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(Санітарно-гігієнічні вимоги 
 
Шановний користувачу, 
 
згідно з рішенням французької влади щодо нерозповсюдження лістеріозу, ми просимо Вас 
дотримуватися наступних вказівок. 
 

 Своєчасно мийте внутрішні відділення приладу за допомогою неагресивного миючого 
засобу, що не викликає окислення металевих частин (використовуйте невелику кількість 
миючого засобу, розчиненого в теплій воді). 

 
Після миття поверхонь, додатково продезинфікуйте їх слабким розчином оцту чи лимонної 
кислоти, або антимікробним препаратом з тих, що звичайно продаються та підходять для 
очищення холодильників (перш ніж застосовувати такий препарат до металевих частин, 
спочатку протестуйте його на сумісність з металом в малопомітному місці). 
Перш ніж поставити харчові продукти до холодильної камери, зніміть з них магазинну 
упаковку (наприклад, картонний контейнер для кількох упаковок йогурту). 



 
 Щоб уникнути будь-якого контакту між різними харчовими продуктами, розмістіть їх 

щільно упакованими або в посуді з кришкою. 
 

 Під час приготування страв беріть продукти лише вимитими руками. Перш ніж готувати 
нові страви, знову вимийте руки. Також мийте руки перед їдою. 

 
 Перш ніж повторно використовувати кухонне начиння, помийте його (великі ложки, 

дошка для нарізки, кухонні ножі й т. ін.).) 
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Поздоровлення 
 
Придбавши домашній холодильник нашого виробництва, Ви вибрали сучасний 
електропобутовий прилад високої якості. 
 
Під час користування телевізором, вмонтованим до холодильника, будь ласка, дотримуйтеся 
змісту листка-вкладиша до інструкції, щодо екрану 17". 
 
Цей домашній прилад відрізняється від інших економічним споживанням електроенергії. 
 
Кожен прилад проходить на заводі контроль функціонування, для перевірки його бездоганного 
стану до моменту поставки. 
 
Якщо Вам будуть необхідні консультації щодо установки чи підключення приладу, наша Служба 
технічної допомоги до Ваших послуг. 
 
Для отримання найновішої інформації щодо асортименту наших виробів, ласкаво просимо на 
нашу інтернет-сторінку. 
 

Поради щодо знищення упаковки та утилізації старих 
приладів 
 

 Поради щодо знищення упаковки приладу 
 
Упаковка захищає Ваш прилад від можливих пошкоджень під час транспортування. Всі 
матеріали використаної упаковки не шкодять навколишньому середовищу й можуть 
бути перероблені або повторно використані. Активно сприяйте захисту довкілля та 
наполягайте на утилізації й переробці матеріалів упаковки методами, що не шкодять 
навколишньому середовищу. 
 
Ваш Дистриб'ютор або місцева адміністрація з задоволенням поінформують Вас про 
найефективніші та нешкідливі для довкілля методи знищення цих матеріалів. 
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 Утилізація старого приладу 
 



Старі прилади містять цінні матеріали, що можуть повторно використовуватися! 
Здавайте старий прилад до офіційного центру утилізації для повторного використання 
матеріалів. 
 

Ваш прилад має позначки, передбачені Директивою Європейського Союзу 
2002/96/CE щодо утилізації та переробки старих електричних і електронних приладів 
(waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директива щодо утилізації та повторного 
використання залишків електричних і електронних приладів охоплює загальновідомі 
торгові марки, що діють по всій території Європейського Союзу. 
 

 Увага! 
 
Перед тим, як позбавитися старого приладу: 
 
1. Витягніть штепсельну вилку, що підключає прилад до електромережі. 
2. Відріжте електричний кабель приладу та приберіть його разом зі штепсельною 
вилкою. 
 
Будь-які холодильники містять ізолюючі та охолоджуючі гази, що вимагають 
специфічних методів переробки та утилізації. Будьте обачні й обережні, щоб 
холодильний трубопровід старого холодильника не був пошкоджений під час 
транспортування до офіційного центру утилізації. 
 

Поради й попередження щодо безпеки 
 
Перед використанням нового приладу 
 
Уважно прочитайте інструкцію з використання та установки Вашого приладу перед його 
монтажем.  
Інструкція містить важливу інформацію та поради щодо Вашої особистої безпеки, а 
також з установки, керування та правильного обслуговування приладу. 
Зберігайте інструкцію з використання та установки для подальших консультацій або 
для передачі можливому подальшому власникові. 
 
Технічна безпека 
 

 Цей прилад містить невелику кількість екологічного, але легкозаймистого 
охолоджувача R600a. Під час транспортування та встановлення приладу уважно 
стежте, щоб холодильний трубопровід ні в якому разі не був пошкоджений. В 
противному випадку струмінь охолоджуючого аґенту може спалахнути при 
витіканні та спричинити травми очей. 

 
У разі пошкодження: 
 
- Тримайте джерела відкритого вогню або легкозаймисті матеріали якнайдалі від 
приладу; 



- Провітріть приміщення, де знаходиться прилад, протягом кількох хвилин; 
- Витягніть штепсельну вилку приладу з розетки або поверніть вимикач у положення 
«вимкнено»; 
- Зателефонуйте до Служби технічної допомоги. 
 
Чим більшу кількість охолоджуючого аґенту містить прилад, тим просторішим має бути 
приміщення, в якому Ви бажаєте його розмістити. В дуже маленьких приміщеннях під 
час витікання охолоджуючого аґенту можуть утворюватися легкозаймисті суміші повітря 
й газу. 
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Розміри приміщення для встановлення приладу мають становити 1 кубічний метр на 
кожні 8 грамів охолоджуючого аґенту. Кількість охолоджуючого аґенту, яку містить Ваш 
холодильник, зазначено на табличці технічних характеристик всередині приладу. 
 

 Заміну мережевого електричного кабелю Вашого приладу, а також будь-який 
необхідний ремонт має провадити лише кваліфікований технічний персонал. 
Установка чи ремонт, здійснені неналежним чином, можуть спричинити серйозну 
небезпеку для користувача. 

 
Користування холодильником 
 

 Не розміщуйте всередині холодильника електроприлади (наприклад, електричні 
обігрівачі, охолоджувачі і т. п.).  
Небезпека вибуху! 

 Не використовуйте для очищення холодильника від льоду пароочисні прилади! 
Тепла пара може осісти на електричні кабелі під кожухом приладу та спричинити 
коротке замикання.  
Небезпека електричного розряду! 

 Не видаляйте лід або іній за допомогою металевих гострих або ріжучих 
предметів! Ви ризикуєте пошкодити труби охолоджувача. Струмінь 
охолоджуючого аґенту може спалахнути при витіканні або спричинити травми 
очей. 

 Не зберігайте в холодильнику вироби, що містять гази чи пропеленти 
(наприклад, спреї у балончиках), а також легкозаймисті та вибухові речовини.  
Небезпека вибуху! 

 Перед тим, як видаляти лід або мити холодильник, витягніть штепсельну вилку з 
розетки електромережі або витягніть запобіжник. Не тягніть за електрокабель, 
беріться рукою за штепсельну вилку.  

 Майте на увазі: напої зі значним вмістом алкоголю мають зберігатися лише в 
герметичних упаковках, у вертикальному положенні. 

 Уникайте контакту жирів та олій з пластиковими стінками холодильника, а 
особливо з гумовою прокладкою дверцят (пластик і гумова прокладка дуже 
пористі). 

 Ні в якому разі не закривайте вентиляційних решіток приладу. 
 Особи з фізичними, чуттєвими або психічними вадами, а також особи, що не 

вміють користуватися такими приладами, мають користуватися приладом під 
наглядом або після детального інструктажу.  

 Ніколи не зберігайте в морозильній камері пляшки, керамічні горщики чи банки з 
рідиною, особливо з газованими напоями. Пляшки чи банки можуть вибухнути! 



 Не кладіть до рота морозиво чи кубики льоду, щойно витягнуті з морозильної 
камери.  
Небезпека опіку! 

 Уникайте будь-якого тривалого контакту рук зі швидкозамороженими 
продуктами, льодом або корпусом радіатора.  
Небезпека обмороження! 
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Якщо Ваші діти вдома 
 

 Не дозволяйте дітям гратися з упаковкою чи її частинами. Небезпека задихнутися 
в картонній коробці або пластиковому пакеті! 

 Не дозволяйте дітям гратися з приладом, сідати на контейнери чи гойдатися на 
дверцятах! 

 Якщо холодильник замикається, тримайте ключ подалі від дітей! 
 
Загальні умови користування 
 
Цей прилад призначений для: 
 

 охолодження та заморожування продуктів; 
 приготування кубиків льоду; 
 відтворення візуальної та звукової інформації через телевізор. 

 
Холодильник призначений для використання в домашньому господарстві. 
 
Прилад був попередньо знезаражений відповідно до вимог Директиви Європейського 
Союзу 2004/108/ЄС. 
 
Герметичність системи охолодження перевіряється на заводі. 
 
Цей прилад пройшов особливу процедуру щодо безпеки електричних приладів (EN 
60335/2/24). 
 

Ознайомлення з приладом  
 
Будь ласка, відкрийте останню сторінку з малюнками. Ця інструкція з використання 
призначена для кількох моделей приладу. 
 
З цієї причини можливо, деталі та характеристики на малюнках дещо відрізнятимуться 
від Вашого приладу. 
 
Мал. 1 
 
1. Телевізор 
2. Пульт керування 
3. Внутрішнє освітлення 
4. Вентилятор 
5. Вимикач внутрішнього освітлення 



6. Ґратчаста полиця холодильної камери 
7. Маленькі відділення для овочів 
8. Окремі контейнери 
9. Фільтр для вологи 
10. Контейнер для соковитої зелені 
11. Контейнер для заморожування 
12. Динаміки телевізора * 
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13. Інтерфейс USB * 
14. Підставка для тюбиків і маленьких консервних банок 
15. Контейнер для масла та сиру 
16. Ґратчаста полиця для великих пляшок 
17. Вентиляція 
 
* Дотримуйтеся інструкцій листка-вкладиша щодо телевізора 17 ". 
 
A. Холодильна камера 
 (температура регулюється від +3°C до +8°C) 
 
B. Камера для свіжих продуктів 
(температура регулюється від -1 °C до +4 °C) 
 
C. Морозильна камера 
(температура регулюється від - 16°C до -24 °C) 
 

Пульт керування  
 
Мал. 2 
 
1. Кнопка «Пуск / Стоп» 
 
Вона служить для ввімкнення / вимкнення приладу. 
 
2. Кнопка «Тривога» 
 
Ця кнопка пристосована для вимкнення звукового сигналу, який спрацьовує, коли дверцята 
холодильника довгий час відчинені або температура занадто підвищилася. 
 
Звуковий сигнал вмикається, коли дверцята залишаються відчиненими довше однієї хвилини. 
Звуковий сигнал звучить безперервно. 
 
Звуковий сигнал підвищення температури звучить, коли температура в морозильній камері 
занадто висока. Звучать поодинокі звукові сигнали. 
 
Звуковий сигнал може спрацювати не з причини раптового розмороження продуктів, в 
наступних випадках: 
 
• при першому запуску приладу; 



• при одночасному закладанні до морозильної камери великої кількості свіжих 
продуктів. 
• якщо дверцята морозильної камери залишилися відкритими протягом деякого часу. 
 
Лампочка сигналу тривоги 
Звуковий сигнал звучить одно зі вмиканням сигнальної лампочки. 
 
a) Якщо сигнальна лампочка світиться  
 
Звуковий сигнал припиняється при натисканні на кнопку 2 «Тривога». Сигнальна 
лампочка згасне, щойно морозильна камера охолоне до своєї робочої температури. 
 
b) Якщо сигнальна лампочка блимає 
 
Швидкозаморожені продукти можуть зіпсуватися, якщо температура в морозильній 
камері занадто висока. 
 
Натисніть на кнопку 2 «Тривога», щоб сигнальна лампочка припинила блимати, а 
звуковий сигнал вимкнувся. Він повернеться до режиму очікування. Перевірте запах і 
вигляд швидкозаморожених продуктів, щоб дізнатися, чи вони ще придатні до 
споживання. 
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3. Кнопка «Швидке заморожування» 
 
Ця кнопка пристосована для вмикання / вимикання функції швидкого заморожування. При 
запуску кнопка світиться. 
 
Функція «Швидке заморожування» необхідна для негайного заморожування великої кількості 
свіжих продуктів. Цю функцію необхідно ввімкнути за 24 години до закладання свіжих 
продуктів. 
 
4. Кнопка «Зміна температури в морозильній камері» 
 
Температура морозильної камери може регулюватися від - 24°C до - 16°C. 
 
Змінена температура зазначається на покажчику 5. 
 
5. Індикація температури в морозильній камері 
 
Цифри відповідають зміненій температурі морозильної камери, в °C. 
 
6. Кнопка «Швидке охолодження» 
 
Ця кнопка пристосована для вмикання / вимикання функції швидкого охолодження. При запуску 
кнопка світиться. 
 
Вмикайте швидке охолодження, наприклад: 
 
• перш, ніж закладати багато продуктів. 
• для швидкого охолодження напоїв. 



 
7. Кнопка «Зміна температури в холодильній камері» 
 
Температура холодильної камери регулюється від +3 до +8°C. 
 
Змінена температура зазначається на покажчику 8. 
 
8 Індикація температури в холодильній камері 
 
Цифри відповідають зміненій температурі холодильної камери, в °C. 
 

47 
 

Поради щодо температури приміщення та 
вентиляції  
 
Кліматична категорія зазначена на табличці заводських даних. Ця позначка означає, за яких 
температур оточення (приміщення) прилад може функціонувати. Табличка заводських даних 
знаходиться внизу зліва холодильної камери. 
 
Кліматична 
категорія 

Допустима температура оточення 

SN від +10°C до 32°C 

Н від +16°C до 32°C 

ST від +18°C до 38°C 

T від +18°C до 43°C 

 
Вентиляція 
 
Мал. 3 
 
Нагріте повітря за задньою стінкою холодильника має вільно циркулювати, інакше 
прилад мусить збільшувати віддачу, що спричиняє високе та даремне споживання 
електроенергії. 
З цієї причини уважно стежте також за тим, щоб вентиляційні отвори не були перекриті! 
 

Розміщення приладу 
 
Для розміщення приладу підходить сухе й добре провітрюване приміщення. Уникайте розміщати 
прилад в місці доступу прямих сонячних променів або поблизу джерела тепла, наприклад 
кухонної плити, нагрівальних приладів і т. п. Якщо встановлення біля джерела тепла не 
уникнути, використовуйте належний ізоляційний щит або дотримуйтеся наступної мінімальної 
відстані: 
 
3 см від електричних або газових плит,  
30 см від нагрівального приладу на мазуті чи вугіллі. 
 



Зміна напряму відчинення дверцят 
 
Зміна напряму відчинення дверцят неможлива на цьому приладі. 
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Налаштування приладу  
 
Зверніть увагу на те, щоб прилад був розташований під прямим кутом до підлоги. Якщо підлога 
нерівна, компенсуйте це, підкрутивши обидві ніжки попереду приладу. 
 

Ввімкнення приладу 
 
Після встановлення приладу в вертикальне положення, зачекайте принаймні годину перш, ніж 
вмикати його. Під час доставки, мастило в компрессору може потрапити до холодильного 
трубопровіду. 
 
Перед першим запуском помийте прилад всередині (див. розділ «Миття приладу»). 
 
Не використовуйте електроподовжувачі, також багаторозеткові. Щоб одночасно вмикати 
холодильну й морозильну камеру та телевізор, потрібна подвійна розетка необхідної потужності, 
окремо встановлена відповідно до діючих вимог.  
 
Євро-розетка має встановлюватися в легкодоступному місці. Підключайте холодильну й 
морозильну камери та телевізор до змінного струму 220-240 V / 50 через правильно 
встановлену розетку. Вона має бути оснащена захисними запобіжниками / вимикачами, що 
витримують навантаження від 10 до 16 А. 
  
Для приладів, призначених не для європейських країн перевірте, чи узгоджуються зазначені на 
табличці заводських даних напруга підключення та тип струму, що звичайно використовуються 
в цих країнах. Табличка заводських даних знаходиться внизу зліва холодильної камери. Якщо 
необхідно замінити електричний кабель, це має зробити кваліфікований електрик. 
 

Увага! 
 
В жодному випадку не підключайте прилад до електронних коннекторів з метою 
електронного збереження електроенергії, а також до перетворювачів постійного струму 
у змінний струм 230 V (наприклад, до апарату з перетворення сонячної енергії чи до 
судових електромереж). 
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Підключення приладу до електромережі 
 
Мал. 2 
 
Натисніть на кнопку 1 «Пуск / Стоп». Натиснувши на кнопку 2 «Тривога», вимкніть звуковий 
сигнал. Індикація температури блимає, а сигнальна лампочка кнопки «Тривога» світитиметься 
доти, доки прилад не досягне налаштованої температури. 
 



Коли дверцята повністю відкриті, освітлення всередині холодильної камери гасне. 
 
Примітка 
 
Відчинивши дверцята, натисніть на вимикач освітлення, мал. 1/5, сигнальні лампочки на пульті 
керування згаснуть. 
 
Виробник приладу рекомендує наступні температури: 
 
Холодильна камера: +4°C 
Камера для свіжих продуктів: близько 0 °C  
Морозильна камера: - 18°C 
 

Налаштування температури 
 
Ви можете змінити налаштовані значення, дотримуючись вказівок на пульті керування. 
 
Ще на заводі виробника температура камери для зберігання свіжих продуктів, мал. 
1/B, була налаштована близько 0 °C; її не варто змінювати, якщо це можливо. Якщо 
продукти вкрилися памороззю, необхідно збільшити температуру (див. розділ 
«Маленькі несправності, яких можна легко позбутися»). 
 

Як розміщувати та пакувати продукти 
 
Щоб продукти зберегли свій аромат, колір і свіжість, ми радимо Вам пакувати їх або щільно 
накривати перш, ніж ставити до холодильника. Крім того, це дозволяє уникнути передачі запаху 
між продуктами та зміни кольору пластикових стінок. 
 
Ми рекомендуємо розташовувати харчові продукти таким чином: 
 
• На пересувних гратчастих полицях холодильної камери розташовуйте: 
 
кондитерські та булочні вироби, готові страви, фрукти та овочі, що псуються від холоду; 
 
• У окремих контейнерах: 
 
молочні продукти, м'ясо та ковбасні вироби; 
 
• У контейнері для соковитої зелені: 
 
фрукти та овочі, а також зелень 
 
• На поличках других дверцят (зверху вниз):  
 
вершкове масло, сири, яйця, вироби в тубах, маленькі та великі пляшки, молоко, сік у 
пакетиках. 
 
• У морозильній камері:  
 
швидкозаморожені продукти, кубики льоду, морозиво. 



 
Робоча місткість приладу 
 
Дані щодо робочої місткості холодильника Ви знайдете на табличці заводських даних. 
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Обладнання холодильної камери  
 
Ви можете за бажанням змінювати положення гратчастих поличок холодильної камери та других 
дверцят: витягніть ґратчасту полицу рухом уперед, трошки опустіть та витягніть, див. мал. 4. 
Підніміть гратчасту поличку в других дверцятах, а потім витягніть її, див. мал. 5. 
 
Спеціальне обладнання 
 
відповідно до моделі 
 
Ґратчаста полиця для пляшок  
Мал. 6 
 
Ці ґратчаста полиця дозволяє розташувати пляшки в стабільному положенні. Фіксацію можна 
змінювати. 
 
Контейнер для масла та сиру  
Мал. 7 
 
Контейнер для пляшок  
Мал. 8 
 
Скоба для пляшок не дає останнім перекидатися, коли Ви відчиняєте / зачиняєте дверцята. 
 

Холодильна камера 
 
Температура в ній регулюється в межах від +3 °C до +8 °C. Ми рекомендуємо Вам температуру 
+4°C. 
 
Що можна зберігати в холодильній камері  
 
Зберігайте в ній кондитерські, готові страви, консерви, згущене молоко, твердий сир, фрукти та 
овочі, що псуються від холоду: тропічні фрукти як наприклад мандарини, банани, ананаси, дині, 
авокадо, папайя, плоди їстівної пасифлори, баклажани; також плоди для дозрівання, помідори, 
огірки, зелені помідори, картоплю.  
 

Швидке охолодження  
 
Якщо швидке охолодження ввімкнено, прилад підтримує найхолоднішу температуту холодильної 
камери протягом приблизно 6 годин. Потім прилад повернеться до попередньо налаштованої 
температури аж до моменту, коли Ви знову ввімкнете швидке охолодження. 
 



Вмикайте швидке охолодження, наприклад: 
 
• Перш ніж закладати багато продуктів. 
• Для швидкого охолодження напоїв. 
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Камера для зберігання свіжих продуктів 
 
Прилад підтримує температуру в камері для зберігання свіжих продуктів приблизно на рівні 0 
°C. Низька температура при високій вологості (в контейнері для зберігання свіжих соковитих 
продуктів) створюють оптимальні умови для зберігання харчових продуктів свіжими. 
 
Будь-які свіжі продукти, закладені в камеру для зберігання свіжих продуктів, зберігаються там 
втричі довше, аніж при кімнатній температурі. 
 
Контейнер для зберігання свіжих соковитих продуктів 
 
Контейнер для зберігання свіжих соковитих продуктів (мал. 1/10) оснащений спеціальним 
фільтром, який пропускає повітря, але утримує вологу. Це дозволяє підтримувати в контейнері 
вологість до 90 % (залежно від кількості закладених продуктів). Це створює в контейнері 
ідеальні умови для зберігання зелені, садовини та городини, тобто: зеленого салату, овочів, 
плодів, грибів та пряноароматичних трав.  
 
Але до контейнеру можливо також закладати інші продукти, наприклад, свіжу рибу, 
морепродукти, м'ясо, ковбасні вироби та сири. 
 
Продукти, які підходять для зберігання в камері для свіжих 
продуктів:  
 
У окремих контейнерах:  
мал. 1/8 
 
Готові страви, м'ясо, домашня птиця, сири, морепродукти, молочні продукти (які вже вживано 
або запаковані для тривалого зберігання), шинка, ковбасні вироби 
 
У контейнері для зберігання свіжих соковитих продуктів: див. мал. 1 / 10  
 
Овочі (наприклад морква, столовий буряк, селера, редиска, спаржа, цибуля, шпинат, зрілі 
помідори, свіжий зелений горошок і т. п.) різноманітні сорти капусти (цвітна капуста, кольрабі, 
брокколі, савойська і т. п.) 
Пряноароматичні трави (зелена цибуля, кріп, петрушка, і т. п.) 
Фрукти (місцеві!) 
(тропічні фрукти: тільки інжир та гранати) 
Гриби 
Салатна зелень (зелений салат, крес-салат, салат-латук, радіччіо (червоний салатний цикорій), 
цикорій і т. п.) 
 
Продукти, які не підходять для зберігання в камері для 
свіжих продуктів:  
  



Фрукти та овочі, що псуються від холоду, наприклад: тропічні фрукти, авокадо, папайя, плоди 
їстівної пасифлори, баклажани, корнішони, солодкий перець, плоди для дозрівання, зелені 
помідори, картопля та твердий сир. Але ідеальне місце для зберігання цих харчових продуктів - 
холодильна камера (мал. 1/A). 
 
Будьте уважні, купуючи харчові продукти: 
 
Дуже важлива для терміну зберігання Ваших харчових продуктів їх свіжість під час придбання. 
Основне правило: чим більше продуктів зберігається в камері для свіжих продуктів, тим довше 
вони залишатимуться свіжими. Таким чином, під час придбання завжди звертайте увагу на 
свіжість. 
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Термін зберігання (при температурі 0 °C)  
 
Залежно від попередньої якості виробу 
 
 
Сосиски, ковбасні вироби (нарізка),  
червоне м'ясо, потрухи, риба, свіже молоко, сири 

 
до 7 днів 
 

 
М'ясо шматочками, сосиски для смаження,  
гриби, салати, овочі лисктові 

 
до 10 днів 
 

 
М'ясо великими та середніми шматками, готові страви 
 

 
до 15 днів 

 
Копчені або солоні ковбасні вироби, капуста 
 

 
до 20 днів 
 

 
М'ясо великим шматком, яловичина, дичина патрана, сушені овочі 
 

 
до 30 днів 

 

Морозильна камера 
 
Користуйтеся морозильною камерою, щоб: 
 
• зберігати швидкозаморожені продукти; 
• виготовляти кубики льоду; 
• заморожувати продукти. 
 
Зверніть увагу на те, щоб дверцята морозильної камери залишалися зачиненими. Якщо дверцята 
відкриті, швидкозаморожені продукти почнуть розморожуватися, а камера вкриється густим 
шаром інею. Крім того, Ви марно витрачатимете електроенергію! 
 

Заморожування та зберігання 
швидкозаморожених продуктів 



 
Закупівля швидкозаморожених продуктів 
 
Упаковка має бути непошкодженою. 
 
Дата зберігання не має бути прострочена. 
 
Температура на термометрі магазинного морозильника має становити -18 °C або нижче. 
 
Використовуйте переважно ізотермічну сумку для доставки швидкозаморожених продуктів 
додому, а потім якнайшвидше покладіть їх до морозильної камери. 
 
Зберігання швидкозаморожених продуктів 
 
• Заповнюйте контейнери для заморожування тільки до обмежувальної лінії. Це важливо, щоб 
повітря могло вільно циркулювати. 
 
• Якщо треба розмістити велику кількість продуктів, ви можете покласти харчові продукти прямо 
на ґратчасті полиці внизу морозильної камери. Для цього приберіть усі контейнери для 
замороження продуктів. Потягніть їх до обмежувача, підніміть передню частину контейнерів і 
витягніть (мал. 9). 
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Обладнання морозильної камери 
 
(залежно від моделі) 
 
Лоток для кубиків льоду 
 
Мал. 10 
 
Заповніть лоток для кубиків льоду водою на три чверті, потім поставте його до морозильної 
камери. Якщо контейнер примерз до полички, обережно відокреміть його тупим інструментом 
(наприклад, держаком ложки). 
 
Щоб витягти кубики льоду з лотка, легенько струсніть його або підставте на кілька секунд 
під струмінь води з крану. 
 
Календар 
 
Мал. 11 
 
Цифри над картинками зазначають прийнятний термін зберігання цих продуктів у 
швидкозамороженому стані, в місяцях. Враховуйте також дату виготовлення чи крайній термін 
зберігання, зазначений на упаковках швидкозаморожених продуктів, закуплених у магазині. 
 

Швидке заморожування  



 
Щоб уникнути небажаного підвищення внутрішньої температури холодильника під час 
розміщення свіжих продуктів в морозильній камері, треба заздалегідь, за кілька годин до 
закладення продуктів увімкнути функцію швидкого заморожування. 
 
Загалом достатньо ввімкнути вищезазначену функцію за 4-6 годин до заморожування. На 
максимальне заморожування необхідно 24 години. Якщо Ви бажаєте заморозити лише 
невелику кількість продуктів (до 2 кг), Вам не треба вмикати швидке заморожування. Щоб 
увімкнути швидке заморожування, досить натиснути відповідну кнопку. (мал. 2/3). 
 
Швидке заморожування автоматично вимкнеться найпізніше через дві з половиною доби. 
 

Як заморожувати продукти 
 
В разі необхідності заморожування великої кількості свіжих продуктів, рекомендуємо 
скористатися камерою швидкого заморожування, таким чином продукти збережуть свої 
поживні та смакові якості. Якщо кількість продуктів для заморожування надто велика, 
можна витягти контейнер для приготування кубиків льоду. 
 
Об'єм заморожування 
 
На табличці заводських даних Ви знайдете вказівки щодо об'єму максимального заморожування 
за 24 години. 
 
Заморожені вироби, які вже лежать у морозильній камері, не повинні контактувати зі 
свіжими продуктами, які Ви бажаєте заморозити. 
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Для того, щоб зберегти смак і соковитість харчових продуктів, герметично запакуйте їх. 
 
Як правильно пакувати: 
 
Пристосовані  для цього упаковки: 
Пластикова та поліетиленова плівка, алюмінієва фольга, спеціальні контейнери для 
заморожування. 
Ви можете придбати ці пакувальні матеріали у спеціалізованих магазинах. 
 
Непристосовані для цього упаковки: 
обгортковий та пергаментний папір, целофан, пакети для сміття, вже використані пакети. 
 
Для герметизації упаковки використовуйте: 
каучук, пластикові защіпки, мотузочки, міцний морозостійкий скотч і т. ін. 
Ви можете загерметизувати пакетики та поліетиленові листи за допомогою спеціального 
зварювального приладу для поліетилену, попередньо витиснувши зайве повітря. 
 
Термін зберігання швидкозаморожених продуктів  
 
Залежно від попередньої якості виробу 
 



 
Риба, ковбасні вироби, готові страви, кондитерські вироби 
 

 
до 6 місяців 
 

 
Сири, домашня птиця, м'ясо  

 
до 8 місяців 
 

 
Фрукти, овочі 
 

 
до 12 місяців 
 

 
Розморожування швидкозаморожених продуктів 
 
Залежно від продукту та його подальшого використання, можна вибрати між наступними 
процедурами: 
 
• розморожування при температурі приміщення; 
• розморожування в холодильнику; 
• в електродуховці з/без тепловентилятора; 
• у мікрохвильовій  печі. 
 
Попередження 
 
Продукти, які були розморожені або вже почали розморожуватися, можна повторно 
заморозити у вигляді готових страв, після обсмаження, запечення, проварення або 
приготовленими в інший спосіб у відповідному посуді. 
 
В цьому випадку не варто вибирати максимальний термін зберігання страв. 
 

Розморожування морозильної камери 
 
Морозильна камера цього приладу не розморожується автоматично, бо швидкозаморожені 
продукти не повинні розтанути. Шар інею в морозильній камері утрудняє доступ холоду до 
продуктів і збільшує споживання електроенергії. Регулярно видаляйте шар інею. 
 
Увага: ніколи не шкребіть шар інею чи льоду ножем або загостреним предметом. Ви ризикуєте 
пошкодити труби, по яких тече хладоагент. Крім того, витік хладоагенту може спричинити 
пожежу або травму очей. 
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Як розморожувати морозильну камеру 
 
1. Вийміть швидкозаморожені продукти та розмістіть їх у прохолодному місці. 
2. Витягніть штепсель з розетки або від’єднайте запобіжник / вимкніть вимикач. 
3. Залиште холодильник розморожуватися. 
4. Витріть насухо морозильну камеру. 
5. Знову ввімкніть прилад. 
6. Знову покладіть до морозильної камери швидкозаморожені продукти. 
 
Як прискорити розморожування 



 
Ви можете прискорити розморожування, поставивши каструлю з теплою водою до морозильної 
камери. Увага! ставте каструлю на термо-ізолюючу підставку. 
 
Обережно! Ніколи не використовуйте для розморожування електроприлади або відкрите 
полум'я (нагрівальні прилади, парові очисники, свічки, гасові лампи та тому подібне). 
 
Увага! щодо балончиків з аерозолями: 
 
• При розморожуванні ці балончики можуть утворити вибухонебезпечну газову суміш. 
• Вони можуть містити розчинники або активний газ, що ушкоджує пластмаси. 
• Вони можуть бути небезпечні для здоров'я. 
 
Дотримуйтесь вказівок виробника. 
 
Розморожування холодильної камери та камери для 
зберігання свіжих продуктів повністю автоматизоване. 
 
Під час роботи охолоджувальної системи, на задній стінці холодильної камери утворюється 
конденсат, який потім замерзає. Це нормальне явище, викликане функціонуванням приладу. 
Вам не треба видаляти ані конденсат, ані паморозь. Задня стінка розморожується автоматично. 
Конденсат по стічному жолобі на задній стінці холодильної камени поступає до спеціальної 
трубки, звідти стікає до контейнеру ззаду приладу, над електромотором (мал. 14) звідки потім 
випаровується. 
 
Увага! Стежте за чистотою жолоба та трубки (мал. 14), щоб конденсат міг вільно стікати. 
 

Вимкнення холодильника  
 
Натиснути кнопку «Пуск / Стоп» (мал. 2/1). 
 
Зупинка приладу на довгий термін  
 
У разі довгого невикористання приладу: 
 
1. Вимкніть прилад. 
2. Витягніть штепсель приладу з розетки з'єднання з електромережею. 
3. Вимийте прилад. 
4. Залиште дверцята відкритими. 
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Миття приладу 
 
1. Витягніть штепсельну вилку з розетки або вимкніть запобіжник. 
2. Вимийте гумову прокладку на дверцятах чистою водою і добре висушіть. 
3. Вимийте прилад всередині м’якою губкою з теплим розчином засобу для ручного миття 
посуду, витріть насухо. Вода для миття не повинна проникнути в систему освітлення, мал. 15. 
4. Закінчивши миття приладу, підключіть його до електромережі та ввімкніть. 
 



Увага: 
В жодному випадку не можна використовувати концентровані миючі засоби або засоби для 
чищення, що містять кислоти або хімічні розчинники. 
 
Регулярно очищайте стічний жолоб, мал. 14, та стічну трубку, щоб конденсат міг вільно стікати. 
Очищайте жолоб за допомогою паличкою чи т. ін.. 
 
Вода для миття приладу не повинна проникнути в щілини дверцят морозильної камери. 
 
З технічних причин функціонування, після миття треба знову поставити на місце заглушку. 
 
Ніколи не мийте контейнери та полички приладу в посудомийній машині. Вони можуть 
деформуватися! 
 

Миття камери для зберігання свіжих продуктів 
 
Зняття контейнерів 
 
Витягніть контейнери повністю рухом до себе, трохи підніміть їх, потім зніміть, мал. 12  
Щоб поставити контейнери на місце, встановіть їх на направляючих, а потім засуньте всередину 
(контейнери мають вільно рухатися). 
 
Як вийняти фільтр для вологи 
 
Фільтр для вологи, мал. 1/9, розташований вище контейнера для зберігання свіжих соковитих 
продуктів, що дозволяє знімати фільтр для миття. Для цього спершу витягніть контейнер для 
зберігання свіжих соковитих продуктів. Потім трохи підніміть фільтр для вологи та витягніть 
його. Підніміть кришку фільтру, мал. 13, зніміть, помийте теплою водою, дайте висохнути, а 
потім знову поставте на місце. 
 
Загальні вказівки щодо миття поверхонь приладу 
 
Мийте прилад всередині м’якою губкою та теплим розчином засобу для ручного миття 
посуду, витріть насухо. 
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Поради щодо збереження електроенергії 
 
• Розміщуйте прилад в сухому, добре вентильованому приміщенні! Прилад не має 
знаходитися під прямими сонячними променями, а також біля нагрівальних приладів, таких 
як кухонні плити, опалювачі і т. п. Проте, якщо цього не уникнути, принаймні захистіть 
прилад ізолюючою панеллю. 
 
• Перед тим, як покласти до холодильника, охолоджуйте гарячі продукти та напої до 
температури приміщення! 
 
• Розморожуйте заморожені вироби всередині холодильника. Таким чином Ви заощаджуєте 
холод, накопичений в холодильнику, щоб охолоджувати свіжі продукти в холодильнику. 
 



• Якомога коротше тримайте відкритими дверцята приладу! 
 
• Періодично очищайте задню стінку холодильника від пилу, бо накопичення пилу 
спричиняє зайве споживання електроенергії. 
 
• Потурбуйтеся про відстань 100 мм від стін до задньої стінки приладу. Це дозволяє теплому 
повітрю вільно циркулювати. 
 

Шуми під час роботи приладу 
 
Нормальні шуми під час роботи приладу: 
 
Глухе дзюрчання – виникає під час роботи охолоджувальної системи. 
 
Булькання – виникає під час перебігу хладоагенту по холодильному трубопроводі, 
всередині тонких трубочок, одразу після ввімкнення компресора. 
 
Клацання - виникає під час ввімкнення/вимкнення компресора. 
 
Як уникнути шумів 
 
Прилад розміщений у нерівному положенні 
Вирівняйте прилад за допомогою нівеліру, підкручуючи ніжки з різьбою; підкладати опори 
під ніжки можна лише в крайньому випадку. 
 
Прилад стикається з меблями або іншими предметами 
Відсуньте прилад від меблів або інших предметів, з якими він стикається. 
 
Контейнери та полиці коливаються або затиснені 
Перевірте розбірні складові частини приладу та при необхідності розмістіть їх в іншому 
порядку. 
 
Пляшки або контейнери стикаються між собою 
Трохи розсуньте пляшки та контейнери. 
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Маленькі несправності, яких легко позбутися  
 
Перш ніж викликати Службу технічної допомоги (SAV): 
 
Переконайтеся, чи не зазначена аварія або несправність, яку Ви встановили, в наступній 
таблиці несправностей. 
Таким чином Ви уникнете зайвих витрат на виклик техніка й технічне обслуговування, що 
не вважається гарантійними послугами! 
 

Несправність Можлива причина Спосіб усунення 
Температура дуже 
відрізняється від 

 В деяких випадках достатньо 
вимкнути прилад на 5 



налаштованого значення. хвилин. 
Якщо температура дуже 
висока, перевірте через 
кілька годин, чи наблизилася 
температура до 
налаштованої. 
Якщо температура занадто 
низька, наступного дня 
перевірте температуру ще 
раз. 

Освітлення не працює. Вимкнено подачу 
електроенергії, запобіжник 
перегорів, лампочка 
внутрішнього освітлення 
холодильної чи морозильної 
камери пошкоджена. 
 

Перевірте, чи є струм в 
електромережі. Запобіжник 
має знаходитися в робочому 
стані. 

Лунає звуковий сигнал, 
сигнальна лампочка 
«Тривога» світиться. 

Несправність: надмірно висока 
температура в морозильній 
камері! 
 
• закриті вентиляційні отвори. 
• дверцята морозильної 
камери відчинені. 
• Ви поклали багато продуктів 
для заморожування. 
Коли несправність усунено, 
сигнальна лампочка через 
деякий час згасне.  

Звуковий сигнал може 
спрацювати або при 
першому ввімкненні приладу, 
або коли відчиняються 
дверцята, потім табло пульта 
керування повертається до 
нормального стану. Щоб 
вимкнути звуковий сигнал, 
натисніть на кнопку 
«Тривога», мал. 2/2 
Зверніть увагу на те, щоб 
повітря могло вільно 
циркулювати. 
Зачиніть дверцята. 
Не перевищуйте найвищого 
об'єму швидкого 
заморожування. 
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Несправність Можлива причина Спосіб усунення 
Блимає сигнальна 
лампочка «Тривога», мал. 
2/2, лунає звуковий 
сигнал. 

Несправність: надмірна 
температура в морозильній 
камері! 
Ризик розморожування 
швидкозаморожених 
продуктів! 
• закриті вентиляційні отвори. 
• дверцята морозильної 
камери відчинені. 
• Ви поклали багато продуктів 
для заморожування. 
Коли несправність усунено, 
сигнальна лампочка через 
деякий час згасне. 

Натисніть на кнопку 4 
«Тривога», щоб сигнальна 
лампочка припинила блимати, 
а звуковий сигнал вимкнувся. 
Зачиніть дверцята. 
Зверніть увагу на те, щоб 
повітря могло вільно 
циркулювати. 
Не перевищуйте найвищого 
об'єму швидкого 
заморожування. 
Не перевищуйте терміну 
зберігання продуктів. 

Внутрішнє освітлення не 
працює. 

Вимикач освітлення 
заклинило, мал. 1/5  

Перевірте, чи рухається 
вимикач. 



Лампочка не світиться, мал. 
15  

Замініть лампочку, мал. 15 
1. Вимкніть штепсель з 
розетки та / або поверніть 
вимикач у положення 
«вимкнено». 
2. Замініть лампочку 
(лампочка для заміни: 220-
240 V, змінний струм, цоколь 
E14, потужність: див. напис на 
перегорілій лампочці). 

Вода на дні холодильної 
камери. 

Стічний жолоб конденсату. 
Немає пробки, що закупорює 
отвір для стікання конденсату. 

Очистіть стічний жолоб та 
трубку, див. розділ «Миття 
приладу», мал. 14 
Поставте пробку на місце. 
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Несправність Можлива причина Спосіб усунення 

Температура в камери для 
зберігання свіжих 
продуктів надто низька або 
висока. 

Неправильні налаштування та 
догляд (наприклад, наявність 
інею в камері для зберігання 
свіжих продуктів). 

Спробуйте 
підвищити/понизити на 2 рівні 
налаштовану температури в 
камері для зберігання свіжих 
продуктів. Цифри, мал. 2/8, - 
вказівки рівнів, у градусах 
Цельсія. Рівень 5 означає 
температуру приблизно 0 °C: 
Рівень 3 - найбільш низьку 
температуру 
Рівень 8 - найбільш високу 
температуру 
Натисніть і тримайте протягом 
3 секунд кнопку на мал. 2/6, 
доти, доки лунатиме звуковий 
сигнал приладу. Сигнальна 
лампочка 8 блимає. Змініть 
налаштування за допомогою 
кнопки 7. 
Наново налаштована 
температура запам'ятовується 
протягом однієї хвилини 

 

Служба технічної допомоги 
 
Адресу та номер телефону Служби технічної допомоги, найближчої до місця Вашого 
проживання, можна знайти у Вашому місцевому телефонному довіднику або в довіднику 
Служби технічної допомоги. Зателефонувавши до Служби технічної допомоги, не забудьте 
вказати номер виробу (E-Nr.) і серійний номер (FD) Вашого холодильника. 
 
Обидва номери знаходяться на табличці заводських даних, мал. 16. 
 
Таким чином Ви уникнете зайвих витрат за виклик техніка й технічне обслуговування, що 
не вважається гарантійними послугами. 


