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Вітання 
 
Придбавши новий 
холодильник, Ви зробили 
вибір на користь сучасного, 
високоякісного побутового 
приладу. 
 
Ваш холодильник 
відрізняється заощадливим 
витрачанням електроенергії. 
 
Кожний прилад, який 
випускається нашим 
заводом-виробником, 
проходить ретельну 
перевірку на бездоганність 
стану та функціонування. 
 
Якщо у Вас виникли будь-
які питання, особливо 
стосовно встановлення та 
підключення приладу, наша 
Служба сервісу завжди до 
Ваших послуг. 
 
Додаткову інформацію про 
нашу продукцію Ви знайдете 
на нашому сайті в Інтернеті. 
 
Уважно прочитайте дану 
інструкцію з експлуатації та 
монтажу, а також усі 
документи, які додаються до 
приладу, та виконуйте усі 
зазначені в них вказівки. 
 
Збережіть дану інструкцію з 
експлуатації та монтажу для 
подальшого використання 
або для передачі наступному 
власнику приладу. 
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 Рекомендації з техніки 
безпеки та застереження 
 

Перед початком експлуатації 
холодильника 
Уважно прочитайте інструкцію з 
експлуатації та монтажу! В ній 
міститься важлива інформація 
стосовно встановлення, 
використання та технічного 
обслуговування холодильника.  
 
Зберігайте всю документацію для 
подальшого використання або для 
передачі її наступному власнику 
холодильника. 
 
Технічна безпека 
 

Попередження 
 
• В холодильнику міститься 

незначна кількість екологічно 
чистого, але легкозаймистого 
холодильного агенту R600a. 
Будь ласка, слідкуйте за тим, 
аби під час транспортування 
або встановлення 
холодильника не були 
пошкоджені трубки контуру, 
по яких циркулює 
холодильний агент. Бризки 
холодильного агенту можуть 
викликати пошкодження очей 
або загорітись. 

 
У разі пошкоджень 
- Уникайте відкритого вогню 

або будь-яких інших джерел 
займання. 

- Вийміть вилку з розетки. 
- Гарно провітріть приміщення 

протягом декількох хвилин. 
- Повідомте сервісну службу 

про пошкодження 
Чим більша кількість 
холодильного агенту міститься в 
холодильнику, тим більшим 
повинно бути приміщення, в 
якому встановлений холодильник. 
В занадто малих приміщеннях 
при витіканні холодильного 
агенту може утворюватись 
горюча суміш парів холодильного 
агенту з повітрям. 
 
На 8 г холодильного агенту 
повинно приходитись принаймні 
1 м3 приміщення. Кількість 
холодильного агенту в Вашому 
холодильнику вказана на табличці 
з технічними даними всередині 
холодильника. 
 
• Заміна мережевого шнура та 

інші ремонтні роботи повинні 
виконуватись лише 
спеціалістами сервісної 
служби Некваліфіковане

 Під час експлуатації 
• Ніколи не користуйтесь всередині 

холодильника електричними 
приладами (наприклад, нагрівачами, 
електричними приладами для 
виготовлення морозива тощо). 
Небезпека вибуху! 

 

• Ніколи не використовуйте для чистки 
або розморожування пристрої з 
паром! Пара може потрапити на 
електричні деталі та викликати 
коротке замикання. Небезпека 
враження електричним струмом! 

 

• Не зберігайте в холодильнику 
продукти, які містять займисті гази 
(наприклад, розпилювачі) та вибухові 
речовини. Небезпека вибуху! 

 

• Не ставайте та не спирайтесь на 
цоколь, висувні ящики, дверцята 
холодильника тощо. 

 

• Перед розмороженням та очищенням 
витягніть штепсельну вилку з розетки 
або вимкніть запобіжники. Ніколи не 
тягніть за мережевий шнур 
холодильника, тримайтесь лише за 
штепсельну вилку. 

 

• Пляшки з високоградусним алкоголем 
слід зберігати лише щільно закритими 
та у вертикальному положенні. 

 

• Не допускайте потрапляння олії та 
жиру на пластмасові деталі і 
ущільнення дверцят. Вони можуть 
стати пористими. 

 

• Ніколи не закривайте та нічим не 
загороджуйте вентиляційні отвори 
холодильника. 

 

• У морозильній камері не можна 
зберігати пляшки та банки з рідинами 
(особливо газовані напої). Пляшки та 
банки можуть лопнути! 

 

• Не кладіть до роту заморожені 
продукти безпосередньо після 
виймання з морозильної камери. 
Небезпека обмороження! 

 

• Ніколи не торкайтесь заморожених 
продуктів мокрими руками. Руки 
можуть примерзнути! 

 

• В жодному разі не зішкрябуйте 
паморозь чи примерзлі продукти 
ножем або іншим гострим предметом. 
Ви можете пошкодити трубки із 
холодильним агентом. Бризки 
холодильного агенту можуть 
зайнятися або призвести до 
пошкодження очей. 

 



Діти в домашньому 
господарстві 
• Не дозволяйте дітям 

гратись з упаковкою або 
її частинами. Складні 
картонні коробки та 
плівки можуть 
спричинити задушення! 

 
• Для холодильників із 

замком для дверей: 
тримайте ключ подалі 
від дітей.  

 
Загальні вимоги 
Прилад придатний: 
• для охолодження 

продуктів харчування 
• для заморожування 

продуктів харчування, 
• для приготування льоду. 
 
Прилад призначений лише 
для використання в 
домашньому господарстві. 
 
Прилад відповідає вимогам 
електромагнітної сумісності 
Директиви ЄС 89/336/ЕЕС. 
 
Контур циркуляції 
холодильного агенту 
перевірений на 
герметичність. 
 
 

 Рекомендації з утилізації 
 

 Утилізація упаковки 
Упаковка захищає Ваш прилад від 
пошкоджень під час 
транспортування. Всі матеріали, 
які використовуються в якості 
упаковки не зашкоджують 
оточуючому середовищу та 
придатні до повторного 
використання. Зробіть свій внесок 
у захист навколишнього 
середовища, віддавши упаковку 
на екологічну утилізацію. 
 
Інформацію про методи утилізації 
Ви можете отримати в організації, 
в якій Ви придбали даний 
побутовий прилад, або у 
комунальній службі за місцем 
Вашого проживання. 
 

Попередження 
Не дозволяйте дітям гратись із 
упаковкою. Небезпека задушення 
від картону і плівки! 

  Утилізація старого 
холодильника 
Холодильники, які вже відпрацювали свій 
термін, не можна розглядати як 
непотрібне сміття! 
Завдяки екологічній утилізації з них 
можна отримати цінну сировину. 
 

Даний прилад відповідає вимогам 
Директиви ЄС 2002/96/ЕG стосовно 
утилізації електричних та електронних 
приладів (утилізація електричного та 
електронного обладнання – WEEE).  
Директива визначає систему повернення 
та переробки приладів, які відслужили 
свій термін, та застосовується на всій 
території ЄС. 
 

Попередження 
У випадку, якщо холодильник більше не 
буде використовуватись: 

1. Вийміть вилку з розетки. 
2. Відріжте мережевий шнур та 

викиньте його разом з вилкою. 
Холодильники містять холодильні засоби, 
а ізоляція – гази, які підлягають 
спеціальній утилізації. Переконайтесь, що 
труби системи циркуляції холодильного 
агенту не були пошкоджені до початку 
утилізації. 
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Знайомство з приладом 
 
Дана інструкція з експлуатації дійсна для декількох моделей. Можливі розбіжності у зображенні 
окремих деталей 
 

 
 

А   Холодильна камера 
В   Морозильна камера 
 

1 Полиця дверцят 
   (2-зіркове відділення) 
   для короткострокового 
   зберігання продуктів та 
   морозива 
 
2 Полиця дверцят 
   для зберігання 
   заморожених продуктів  
 
3 Скляні полиці морозильної 
камери 
для зберігання заморожених 
продуктів, наприклад, м’яса, риби, 
морозива 
 
4 Контейнер для кубиків льоду* 
 
5 Висувні ящики морозильної 
камери 
для зберігання м’яса, риби, птиці 
(запакованої). 
 
 
 
* не для всіх моделей 
 

 6 Скляні полиці холодильної 
камери 
для зберігання готових страв, 
молочних продуктів, ковбасних 
виробів 
 
7 Поличка для яєць 
 
8 Контейнер для овочів 
 
9 Контейнер для фруктів 
 
10 Відділення для зберігання масла 
та сиру 
 
11 Поличка дверцят 
для зберігання консервів, пляшок та 
банок 
 
12 Поличка для зберігання вина* 
 
13 Відділення зберігання свіжості* 
для оптимального зберігання м’яса, 
риби та птиці 

 14 Бар* 
Відкривається ззовні для 
швидкого діставання напоїв (не 
потрібно відкривати дверцята 
холодильної камери) 
 
15 Генератор льоду* 
для приготування і зберігання 
кубиків льоду 
 
 

24 



Примітка 
Якщо деяких деталей немає у Вашому холодильнику, це означає, що вони відносяться до іншої моделі. 
 

Генератор льоду 

 

Пристрій для видачі льоду та води 

 
1 Шнековий транспортер 2 Контакт для видачі льоду та води 

3 Піддон для збирання води 
 

Панель управління та індикації 

 
 

1 Кнопка встановлення температури 
в морозильній камері 

2 Кнопка "суперзаморожування" 
3 Дисплей 
3a   Індикація температури 
морозильної камери 
3b   Індикація режиму 
супрезаморожування 
3с   Індикація температури 
холодильної камери 
3d   Індикація режиму 
суперохолодження 
4 Кнопка встановлення температури 

в холодильній камері 
5 Кнопка "суперохолодження" 

 6 Кнопка виключення індикації 
фільтру для води 

7 Кнопка замовлення води/льоду 
8 Кнопка блокування генератора 

льоду  
для чищення генератора льоду або 
якщо генератор льоду не буде 
використовуватись протягом 
тривалого часу 

9  Кнопка блокування панелі 
управління (захист від дітей) 
Натисніть кнопку для захисту 
встановлених значень від 
випадкової зміни. Для 
відключення блокування тримайте 
кнопку натиснутою більше 1 
секунди. Індикація гасне. 

Регулювання температури 
1 Кнопка встановлення 

температури в морозильній 
камері 

2 Світлодіодна індикація 
температури в морозильній 
камері 

3 Кнопка встановлення 
температури в холодильній 
камері 

4 Світлодіодна індикація 
температури в холодильній 
камері 

 
Пояснення символів на дисплеї 

 
 

Індикація "Необхідна заміна фільтру". Для 
виключення даної індикації натискайте після зміни 
фільтру протягом 5 секунд кнопку виключення 
індикації фільтру для води. 

 

 

Індикація "Вода" 

 

Індикація "Генератор льоду заблокований"  

 

Індикація "Подрібнений лід" 

 

Індикація "Панель управління заблокована"  

 

Індикація "Кубики льоду" 
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Установка 
 
Місце встановлення 
Встановлювати холодильник слід в 
сухому приміщенні, яке гарно 
провітрюється. Якщо установки 
біля джерела тепла не уникнути, 
скористуйтесь придатною 
ізоляційною плиткою або 
дотримуйтесь мінімальної відстані 
від джерела тепла: 
 
- до електроплити 3 см, 
- до плити на рідкому паливі або 
вугіллі 30 см. 
 
Підлога у місці встановлення 
холодильника повинна 
витримувати велику вагу, при 
необхідності підлогу слід укріпити. 
 
Холодильник дуже важкий, його 
вага без продуктів наведена в 
наступній таблиці: 
 
Вага холодильника 104 кг 
Вага холодильника з 
диспенсером 

113 кг 

Вага холодильника з 
баром 

115 кг 

 
Холодильник повинен стояти 
рівно, щоб забезпечити належну 
роботу генератора льоду. При 
встановленні холодильника у куті 
або ніші слід зберігати мінімальну 
відстань між приладом та стінами, 
щоб відкривати дверцята 
холодильника повністю (див. 
розміри холодильника). 
 
Підключення холодильника 
 
Холодильник повинен бути 
встановлений та підключений до 
водопровідної мережі 
спеціалістом у відповідності з 
інструкцією з монтажу, яка 
додається. 
 
Після встановлення холодильника 
слід зачекати принаймні півгодини 
і тільки потім його вмикати. 
Оскільки не виключена 
можливість, що під час 
транспортування  холодильника 
масло з компресора попало в 
систему охолодження. 
 
Перед першим включенням 
холодильника слід почистити його 
зсередини (див. розділ Чищення 
холодильника). 

 Підключення електроживлення 
 
Для підключення холодильника не 
використовуйте подовжувачі та 
трійники. 
 
Електрична розетка повинна бути 
легко доступною. 
Холодильник слід підключати до 
мережі перемінного струму з 
параметрами 220-240 В / 50 Гц через 
встановлену згідно вимогам розетку із 
заземленням. Електрична розетка 
повинна бути захищена запобіжником, 
розрахованим на струм 10 А або вище. 
 
У разі використання холодильника 
в країнах за межами Європи, слід 
перевірити на табличці з технічними 
даними, чи відповідають задана 
напруга в мережі та вид струму 
даним Вашої електромережі. 
Табличка з технічними даними 
знаходиться всередині 
холодильника зліва внизу. Заміна 
проводки для підключення в мережу 
у разі потреби повинна 
здійснюватись лише спеціалістом. 
 

 Увага! 
В жодному разі не підключайте 
холодильник до електронних 
заощадливих штепселів (наприклад, 
Ecoboy: Sava Plug) та до інвенторів, 
які перетворюють постійний струм 
в перемінний з напругою 230 V 
(наприклад, сонячні батареї, 
електричні установки на кораблях).  
 
Температура оточуючого 
середовища та вентиляція 
 
Кліматичний клас зазначений на 
табличці з технічними даними. Він 
показує, в якому діапазоні температур 
оточуючого середовища можна 
експлуатувати холодильник. 
 
кліматичний  
клас 

допустима 
температура в 
приміщенні 

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

 
Вентиляція 
В жодному разі не перекривайте та не 
загороджуйте вентиляційні отвори 
холодильника, розташовані в 
цокольній частині холодильника. В 
протилежному випадку, холодильний 
агрегат буде змушений працювати в 
інтенсивному режимі, в результаті 
чого зросте споживання 
електроенергії. 
 

 Включення холодильника 
 
• Вставте штепсельну вилку в розетку. 
 
Після підключення холодильника до 
електромережі він починає виробляти холод. 
Лампочка внутрішнього освітлення 
холодильної камери загорається при 
відчиненні дверцят. 
 
Увага 
Встановлені на заводі-виробнику 
температури будуть досягнуті приблизно 
через 2-3 години. До цього часу не кладіть 
продукти в холодильник. 
 
Щоб змінити раніше встановлені 
температури, див. розділ "Установка 
температури". 
 
Установка температури 
 
Холодильники з панеллю управління 
 
- Температура для холодильної та 

морозильної камери встановлюється 
окремо. Встановлене значення 
відображується на дисплеї. 

 
- На заводі-виробнику були встановлені 

наступні показники температури: 
        Холодильна камера:                +4 °С 
        Морозильна камера:                -19 °С 
 
Аби змінити значення температури: 
• Натискайте кнопку установки 

температури доти, доки не з’явиться 
бажане значення температури. 

 

 
 
Система запам’ятовує значення, яке останнім 
з’явилось на дисплеї. 

 
 
26 



 
Холодильники з регулюванням 
температури 
 
- Холодильник обладнаний 

регулюванням температури, 
яке працює окремо для 
холодильної та морозильної 
камери. 

- Заводські значення для 
холодильної та морозильної 
камери знаходяться в 
середньому діапазоні. 

 
 
Примітка: 
5 індикаторних лампочок 
відображають весь діапазон 
температур, який можна 
встановити в кожній з камер, 
наприклад, у холодильній камері 
цей діапазон коливається від +2 до 
+8 °С. 
 
Для того, аби змінити значення 
температури: 
• Натискайте кнопку установки 

температури доти, доки не буде 
отримане потрібне значення. 

 
 
Індикаторні лампочки загоряються 
послідовно від лампочки, яка 
відображає найвищу температуру, 
до лампочки, яка відображає 
найнижчу температуру. Після 
досягнення найвищого значення 
індикація знову починається з 
найнижчого значення. 

 Виключення та виведення 
холодильника з експлуатації 
 
Виключення холодильника 
• Вийміть штепсельну вилку з розетки. 
 
Виведення холодильника з 
експлуатації 
Якщо Ви не будете користуватись 
холодильником протягом тривалого часу: 
• вийміть всі продукти з холодильника; 
• відключіть подачу води; 
• спорожніть контейнер для кубиків 

льоду (див. "Чищення холодильника") 
• злийте питну воду, яка залишилась; 
• вийміть штепсельну вилку з розетки; 
• зніміть фільтр для води. 
 
Примітка: 
Перед тим, як знову ввести холодильник в 
експлуатацію, встановіть новий фільтр для 
води! 
 
• почистіть холодильник всередині 

(див. "Чищення холодильника") 
 
Аби уникнути неприємних запахів, 
залишіть дверцята холодильника 
відчиненими. 
 
Якщо існує небезпека замерзання 
холодильника, кваліфікований 
спеціаліст повинен повністю 
спорожнити контейнер пристрою видачі 
води (див. Інструкцію з монтажу). 
 
При переїзді зверніть увагу 
Зніміть всі деталі, які легко знімаються, та 
ретельно упакуйте їх. Заклейте всі 
дверцята та кришки за допомогою липкої 
стрічки. Транспортуйте холодильник лише 
у вертикальному положенні. 
 
Функції 
 
Попереджувальний сигнал при 
відкритих дверцятах 
Якщо протягом однієї хвилини дверцята 
холодильника залишались відчиненими, 
Ви почуєте звуковий попереджувальний 
сигнал, який повторюється протягом 5 
хвилин через кожні 60 секунд. 
 
Автоматичне відключення 
внутрішнього освітлення 
Аби уникнути перегрівання внутрішнє 
освітлення відключається автоматично, 
якщо дверцята холодильника залишались 
відчиненими більш, ніж 10 хвилин. Таким 
чином можна заощадити електроенергію. 

 Зміна розташування 
внутрішнього устаткування 
 
За бажанням Ви можете змінити 
розташування полиць всередині 
холодильника та на внутрішній 
стороні дверцят: 
 
• Висуньте поличку вперед та 

вийміть її 

 
• Злегка підніміть дверну 

поличку та вийміть її. 

 
 
• Кришку відділення для 

зберігання масла та сиру злегка 
підніміть, натисніть вліво та 
зніміть. 

 
 
• Потягніть висувний ящик 

вперед, злегка підніміть його і 
вийміть. 
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Холодильна камера 
 
Температура в холодильній камері 
може бути встановлена в межах від +2 
до +8 °С.  Ми рекомендуємо 
встановити температуру  +4 °С. 
 
Холодильна камера призначена 
для: 
зберігання хлібобулочних виробів, 
готових продуктів, консервів, 
згущеного молока, твердих сирів, 
чутливих до низьких температур овочів 
та фруктів: тропічних плодів, таких як 
мандарини, банани, ананаси, дині, 
авокадо, папайя, маракуйя, баклажани, 
а також овочів, призначених для 
дозрівання, помідорів, огірків, зелених 
помідорів, картоплі. 
 
При розміщенні продуктів в 
холодильнику, дотримуйтесь 
наступних рекомендацій: 
 
- Теплі страви та напої слід 

охолодити перед тим, як класти в 
холодильник. 

 
- Продукти харчування слід 

герметично запаковувати, щоб 
вони не втратили свій смак і не 
висихали. 

 
- Не допускайте попадання масла 

або жиру на пластмасові деталі або 
ущільнювач дверцят. 

 
- Міцні алкогольні напої повинні 

зберігатись лише у вертикальному 
положенні, в щільно закритих 
пляшках. Крім того, не слід 
зберігати в холодильнику 
предмети, які можуть зірватися. 
Небезпека вибуху! 

 
"Суперохолодження" 
Даний режим призначений для 
швидкого охолодження продуктів або 
напоїв в холодильній камері.  
При включенні режиму 
суперохолодження в холодильній 
камері створюється максимально 
низька температура.  
 
• Натисніть кнопку "super" 

 
 

При кожному натисканні кнопки режим 
суперохолодження буде вмикатись або 
вимикатись. При включенні 
суперохолодження на дисплеї з’явиться 
відповідний символ. 

 

 Бар 
(не у всіх моделях) 
 
Призначений для того, аби швидко дістати 
напої і т.п. з холодильної камери. Не 
потрібно відчиняти дверцята холодильної 
камери. 
 

 
 
Відділення збереження свіжості 
(не у всіх моделях) 
 
В цьому відділенні підтримується 
температура близько 0 °С. Це сприяє 
оптимальним умовам зберігання свіжих 
продуктів харчування. 
 
Для оптимального зберігання продуктів: 
 

• За допомогою кнопки оберіть вид 
продукту (овочі/риба/м’ясо) 
Загориться відповідна лампочка, а на 
дисплеї з’явиться температура 
зберігання даного продукту. 

 

Примітки: 
 

- У положенні "Off" (вимкнено) 
температура в цьому відділенні 
дорівнює температурі верхнього 
відділення. 

- Температура, яка відображається на 
дисплеї, - це потрібна температура. 
Фактична температура у відділенні 
збереження свіжості може дещо 
відрізнятись від потрібної. 

 

Продукти, які не можна зберігати у 
відділенні збереження свіжості: 
 

- Фрукти та овочі, чутливі до низьких 
температур (тропічні плоди, авокадо, 
папайя, маракуйя, баклажани, огірки, 
солодкий перець). 

- Овочі, призначені для дозрівання 
(зелені помідори, банани). 

- Картопля. 
- Твердий сир. 

 При купівлі продуктів, 
зверніть увагу: 
 
Для визначення терміну зберігання 
дуже важлива свіжість продукту. 
В цілому вважається, що чим 
свіжішими потраплять продукти до 
відділення збереження свіжості, тим 
довше вони зберігаються. При 
покупці завжди звертайте увагу на 
ступінь свіжості продуктів 
харчування. 
 
Термін зберігання (при 0 °С): 
В залежності від вихідної якості 
Ковбаса, нарізка, 
м’ясо, субпродукти, 
риба, свіже молоко, 
сир 

до 7 днів 

М’ясо шматочками, 
смажена ковбаса, 
гриби, салати, 
листкові овочі 

до 10 днів 

М’ясо великими 
шматками, 
напівфабрикати 

до 15 днів 

Копчена ковбаса, 
солонина або 
квашена капуста 

до 20 днів 

Великі шматки м’яса 
після теплової 
обробки, яловичина, 
дичина, бобові 

до 30 днів 
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Морозильна камера 
 
Температура в морозильній камері 
може бути встановлена в межах від -16 
до -22 °С.  Ми рекомендуємо 
встановити температуру  -18 °С. 
 
Холодильна камера призначена 
для: 
- зберігання заморожених 

продуктів,  
- заморожування продуктів 

харчування, 
- приготування кубиків льоду. 
 
 
Примітка 
 
Слідкуйте за тим, аби дверцята 
морозильної камери завжди були 
зачинені. При відчинених дверцятах 
заморожені продукти почнуть танути, а 
морозильна камера швидко покриється 
шаром льоду. Крім того, зросте 
споживання електроенергії. 
 
"Суперзаморожування" 
Даний режим призначений для 
швидкого замороження великої 
кількості свіжих продуктів. В 
залежності від кількості 
заморожуваних продуктів режим 
суперзаморожування слід вмикати 
заздалегідь, максимум за 24 години до 
завантаження продуктів.  
При включенні режиму 
супезамороження в морозильній камері 
створюється максимально низька 
температура.  
 
• Натисніть кнопку "super" 

 
 

При кожному натисканні кнопки 
режим суперзаморожування буде 
вмикатись або вимикатись. При 
включенні суперзаморожування на 
дисплеї з’явиться відповідний символ. 

 

 Заморожування та зберігання 
продуктів 
 
Зберігання заморожених продуктів 
 
При купівлі заморожених продуктів 
звертайте увагу на наступне: 
 
- Упаковка не повинна бути 

пошкоджена. 
- Термін зберігання продуктів не 

повинен бути прострочений. 
- Температура в морозильній шафі в 

магазині повинна бути –18 °С або 
нижче. Якщо це не так, то термін 
зберігання заморожених продуктів 
зменшується. 

- Заморожені продукти купуйте в 
останню чергу, а перед 
транспортуванням додому їх бажано 
замотати в газету або покласти в 
термоізоляційну сумку. 

-  Вдома заморожені продукти слід 
негайно покласти до морозильної 
камери. Використовуйте заморожені 
продукти до закінчення терміну їх 
придатності. 

- Не слід заморожувати повторно 
продукти, які повністю або частково 
розморожені. Заморожувати 
продукти знову можна лише після 
переробки до готових страв (у 
вареному або смаженому вигляді). 

 
Як заморозити продукти самому 
Для заморожування продуктів вдома 
використовуйте лише дуже свіжі, 
незіпсовані продукти. Щоб продукти не 
втратили смак та не висихали, кладіть їх у 
герметичні контейнери. Для того, аби 
зберегти вітаміни, поживні речовини, 
вигляд та смак продукти харчування 
повинні бути заморожені якомога 
швидше. Тому завантажувати за один раз 
слід лише таку кількість продуктів, яка 
відповідає максимальній потужності 
заморожування. 
 
Як правильно упаковувати продукти: 
1. Покладіть продукти на упаковочний 

матеріал. 
2. Випустіть усе повітря. 
3. Запечатайте упаковку. 
4. Наклейте на упаковку етикетку із 

зазначенням продукту та дати 
пакування. 

Для упаковки продуктів не підходять: 
Обгортковий папір, жиростійкий папір, 
целофан, мішки для сміття та використані 
пакети з магазинів. 
 
Для упаковки продуктів підходять: 
Пластикова плівка, поліетиленова плівка, 
алюмінієва фольга та жерстяні банки для 
морозильної камери. 
Все це Ви можете придбати в 
спеціалізованих магазинах. 
 

 Для запечатування упаковки 
підходять: 
Гумова стрічка, пластмасові кліпси, 
мотузки, липка смужка, стійка до 
низьких температур і тому подібне. 
Пакети та поліетиленову плівку 
можна запечатувати машинкою для 
упаковки. 
 
Потужність заморожування 
 
Ви можете заморозити до 10 кг 
продуктів за 24 години. 
 
Тривалість зберігання 
заморожених продуктів 
 
Термін зберігання залежить від виду 
продукту.  
 
При середній температурі: 
 
Риба, ковбаса, 
готові страви та 
випічка 

 
 
до 6 місяців 

Сир, курка та  
м’ясо 

 
до 8 місяців 

Овочі та 
фрукти 

 
до 12 місяців 

 
Розморожування заморожених 
продуктів 
 
В залежності від виду та подальшого 
використання існує декілька способів 
розморожування продуктів: 
 
• при кімнатній температурі, 
• в холодильнику, 
• в електричній духовці з 

тепловою вентиляцією або без 
неї, 

• в мікрохвильовій печі. 
 
Зауваження 
НЕ слід заморожувати повторно 
продукти, які повністю або частково 
розморожені. Заморожувати 
продукти знову можна лише після 
переробки до готових страв (у 
вареному або смаженому вигляді). 
 
Заморожені продукти слід вжити до 
закінчення максимального терміну 
зберігання. 
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Приготування кубиків льоду 
(холодильники без генератора льоду) 
 

 
 
• Заповніть ванночку для льоду на ¾ 

водою та покладіть до 
морозильної камери.  

 
• Щоб вийняти заморожені кубики 

льоду із ванночки, опустіть її на 
короткий час під проточну воду 
або злегка перегніть. 
 

 Автоматичний пристрій видачі 
льоду та води 
 
За бажанням пристрій дозволяє 
отримувати: 
 
- охолоджену воду 
- кубики льоду 
- подрібнений лід 
 

Увага! 
Для збирання води або льоду 
користуйтесь посудом, який не б’ється. 
Небезпека травмування! 
 
Не засовуйте пальці в отвір видачі 
льоду та води. Небезпека травмування 
об ніж для подрібнення! 
 
Примітка: 
Пристрій видачі льоду та води буде 
працювати лише, якщо холодильник 
підключений до електромережі. 
 
При введенні в експлуатацію 
нового холодильника, зверніть 
увагу: 
 
Після підключення в трубопроводах ще є 
бульбашки повітря. 
 
Питну воду слід збирати та виливати доти, 
доки не потече вода без бульбашок. Перші 
5 стаканів слід вилити. 
 
Якщо генератор льоду буде 
використовуватись вперше, то перші 30-
40 кубиків льоду з міркувань гігієни 
використовувати не рекомендується. 
 
Вказівки при експлуатації 
генератора льоду: 
 
Коли в морозильній камері 
встановлюється належна температура, в 
генератор льоду починає поступати вода, 
де вона перетворюється на кубики льоду. 
Готові кубики льоду будуть автоматично 
падати в контейнер для кубиків льоду. 
 
Кубики льоду можуть склеїтись боками. 
При подачі до отвору для видачі льоду 
вони, як правило, самостійно 
розділяються. 
 
Якщо контейнер для кубиків льоду 
заповнений, генератор льоду автоматично 
вимикається. 
 
Генератор льоду спроможний виробити 
протягом 24 годин близько 100 кубиків 
льоду. 
 
Забороняється класти в контейнер для 
кубиків льоду для швидкого 
охолодження пляшки або продукти.  
Генератор льоду може бути 
заблокований і пошкоджений. 
 

 Після введення холодильника в 
експлуатацію до моменту 
приготування першої партії кубиків 
льоду пройде не менше 24 годин. 
 
При приготуванні кубиків льоду Ви 
можете чути звуки роботи клапану 
для подачі води, потрапляння води в 
ванночку для льоду та падіння 
кубиків льоду. 
 
Якість питної води 
 
Всі матеріали, з яких виготовлений 
пристрій для видачі напоїв, є 
нейтральними на запах та смак. 
 
Якщо вода має сторонній присмак, 
причиною можуть бути: 
 
- мінерали та хлор, які містяться у 

питній воді, 
- матеріали, з яких виготовлені 

водопровідні труби в будинку і 
шланги подачі води в 
холодильник; 

- ступінь свіжості питної води. 
(Якщо протягом тривалого часу 
вода з приладу не зливалась, 
вона може набути смаку, ніби 
"застоялась". В цьому випадку 
налийте та вилийте близько 15 
стаканів води). 

 
Смак та запах води можна 
покращити, якщо в систему подачі 
води встановити фільтр, який 
додається. 
 
Такий фільтр очищує воду, але не 
позбавляє її бактерій або мікробів. 
 
Отримання води 
 
• Натискайте кнопку доти, доки не 

загориться символ "Вода". 

 
 
• Натисніть стаканом на контакт 

для видачі льоду та води. Подача 
води буде припинена, як тільки 
Ви заберете стакан. 

 
Порада 
Вода, яка подається з пристрою для 
видачі води, охолоджена. Якщо Вам 
потрібна більш холодна вода, то 
перед отриманням води, покладіть в 
стакан кубик льоду. 

30 



Отримання льоду 
 

 
• Натискайте кнопку доти, доки не 

загориться символ "Кубики льоду" 
або "Подрібнений лід". 

 
 

• Натисніть підходящим стаканом на 
контакт для видачі льоду та води. 

 
Примітка 
Як тільки стакан заповниться приблизно 
наполовину, відсуньте від контакту. Лід, 
який знаходиться у пристрої для видачі, 
може переповнити стакан або 
заблокувати пристрій для видачі. 
 
Зняття та чищення піддону для 
видачі води 
Вода, яка розлилась, збирається у 
піддоні для води. Для спорожнення та 
чищення піддон можна зняти. 
 

 
 
 
Зняття та чищення контейнера 
для кубиків льоду 
Якщо протягом тривалого часу кубики 
для льоду не брались, то приготовлені 
кубики втрачають форму, набувають 
смаку води, яка "застоялась", та 
склеюються один з одним. 
 
• Витягніть контейнер, спорожніть 

його та промийте водою. 
• Контейнер та шнековий 

транспортер витріть насухо, щоб 
нові кубики льоду не примерзали до 
них. 

 

 Встановлення контейнера для 
кубиків льоду 
 
• Повністю засуньте контейнер до 

фіксації. 

 
 
• Якщо контейнер не вдається 

засунути назад повністю, то трохи 
поверніть шнековий транспортер в 
контейнері. 

 
Виготовлення кубиків льоду триває. 
 
Відключення генератора льоду 
 
Якщо кубики льоду не будуть 
відбиратись протягом більш, ніж одного 
тижня (наприклад, під час відпустки), то 
генератор кубиків льоду слід 
відключити, аби виключити 
примерзання кубиків льоду один до 
одного. 
 
• Натисніть кнопку блокування 

генератора льоду. На дисплеї 
загориться символ "Генератор льоду 
заблокований". 

 
 
• Вийміть контейнер для кубиків 

льоду, спорожніть його та вставте 
назад. При цьому прослідкуйте, щоб 
контейнер зафіксувався. 

 
Для повторного введення в 
експлуатацію: 
 
• Натисніть кнопку блокування 

генератора льоду. Відповідний 
символ на дисплеї погасне. 

 

 Підказки щодо заощадження 
електроенергії 
 
• Встановіть холодильник в 

сухому, гарно провітрюваному 
приміщенні, в захищеному від 
прямого сонячного проміння 
місці, подалі від джерел тепла 
(батареї, плити тощо). В 
протилежному випадку 
використовуйте ізоляційну 
плитку. 

• Перед тим, як класти страви та 
напої у холодильник, зачекайте, 
доки вони охолонуть. 

• Заморожені продукти кладіть у 
холодильник для 
розморожування. Це дозволить 
Вам використовувати холод із 
заморожених продуктів для 
охолодження продуктів в 
холодильній камері. 

• Намагайтесь якомога менше 
тримати дверцята відчиненими. 

 
Шуми при експлуатації 
 
Звичайні шуми 
Гудіння – працює холодильний 
агрегат. Працює вентилятор системи 
рециркуляції повітря. 
 
Булькання, дзижчання або 
клекотання – холодильний агент 
тече по трубах. Вода потрапляє в 
генератор для льоду. 
 
Клацання – мотор вмикається або 
вимикається. Відкривається або 
закривається магнітний клапан в 
системі подачі води. 
 
Стукання – готові кубики льоду 
падають у контейнер для кубиків 
льоду. 
 
Шуми, які легко усунути 
 
Прилад стоїть нерівно 
Вирівняйте його, будь ласка, за 
допомогою ватерпасу. Відрегулюйте 
за висотою гвинтові ніжки або 
підкладіть щось під холодильник. 
 
Холодильник торкається інших 
предметів 
Відсуньте холодильник від 
розташованих поряд меблів або 
інших приладів. 
 
Висувні ящики, контейнери або 
полиці хитаються або затиснуті 
Перевірте, будь ласка, як встановлені 
елементи, які виймаються, і за 
необхідності встановіть їх правильно. 
 
Посудини торкаються одна одної 
Розставте пляшки та посудини трохи 
подалі один від одного. 
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Розморожування  
 
Холодильник розморожується 
автоматично. 
 
Вода, яка утворюється при 
розморожуванні, стікає у піддон 
випарника на задній стінці 
холодильника і автоматично 
випаровується. 
 

 Чищення холодильника 
 
• Увага! Вийміть штепсельну 

вилку з розетки або вимкніть 
запобіжник. 

• Помийте ущільнювач дверцят 
лише чистою водою, після чого 
ретельно витріть насухо. 

• Почистіть прилад теплою водою 
з невеликою кількістю засобу 
для миття посуду. Вода, якою 
Ви миєте прилад, не повинна 
потрапити на панель управління 
чи освітлення. 

 

 Холодні скляні полиці з морозильної камери не 
можна відразу класти у гарячу воду. 
 

Полиці, контейнери та відділення для зберігання 
не можна мити в посудомийній машині, оскільки 
вони можуть деформуватись. 
 

• Після чищення вставте вилку холодильника 
в розетку або включіть запобіжник. 

Увага! 
Не торкайтесь мокрими руками заморожених 
продуктів. Руки можуть примерзнути. 
Небезпека травмування! 
 

Ніколи не використовуйте парові очисники при 
розморожуванні та чищенні холодильника! При 
потраплянні пари на електричні деталі, які 
знаходяться під напругою може виникнути 
коротке замикання або ураження електричним 
струмом! До того ж пара може пошкодити 
пластмасові деталі холодильника. 

 
Як усунути незначні неполадки самому 
 
Перед тим, як зателефонувати в службу сервісу: 
Перевірте, можливо Ви зможете самостійно усунути несправності за допомогою наступних рекомендацій.  
За виклик та консультацію служби сервісу Вам доведеться заплатити, навіть, якщо холодильник ще знаходиться на гарантії! 
 
Холодильна та морозильна камери 
Несправність 
 

Можлива причина Усунення 

Прилад не охолоджує. Не 
вмикається внутрішнє 
освітлення. 

Відсутня електроенергія; запобіжник 
вимкнений; штепсельна вилка не 
вставлена в розетку належним чином 
 

Перевірте наявність електроенергії, запобіжник повинен 
бути включений. 

 
• Занадто часто відкривались 

дверцята холодильника 
 

 
Не відчиняйте дверцята без потреби 

• До морозильної камери 
одночасно покладено занадто 
багато продуктів  

 

Не перевищуйте максимальну потужність заморожування 

Холодильний агрегат 
включається занадто часто 
і на тривалий час 

• Отвори для циркуляції повітря 
закриті 

 

Переконайтесь у належній циркуляції повітря 

Температура в холодильній 
або морозильній камері 
занадто низька 

Температура встановлена на дуже 
низьке значення. 

Встановіть більш високу температуру (Див. "Установка 
температури") 

Продукти примерзли до 
стінок морозильної камери 

 Звільніть продукти, які примерзли, за допомогою тупого 
предмета. Не використовуйте для цього ножі або гострі 
предмети. 

Морозильна камера 
покрита товстим шаром 
льоду 

 Завжди слідкуйте за тим, аби дверцята холодильника 
були зачинені. 
 

Внутрішнє освітлення не 
працює 

Перегоріла лампочка. Замініть лампочку. (Див. "Заміна ламп") 
 

 Вимикач освітлення затиснутий.  
 

Перевірте, чи він рухається. 

Необхідна температура в 
морозильній камері не 
досягається 

Дверцята морозильної камери були 
відчинені занадто довго. Випарник 
(генератор холоду) в системі сильно 
покрився льодом і не може 
автоматично розморозитися.  

Вийміть заморожені продукти з морозильної камери та 
покладіть, добре закривши, у холодне місце. Приблизно 
через 12 годин лід в системі охолодження розтане. 
Увімкніть холодильник та покладіть у нього заморожені 
продукти. 
Примітка! 
Не відкривайте без необхідності дверцята холодильної 
камери, аби уникнути втрати холоду. 
Якщо несправність не вдалось усунути за допомогою 
даних вказівок, будь ласка, викличте Службу сервісу. 
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Пристрій видачі льоду та води 
 
Несправність 
 

Можлива причина Усунення 

Закритий кран подачі води. 
 

Відкрийте кран подачі води. 

Перервана подача води.  
Тиск води занадто низький. 

Зателефонуйте слюсарю-сантехніку. 

Генератор льоду заблокований. На 
дисплеї горить символ "Генератор 
льоду заблокований". 

Натисніть кнопку блокування генератора льоду. 

Не дивлячись на тривалий 
час роботи, кубики льоду не 
видаються 

В морозильній камері занадто тепло. Встановіть температуру в морозильній камері на більш 
низьке значення (див. Установка температури). 

Кубики льоду знаходяться в 
контейнері для льоду, однак 
вони не видаються. 
 

Кубики льоду примерзли один до 
одного. 

Вийміть контейнер для кубиків льоду і опорожніть його. 

Кубики льоду застрягли на 
виході з контейнера для 
кубиків льоду або у 
подрібнювачі льоду. 
 

 Вийміть контейнер для кубиків льоду і поверніть рукою 
шнековий транспортер. Спробуйте звільнити лід за 
допомогою дерев’яної палички. 

Замість кубиків льоду – 
рідина. 

Кубики льоду розтанули – перерва в 
подачі електроенергії, або дверцята 
морозильної камери були зачинені 
нещільно. 
 

Вийміть контейнер для кубиків льоду, спорожніть його і 
витріть насухо. 

Кубики льоду 
випаровуються. 

 Холодне повітря, яке проходить через кубики льоду, є 
причиною того, що кубики зменшуються у розмірах. Це 
відбувається при невеликому споживанні льоду. Це 
нормальне явище. 
 

Відкидна кришка на 
пристрої видачі кубиків 
льоду закрита неправильно. 
 

Кубики льоду перешкоджають 
закриттю кришки. 

Видаліть кубики льоду. 

Кубики льоду прилипають 
до формочок для кубиків 
льоду. 

В формочках може утворитись 
вапняний наліт. 

Протріть формочки ганчіркою, змоченою в оцті. Якщо 
осаду багато, очищуйте формочки при кожному чищенні 
холодильної камери. 
 

Кубики льоду різного 
розміру, в контейнері для 
кубиків льоду багато води. 
 

Холодильник стоїть нерівно. Вирівняйте холодильник за допомогою ватерпасу, 
регулюючи висоту гвинтових ніжок. 

Закритий кран подачі води. 
 

Відкрийте кран подачі води. 

Перерва в подачі води. Тиск води 
занадто низький. 

Зателефонуйте слюсарю-сантехніку. 

Не працює пристрій видачі 
води. 

В морозильній камері занадто тепло. Встановіть температуру в морозильній камері на більш 
низьке значення (див. Установка температури). 
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Заміна лампочок 
 

Заміна лампочок всередині 
холодильника 
 

 
• Увага! Вийміть штепсельну вилку 

з розетки або вимкніть запобіжник. 
 
• Відкрутіть 2 гвинта під кришкою і 

зніміть кришку. 

 
 

• Замініть лампу (лампа для заміни: 
напруга 220-240 В, цоколь Е14, 
потужність макс. 25 Вт). 

 
 

 
 
• Встановіть кришку на місце. 
 

 Заміна лампочок пристрою 
видачі льоду та води 
 

 
• Увага! Вийміть штепсельну вилку 

з розетки або вимкніть 
запобіжник. 

 
• Зніміть кришку, діючи викруткою 

як важелем. 

 
 
 

• Замініть лампу (лампа для заміни: 
напруга 220-240 В, цоколь Е14, 
потужність макс. 15 Вт). 

 
 

 
 
• Встановіть кришку на місце. 

 
Заміна фільтру для води 
 
Новий фільтр можна придбати в службі 
сервісу під номером 497818. 
 
• Увага! Вийміть штепсельну вилку 

з розетки або вимкніть 
запобіжник. 

 
• Від’єднайте подачу води від 

холодильника. 
 
• Вийміть використаний фільтр з 

утримувача для фільтру та зніміть 
з’єднувальні трубопроводи. 
Увага! Не опускайте з’єднувальні 
трубопроводи! В приладі та в 
трубопроводах могла залишитись 
вода. 

  
•  Під’єднайте новий фільтр до 

з’єднувальних трубопроводів. 
Дотримуйтесь напрямку течії, 
нанесеного на фільтрі! 

 
• Вставте фільтр в утримувач для 

фільтру. 
 
 

 Служба сервісу 
 
Найближчий спеціалізований сервісний 
центр Ви зможете знайти у телефонній 
книзі або переліку Служб сервісу. Будь 
ласка, називайте співробітникам 
сервісного центру номер моделі (E-Nr.) 
та заводський номер (FD) Вашого 
холодильника. 
 
Ці дані Ви знайдете на фірмовій 
табличці.  

 
 
 
Назвавши номер виробу та заводський 
номер, Ви допоможете запобігти 
непотрібним поїздкам співробітників 
служби сервісу. Цим самим Ви 
заощадите пов’язані з викликом 
витрати. 
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Інструкція з монтажу 
 

Важливі рекомендації: 
 

 
Дана інструкція з монтажу дійсна для 
декількох моделей. 
 
Для деяких моделей потрібні не всі 
описані дії з монтажу. 
 
Прилад повинні підключати лише 
кваліфіковані спеціалісти згідно 
даної інструкції з монтажу. 
 
Підключення води слід виконувати 
перед підключенням до 
електромережі. 
 
На додачу до дотримання 
національних положень, слід 
враховувати умови підключення 
місцевих підприємств електро- та 
водопостачання. 
 
Слід зберігати дану інструкцію з 
монтажу. 
 
  

 Місце встановлення 
 
Холодильник дуже важкий, його вага без 
продуктів наведена в наступній таблиці: 
 
Вага холодильника 104 кг 
Вага холодильника з 
диспенсером 

113 кг 

Вага холодильника з 
баром 

115 кг 

 
Встановлювати холодильник слід в 
сухому приміщенні, яке гарно 
провітрюється. Якщо установки біля 
джерела тепла не уникнути, 
скористуйтесь придатною ізоляційною 
плиткою або дотримуйтесь мінімальної 
відстані від джерела тепла: 
 
- до електроплити 3 см, 
- до плити на рідкому паливі або вугіллі 
30 см. 
 
Підлога у місці встановлення 
холодильника повинна витримувати 
велику вагу, при необхідності підлогу 
слід укріпити (прилад дуже важкий, 
пустий холодильник важить близько 145 
кг, завантажений – близько 400 кг). 
Холодильник повинен стояти рівно, щоб 
забезпечити належну роботу генератора 
льоду. При встановленні холодильника у 
куті або ніші слід зберігати мінімальну 
відстань між приладом та стінами, щоб 
відкривати дверцята холодильника 
повністю (див. розміри холодильника). 
 

 Розпакування холодильника 
 
• Видаліть упаковочний матеріал та 

клейкі стрічки. (Залишки клейкої 
стрічки з корпусу приладу можна 
видалити за допомогою знятої 
клейкої стрічки. Для цього клейку 
смужку слід декілька разів 
прикласти до цих залишків і 
зняти). 

 
• Транспортні стопорні елементи 

контейнерів і полиць знімайте 
лише після монтажу холодильника. 

 
• Транспортний стопорний елемент 

на генераторі льоду видаліть після 
монтажу холодильника, для цього 
вийміть генератор льоду з 
холодильника. 

 
 

Увага! 
Перед підключенням холодильника до 
електромережі повинен бути знятий 
весь упаковочний матеріал ззовні та 
зсередини приладу. 

 
Габарити холодильника і монтажні розміри 
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Якщо глибина кухонних меблів або 
інших предметів, які стоять поруч, 
перевищує 60 см, слід забезпечити 
мінімальні бокові відступи для того, 
аби дверцята холодильника можна 
було відкрити на певний кут. 
 
Кут відкриття 

дверцят 
Мінімальний 

боковий 
відступ 

90° 40 мм 
135 ° 140 мм 

  

 
 
Якщо над холодильником буде 
знаходитись полиця або шафа, 
необхідно передбачити відстань для 
того, аби прилад за необхідності 
можна було висунути з ніші. 
 
Зняття дверцят 
Якщо холодильник не проходить 
через дверний отвір в квартирі, 
дверцята холодильника можна зняти. 
 
Ми рекомендуємо виконати монтаж 
холодильника нашою Службою 
сервісу. 
 
Зняття дверцят морозильної камери 
 
• Зніміть нижню кришку. 
• Від’єднайте шланг. 
• Звільніть хомути на шланговому 

з’єднанні. 
 

 

 Натисніть зажимне кільце в напрямку 
стрілок і одночасно витягніть шланг із 
з’єднання. 
 

 
 
• Зніміть верхню кришку шарніру (1). 

 
• Від’єднайте електричний роз’єм (2). 

 
• Відкрутіть болт шарніру (3), 

притримуючи при цьому дверцята. 
• Зніміть дверцята вверх з нижнього 

шарнірного кута. 
 
Будьте обережні при зніманні дверцят! 
Не пошкодьте трубку подачі води. 
 

 Зняття дверцят холодильної 
камери 
 
• Дверцята холодильної камери 

знімаються таким самим чином (у 
дверцят холодильної камери немає 
електричних та шлангових 
з’єднань). 

 
Увага! 
Перед тим, як встановлювати дверцята у 
зворотній послідовності, переконайтесь, 
що холодильник на місці встановлення 
стоїть рівно (його потрібно вирівняти по 
горизонталі). 
 
Підключення холодильника до 
мережі водопостачання 
Підключення до мережі водопостачання 
повинно здійснюватись кваліфікованим 
спеціалістом згідно місцевим 
положенням підприємства 
водопостачання. 
 

Холодильник підключається до 
водопроводу холодної води. 
- Мінімальний тиск у водопроводі: 

0,14 МПа (1,4 бар) 
- Максимальний тиск у водопроводі: 

0,69 МПа (6,9 бар) 
 

Кран водопостачання для з’єднання зі 
шлангом, який додається, повинен 
знаходиться у легкодоступному місці. 
З’єднувальні шланги, які додаються, 
мають довжину 1,5 м та 7 м. 
 

Смак та запах води можна покращити, 
якщо в систему подачі води встановити 
фільтр для води, який додається. 
 
Підключення 
• Під’єднайте шланг до магнітного 

клапану холодильника. 

 
 
• Під’єднайте кран до крану 

водопостачання. 
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• Закріпіть шланг за допомогою хомутів, 
які додаються, на задній стінці 
холодильника і стіні приміщення. 

• Розмістіть шланг петлями або 
кільцями, щоб холодильник можна 
було відсовувати від стіни. 

 
Монтаж фільтру в системі подачі 
води 
• Під’єднайте шланг до фільтра (1). 

Зверніть увагу на напрямок протікання 
води, зазначений на фільтрі! 

 
• Закріпіть утримувач фільтру (2) зліва 

або справа від холодильника на 
підходящому місці (наприклад, в 
нижній шафі) і встановіть фільтр в 
утримувач (3). 

 
Підключення електроживлення 
 

Для підключення холодильника не 
використовуйте подовжувачі та трійники. 
Для підключення холодильника потрібна 
стаціонарно підключена розетка. 
 

Електрична розетка повинна бути легко 
доступною. 
Холодильник слід підключати до мережі 
перемінного струму з параметрами 220-240 
В / 50 Гц через встановлену згідно вимогам 
розетку із заземленням. Електрична розетка 
повинна бути захищена запобіжником, 
розрахованим на струм 10 А або вище. 
 
У разі використання холодильника в 
країнах за межами Європи, слід 
перевірити на табличці з технічними 
даними, чи відповідають задана напруга 
в мережі та вид струму даним Вашої 
електромережі. Табличка з технічними 
даними знаходиться всередині 
холодильника зліва внизу. Заміна 
проводки для підключення в мережу у 
разі потреби повинна здійснюватись 
лише спеціалістом. 

 Увага! 
В жодному разі не підключайте 
холодильник до електронних 
заощадливих штепселів (наприклад, 
Ecoboy: Sava Plug) та до інвенторів, які 
перетворюють постійний струм в 
перемінний з напругою 230 V 
(наприклад, сонячні батареї, електричні 
установки на кораблях). 
 
Важливо! 
При монтажі або заміні мережевого кабелю 
слід уникати механічних навантажень на 
кабель. 

 Перевірка підключення до 
мережі водопостачання на 
герметичність 
 
• Введіть холодильник в 

експлуатацію згідно інструкції з 
експлуатації. 

• Здійсніть відбір води згідно 
інструкції з експлуатації. Це 
можна зробити через декілька 
секунд, оскільки в шлангах і баці 
для води ще знаходиться повітря. 

• Перевірте всі з’єднання системи 
подачі води на герметичність. 

• Після перевірки вийміть 
мережеву вилку з розетки та 
встановіть кришку моторного 
відсіку. 

 

 
 
Вирівнювання холодильника 
 Для бездоганної роботи 
холодильника його потрібно 
вирівняти за допомогою ватерпасу. 
Ватерпас слід розташовувати зверху 
холодильника. 
 
Якщо холодильник стоїть нерівно, 
дверцята холодильника можуть 
закриватись неправильно, вода з 
генератора льоду може виливатись, 
кубики льоду будуть виходити 
неоднаковими. 
 
• Встановіть холодильник на 

призначене для цього місце. 
• Закріпіть 3 гвинтами цокольну 

кришку, яка додається. 

 
 
• Аби зафіксувати холодильник на 

місці, викрутіть вниз обидві 
передні ніжки до гарного 
контакту з підлогою. 

• Повертайте ніжки, доки точно не 
вирівняєте холодильник. Ступінь 
вирівнювання оцінюйте за 
дверцятами холодильника! 

 

 Дверцята морозильної камери 
розташовані нижче: 
 

 
 
Дверцята холодильної камери 
розташовані нижче: 
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Якщо перерахованих вище дій 
недостатньо для вирівнювання дверцят: 
 
• Зніміть цокольну кришку. 
 

 
• Звільніть 3 шарнірних болти. Не 

відкручуйте болти повністю! 
 
• Вставте шестигранний ключ в 

юстировочний гвинт: 

 
 

• щоб підняти дверцята: обертайте 
шестигранний ключ за годинниковою 
стрілкою; 

 
• щоб опустити дверцята: обертайте 

шестигранний ключ проти 
годинникової стрілки. 

 Введення холодильника в 
експлуатацію 
 
Введіть холодильник в експлуатацію 
згідно інструкції з експлуатації. 
 
Від’єднання холодильника  
 
Від’єднайте холодильник згідно 
інструкції з експлуатації. 
 
Якщо холодильник повинен 
зберігатись при від’ємних 
температурах, необхідно спорожнити 
резервуар для води у пристрої видачі 
води. 
 
                                                                    

 Звільнення резервуара 
 
• Вийміть штепсельну вилку з 

розетки. 
• Закрийте кран подачі води. 
• Зніміть кришку моторного 

відділення на задній стінці 
холодильника. 

• Відкрутіть шланг подачі води (1). 
• Підставте під клапан пласку 

посудину для збирання води 
(ємністю близько 3 літрів). 

 

 
 
• Відкрутіть шланг (2), злийте з нього 

воду і знову прикрутіть на місце. 
Повторіть ці операції для шлангу 
(3).  
Важливо: не переплутайте 
шланги місцями! 

 
• Після спорожнення встановіть 

кришку моторного відсіку на місце. 
 
Не відкривайте кран подачі води до 
повторного введення приладу в 
експлуатацію. 
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