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Вказівки щодо утилізації 
 

 Утилізація упаковки 
 
Упаковка захищає Ваш прилад від 
пошкодження під час транспортування. Всі 
матеріали, з яких виготовляється упаковка, 
не завдають шкоди навколишньому 
середовищу та можуть повторно 
перероблятися. Будь ласка, сприяйте охороні 
довкілля, утилізуйте упаковку належним 
чином! 
 
Про актуальні шляхи утилізації 
проконсультуйтеся, будь ласка, у Вашого 
торгового представника або в комунальному 
підприємстві. 
 

 Утилізація старих приладів 
 
Старі прилади не є непотребом! 
Завдяки належній утилізації можна 
отримати цінну сировину. 
 
 

Маркування цього приладу відповідає 
Європейським нормам 2002/96/ЕС 
щодо утилізації старих електричних 

та електронних приладів (waste  electrical and 
electronic equipment). Ці норми визначають 
рамки діючих на території ЕС положень 
щодо утилізації та переробки старих 
електро-приладів. 
 

 Увага!  
 
У приладів, що відпрацювали свій термін: 
 

1. Витягніть мережевий штекер з 
розетки; 

2. Відріжте електричний кабель і 
приберіть його разом зі штекером. 

 
Холодильні прилади містять холодоаґент, а 
також ізоляційні гази. Холодоаґент і гази 
мають правильно утилізуватися. Не 
пошкодьте трубопровід, по якому тече 
холодоаґент, до кваліфікованої утилізації 
приладу!  
 

Вказівки з техніки безпеки 
 
Перед початком експлуатації приладу 

 
Уважно прочитайте інструкцію з 
експлуатації та монтажу! 
Вона містить важливу інформацію щодо 
встановлення, експлуатації та технічного 
догляду приладу. 
Зберігайте всю документацію приладу для 
подальшої експлуатації, а також для іншого 
власника. 

 
Технічна безпека 

 
● Прилад містить незначну кількість 
екологічно нешкідливого, проте 
легкозаймистого холодоаґенту R600a. 
Звертайте увагу на те, щоби під час 
транспортування чи монтажу не пошкодити 
трубопровід холодоаґенту. Витікання 
холодоаґенту може спричинити травму очей 
або пожежу. 

 
У разі пошкодження: 

 
- тримайте якнайдалі від приладу 

відкрите полум’я або джерело 
займання; 

- провітріть приміщення протягом 
декількох хвилин; 

- витягніть мережевий штекер із 
розетки; 

- зателефонуйте до сервісної служби. 
 
 
Чим більше холодоаґенту містить прилад, 
тим просторішим має бути приміщення, де 
встановлюється прилад. Під час витікання 
холодоаґенту в дуже малому приміщенні 
може утворитися легкозаймиста суміш газу 
та повітря. 

 
Розміри приміщення мають становити 
щонайменше 1 м3 на 8 гр. холодоаґенту. 
Вміст холодоаґенту Вашого холодильника 
зазначено на заводській табличці всередині 
приладу. 

 
 
 
 



● Заміну кабелю підключення до 
електромережі та будь-який інший ремонт 
має право виконувати лише кваліфікований 
персонал сервісної служби. Невідповідні 
монтаж або ремонт приладу становлять 
небезпеку для користувача. 
 
Під час експлуатації: 
 
● Ніколи не ставте електричні прилади 
всередину Вашого приладу (наприклад, 
нагрівальні прилади, електричні прилади для 
приготування льоду та ін.). 
Небезпека вибуху! 
 
● Ніколи не розморожуйте та не мийте 
холодильник за допомогою пароочисного 
приладу! Пара може потрапити на 
електродеталі та спричинити коротке 
замикання.  
Небезпека електротравми! 
 
● Не використовуйте гострі предмети для 
видалення інею чи льоду, так можна 
ненавмисне пошкодити трубопровід 
холодоаґенту.  
Витікання холодоаґенту може спричинити 
травму очей або пожежу! 
 
● Не зберігайте в холодильнику вироби, що 
містять легкозаймисті чи вибухонебезпечні 
речовини (наприклад, аерозолі). 
Небезпека вибуху! 
 
● Не використовуйте цоколь, ящики для 
продуктів, дверцята та ін. як сходи чи підпори.
 
● Перед розморожуванням або миттям 
приладу витягніть мережевий штекер (чи 
від’єднайте запобіжник). Беріться рукою за 
штекер, а не за електрокабель! 
 
● Зберігайте вироби з високим вмістом 
алкоголю тільки в щільно закритому посуді та 
у вертикальному положенні. 
 
● Не допускайте забруднення олією чи жиром 
ущільнень дверцят і пластмасових частин, бо 
вони стануть пористими.  
 
 
 
 
 

● Ніколи не закривайте чи не заставляйте 
продуктами вентиляційні отвори приладу. 
 
● Не зберігайте в морозильній камері напої в 
пляшках або бляшанках (особливо напої, що 
містять вуглекислий газ). Пляшки чи 
бляшанки можуть тріснути! 
 
● Ніколи не кладіть до рота заморожені 
продукти, щойно витягши їх з холодильної 
камери. 
Небезпека опіку холодом! 

 
● Не беріться голими руками, не тримайте 
довго в руках заморожені продукти чи лід, не 
доторкайтеся до труб випарника. 
Небезпека опіку холодом! 

 
Якщо в домі є діти 

 
● Не давайте дітям гратися з упаковкою чи 
її частинами. Небезпека ядухи 
гофрованим картоном або плівкою! 
 
● Холодильник – не іграшка! 
 
● Якщо Ваш холодильник замикається на 
замок, тримайте ключі подалі від дітей! 
 
Загальні положення 
 
Прилад призначений для: 
 
● охолодження та заморожування харчових 
продуктів; 
 
● приготування льоду. 
 
Прилад призначений лише для 
використання у домашньому господарстві. 
 
Прилад захищений від радіоперешкод 
згідно з Директивою ЄС 89/336/ЕЕС. 
 
Трубопровід холодоаґенту перевірено на 
герметичність. 
 
Цей виріб відповідає спеціальним 
положенням щодо безпеки експлуатації для 
електричних приладів (EN 60335/2/24). 
 
 
 



Ознайомлення з приладом 
 

 
 
 
Будь ласка, відкрийте останню сторінку з 
малюнками. Цю інструкцію з експлуатації 
складено для багатьох моделей, тож 
можлива деяка різниця між Вашим 
холодильником та цими малюнками. 
 
Мал. 1 
 
1 Панель керування та індикатори 
2 Клавіша «ввімкн./вимкн.» 
3 Перемикач 
4 Внутрішнє освітлення  
5 Полиці холодильної камери 
6 Вентиляційні отвори 
7 Полиця для яєць 
8 Висувний ящик камери для зберігання 
свіжих продуктів   
9 Водопоглинальний фільтр 
10 Висувний вологозберігаючий ящик 
11 Контейнери для заморожених продуктів 
12 Полиця для маленьких бляшанок та 
виробів у тубах  
13 Полиця для великих пляшок 
14 Холодильний акумулятор  
15 Календар заморожування 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А Холодильна камера 
(температура: від +3 ºС до +8 ºС) 
В Камера для охолодження свіжих 
продуктів 
(температура: від 0 ºС до +4 ºС) 
С Морозильна камера 
(температура: від -16 ºС до -26 ºС) 
 
Панель керування  
 
Мал. 2 
 
1 Клавіша вибору морозильної чи 
холодильної камери 
 
Щоб мати змогу налаштувати холодильну 
чи морозильну камеру, натискайте клавішу 
вибору 1, доки не ввімкнеться необхідний 
індикатор. 
 
2 Індикатор холодильної камери 
 
Відображає вже налаштовану температуру 
холодильної камери   
 
3 Індикатор температури камери для 
охолодження свіжих продуктів  
 
Відображає вже налаштовану температуру в 
камері для охолодження свіжих продуктів. 
 
4 Клавіша «timer» 
 
Функція може використовуватися, 
наприклад, для швидкого охолодження 
напоїв у морозильній камері. 
 
Через 20 хвилин після натискання клавіші 
автоматично вмикається попереджувальний 
сигнал. Індикатор 5 відображає залишок 
часу. При натисканні на клавішу «alarm» 
попереджувальний сигнал вимикається. 
 
Для швидкого охолодження харчових 
продуктів час, який  налаштовується 
попередньо та становить 20 хвилин, може 
змінюватися. Натисніть клавішу «timer» і за 
допомогою клавіші 9 налаштуйте 
необхідний Вам час.  
Діапазон налаштування від 1 до 99 хвилин. 
 
 



Для переривання функції необхідно двічі 
натиснути та тримати протягом 3 секунд 
клавішу 4 «timer». 
 

Увага! 
Якщо час охолодження перевищив 20 
хвилин, пляшки з напоями можуть тріснути. 
 
5 Індикатор морозильної камери 
(відображає 4 різні температури): 
 
А) вже налаштовану температуру: 
відображається вже налаштована 
температура; 
 
В) зміну температури: 
якщо блимає індикатор температури 5, то 
температура морозильної камери протягом 
останнього часу була занадто високою ; 
 
С) критичну температуру (блимає 
індикатор «AL» та з’являється напис 
«alarm»): 
якщо на індикаторі 5 блимає позначка «AL» 
та одночасно лунає попереджувальний 
сигнал, це означає, що через вимкнення чи 
збій електропостачання температура 
морозильної камери занадто підвищилася . 
 
Після натискання клавіші 6 - «alarm off» у 
віконці індикатора 5 протягом 10 секунд 
відображається «найвища» (найтепліша) 
температура морозильної  камери протягом 
останнього часу, після чого цей показник 
обнуляється. 
 
Напис «alarm» зникає, щойно морозильна 
камера охолоджується до необхідної 
температури. 
 
Д) Індикатор «SU» 
Якщо світиться індикатор 5 «SU», функцію 
«Супер-заморожування» ввімкнено.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Клавіша «alarm off» 
 
Вимикає: 
 
А) попереджувальний сигнал дверцят 
(сигнал автоматично вмикається, якщо 
дверцята приладу залишаються відкритими 
довше однієї хвилини); 
 
В) попереджувальний сигнал підвищення 
температури (у віконці індикатора 5 блимає 
позначка «AL» та з’являється напис 
«alarm»); 
 
Цей попереджувальний сигнал вмикається, 
якщо температура морозильної камери 
занадто підвищилася (небезпека 
розмороження харчових продуктів).  
 
При натисканні клавіші 6 - «alarm off» у 
віконці індикатора 5 протягом 10 секунд 
відображається «найвища» (найтепліша) 
температура морозильної  камери протягом 
останнього часу, після чого цей показник 
обнуляється. 
 
Попереджувальний сигнал можна вимкнути 
на деякий час, без загрози розмороження 
харчових продуктів при: 
 
● введенні приладу в експлуатацію; 
 
● закладанні великої кількості харчових 
продуктів. 
 
7 Індикатор спеціальних функцій 
Див. розділ «Спеціальні функції». 
 
8 Клавіша «mode» 
Призначена для вибору спеціальних 
функцій «eco», «lock» та «holiday», див. 
розділ «Спеціальні функції». 
 
9 Клавіша налаштування 
За допомогою клавіші «+» та «-» Ви 
можете:  
 
А) налаштувати температуру холодильної 
чи морозильної камер; 
В) ввімкнути/вимкнути спеціальні функції; 
С) Змінити вже налаштований час функції 
«timer». 



10 Клавіша «Супер» 
 
При натисканні цієї клавіші вмикаються 
функції: 
 
А) «супер-заморожування» (морозильна 
камера) 
 
В) «супер-охолодження» (холодильна 
камера). 
 
Для ввімкнення функції, спершу за 
допомогою клавіші вибору 1 виберіть 
холодильну або морозильну камеру. 
 
Залежно від вибраної функції, у віконці 
індикатора з’являється позначка 
холодильної чи морозильної камери, тобто 
або «SU», або «super». 
 
 
Спеціальні функції 
 
За допомогою клавіші «mode» можна 
вибрати наступні спеціальні функції: 
 
«eco» 
 
Вибравши функцію «eco», Ви перемикаєте  
прилад на режим заощадження 
електроенергії.  
 
Прилад автоматично налаштовується на таку 
температуру: 
 
Холодильна камера:              +6 ºС 
 
Камера для охолодження свіжих продуктів: 
                                                + 0 ºС 
 
Морозильна камера:             - 16 ºС 
 
 
 «lock» 
 
Вибравши функцію «lock», Ви можете 
заблокувати керування Вашого приладу. 
 
 
 
 
 

Режим «holiday»  
 
У разі довгої відсутності, Ви можете перевести 
прилад в енергозберігаючий режим «holiday» 
(відпустка). 
 
Холодильна камера автоматично 
налаштовується на температуру +14 ºС. Камера 
для охолодження свіжих продуктів та 
морозильна камера підтримують налаштовану 
температуру. 
 
Протягом цього часу не зберігайте харчові 
продукти у холодильній камері. 
 
Якщо функцію вимкнено, у віконці 
індикатора 2 світиться позначка «НО». 
 
Як ввімкнути функцію? 
 

1. Натискати клавішу 8 «mode», доки 
не з'явиться необхідна спеціальна 
функція. 

2. За допомогою клавіші 9 «+» 
підтвердити вибір. Якщо функцію 
ввімкнено, з'являється позначка –
трикутник. 

 
Як вимкнути функцію? 
 
Для вимкнення, за допомогою клавіші 
«mode» знову виберіть спеціальну функцію 
та натисніть клавішу «-». Трикутник біля 
функції зникає, – функцію вимкнено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ввімкнення приладу 
 
Мал. 1 
 
Ввімкніть прилад за допомогою клавіші 2. 
 
Мал. 2 
 
Лунає попереджувальний сигнал, на 
індикаторі морозильної камери 5 блимає 
позначка «AL». 
 
Натисніть клавішу 6 «alarm off». 
Попереджувальний сигнал вимикається. 
 
Налаштована температура 
відображатиметься, щойно морозильна 
камера достатньо охолодиться.  
 
Заводом-виробником рекомендовані та 
налаштовані наступні температури: 
 
Холодильна камера:              +4 ºС 
 
Камера для охолодження свіжих продуктів: 
                                                + 0 ºС 
 
Морозильна камера:             - 18 ºС 
 
 
Вказівки щодо експлуатації 
 
● Завдяки автоматичній системі 
розмороження Nonfrost морозильна та 
холодильна камера не вкриваються 
нашаруванням льоду. Розморожування 
непотрібне. 
 
● Передня частина корпусу дещо 
нагрівається по контуру, що запобігає 
утворенню конденсату біля ущільнення 
дверцят. 
 
● Якщо після закриття морозильної камери 
дверцята відкриваються не одразу, 
зачекайте, будь ласка, 2-3 хвилини, доки не 
вирівняється знижений тиск, що утворився у 
морозильній камері.  
 
 
 
 

Як налаштувати температуру? 
 
Мал. 2 
 
Щоб налаштувати температуру Вашого 
приладу: 
 
● за допомогою клавіші вибору 1 виберіть 
холодильну чи морозильну камеру; 
 
● за допомогою клавіші 9 налаштуйте 
необхідну температуру. 
 
Холодильна камера 
(температура: від +3 ºС до +8 ºС) 
Ми рекомендуємо температуру +4 ºС. 
 
Делікатні харчові продукти мають 
зберігатися при температурі, що не 
перевищує +4 ºС. 
 
 
В Камера для охолодження свіжих 
продуктів 
(температура: від 0 ºС до +4 ºС) 
 
Температура камери для охолодження 
свіжих продуктів може налаштовуватися 
окремо. 
Одночасно натисніть та тримайте протягом 
2 секунд клавішу 1 та клавішу 9 «-». (Мал. 
2). Індикатор 3 ввімкнено. Натискайте 
клавішу 9, доки не з'явиться необхідна 
температура (поступово, від 1 до 4). 
 
 
В Морозильна камера 
(температура: від -16 ºС до -26 ºС) 
 
Ми рекомендуємо температуру -18 ºС. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Зверніть увагу на навколишню 
температуру та вентиляцію! 
 
 
Кліматичний клас Вашого приладу можна 
знайти на заводській табличці. Цей показник 
зазначає, при якій кімнатній температурі 
можна експлуатувати прилад. Заводська 
таблиця знаходиться на лівому боці 
морозильної камери, внизу.  
 
Кліматичний клас Припустима 

кімнатна 
температура 

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

  
 
Вентиляція 
 
Мал. 3 
Повітря біля задньої стінки приладу помітно 
нагрівається. Нагріте повітря необхідно 
кудись відводити, інакше двигун 
холодильника працюватиме з більшою 
потужністю, що в свою чергу, збільшує 
споживання електроенергії. Виходячи з 
цього: ніколи не закривайте або не 
заставляйте вентиляційні отвори приладу! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Під’єднання приладу до 
електромережі 
 
Після встановлення приладу та перед 
введенням його в експлуатацію необхідно 
зачекати як мінімум півгодини. Під час 
транспортування мастило з компресора  
може проникнути до системи охолодження. 
 
Перш ніж користуватися, обов’язково 
вимийте холодильник всередині  (див. 
розділ «Миття»). 
 
Штепсельна розетка має знаходитися в 
легкодоступному місці.  
Під’єднуйте прилад тільки до мережі 
перемінного струму 220-240 В/50 Гц через 
розетку, яка має встановлюватися з 
дотриманням усіх відповідних норм та 
правил. Розетка має бути захищена 
запобіжником на 10 А та вище. 
 
Якщо прилад експлуатуватиметься не в 
країнах Європи,  то на заводській 
табличці треба перевірити, чи 
відповідають зазначені напруга та тип 
електроструму показникам Вашої 
електромережі. Заводська таблиця 
знаходиться всередині приладу, ліворуч і 
внизу. Замінити при необхідності 
електрокабель живлення має право лише 
кваліфікований електрик. 
 
 
 

  Застереження! 
 
В жодному разі не під’єднуйте прилад до 
електронного заощаджувача енергії чи до 
інвертора, що перетворює постійний 
струм на перемінний 230 V (наприклад, 
до геліоустановки, корабельної 
електромережі). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Розміщення харчових продуктів 
 
При розміщенні харчових продуктів 
прийміть до уваги: 
 
Розмішувати продукти в холодильнику 
треба добре запакованими чи накритими. 
Таким чином зберігаються аромат, колір та 
свіжість продукту. Крім того, так Ви 
запобігатимете просякненню продуктів 
невластивим запахом чи смаком, а також 
зміні кольору пластмасових частин і 
оснащення холодильника.  
 
Ми рекомендуємо розміщувати харчові 
продукти таким чином: 
 
● на полицях у холодильній камері: 
запечені продукти, готові страви, чутливі до 
холоду овочі та фрукти. 
 
● у холодильному висувному ящику: 
молочні продукти, м'ясо та ковбаса. 
 
● у вологозберігаючому висувному ящику: 
овочі, зелень, фрукти. 
 
● на дверцятах (зверху вниз): 
масло, сир, яйця, вироби в тубах, маленькі та 
великі пляшки, пакети з молочними 
продуктами чи соками. 
 
● у морозильній камері: 
сильнозаморожені продукти, кубики льоду, 
морозиво. 
 
 
Корисний об'єм 
  
Дані про корисний об'єм холодильника Ви 
знайдете на заводській табличці всередині 
Вашого приладу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оснащення холодильної камери 
 
Ви можете за бажанням переставити чи 
зняти полиці всередині чи на дверцятах 
холодильника: для цього треба потягти 
полицю вперед, опустити та витягнути її 
збоку по направляючих, див. мал. 4. 
Отак підніміть та витягніть дверну полицю, 
див. мал. 5. 
 
Спеціальне оснащення 
  
(не для всіх моделей) 
 
Полиця для пляшок  
Мал. 6 
Пляшки можна дуже зручно та надійно 
зберігати на спеціальній полиці для пляшок. 
Тримач можна переміщувати. 
 
Тримач для бляшанок 
Мал. 7 
Кріпиться на дверних полицях. Тримач для 
бляшанок можна перемістити чи зняти. Для 
цього треба підняти дверну полицю та 
зняти тримач. 
 
Тримач для пляшок 
Мал.  8 
Запобігає перекиданню пляшок при 
переміщенні дверцят холодильника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Холодильна камера 
 
Діапазон температур від +3 ºС до +8 ºС.  
Ми рекомендуємо температуру +4 ºС. 
 
Використання холодильної камери 
 
Ця камера призначена для зберігання хліба 
та випічки, готових страв, консервів, 
згущеного молока, твердого сиру, чутливих 
до холоду овочів та фруктів, тобто таких 
південних плодів, як: мандарини, банани, 
ананаси, дині, авокадо, папайя, пасифлора, 
баклажани, крім того, фруктів для 
дозрівання (томатів, огірків, зелених 
томатів), а також картоплі. 
 
 
Супер-охолодження 
 
В режимі «Супер-охолодження» холодильна 
камера охолоджується з максимальною 
потужністю протягом приблизно 6 годин. 
Після цього режим «Супер-охолодження» 
автоматично перемикається на попередньо 
налаштовану температуру. 
 
Режим «Супер-охолодження» необхідний, 
наприклад: 
 
● перед закладанням великої кількості 
харчових продуктів. 
● для швидкого охолодження напоїв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Камера для зберігання свіжих 
продуктів 
 
У камері для зберігання свіжих продуктів 
підтримується температура приблизно 0 ºС. 
Низька температура та висока вологість 
повітря (у вологозберігаючому висувному 
ящику) дають змогу створити оптимальні 
умови для зберігання свіжих харчових 
продуктів. 
 
У цій камері будь-які продукти гарантовано 
залишаються свіжими втричі довше, ніж 
звичайно. 
 
Вологозберігаючий висувний ящик  
 
Вологозберігаючий висувний ящик (Мал. 
1/10) оснащений спеціальним фільтром, що 
пропускає повітря, але утримує вологу. 
Таким чином показник вологості повітря у 
цьому ящику, залежно від заповнення, може 
досягати 90%, що є ідеальними умовами 
для зберігання городини та садовини, тобто: 
зелені, овочів, фруктів, грибів.  
 
А якщо є вільне місце, тут можна навіть 
зберігатися інші харчові продукти, такі як: 
риба, морепродукти, м'ясо, ковбаса та сир. 
 
Для зберігання в камері свіжих продуктів 
придатні: 
 
Мал. 1/7 та 8 
 
Готові страви, м'ясо, птиця, сир, 
морепродукти, молочні продукти (у 
відкритій упаковці або ті, які треба 
якнайдовше зберегти свіжими), шинка, 
ковбаса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



У вологозберігаючому висувному ящику 
Мал. 1/10 
 
Овочі (наприклад: морква, буряк, селера, 
редис, спаржа, цибуля-порей, шпинат, 
дозрілі томати, свіжий зелений горошок та 
ін.). 
Капуста різних сортів (наприклад, цвітна 
капуста, кольрабі, брюсельська капуста, 
броколі, савойська капуста та ін.). 
Зелень (наприклад, зелена цибуля, кріп, 
петрушка та ін.). 
Фрукти (місцеві !), (з південних фруктів 
лише інжир та гранати) 
Гриби 
Салатні овочі різних сортів (наприклад, 
валеріанелу, зелений салат, радичіо, цикорій 
салатний та ін.). 
 
Для зберігання у холодильній камері для 
свіжих продуктів непридатні: 
 
Чутливі до холоду овочі та фрукти, 
наприклад, такі південні плоди, як:  авокадо, 
папайя, пасифлора, баклажани, огірки, 
паприка, крім того, фрукти для дозрівання,   
зелені томати, картопля та твердий сир.  
Ідеальним місцем для зберігання цих 
харчових продуктів є холодильне 
відділення, див мал. 1/А. 
 
Під час придбання харчових продуктів 
треба: 
 
звернути увагу на те, що важливим для 
терміну зберігання Ваших харчових 
продуктів є свіжість під час придбання. 
Головне правило: чим свіжішими 
завантажуватимуться харчові продукти до 
камери для зберігання свіжих продуктів, тим 
довше вони залишатимуться свіжими. Тому 
під час придбання продуктів обов’язково 
звертайте увагу на їх свіжість.  
 
 
     
 
 
 
 
 
 

Термін зберігання (при 0 ºС) 
 
Залежно від початкової якості продуктів 
 
Ковбаса, різноманітна нарізка,  
м'ясо, печінка та тельбухи, риба,  до 7 днів 
свіже молоко, сир. 
 
М'ясо, нарізане невеликими  
шматочками, сира ковбаса  
для смаження, гриби,                    до 10 днів 
зелень та листові салати. 
 
Великі шматки м'яса,  
готові страви.                                  до 15 днів 
 
 
Копчена та сирокопчена  
ковбаса, капуста.                            до 20 днів 
 
 
Великі шматки м'яса після 
термообробки, яловичина,           до 30 днів 
дичина, бобові. 
 
 
 
Морозильна камера 
 
Морозильна камера призначена для:  
 
● зберігання заморожених продуктів; 
 
● приготування кубиків льоду; 
 
● заморожування харчових продуктів. 
 
Слідкуйте, будь ласка, за тим, щоби 
дверцята морозильного відділення завжди 
були закриті! 
При відкритих дверцятах заморожені 
продукти починають підтавати. Водночас 
морозильна камера сильно обмерзає. Крім 
того, цим спричиняється марна витрата 
електроенергії внаслідок підвищеного 
споживання електричного струму! 
 
 
 
 
 
 



Заморожування та подальше 
зберігання 
 
Купівля сильно заморожених продуктів 
 
Перевірте упаковку на цілісність. 
 
Перевірте термін придатності товару. 
 
Індикатор температури у морозильнику в 
магазині має показувати температуру, нижчу 
за -18 ºС, в противному випадку термін 
зберігання сильнозаморожених продуктів 
скорочується. 
 
Щоб донести сильнозаморожені продукти 
додому, покладіть їх до герметичного 
контейнера (або харчового термоса) для 
заморожених продуктів, а вдома негайно – 
до морозильної камери. 
 
 
Зберігання заморожених продуктів 
  
● Для бездоганної циркуляції повітря в 
приладі дуже важливо засувати лоток для 
заморожених продуктів до упору.  
 
● Якщо треба розмістити велику кількість 
харчових продуктів, то можна вийняти з 
приладу всі лотки для заморожених 
продуктів (окрім нижнього) та покласти 
харчові продукти прямо на решітки 
морозильної камери. Щоб зняти лотки для 
заморожених продуктів, потягніть їх до 
упору, трохи підніміть наперед і вийміть.  
Мал. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оснащення морозильної камери 
(не для всіх моделей) 
 
Календар заморожування харчових 
продуктів 
Мал. 10/А 
 
Цифри поряд із символами означають  
дозволений термін зберігання заморожених 
харчових продуктів, у місяцях. Купляючи 
для зберігання готові заморожені страви чи 
напівфабрикати, треба звертати увагу на 
дату виробництва або на термін придатності 
товару. 
 
Холодильний акумулятор 
Мал. 10/В 
 
У разі перервання чи збою 
електропостачання, холодильний 
акумулятор затримує підтавання 
заморожених продуктів, що вже закладені 
до холодильника. 
При цьому найдовший час зберігання 
досягається, якщо покласти акумулятор у 
найвище відділення, прямо на харчові 
продукти. 
Для заощадження місця у Вашому 
холодильнику, акумулятор можна зберігати 
на полиці у дверцятах. 
Холодильний акумулятор можна також 
виймати та використовувати для 
перевезення заморожених продуктів, або 
таких, що швидко псуються, – наприклад, у 
харчовому термосі.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Супер-заморожування 
 
Якщо у морозильній камері вже 
зберігаються харчові продукти, то за кілька 
годин до закладання свіжих продуктів треба 
ввімкнути функцію «Суперзаморожування», 
зазвичай на 4-6 годин. Для максимального 
охолодження цю функцію треба ввімкнути 
вже за 24 години до завантаження продуктів.
Невелику кількість харчових продуктів 
можна заморожувати в морозильній камері 
без «Супер-заморожування».  
Для ввімкнення «Супер-заморожування» 
просто натисніть клавішу Super, мал. 2/10. 
Засвічується індикатор 5 «SU». 
 
Приблизно через дві з половиною доби 
функція «Супер-заморожування» 
автоматично вимикається.   
 
 
Заморожування харчових продуктів
 
Харчові продукти мають якнайшвидше 
промерзнути. Лише в такому випадку 
зберігаються вітаміни, поживність, гарний 
вигляд та смак. Та все одно, не занадто часто 
налаштовуйте Ваш прилад на максимальне 
заморожування. 
Під час заморожування харчових продуктів 
у морозильних лотках швидкість 
заморожування дещо знижується. 
 
Максимальна спроможність приладу на 
заморожування 
 
Дані щодо максимальної морозильної 
спроможності протягом 24 годин Ви 
знайдете на заводській табличці. 
 
Слідкуйте за тим, щоб нові свіжі продукти, 
які завантажуються для заморожування, не 
торкалися попередньо заморожених 
продуктів. 
 
Для того, щоби продукти зберегли  
притаманний їм смак та не пересохли, перед 
заморожуванням їх треба герметично 
запакувати.  
 
 
 

Увага! 
 
В жодному разі не використовуйте для 
пакування харчових продуктів та для 
герметизації контейнерів матеріали, що є 
шкідливими для здоров'я. 
 
Матеріали, придатні для пакування: 
Поліетиленова плівка, пластикова плівка у 
вигляді безшовного рукава, харчова 
алюмінієва фольга, контейнери для 
заморожування. 
 
Матеріали, придатні для герметизації 
упаковки: 
Гумові кільця, пластмасові защіпки, шпагат 
або синтетичний шнур, холодостійка липка 
стрічка. 
 
Термін зберігання заморожених 
продуктів 
 
При налаштуванні регулятора на середнє 
положення 
 
Риба, ковбаса, готові 
страви, хлібобулочні         до 6 місяців 
вироби. 
 
Сир, птиця, м'ясо.             до 8 місяців 
 
Овочі, фрукти.                  до 12 місяців 
 
 
Приготування льоду 
 

Увага! 
Не ставте електричні прилади для 
приготування льоду всередину 
морозильного відділення. 
 
Приготування кубиків льоду 
Форми для приготування льоду можна 
придбати у спеціалізованих магазинах. 
 
Наповніть форму для льоду водою на три 
чверті та помістіть у морозильну камеру. 
Щоб дістати кубики льоду, треба кілька 
секунд потримати форму під проточною 
водою та трошки зігнути форму руками.  
 



Розморожування заморожених 
продуктів 
 
В залежності від виду та мети використання 
можна обрати один з наступних способів 
розморожування заморожених продуктів: 
 
● при кімнатній температурі; 
 
● в холодильнику; 
 
● в електродуховці, з/без вентилятора 
гарячого повітря; 
 
● у мікрохвильовій печі. 

 
 
Зауваження 
 
Розморожені та підталі продукти вкрай 
небажано заморожувати двічі. Але з 
підталого продукту можна приготувати 
якусь страву (або просто зварити чи 
підсмажити), охолодити її та заморозити. 
 
Ніколи не розраховуйте на максимальний 
термін зберігання заморожених продуктів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Як вимкнути холодильник? 
 
Натиснути клавішу ВВІМКН./ВИМКН., 
див. мал. 1/2. 
Холодильний агрегат і внутрішнє 
освітлення вимикаються. 
 
 
Як призупинити експлуатацію приладу? 

 
Якщо холодильник не використовується 
протягом тривалого часу: 
 

1. Витягніть мережевий штекер. 
2. Помийте прилад. 
3. Залиште відкритими дверцята 

приладу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Як помити холодильник?  
 
1. Витягніть мережевий штекер або 
від’єднайте запобіжник. 
 
2. Ущільнення дверцят холодильника треба 
мити чистою водою, а після цього ретельно 
витерти насухо. 
 
3. Мийте прилад теплою водою, додавши  
трохи миючого засобу. Мильна вода не 
повинна потрапити в систему освітлення 
приладу, див. мал. 14/А та В. 
 
Зауваження: 
Регулярно чистіть жолоб та зливний отвір, 
див. мал.13, щоби по них могла вільно 
стікати тала вода. Зливний жолоб можна 
почистити зубочисткою і т. ін. 
 
Мильна вода не повинна потрапити через 
зливний отвір до випарного піддону. 
 
Виходячи з функціонально-технічних 
особливостей конструкції холодильника, по 
закінченні миття отвір для зливу талої води 
треба знову закрити заглушкою. 
 
Не використовуйте миючі та очищаючі 
засоби, що містять абразивні матерали чи 
кислоти. 
 
 
4. Після мийтя: знову підключіть прилад до 
електромережі та ввімкніть його. 
 

Увага! 
Ніколи не мийте полиці та контейнери в 
посудомийній машині, вони можуть 
деформуватися. 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

Миття камери для зберігання свіжих 
продуктів  
 
Щоб помити камеру для зберігання свіжих 
продуктів, можна витягнути всі висувні 
ящики та витяжні направляючі.  
 
Виймання висувних ящиків 
 
Повністю висуньте ящик, трохи підніміть та 
витягніть його з фіксаторів, а потім вийміть, 
див. мал. 11. 
Після миття покладіть висувні ящики на 
витяжні направляючі та вставте всередину 
камери (фіксація ящиків відбувається 
шляхом натискання, до кліку). 
 
Як зняти водопоглинаючий фільтр?  
 
Під час миття можна також зняти 
водопоглинаючий фільтр, див. мал. 1/9, 
який розміщується над вологозберігаючим 
контейнером.  
 
Для цього спочатку треба вийняти 
вологозберігаючий контейнер. Після цього 
підніміть та зніміть водопоглинаючий 
фільтр.  
 
Зніміть кришку фільтру, див. мал. 12, 
витягніть фільтр, помийте його теплою 
водою, добре висушіть та встановіть на 
місце. 
 
Загальні вказівки щодо догляду за 
поверхнями приладу 
 
Мийте поверхні приладу теплою водою, 
додавши трохи миючого засобу. Після 
миття ретельно витирайте насухо. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



Заощадження електроенергії 
 
● Холодильник потребує сухого 
приміщення, що добре провітрюється; 
прилад не можна піддавати прямому 
сонячному опроміненню, також не можна 
встановлювати поблизу джерела 
тепловипромінювання (наприклад, біля 
батареї, печі). В крайньому випадку 
використовуйте ізолюючу панель. 
 
● Дайте теплим стравам і напоям охолонути 
перш, ніж ставити їх до холодильника. 
 
● Заморожені продукти бажано класти для 
розморожування до холодильної камери. 
Таким чином Ви використовуєте холод 
заморожених продуктів для охолодження 
харчових продуктів у холодильній камері. 
 
● По можливості відкривайте дверцята 
приладу на якомога коротший час. 
 
● Задню стінку холодильника при 
необхідності можна чистити за допомогою 
пилососа або малярного пензля, з метою 
запобігання перевитрат електроенергії. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шуми під час робити 
холодильника 

 
Нормальні шуми 
 
Гудіння – то працює холодильний агрегат. 
 
Дзюркіт, булькотання, дзижчання – то 
тече по трубах холодоаґент. 
 
Клацання – то вмикається та вимикається 
двигун. 
 
 
Шуми, які можна легко усунути   
 
Холодильник стоїть нерівно 
Будь ласка, вирівняйте прилад за 
допомогою нівеліра. Для цього підкрутіть 
ніжки, які регулюються, або підкладіть під 
них підкладки. 
 
Прилад «затиснутий» меблями 
Відсуньте, будь ласка, від холодильника 
меблі чи побутові прилади, що стоять 
занадто близько. 
 
Висувні ящики, кошики та полиці 
хитаються або навпаки затиснуті. 
 
Перевірте, будь ласка, ящики та інше 
оснащення, а при необхідності вийміть та 
засуньте знову. 
 
Посуд (контейнери) торкаються один 
одного 
Будь ласка, пересуньте пляшки, посуд чи 
контейнери так, щоб вони не торкалися 
один одного. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Самостійне усунення дрібних несправностей 
 
Перш, ніж викликати сервісну службу, перевірте, чи не можете Ви самостійно усунути 
несправність за допомогою наступних вказівок? 
Пам'ятайте, що навіть під час гарантійного терміну Ви сплачуватимете за консультації у 
сервісній службі. 
 
Несправність   Можлива  Допомога 

причина 
Фактична температура       Зазвичай достатньо  
відрізняється від попередньо       вимкнути холодильник 
налаштованої       на 5 хвилин. 
             
        Якщо температура дуже  
        висока, через кілька годин  
        перевірте, чи вирівнялася  
         температура. 
 
 Якщо температура дуже низька,  
 перевірте температуру наступного дня  
 ще раз.  
 
Індикатор не горить.  Збій енергопостачання;  Перевірте, чи не вимкнули електрику; 
 Спрацював запобіжник;  перевірте, чи ввімкнений запобіжник.  
 Мережевий штекер не   
 правильно вставлено в  
                                                          розетку. 
 
Індикатор на мал. 2/2                  Несправна електроніка  Викликати сервісну службу.  
показує «Е..» 
 
 
 
Індикатор панелі керування      Якщо прилад не  Як тільки Ви знову починаєте  
світиться слабше,                         використовується  користуватися приладом, наприклад, 
ніж звичайно                                 протягом 24 годин,  відкриєте дверцята холодильника, 
                                                         індикація панелі  індикація панелі керування знову 
                                                         керування автоматично     перемикається на нормальне  

     перемикається на                освітлення. 
                                                         режим заощадження  
                                                         електроенергії. 
 
Індикатор температури              Через збій в роботі Після натискання клавіші Мал.. 2/6 
на мал. 2/5 блимає.                      температура   миготіння індикації Мал. 2/5   
                                                         морозильної припиняється. У віконці індикатора  
                                                         камери стала  на мал. 2/5 протягом 10 секунд 
                                                         дуже високою.  відображається найвища температура  

морозильної камери протягом 
останнього часу. 

 
 
 
 
 
 
 



Несправність   Можлива   Допомога 
причина 

 
 
 
Індикатор «AL» на мал. 2/5          Збій в роботі – температура  Після натискання клавіші 
блимає, лунає поперед-                 морозильної камери дуже             на мал. 2/6, попереджувальний 
жувальний сигнал                         висока! Небезпека для   сигнал та миготіння індикації, 
                                                           заморожених продуктів!    див.мал. 2/5 вимикаються. 
 
   - Закриті вентиляційні отвори. У віконці індикатора на 
                                                           - Дверцята морозильної камери мал. 2/5 протягом 10 секунд 
                                                            відкриті.   відображається найвища  
   - Для заморожування було           температура морозильної  
   одночасно закладено забагато  камери протягом останнього 
                                                           харчових продуктів.   часу. 
 
 Зауваження: 
 

Підталі чи розморожені харчові продукти можна 
знову заморозити, якщо м'ясо та риба пробули в 
розмороженому стані при температурі, вищій за +3 ºС 
не довше однієї доби, інші заморожені продукти – не 
довше трьох діб. 

 
                                                               Якщо змінився смак, запах та вигляд продуктів, то    
                                                               після відварювання або смаження, ці продукти можна  
                                                               знову заморозити. 

                                                                           Ніколи не розраховуйте на крайній термін  
                                                                           зберігання  продуктів.  
                                                                             
 
 
Температура у камері          Попереднє налаштування    Температуру в камері  
для зберігання свіжих         занадто високе або низьке     для зберігання свіжих  
продуктів дуже низька        (наприклад, камера   продуктів може коригувати. 
або дуже висока.                   для зберігання свіжих     Одночасно натисніть та  
                                                  продуктів повністю промерзає).  тримайте протягом 2-х секунд 

клавіші, на мал. 2/1 та 
9 «-» , доки не ввімкнеться 
індикатор 3. 

     
Через 20 секунд налаштована 
температура зберігається. 

 
 
Вода на дні холодильної         Забита трубка для зливу талої  Прочистіть жолоб для талої 
камери.                                       води.   води та зливну трубу, див. 

розділ «Як помити прилад?», 
мал. 13 

 
                                                     У отворі для зливу талої води   Поставити заглушку. 
                                                     нема заглушки.  
 
 
 
 



 
 
 
Несправність   Можлива   Допомога 

причина 
 
 
Внутрішнє                                      Перемикач освітлення   Перевірте, чи може він рухатися. 
освітлення не функціонує.          затиснутий.  Див. мал. 1/3 
                                                           
                                                         Лампа перегоріла. Як замінити лампу: див. мал. 14/А 

1. Витягніть штекер чи від’єднайте 
запобіжник. 

2. Замініть лампу (запасна лампа: 
220-240 В, перемінний струм, 
цоколь Е14, ? Ватт – див. на 
перегорілій лампі). 

 
 Як замінити лампу: див. мал. 14/В 

1. Витягніть штекер чи від’єднайте  
     запобіжник. 
2.   Витягніть нижню скляну поличку. 
2. Замініть лампу (запасна лампа: 

Osram «Dulux S», цоколь G23, 7 
Ватт).   

 
Випарник (генератор холоду)  Дверцята морозильної  Для розморожування випарника,  
у системі Nonfrost дуже            камери залишалися витягніть заморожені продукти з 
обмерз, автоматичне                 довгий час відкритими. контейнерів та покладіть окремо в  
розморожування неможливе. холодне місце. Вимкніть прилад та 

відсуньте від стіни. Десь через 20 
хвилин тала вода починає збігати у 
випарний піддон (на задній стінці 
приладу, див. мал. 15). Щоб уникнути 
переливання води з випарного піддона, 
треба кілька разів прибрати надлишок 
талої води за допомогою м'якої губки. 
Якщо тала вода більше не стікає до 
випарного піддону, – випарник 
повністю розморозився. Помийте 
холодильник усередині. Знову 
ввімкніть прилад для подальшої 
експлуатації. 

 
                                                           

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Сервісна служба 
 
Адресу та телефон найближчої до Вас    
сервісної служби Ви можете знайти у    
телефонному довіднику або в переліку 
сервісних служб. Повідомте, будь ласка,      
сервісній службі номер виробу (Е-№) та    
заводський номер (FD) Вашого приладу.   
        
 
Цю інформацію Ви знайдете на заводській 
табличці.  
 
Допоможіть, будь ласка, повідомивши 
номер виробу та заводській номер 
уникнути даремних візитів персоналу сервісної 
служби. Таким чином Ви також заощаджуєте  
пов'язані з цим витрати. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 



 
Диспетчерська служба Bosch (Bosch Info-Team): 
(цілодобово, 0,14 Євро/хвилину для Німеччини) 0180/5 30 40 50 
 
 
 
Ми залишаємо за собою право внесення змін! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROBERT BOSCH HAUSGERÄTE GMBH 
Carl-Wery-Straße 34, 81739 Мюнхен 
Internet: http://www.bosch-hausgeraete.de  9000 284 918 (8710) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


