоду 
Вказівка: 
 
За кілька годин до вимкнення 
пристрою закрийте кран, по якому 
до нього подається вода. 
 
Для вимкнення пристрою: 
Натисніть клавішу ice на панелі 
управління 
 
 

Як зняти та помити контейнер 
для кубиків льоду 
 
Якщо кубики льоду довго не 
виймалися з контейнера, вони 
зменшуються, злипаються та 
набувають неприємного запаху. 
 
● Витягнути контейнер для 
кубиків льоду. 
● Спорожніть та помийте теплою 
водою. 
● Добре висушіть контейнер та 
обертальний шнек (функція 
перемішування), щоб свіжі кубики 
не примерзли до них. 
● Поставте контейнер для кубиків 
льоду на місце.   
Виробництво льоду 
продовжується. 
 
Так Ви можете заощаджувати 
електроенергію 
 
- Для встановлення приладу 
підходить сухе приміщення, яке 
добре провітрюється. Місце для 
встановлення приладу не має 
піддаватися прямому сонячному 
опроміненню та знаходитися 
поблизу нагрівальних приладів, 
таких, як піч, батареї та інше. 
Якщо неможливо уникнути 
встановлення приладу поблизу 
нагрівальних приладів, 
використовуйте теплоізоляційну 
панель/ 
- Дайте стравам та напоям 
охолонути перш, ніж ставити їх 
до холодильника 
- Бажано розморожувати 
заморожені продукти в 
холодильній камері. Таким чином 
Ви використаєте холод 
заморожених продуктів для 
охолодження готових страв. 
- По можливості, відчиняйте 
дверцята холодильника на дуже 
короткий час. 
 
 

Шуми під час робити 
холодильника 
Нормальні шуми 
 
Гудіння – працює холодильний 
агрегат. Працює вентилятор 
системи циркуляції повітря. 
 
Дзюркіт, булькіт або дзижчання 
– холодоагент тече по трубах. 
 
Клацання – вмикається та 
вимикається двигун. 
 
Шуми, які можна легко усунути  
 
Холодильник стоїть нерівно 
Будь ласка, вирівняйте прилад за 
допомогою нівеліра.  
Відрегулюйте ніжки або 
підкладіть підставки, для 
рівноваги.  
Висувні ящики, контейнери чи 
полиці погано встановлені або 
застрягли.  
Будь-ласка, вийміть їх та знову 
поставте на місце. 
Посуд (контейнери) торкаються 
один одного. 
Будь ласка, розмістіть пляшки або 
посуд таким чином, щоб вони не 
торкалися один одного. 
 
Розморожування приладу 
Прилад розморожується 
автоматично. 
 
Як виключити чи припинити 
експлуатацію приладу 
Щоб виключити прилад: 
● Натисніть клавішу power. 
 
Як припинити експлуатацію 
приладу. 
Якщо Ваш прилад тривалий час не 
використовуватиметься: 

• Витягніть з нього всі 
продукти; 

• Обов’язково витягніть 
штепсель з розетки або 
від’єднайте запобіжник! 

• Спорожніть контейнер для 
льоду (див. «Пристрій для 
приготування кубиків 
льоду», стор. 16); 

• Помийте прилад всередині 
(див. «Як помити 
холодильник», стор. 17) 

Щоб уникнути неприємного 
запаху, залиште дверцята 
відкритими. 



Як помити холодильник 
 
● Натисніть клавішу Power та 
вимкніть прилад! 
Витягніть мережевий штекер або 
від’єднайте запобіжник! 
 
● Вимийте холодильник теплою 
водою з невеликою кількістю 
миючого засобу. Стежте за тим, 
щоб мильний розчин не потрапив 
на панель управління або на 
лампи. 
 
● Ущільнення дверцят мийте 
лише чистою водою та ретельно 
витріть насухо. 
 
● Вентиляційні отвори чистіть за 
допомогою пилососа. 
 
● Поверхні приладу вимийте 
вологою ганчіркою. Після цього 
витріть насухо. 
 
По закінчення миття: 
Ввімкніть штекер у розетку або 
під’єднайте запобіжник. 
Натисніть клавішу Power та 
ввімкніть прилад. 
 

 Увага! 
 
- Ніколи не використовуйте для 
миття  холодильника пароочисні 
прилади! 
- Мильний розчин не повинен 
потрапити на панель управління 
або лампи. 
- Не використовуйте засоби для 
миття та чищення, що містять 
пісок або розчинники. 
- Ніколи не мийте контейнери та 
аксесуари приладу в 
посудомийній машині. Вони 
можуть деформуватися. 
 
Неприємний запах 
Якщо відчувається неприємний 
запах: 
● Натисніть клавішу Power та 
вимкніть прилад! 
● Витягніть всі продукти з 
приладу. 
● Вимийте холодильник 
всередині (див. розділ «Як 
помити холодильник», стор. 17) 
● Вимийте всі контейнери та 
аксесуари холодильника. 

● Герметично упакуйте продукти 
з сильним запахом, щоб 
уникнути неприємного запаху в 
холодильнику. 
● Натисніть клавішу Power та 
ввімкніть прилад! 
● Покладіть продукти до 
холодильника. 
● Через 24 години перевірити, чи 
не відчувається знову 
неприємний запах. 
● При необхідності замініть 
фільтр для поглинання запахів. 
 
Попереджувальні 
повідомлення на дисплеї 
Якщо одночасно з'являються 
декілька попереджувальних 
повідомлень, перевірити кожне 
попередження окремо. 
Доки на дисплеї відображається 
попереджувальне повідомлення, 
не можна натискати жодну з 
клавіш.  
 
Сигнальний звук дверцят 
 

 
Причина 
Дверцята нещільно зачинені або  
відкриті протягом довгого часу.. 
 
Допомога 
Натиснути сигнальну клавішу 
alarm off. Зачинити дверцята. 
Індикація зникає. 
 
Сенсорна помилка 
 

 
Причина 
Можливо – технічний дефект 
приладу. 
Допомога 
Провести самотестування 
приладу. 
 

Мінімальна напруга 
електромережі 
 

 
 
Причина 
 
Фактична напруга електромережі 
вийшла за гранично допустиму 
межу. 
 
Допомога 
 
Неприпустимі будь-які 
маніпуляції з клавішами. Коли 
напруга електромережі 
підвищиться, попередження 
зникне. Якщо воно не зникає 
протягом довгого часу, 
зателефонуйте до служби 
енергозабезпечення. 
 



Самотестування приладу 
 
Перш ніж зателефонувати до 
сервісної служби, проведіть 
самотестування приладу. 
 
● Вимкніть прилад та зачекайте 
5 хвилин. 
Дверцята залишіть відчиненими. 
● Ввімкніть прилад. 
 

 
 
● Натисніть одночасно клавіши 
setup та alarm off та тримайте 5 
секунд. 
 
Стартує програма  
самотестування. На індикаторній 
панелі одне за одним з'являються 
різні повідомлення.  
 
Якщо під час самотестування 
приладу виявлено помилку, на 
індикаторній панелі з'являється 
символ ALARM та 
повідомлення про помилку. 
Зображується (наприклад, Е04 = 
Сенсорна помилка). 
 

 
 
Сповістіть сервісну службу про 
це попереджувальне 
повідомлення. 
 
Якщо під час тестування 
помилок не виявлено, то по 
завершенню тестування на 
індикаторній панелі знову 
з'являється попередньо 
настроєна температура. 
 

Водяний фільтр 
 

 Небезпека важких 
захворювань та смертельних 
наслідків! 
 
Не використовуйте прилад там, 
де якість води сумнівна або 
недостатня, без відповідної 
дезинфекції перед та після 
фільтрування. 
 
Змінний картридж для фільтру 
поглинання запахів можна 
придбати у сервісній службі або 
у торгового представника. 
Змінюйте цей фільтр принаймні 
раз на 6 місяців. 
 
Важливі вказівки щодо 
водяного фільтру 
 
● Система водопостачання 
холодильника після 
користування перебуває під 
низьким тиском. Будьте 
обережні, виймаючи фільтр! 
● Якщо прилад не 
використовувався протягом 
тривалого часу, також якщо вода 
тхне або має неприємний 
присмак, промийте систему 
водопостачання. Для цього 
протягом кількох хвилин 
зливайте воду з контейнеру для 
води. 
Замініть фільтр, якщо 
неприємний смак або запах все 
ще відчуваються. 
 
Заміна змінного картриджу 
 

 
 
● Поверніть змінний ковпачок на 
цоколі приладу на 90-180º проти 
годинникової стрілки та 
витягніть змінний картридж. 
 

● Витягніть новий змінний 
картридж з упаковки та видаліть 
захисний ковпачок. 
 

 
 
● Зніміть ковпачок змінного 
картриджу, що відпрацював свій 
термін, та надіньте на новий 
змінний картридж. 
 

 
 
● Введіть змінний картридж зі 
змінним ковпачком у 
горизонтальному положенні до 
упору в отвір на цоколі приладу. 
 
● Поверніть змінний картридж 
на 90-180º за годинниковою 
стрілкою. 
 
● Пропустіть кілька літрів води 
через контейнер для води. 
Завдяки цьому з системи 
водопостачання видаляється 
повітря. 
 
● Вилийте воду зі змінного 
картриджу, який відпрацював 
свій термін. Змінний картридж 
можна утилізувати як домашнє 
сміття. 
 

 
 
 
 
 



PuriClean II Паспорт з технічними характеристиками 
   змінного картриджу водяного фільтру для морозильної камери  
   
Технічні деталі 
 
Швидкість протоку (максимальна)   0,78 GPM (2,9 л/хв.) 
Номінальний термін експлуатації (максимальний) 750 галон (2838 л.) 
Максимальна робоча температура   100 ºF (38 ºС) 
Мінімальний тиск      35 psi (241 kPa) 
Мінімальна робоча температура   33 ºF (1 ºС) 
Найвищий робочий тиск    120 psi (827 kPa) 
 

Стандарт № 42: Естетичні недоліки 
Використана вода Зниження % Параметр USEPA 

MCL 
Вміст Середній 

вміст Середнє 
значення 

Максимум Середнє 
значення 

Мінімум 
Необхідне 
мінімально 
припустиме 
зниження 

Хлор - 2,0 мг./л. ± 10% 1,88 мг./л. < 0,05 мг./л. 0,06 мг./л. > 97,26 % 96,84% 50% 
Смак та запах - - - - - - - - 

Частки ** - мін. 10,000  
часток/мл. 

5.700,000   
# /мл. 

30,583  
# /мл. 

69,000 # /мл. 99,52% 98,94% 85% 

 
Стандарт № 53: Нанесення шкоди здоров'ю 

Використана вода Зниження % Параметр USEPA 
MCL 

Вміст Середні
й вміст Середнє 

значення 
Максим

ум 
Середнє 
значенн

я 

Мінімум 
Необхідне 
мінімально 
припустиме 
зниження 

Мутність 1 NTU**  11  ± 1 NTU*** 10,73 NTU   0,36 NTU 0,049 NTU 97,09%  95,20%  0,5 NTU  
Цисти Зниження 

99,5%  
Мін. 50.000/л.  220,000  

±/л. 
< 1  < 1   > 99,99%   > 99,99%   > 99,95% 

Азбест  Зниження 
99% 

 Від 10' до 10' волокон/л.; волокна 
довжиною більше за 10 μг  

 155 MF/л. < 1    < 1  > 99,99% > 99,99%    99% 

Свинець при  рН 6,5 0,015 мг./л. 0,15 мг./л. ± 10% 0,153 мг./л. < 0,001 < 0,001 > 99,35% > 99,35% 0,10  мг./л. 
Свинець при  рН 8,5 0,015 мг./л. 0,15 мг./л. ± 10% 0,150 мг./л. < 0,001 < 0,001 > 99,35% > 99,35% 0,10  мг./л. 
Ртуть при рН 6,5 0,002 мг./л. 0,006 мг./л. ± 10% 0,006 мг./л. 0,00026 0,0005 98,72% 90,91% 0,002   мг./л. 
Ртуть при рН 8,5 0,002 мг./л. 0,006 мг./л. ± 10% 0,006 мг./л. 0,008 0,0015 98,72% 75,93% 0,002   мг./л. 

Ліндан 0,0002 
мг./л. 

0,002 мг./л. ± 10% 0,002 мг./л. 0,000025 0,00007 98,72% 96,50% 0,0002   мг./л. 

Токсафен 0,003 мг./л. 0,15 мг./л. ± 10% 0,015 мг./л. < 0,001 < 0,001 92,97% 91,67% 0,003   мг./л. 
Атразин 0,003 мг./л. 0,009 мг./л. ± 10% 0,00873 

мг./л. 
< 0,002 < 0,002 76,99% 75,31% 0,003   мг./л. 

 
*       Показники тестувалися при швидкості потоку 2,9 л./хв.; тиск 413,1 kPa; pH 7,5 + 0,5; Температура від 20º до 
+3ºС при нормальних лабораторних умовах. Однак фактична потужність може відрізнятися. Виконує “Health Claim 
Performance” (Дотримання вимог охорони здоров’я) перевірено та сертифіковано NSF International.  
**    Вимірювання у частках / мл. Розмір використаних часток становив 0,5-1 мікрометрів. 
***  NTU  (Nephelometric Turbidity Units)  –  вимірювання ступеню помутніння     
 

Моделі 750 перевірені NSF International на ANSI/NSF-стандарти 42 та 53 та сертифіковані щодо зниження: 
Стандарт № 42: Естетичне нанесення шкоди      Стандарт № 53: Нанесення шкоди здоров'ю 
Зниження смаку та запаху                                           Хімічна знижувальна одиниця 
Смак та запах хлорину                                                 Зниження свинцю, атразину, ліндану, 
Механічна змінна одиниця                                          ртуті та токсафену  
Зниження часток Категорія 1                                      Механічна змінна одиниця                             
                                                                                        Зниження вмісту цист, помутніння та азбесту 

   
Загальні умови користування 
Уважно прочитайте цей технічний паспорт та порівняйте здатність цієї одиниці з Вашими фактичними 
вимогами щодо очищення води.  
Цей виріб НЕ повинен використовуватися, якщо вода шкідлива з точки зору мікробіології або має 
низьку якість, без відповідної дезинфекції перед або після підключення до системи водопостачання. Ця 
система розроблена та сертифікована для зменшеного вмісту цист, тож має використовуватися для  
дезінфікованої води, в якій може бути наявна циста. 
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦЮ СИСТЕМУ ТІЛЬКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЇ ВОДИ. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА 
МІСЦЕВІ ВИМОГИ ТА НОРМАТИВИ. 
 
 



 
Як самостійно усунути незначні несправності 
 
Перш ніж зателефонувати до сервісної служби: перевірте, чи не зможете Ви самостійно усунути 
несправність за допомогою наступних вказівок. 
Пам'ятайте, що навіть під час гарантійного терміну Ви  маєте сплачувати за консультації, отримані Вами 
в сервісній службі. 
 
Прилад 
 
Несправність Можливі причини: Усунення: 

Збій електропостачання; спрацював 
запобіжник; мережевий штекер 
нещільно вставлений у розетку. 

Перевірити електропостачання в 
помешканні. Прилад має бути 
включеним. Перевірити, чи щільно 
вставлений штекер у розетку. 

Часте відкривання дверцят приладу. Не відчиняти дверцята приладу без 
необхідності. 

Була закладена велика кількість 
свіжих харчових продуктів.  

Ввімкнути функцію «супер» 
охолодження. 

 
Прилад не охолоджує.  
Внутрішнє освітлення не 
функціонує.  
Індикація не горить.  
 
Двигун вмикається все частіше, на 
все довший час. 

Закриті вентиляційні отвори. Почистити отвори або відсунути 
продукти. 

Температура в морозильній камері 
дуже низька. 

Перемикач температури настроєний 
на дуже низьку температуру. 

Настройте на більш високу 
температуру (див. «Як настроїти 
температуру, стор. 8) 

Перегоріла лампа. Замінити лампу (див. «Як замінити 
освітлювальні лампи» стор. 22). 

Внутрішнє освітлення не 
функціонує. 

Перемикач освітлення заклинило. Перевірити, чи може він рухатися. 
Відчувається неприємний запах. Продукти харчування з сильним 

запахом не були герметично 
запаковані. 

Помити прилад. Герметично 
запакувати продукти з сильним 
запахом (див. «Неприємний запах», 
стор. 16). 

 
Пристрій для приготування льоду  
 
Несправність Можливі причини: Усунення: 

Пристрій для приготування льоду не 
підключений до мережі 
енергопостачання. 

Зателефонувати до сервісної 
служби. 

Пристрій приготування льоду не 
отримує питну воду. 

Переконатися, що підключення 
водопостачання виконане належним 
чином. Якщо так, то зателефонувати 
до сервісної служби. 

 
 
 
 
Пристрій для приготування льоду не 
працює. 
 

Температура морозильної камери 
дуже висока. 

Перевірити температуру 
морозильної камери. При 
необхідності знизити температуру. 

Прилад або пристрій для 
приготування льоду були щойно 
включені. 

Потрібно десь 24 години, доки 
почнеться виробництво льоду. 

Витягли забагато льоду. Потрібно десь 24 години, доки 
контейнер для кубиків льоду знову  
заповниться. 

Низький тиск води. Щоб прилад нормально працював, 
тиск води має бути в межах 1,72 - 
8,25 бар. 

 
 
Пристрій для приготування льоду 
виробляє недостатньо льоду або 
кубики деформовані.  

Водяний фільтр забруднений або 
відпрацював свій термін 
експлуатації. 

Замінити водяний фільтр. 

Пристрій для приготування льоду не 
виробляє лід. 

Пристрій для приготування льоду не 
ввімкнений. 

Ввімкнути пристрій для 
приготування льоду на панелі 
управління. 

 
Пристрій для приготування льоду не 
виробляє лід. 

Прилад не забезпечується водою. Запросити водопровідника або 
зателефонувати до підприємства 
водозабезпечення.  



Перекручений трубопровід подачі 
води. 

За допомогою запірного вентиля 
перекрийте подачу води. Усуньте 
перекручення або замініть трубки. 

Низький тиск води. Щоб пристрій нормально працював, 
тиск води має бути в межах 1,72 - 
8,25 бар. 

Температура у морозильній камері 
дуже висока. 

Температура морозильної камери 
має настроюватися в межах -17-18 
ºС, при необхідності відрегулюйте. 
 

Контейнер для кубиків льоду 
неправильно встановлений.  

Перевірте, а при необхідності 
вийміть та засуньте знову. 

Вмонтовано невідповідний запірний 
вентиль. 

Невідповідні вентилі можуть 
спричинити низький тиск та завдати 
шкоди приладу.  

 
Пристрій для приготування льоду не 
виробляє лід. 

Виробник не несе відповідальності 
за ушкодження, спричинені 
неправильним установленням 
приладу або підключенням води. 

 

Низький тиск води. Щоб прилад нормально працював, 
тиск води має бути в межах 1,72 - 
8,25 бар. 

Запірний вентиль недостатньо 
відкритий. 

Повністю відкрити запірний 
вентиль. 

В шлангу подачі води до пристрою 
для приготування льоду намерзає 
лід. 

Температура у морозильній камері 
дуже висока. 

Температура морозильної камери 
має настроюватися в межах -17-18 
ºС, при необхідності відрегулюйте. 

Негерметичний шланг подачі води. Замінити шланг оригінальною 
запчастиною від виробника. 

З приладу витікає вода. 

Вмонтовано невідповідний запірний 
вентиль. 

Невідповідні вентилі можуть 
спричинити низький тиск та завдати 
шкоди приладу. 

 Виробник не несе відповідальності 
за ушкодження, спричинені 
неправильним установленням 
приладу або підключенням води. 

 

Низький тиск води. Щоб прилад нормально працював, 
тиск води має бути в межах 1,72 - 
8,25 бар. 

Запірний вентиль недостатньо 
відкритий. 

Повністю відкрити запірний вентиль 
та перевірити на герметичність. 
Перевірити мінімальний поток води. 

Вмонтовано невідповідний запірний 
вентиль. 

Невідповідні вентилі можуть 
спричинити низький тиск та завдати 
шкоди приладу. 

Перекручений трубопровід подачі 
води. 

За допомогою запірного вентиля 
перекрийте подачу води. Усуньте 
перекручення або замініть трубки. 

 
Потік води менший, ніж звичайно. 

Водяний фільтр забруднений або 
відпрацював свій термін 
експлуатації. 

Замінити водяний фільтр. 

 Виробник не несе відповідальності 
за ушкодження, спричинені 
неправильним установленням 
приладу або підключенням води. 

 

У воді або в кубиках льоду наявні 
суспендовані частки. 

Якщо вода заморожується та знову 
розтає, утворюються частки 
мінеральних відкладень. 

Частки не шкідливі для здоров'я! Це 
звичайне явище для водопроводів. 

 
 
 
 



Як замінити освітлювальні 
лампи 
 

 Увага! 
Витягніть штекер з розетки 
або від’єднайте запобіжник. 
Небезпека електричного удару!   

 Обережно! 
Не доторкайтеся руками  до 
галогенних ламп. Під час 
встановлення тримайте лампу 
тільки через м’яку серветку. 
 
Галогенні лампи вгорі 
холодильної камери 
 
Тип галогенних ламп: 
12 V/20 W/цоколь G4 
 

  
 
● Повернути захисне покриття та 
зняти його. 
 
● Викрутити перегорілу 
галогенну лампу. 
 

 
 
● Встановіть нову галогенну 
лампу. Під час встановлення 
тримайте лампу тільки через 
м’яку серветку. 
 
 
 

 
 
● Знову встановіть захисний 
абажур та поверніть його за 
годинниковою стрілкою. 
 
Галогенні лампи збоку 
 
Тип галогенних ламп: 
12 V/10 W/цоколь G4 
 

 
 
● Витягніть захисну рейку рухом 
до себе. 
● Зніміть шайбу рухом на себе. 
● Викрутіть перегорілу 
галогенну лампу. 
 

 
 
● Встановіть нову галогенну 
лампу. Під час встановлення 
тримайте лампу тільки через 
м’яку серветку. 
 

  
 
● Знову встановіть на місце 
шайбу. 
● Встановіть захисну рейку. 
 

 
 



Як замінити фільтр 
поглинання запахів 
 
Запасний фільтр Ви можете 
придбати у Вашого торгового 
представника. 
 

 
 
● Відкрийте тримач фільтру. 
 

 
 
● Зніміть відпрацьований фільтр 
поглинання запахів. 
● Встановіть новий фільтр 
поглинання запахів. 
 

 
 
● Закрийте тримач фільтру. 
 

Сервісна служба 
 
Перевірте, чи не можете Ви 
самостійно усунути несправність 
за допомогою вказівок у розділі 
«Як самостійно усунути незначні 
несправності». Адресу та 
телефон найближчої до Вас 
сервісної служби Ви можете 
знайти у телефонному довіднику 
або в переліку сервісних служб. 
 
Повідомте, будь ласка, сервісній 
службі номер виробу (Е-№) та 
модель виробу на заводській  
табличці, а також 
заводський номер (FD) Вашого 
приладу.   
 
Повідомивши номер виробу та 
заводський номер, Ви уникнете 
помилкових викликів персоналу 
сервісної служби, а також
заощадите пов'язані з цим 
витрати. 
 

 
 
Ці дані Ви знайдете на 
заводській таблиці. 
 

 

 
Siemens-Electrogeräte GmbH 
Carl-Wery-Straße 34,  
81739 Мюнхен 
 
 
Siemens-Electrogeräte GmbH 
 
www.siemens-homeappliances.com 
 
 
9000 264 676 (8707) 
 


