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Виробник не виключає можливості поширення цієї інструкції також на нові моделі 
продукції, що будуть виведені на ринок після виготовлення тиражу цієї інструкції з 
експлуатації за умови, що нові моделі продукції будуть ідентичні актуальним з огляду на 
особливості  їхньої експлуатації. 
Ця інструкція з експлуатації поширюється також на моделі GSN24V00, GSN24V10, 
GSN24V20, GSN28V00, GSN28V20, GSN32V00, GSN32V10, GSN84E00,GSN…V… 
Право на внесення змін виробник залишає за собою. 
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Поради щодо усунення відходів 
 

 Ліквідація упаковки 
 
Упаковка захищає Ваш прилад від 
пошкоджень під час перевезення. Упаковка 
повністю виготовлена з екологічно чистих 
матеріалів, які можна повторно використати. 
Не завдавайте шкоди навколишньому 
середовищу при утилізації упаковки. 
 
Про актуальні способи утилізації Ви можете 
дізнатися у спеціалізованому магазині або у 
комунальній службі. 
 
 

 Утилізація старого приладу 
 
Старі холодильники містять цінні матеріали. 
Шляхом екологічно безпечної утилізації 
можна отримати цінну сировину.  
    

 Цей прилад відповідає санітарно-
гігієнічним нормам згідно з європейською 
директивою 2002/96/ЕС про електричні та 
старі електроприлади (waste electrical and 
electronic equipment – WEEE). Ця директива 
забезпечує повернення та утилізацію старих 
приладів на всій території ЄС. 
 

 Увага 
 
Якщо прилад непридатний до експлуатації 
 
1. Витягніть штепсельну вилку з розетки. 
2. Від’єднайте з’єднуючий кабель від 

штепсельної розетки. 
 
Прилад містить хладоагенти та ізоляційні 
гази. Хладоагенти та гази необхідно 
видалити технічно правильно. Трубки 
циркуляції хладоагентів не пошкоджувати 
до повної утилізації. 
 
 
 
 
 

 
 
Поради щодо безпеки 
 
Перед вмиканням холодильника 
 
Уважно ознайомтесь з інструкцією по 
користуванню та установці приладу! Вона 
містить важливу інформацію про 
розміщення, використання та технічне 
обслуговування приладу. 
Зберігайте всі документи для застосування 
у майбутньому або наступного власника. 
 
Технічна безпека 
 
    Прилад містить невелику кількість 
екологічно безпечного, але вогнене-
небезпечного холодильного агенту R6100а. 
Зверніть особливу увагу на те, щоб під час 
перевезення або установки трубки 
циркуляції холодильного агенту не були 
пошкоджені. Витікання холодильного 
агенту може призвести до ураження очей 
або до його спалаху. 
 
При пошкодженні необхідно 
- прилад тримати подалі від відкритого 

вогню або місць спалаху, 
- провітрити приміщення на декілька 

хвилин, 
- витягнути штепсельну вилку з розетки, 
- звернутися до сервісної служби. 
 
Чим більше холодильного агенту містить 
прилад, тим більших розмірів повинно бути 
приміщення, де знаходиться прилад. В 
замалих приміщеннях у випадку витікання 
хладоагенту може виникнути легкозаймиста 
суміш з газу та повітря. 
 
Розміри приміщення треба розраховувати 
таким чином, що на 8 g хладоагенту 
приходиться 1 m3. Кількість хладоагенту, 
що містить Ваш прилад, зазначена на 
таблиці параметрів всередині холодиль-
ника. 
 
 
 
 
 



 Заміну проводу для приєднання до 
мережі або інші ремонтні роботи може 
проводити тільки служба технічної допо-
моги. Самостійні спроби ремонту 
приладу можуть загрожувати життю 
користувача. 

 
Правила користуванням приладу 
 
 Ніколи не використовувати електричні 

прибори всередині холодильника (напр. 
нагрівачі, електричні льодогенератори та 
т.д.).  
Вибухонебезпечно! 

 
 Ніколи не розморожувати або мити 

прилад пароочисним приладом! Пар 
може потрапити на електричнозаряд-
жені місця та зумовити коротке 
замикання.  
Вибухонебезпечно! 

 
 Не застосовувати гострі предмети для 

усунення шарів снігу та льоду. 
 
 Не зберігати продукти з легкозаймистим 

виштовхуючим газом (напр. аерозольні 
балончики) та легкозаймисті речовини.  
Вибухонебезпечно! 

 
 Не застосовувати як сходинку або опору 

цоколь, висувні шухляди, дверцята і т.д. 
 
 Перед розмороженням та миттям витяг-

нути штепсельну вилку з розетки або 
вимкніть запобіжник. Витягнути штеп-
сельну вилку, а не з’єднуючий провід. 

 
 Напої з високим вмістом спирту добре 

закрити та зберігати вертикально. 
 
 Слідкувати, щоб пластмасові частини та 

гумові прокладки на дверцятах не 
контактували з  кислотами або жиром. В 
іншому випадку пластмасові частини та 
гумові прокладки на дверцятах легко 
стануть пористими.  

 
 Ніколи на закривати або загороджувати 

вентиляційні отвори для приладу. 
 

 Не зберігати у морозильній камері 
пляшки або банки з рідиною (особливо 
газовані напої). Пляшки та банки 
можуть лопнути!  

 
 Ніколи не класти до рота заморожені 

продукти одразу після того, як іх 
витягнули з морозильної камери. 
Небезпека обмороження! 

 
 Уникайте довгого контакту рук з 

замороженими продуктами, льодом або 
випаровуючи ми трубками і т.д. 
Небезпека обмороження! 

 
 Не зішкрябувати сніг або сильно замо-

рожені продукти за допомогою ножа або 
інших гострих предметів. Можна пош-
кодити канали циркуляції хладоагенту. 
Витікання хладоагенту може призвести 
до його спалаху або враження очей. 

 
Подалі від дітей 
 
 Не давати дітям упаковку та її частини. 

Загроза удушення картонною коробкою 
та фольгою! 

 
  Прилад не є іграшкою для дітей! 
 
 Якщо прилад зачигняється на замок: 

зберігати ключ подалі від дітей! 
 
Загальні положення 
 
Прилад призначений 
   для охолодження та замороження 
продуктів, 
   для приготування льоду. 
 
Прилад призначений лише для застосування 
у господарстві. 
Прилад відповідає санітарно-гігієнічним 
нормам згідно з директивою 89/336/ЕЕС. 
Система трубок охолодження перевірена на 
герметичність. 
 
Цей прилад відповідає спеціальним 
положенням про безпеку для електричних 
приладів (EN 60335/2/24). 
 
Панель управління 



Ознайомлення з приладом 
   
Будь-ласка, відкрийте сторінки 14-15 з 
малюнками. Ця інструкція з експлуатації 
підходить і для інших моделей. 
 
Приклад оснащення 
 
Мал. 1 
 
1-6 Панель управління 
7    Система No-Frost 
8    Відкидна кришка морозильної шафи 
9    Решітка морохильної шафи 
10  Контейнер для заморожених продуктів 
(великий) 
11  Ящик для заморожених продуктів 
(малий) 
12   Цоколь 
13   Регулюючі ніжки 
14   Акумулятор холоду* 
15   Календар морозильної шафи 
 
* не для всіх моделей 

 
 

 
Мал. 2 
 

 1  Кнопка вмк/вимк. 
На ввімкнення морозильної шафи вказує 
миготіння однієї з лампочок індикації 
температури (мал. 2/3). 
 
2 Кнопка налаштування температури 
Температура в морозильній шафі може бути 
встановлена в інтервалі від 16 до 32°С. 
Натискайте кнопку, поки не почне світитися 
лампочка індикації потрібної температури. 
 
3 Лампочки індикації температури 
Цифри біля лампочок індикації температури 
означають температуру в морозильній шафі 
в °С. 
Лампочка показує встановлену температуру. 
Лампочка індикації температури блимає, 
поки не буде досягнуто налаштовану 
температуру. 
 
4 Кнопка вимикання попереджувального 
звукового сигналу 
Слугує для вимикання попереджувального 
звукового сигналу при підвищенні 
температури в морозильній шафі та при 
відкритих дверях морозильної шафи. 
Попереджувальний звуковий сигнал 
вмикається, якщо дверцята морозильної 
шафи залишаються відкритими більше 
однієї хвилини. 
Крім того, він вмикається, коли в 
морозильній шафі стає занадто тепло. 
Якщо крім звукового сигналу починає 
блимати попереджувальний індикатор 5 
«Alarm», це означає, що заморожені 
продукти під небезпекою розморожування.  
 
 
 



Без небезпеки для заморожених продуктів 
попереджувальний звуковий сигнал може 
вмикатися: 
– при введенні приладу в експлуатацію; 
– при закладанні в морозильну шафу 
великої кількості свіжих продуктів; 
– при занадто довго відкритих дверях 
морозильної шафи. 
5 Попереджувальний індикатор «Alarm» 
Одночасно з вмиканням цього індикатора 
лунає попереджувальний сигнал.  
а) Індикатор світиться 
Звуковий сигнал вимикайте, натиснувши на 
кнопку 4. Індикатор 5 гасне, коли в 
морозильній шафі досягається робоча 
температура. 
b) Індикатор блимає 
Заморожені продукти під небезпекою 
розморожування, в морозильній шафі в 
минулому або зараз зависока температура. 
Натиснувши на кнопку 4, вимкніть 
попереджувальний звуковий сигнал і 
миготіння індикатора 5. Індикатор знову 
переходить у стан готовності. Перевірте 
зовнішній вигляд і стан заморожених 
продуктів щодо їхньої придатності до 
вживання. 
6 Кнопка «super» (суперзаморожування) 
Служить для ввімкнення/вимкнення 
режиму суперзаморожування. 
Перед закладанням у морозильну шафу 
великої кількості свіжих продуктів (більше 
2 кг) ввімкніть суперзаморожування. 
Зазвичай достатньо ввімкнути цого 
заздалегідь, за 4/6 годин до закладання 
продуктів. При максимальному 
завантаженні варто вмикати 
суперзаморожування за 24 години. 
Приблизно через 2,5 дні морозильна шафа 
автоматично перемикається на раніше 
налаштовану температуру. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Температура навколишнього 
середовища й вентиляція 
 
Кліматичний клас приладу зазначений на 
типовій табличці з технічними 
характеристиками. Він означає інтервал 
температур навколишнього середовища, в 
якому можна експлуатувати прилад. Типова 
табличка знаходиться всередині приладу, 
внизу ліворуч. 
Кліматичний 
пояс 

Допустима температура 
приміщення 

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

 
Провітрювання 
 
Мал. 3 
Повітря на задній стінці приладу нагрі-
вається. Таке повітря треба обов’язково 
відводити. В іншому випадку прилад 
повинен розвивати більшу потужність. А це 
підвищить розхід електроенергії. Тому 
ніколи не закривайте або загороджуйте 
вентиляційні отвори! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Підключення до електромережі 
 
Після встановлення холодильника, перед 
тим як його ввімкнути, треба зачекати 
півгодини. Під час перевезення приладу 
рідина всередині конденсатора могла 
потрапити в систему трубок. 
 
Перед першим вмиканням приладу слід 
вимити внутрішню частину холодильника 
(див. розділ «Миття»). 
 
Розетка електромережі має бути 
легкодоступною. Підключіть прилад до 
електромережі змінного струму 220–240 
V/50 Hz через розетку, встановленої згідно з 
усіма правилами безпеки. Розетка повинна 
бути захищена 10-16 А запобіжником. 
 
При використанні холодильників в не 
європейських країнах необхідно 
перевірити, чи зазначені в таблиці 
параметрів напруга та вид тип струму  
співпадають з показниками національної 
електро-мережі. Таблиця параметрів 
знаходиться на приладі зліва знизу. В разі 
потреби заміна проводу для приєднання 
до мережі може здійснюватися лише 
спеціалістом. 
 

Увага! 
У жодному випадку не можна приєдну-
вати прилад до електронного енерго-
зберігаючого штепселя та інвертора, які 
перетворюють постійний струм у 230 V 
змінний струм (напр. геліоустановки, 
електромережі кораблів). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ввімкнення приладу 
 
Мал. 1 
Натисніть кнопку 1. 
Блимає лампочка індикації температури 
18°С. Індикатор 5 світиться. Морозильна 
шафа починає працювати. 
 
Налаштування температури 
На заводі виробника в морозильній шафі 
встановлено температуру -18°С. 
Цю температуру можна змінити, див. опис 
панелі керування, кнопка налаштування 
температури (мал. 2/2). 
Ми рекомендуємо встановити температуру 
-18°С. 
 
Поради щодо експлуатації 
 
 Завдяки повністю автоматичній системі 

No Frost у морозильній та холодильній 
камері лід не утворюється. 
Розморожувати прилад не треба. 

 Коли всередині приладу досягається 
робота температура, індикатор 5 згасає. 

 Передні сторони корпусу частково 
обігріваються, що запобігає утворенню 
конденсаційної вологи у ділянці 
дверцят. 

 Якщо після закриття морозильної 
камери двері відкриваються не одразу, 
то слід зачекати 2-3 хвилини, поки не 
вирівняється утворений нижній тиск. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аксесуари 
(не для всіх моделей) 

 
Великий контейнер для заморожених 
продуктів 
Мал. 1/10 
Для заморожування та зберігання великих 
продуктів, наприклад, індичок, качок і 
гусаків. 
 
Календар морозильної шафи 
Мал. 4/А 
Цифри поруч із символами означають 
припустимий час зберігання в місяцях для 
конкретного замороженого продукту. Для 
заморожених продуктів, які є в продажу, 
необхідно звернути увагу на дату 
виготовлення або на термін зберігання. 
 
Акумулятор холоду 
Мал. 4/В 
Акумулятори холоду сповільнюють 
підтаювання продуктів у випадку 
вимкнення електрики або несправності 
морозильної шафи. Максимально тривалий 
строк зберігання досягається в тому 
випадку, якщо Ви покладете акумулятор у 
верхнє відділення безпосередньо на 
продукти. 
Щоб заощадити місце, зберігайте 
акумулятор у дверній ніші. 
 
Акумулятор холоду можна вийняти з 
морозильної шафи й використовувати для 
тимчасового збереження продуктів 
живлення в холодному стані, наприклад, у 
теплоизолированной сумці. 
 
Ванночка для льоду 
Мал. 5 
Заповнену на 3/4 водою ванночку для льоду 
помістіть на дно морозильної шафи. 
Примерзлу ванночку відокремлюйте від 
стінок шафи тільки тупим предметом 
(ручкою ложки). 
Щоб полегшити виймання кубиків льоду з 
ванночки, помістіть її на короткий час під 
струмінь води або трохи зігніть її. 

 
 
 

Заморожування та зберігання 
продуктів  
 
Купівля свіжозаморожених 
продуктів 
 
Перевірте упаковку, щоб вона не була 
пошкодженою. 
Перевірте кінцевий термін реалізації 
продукту. 
Температура в магазинному контейнері  
повинна бути не вища за –18 ºС.  
 
Заморожені продукти перевозьте по 
можливості в теплоізоляційній сумці та 
якнайшвидше покладіть до морозильної 
камери. 
 
Зберігання заморожених продуктів 

 
– Для того, щоб забезпечити безперешкодну 
циркуляцію повітря в морозильній шафі, 
необхідно засунути контейнери для 
заморожених продуктів усередину до 
упору. 
– Якщо Ви закладаєте в морозильну шафу 
дуже багато продуктів, то можна всі 
контейнери для заморожених продуктів 
(крім нижнього) вийняти й складати 
продукти прямо на решітку. При цьому 
продукти не повинні закривати 
вентиляційні отвори на задній стінці 
приладу! Для виймання контейнери слід 
висунути вперед до упору, підняти спереду 
й вийняти (мал. 6).  
 
Максимальна продуктивність при 
заморожуванні 
Продукти треба заморожувати 
якнайшвидше , щоб зберегти їхні вітаміни, 
поживність, зовнішній вигляд і смак. Не 
слід перевищувати максимальну 
продуктивність при заморожуванні 
продуктів. 
 
Рівень заморожування 
Дані про максимальний рівень заморожу-
вання на 24 години знаходяться в таблиці 
параметрів. 
 



 
Самостійне замороження продуктів
 
Якщо Ви хочете самостійно заморозити 
продукти, використовуйте свіжі продукти в 
найкращому стані. 
 
Для заморожування придатні: 
м’ясні та ковбасні вироби, птиця та дичина, 
риба, овочі, зелень, фрукти, випічка, піца, 
готові страви, залишки їжі, білок та жовток 
яйця. 
 
Для заморожування непридатні: 
цілі яйця в шкаралупі, сметана та майонез, 
салати з зелені, редис, редька та цибуля. 
 
Бланшування овочів та фруктів 
Щоб добре збереглися смак, запах та 
вітамін С, потрібно перед заморожуванням 
бланшувати овочі та фрукти. 
При бланшуванні овочі та фрукти на деякий 
час опускаються в окріп. 
Література про заморожування з описом 
процесу бланшування є в спеціалізованих 
книжкових магазинах. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розміщення продуктів 
 
Велику кількість продуктів рекомендується 
заморожувати на верхніх полицях, там вони 
заморожуються особливо швидко й добре. 
Рівномірно розкладіть продукти на полицях 
або в контейнерах для заморожених 
продуктів. 
Вже заморожені продукти не повинні 
торкатися свіжих продуктів, які ще тільки 
слід заморозити. 
Якщо буде треба, перекладіть заморожені 
продукти в контейнери для заморожених 
продуктів. 
– Якщо заморожуються свіжі продукти, 
температура в морозильному відділенні може 
піднятися настільки, що заблимає лампочка 
індикації температури (мал. 2/3) і засвітиться 
попереджувальний індикатор «Alarm» (мал. 
2/5). Однак при цьому нема ризику 
розморозити ті раніше заморожені продукти. 
Не пізніше, ніж через 24 години температура 
повернеться до раніше налаштованого  
значення. 
 
Корисний вміст холодильника 
 
Дані щодо корисного вмісту приладу 
знаходяться у таблиці параметрів. 
 

Упаковування продуктів 
 
Упаковуйте продукти порціями, які підходять 
для Вашого домашнього господарства. Порції 
овочів і фруктів не повинні перевищувати 1 
кг, порції м'яса – 2,5 кг. Порції меншого 
розміру заморожуються швидше, а при 
їхньому розморожуванні й готуванні краще 
зберігається якість продукту. 
Упаковуйте продукти герметично, щоб вони 
не втрачали смак і не висихали. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Придатна упаковка: 
поліетиленова плівка, поліетиленові рукави, 
алюмінієва плівка, спеціальні контейнери 
для заморожування. Всі ці матеріали можна 
придбати в спеціалізованих магазинах. 
 
Непридатна упаковка: 
упаковочний папір, пергаментний папір, 
целофан, пакети для сміття, використані 
пластикові пакети. 
Покладіть продукти в упаковку, повністю 
витисніть з упаковки повітря та герметично 
закрийте її. 
 
Для герметизації придатні: 
гумові резинки, пластмасові прищіпки, 
нитки, морозостійкі липучі стрічки та ін. 
Можна заварити поліетиленові та пластикові 
пакети спеціальним звалювальним 
пристроєм. 
Перед тим, як класти до холодильника теплі 
продукти, страви чи напої, їх слід охолодити 
до кімнатної температури. 
 

Суперзаморожування 
 
Якщо в морозильній шафі вже зберігаються 
продукти, вмикайте суперзаморожування за 
кілька годин до укладання свіжих продуктів у 
морозильну шафу. 
Як правило, досить ввімкнути цей режим 
приблизно за 4/6 годин до початку 
заморожування. Однак якщо виникає 
необхідність використовувати максимальну 
продуктивність морозильної шафи, то режим 
суперзаморожування варто ввімкнути за 24 
години до початку заморожування продуктів. 
Невелику кількість продуктів (до 2 кг) можна 
заморозити без використання режиму 
суперзаморожування. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для ввімкнення режиму суперзаморожування 
просто натисніть кнопку «super» (мал. 2/6). 
 

Розморожування заморожених 
продуктів 
 
Залежно від типу та способу використання 
Ви можете вибрати такі можливості 
розморожування: 
 
 при кімнатній температурі 
 у холодильній камері 
 в електродуховці, з/без нагріву повітря 
 у мікрохвильовій печі 
 
Увага 
 
Продукт, що вже підтаяв або повністю 
розморозився, не можна заморожувати ще 
раз. Зваріть або підсмажте його та 
заморозьте вже готову страву. 
В цьому випадку не варто дотримуватися 
повного терміну зберігання замороженого 
продукту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Вимкнення та припинення 
роботи холодильника 
 
Вимкнення приладу 
 
Натисніть кнопку вмк./вимк. (мал. 2/1), 
лампочки інликації температури згасають 
(мал. 2/3), охолодження та освітлення 
вимикаються. 
 
Припинення роботи приладу 
 
Якщо Ви не користуєтеся приладом 
тривалий час: 
 
1. Витягніть штепсельну вилку з розетки. 
2. Помийте прилад. 
3. Залишіть дверцята морозильної шафи 

відкритими. 
 

 Миття морозильної шафи 
 
Дійте в такому порядку: 
 
– Вимкніть морозильну шафу й вийміть 
вилку з розетки або вимкніть запобіжник. 
– Зберігайте контейнери для заморожених 
продуктів із продуктами в прохолодному 
місці. Акумулятор холоду 
(якщо він входить у комплект поставки) 
покладіть на продукти. 
– Помийте морозильну шафу теплою водою з 
невеликою кількістю миючого засобу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Увага! 
Мийте ущільнювач дверей чистою водою без 
миючого засобу, після чого витріть насухо. 
Вода для миття не повинна потрапити на 
панель керування. 
Не користуйтеся розчинниками, а також 
засобами, що містять абразиви або кислоту. 
 

Поради щодо економії енергії 
 
 Розмістіть прилад в сухому та достатньо 

провітрюваному приміщенні, подалі від 
сонячних променів та джерел тепла 
(напр., батареї, плита). В іншому випадку 
застосовуйте теплоізоляційну плиту. 

 Теплі страви та напої охолоджуйте перш, 
ніж класти до холодильника. 

 Заморожені продукти розморожуйте в 
холодильній камері. Холод, який 
виділяють заморожені продукти, можна 
використати для охолодження свіжих 
продуктів. 

 Відкривайте дверцята холодильника на 
якомога коротший час. 

 Задню стінку приладу слід регулярно 
чистити пилососом або щіткою, щоб 
уникнути перевитрат енергії. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Шуми під час роботи приладу 
 
Звичайний шум 
 
Гудіння – проходить хладоагент. 
 
Булькання, дзижчання, бурління – 
хладоагент протікає по трубці. 
 
Клацання – при ввімкнення/вимкненні 
двигуна. 
 

 

Шуми, які легко можна 
усунути 
 
Прилад стоїть нерівно 
Відрегулюйте положення приладу за 
допомогою нівеліру. Застосовуйте при 
цьому регулюючі ніжки або підкладіть 
щось під них. 
 
Прилад «затиснутий»  
Будь-ласка, відсуньте прилад від меблів або 
приладів, що стоять поруч. 
 
Полички, ящики або висувні шухляди 
дрижать або шатаються 
Перевірте положення висувних частин та 
встановіть їх при потребі заново. 
 
Посуд торкається один одного 
Дещо розсуньте пляшки та посуд. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Самостійне усунення дрібних несправностей 
 

Перед тим, як звернутися до сервісної служби: 
 
перевірте, чи не зможете Ви самостійно усунути несправність, дотримуючись вказівок таблиці 
(див. нижче). 
У деяких випадках досить вимкнути прилад на 2 хвилини. Якщо несправність зберігається, 
зателефонуйте до сервісної служби. 
Ви повинні сплачувати за виклик робітника сервісної служби для консультації навіть під час 
гарантійного періоду! 



 
Несправність Можлива причина                    Усунення 

Жоден індикатор не світиться. Вимкнення напруги в 
електромережі; спрацював 
запобіжник; вилка нещільно 
вставлена в розетку. 

Перевірте, чи є напруга в електромережі, 
запобіжник має бути ввімкнений. 

Світиться індикатор «Alarm» 
(мал. 2/5), звучить 
попереджувальний сигнал. 

Несправність – температура 
всередині морозильної шафи 
занадто висока! 
– Відкриті дверцята 
морозильної шафи. 
– Закрито вентиляційні 
отвори. 
– В морозильну шафу було 
закладено за один раз 
забагато продуктів для 
заморожування. 
Через якийсь час після 
усунення несправності 
попереджувальна індикація 
згасне. 

Для вимкнення звукового сигналу натисніть 
кнопку вимикання звукового сигналу. 
Закрийте дверцята морозильної шафи. 
Звільніть вентиляційні отвори. 
Не перевищуйте максимальну продуктивність 
при заморожуванні. 
 
 

Блимає індикатор «Alarm» 
(мал. 2/5), звучить 
попереджувальний сигнал. 

Несправність – у 
морозильній шафі занадто 
висока температура. 
Небезпека 
розморожування 
заморожених продуктів! 
– Відкриті дверцята 
морозильної шафи. 
– Закрито вентиляційні 
отвори. 
– В морозильну шафу було 
закладено за один раз 
забагато продуктів для 
заморожування. 
Через якийсь час після 
усунення несправності 
попереджувальна індикація 
згасне. 

Натиснувши на кнопку 4, вимкніть звуковий 
попереджувальний сигнал та індикатор 5. 
 
 
 
 
Закрийте дверцята морозильної шафи. 
 
Звільніть вентиляційні отвори. 
 
Не перевищуйте максимальну продуктивність 
при заморожуванні. 
Якщо смак, стан і зовнішній вигляд продуктів не 
змінилися, то після переробки цих продуктів 
шляхом варіння або смаження Ви можете 
заморозити готову страву блюдо. Строк 
зберігання при цьому має бути менше 
максимального. 
 

Випарник (генератор холоду) 
в системі No/Frost так сильно 
обмерз, що не може більше 
автоматично відтавати. 

Дверцята морозильної шафи 
занадто довгий час 
залишалися відкритими. 

Для розморожування випарника вийміть 
заморожені продукти й покладіть їх на зберігання 
в холодне місце. Вимкніть морозильну шафу й 
відсуньте її від стіни. Приблизно через 20 хвилин 
у випарний піддон на задній стороні приладу 
(мал. 7) починає надходити тала вода. Щоб 
уникнути переливання талої води через край 
випарного піддона, витирайте воду губкою. Коли 
тала вода перестає надходити у випарний піддон, 
це означає, що випарник розмерзся. Помийте 
морозильну шафу всередині й знову ввімкніть. 
 

 



 
 

 

Сервісна служба 
 
Адреса й телефонний номер найближчої до Вас сервісної служби Ви можете знайти наприкінці 
цієї інструкції або в гарантійному талоні. При виклику спеціалістів сервісної служби повідомте 
їм, будь ласка, номер моделі (E/Nr.) і заводський номер (FD/Nr.) Вашої морозильної шафи. Ви 
знайдете ці дані на типовій табличці (мал. 8). 
 
Повідомивши номер моделі й заводський номер приладу, Ви унеможливите зайві виклики та 
пов'язані з цим додаткові витрати. 
 
Гарантія виробника 
 
Якщо Вам необхідна інформація або обслуговування, якщо у Вас виникла проблема, відвідайте 
веб-сайт компанії BOSCH:  www.bosch-home.com.ua або зверніться до Центру обслуговування 
клієнтів BOSCH у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій 
країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера BOSCH. 
 
 

http://www.bosch-home.com.ua/


 
Мал. 1 



 
 
Мал. 2 
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Відкрийте, будь ласка, сторінки 21/26 з ілюстраціями.  
Ця інструкція з монтажу підходить до декількох моделей. 
На малюнках можливі деякі відмінності. 



 

Side by Side 
 
Зверніть увагу на розміщення приладу 
(не для всіх моделей) 
 

 
Для розміщення Side by Side бічна стінка приладу злегка 
підігрівається. При установці холодильних приладів поруч це 
запобігає утворенню конденсата. 
 
Тому при розміщенні Side by Side завжди встановлюйте 
холодильник з лівої сторони. 
 
 
 
 

Перестановка дверних ручок  
(при необхідності) 
 
Ручка-важіль 
Мал. 1 або 2 (залежно від моделі) 
Виконуйте дії в порядку, зазначеному цифрами. 
Увага! Обережно покладіть морозильну шафу на задню сторону. 
 
Ручка-скоба 
Мал. 3 
 

 Відгвинтіть ручку 1 на лівій стороні приладу; 
 За допомогою ножа вийміть дві заглушки 2 з протилежної сторони; 
 Потягніть ручку в напрямку стрілки 3 до упору;  
 Обережно потягніть ручку в напрямку стрілки 4, ручка звільниться з центрального 

елемента кріплення;  
 Вийміть ручку із центрального елемента кріплення 5;  
 Переставте ручку на іншу сторону й знову вставте в центральний елемент кріплення 6;  
 Пересуньте ручку в напрямку стрілки 7 до упору;  
 Пригвинтіть ручку на правій стороні приладу 8;  
 Вставте заглушки 9 в отвори на протилежній стороні. 

 
Ручка кутова 
 
Мал. 4 
 
Виконуйте дії в порядку, зазначеному цифрами. 



 

Перенавішення дверей  
(при необхідності) 
 
Мал. 5 
 
Перед перенавішенням дверей варто переставити дверну ручку на іншу сторону. 
Виконуйте дії в порядку, зазначеному цифрами. 
 

Встановлення морозильної шафи 
 
Мал. 6 
 
Прилад слід встановлювати в сухому, добре вентильованому приміщенні. На нього не мають 
потрапляти прямі сонячні промені, прилад не має стояти поруч із джерелом тепла (наприклад, 
опалювальною батареєю, плитою). Якщо не можна уникнути встановлення приладу поруч із 
джерелом тепла, розмістіть між ними теплоізоляційну панель або дотримуйтеся наступних 
мінімальних відстаней до джерел тепла:  
 
до електроплит – 3 см,  
до плит на рідкому або твердому паливі – 30 см. 
 
З боку дверних петель прилад з навісними ручками слід розташовувати на відстані не менш 55 
мм від стіни, щоб дверцята можна були відчиняти під кутом 90°. 
 

Вирівнювання морозильної шафи 
Мал. 7 
 
Встановіть прилад на вибраному місці та вирівняйте його. 
Для регулювання висоти ніжок, що загвинчуються, використовуйте гайковий ключ. 

 
 



 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



  
  
  

 


