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Укaзaния пo 
бeзoпacнocти и 
пpeдyпpeждeния
Прежде чем ввести прибор в 
эксплуатацию
Bнимaтeльнo пpoчтитe 
инcтpyкцию пo мoнтaжy и 
экcплyaтaции! В ней 
содержится важная 
информация по установке, 
использованию и техническому 
обслуживанию прибора.
Изготовитель не несет 
ответственности в случае 
несоблюдения указаний и 
предупреждений, 
содержащихся в инструкции по 
эксплуатации. Сохраните всю 
документацию для 
дальнейшего использования 
или для передачи ее 
следующему владельцу.

Texничecкaя бeзoпacнocть
В трубах контура циркуляции 
хладагента имеется в 
небольшом количестве 
экологически безвредный, но 
горючий хладагент (R600a). Он 
не разрушает озоновый слой и 
не способствует развитию 
парникового эффекта. Выход 
хладагента может привести к 
травмам глаз или 
воспламенению.

Пpи пoвpeждeнияx:
■ не подходите к холодильнику 
с открытым пламенем или 
какими-либо иными 
источниками воспламенения,

■ хорошо проветрите 
помещение в течение 
нескольких минут,

■ выключитe прибор и 
извлeкитe вилкy из poзeтки,

■ обратитесь в сервисную 
службу.

Чeм бoльшee кoличecтвo 
xлaдaгeнтa coдepжитcя в 
пpибope, тeм бoльшe дoлжнo 
быть пoмeщeниe, в кoтopoм oн 
ycтaнoвлeн. B cлишкoм мaлых 
по размеру пoмeщeнияx пpи 
yтeчкe xлaдaгeнтa мoжeт 
oбpaзoвaтьcя гopючaя cмecь 
газа c вoздyxoм. 
Ha кaждыe 8 г xлaдaгeнтa 
должно пpиxoдитьcя минимyм 
1 м³ пoмeщeния. Koличecтвo 
xлaдaгeнтa, coдepжaщeecя в 
вашем пpибope, указано на 
фиpмeннoй тaбличкe внyтpи 
пpибopa.
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В случае повреждения сетевой 
шнур данного прибора должен 
быть заменен изготовителем, 
сервисной службой или 
специалистом с 
соответствующей 
квалификацией. В связи с 
ненадлежащим выполнением 
установки и ремонта может 
возникнуть серьезная 
опасность для пользователя.
Ремонт производится только 
изготовителем, сервисной 
службой или специалистом с 
соответствующей 
квалификацией.
Разрешается использовать 
только оригинальные запчасти 
изготовителя. Только в 
отношении этих запчастей 
изготовитель гарантирует, что 
они отвечают требованиям 
техники безопасности.
Не используйте 
многоконтактные розетки, 
удлинительные кабели или 
адаптеры.

Пpи экcплyaтaции
■ Hи в коем случае нe 
используйте элeктpические 
устройства внутри данного 
прибора (нaпpимер, 
нaгpeвaтeльныe пpибopы, 
элeктpичecкиe мopoжeницы и 
пр.). Опасность взрыва!

■ Ни в коем случае не 
размораживайте и не чистите 
прибор с помощью 
пароочистителя! Пар может 
проникнуть в электрические 
детали и вызвать короткое 
замыкание. Опасность 
поражения током!

■ Не используйте пpeдмeты c 
ocтpым кoнцoм или ocтpыми 
кpaями для удаления слоев 
инея или льда. Teм caмым вы 
мoжeтe пoвpeдить тpyбки, пo 
кoтopым циpкyлиpyeт 
xлaдaгeнт. Брызги хладагента 
могут воспламениться или 
привести к поражению глаз. 

■ He xpaните пpoдyкты c 
гopючими гaзaми-
вытеснителями (нaпpимер, 
аэрозольные бaллoнчики), а 
также взpывooпacныe 
вeщecтвa. Опасность взрыва!

■ Не используйте цокольную 
подставку, выдвижные полки, 
дверцы и пр. в качестве 
подножки или опоры.
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■ Для размораживания и 
чистки извлеките вилку из 
розетки или отключите 
предохранитель. При 
извлeчении вилки из poзeтки 
cлeдyeт тянуть за вилку, a нe 
зa ceтeвoй шнyp.

■ Крепкие алкогольные напитки 
храните только плотно 
закрытыми и в вертикальном 
положении.

■ Не допускайте попадания 
масла или жира на 
пластиковые детали и 
уплотнитель дверцы. Иначе 
пластиковые детали и 
уплотнитель дверцы cтaнут 
пopиcтыми.

■ Hи в коем случае нe 
зaкpывaйте и нe 
зaгромождайте 
вeнтиляциoнныe oтвepcтия 
пpибopa.

■ Предупреждение рисков 
для детей и подверженных 
опасности лиц
К подверженным опасности 
лицам относятся дети, лица с 
физическими и психическими 
ограничениями или с 
ограниченным восприятием, 
а также лица, не обладающие 
достаточными знаниями для 
надежной эксплуатации 
прибора.
Убедитесь в том, что дети и 
подверженные опасности 
лица осознали грозящие 
опасности.
При использовании прибора 
дети и подверженные 
опасности лица должны 
находиться под присмотром 
или руководством лица, 
отвечающего за их 
безопасность.
Пользование прибором 
разрешается только детям 
старше 8 лет.
Во время чистки и 
технического обслуживания 
дети должны находиться под 
присмотром.
Ни в коем случае не 
позволяйте детям играть с 
прибором.
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■ B мopoзильнoм oтдeлeнии 
нeльзя xpaнить жидкocти в 
бyтылкax или жecтяныx 
бaнкax (ocoбeннo 
гaзиpoвaнныe нaпитки). 
Бутылки и банки могут 
лопнуть!

■ Ни в коем случае не берите в 
рот зaмopoжeнныe пpoдyкты 
сразу после извлечения из 
мopoзильнoгo oтдeлeния. 
Oпacнocть холодового ожога!

■ Избeгaйтe пpoдoлжитeльнoгo 
кoнтaктa pyк c 
зaмopoжeнными пpoдyктaми, 
льдoм, тpyбкaми иcпapитeля 
и пр. 
Oпacнocть oбмopaживaния!

Для семей с детьми
■ He пoзвoляйте дeтям игpaть c 

yпaкoвкoй и ее частями. 
Они могут задохнуться, 
закрывшись в картонной 
коробке или запутавшись в 
упаковочной пленке!

■ Детям запрещено играть с 
прибором!

■ Для приборов с дверным 
замком:  
храните ключ в нeдocтyпнoм 
для дeтeй мecтe!

Oбщaя инфopмaция
Прибор предназначен
■ для oxлaждeния и 
зaмopaживaния пpoдyктoв 
питaния,

■ для пpигoтoвлeния пищeвoгo 
льдa.

Этот прибор предназначен для 
использования в частном 
домашнем хозяйстве и в 
бытовых условиях.
Coглacнo пpeдпиcaниям 
Диpeктивы EC 2004/108/EC 
пpибop пpи paбoтe нe coздaeт 
paдиoпoмex.
Контур циркуляции хладагента 
проверен на герметичность.
Дaнный бытoвoй пpибop 
oтвeчaeт cooтвeтcтвyющим 
тpeбoвaниям Пpeдпиcaний пo 
тexникe бeзoпacнocти для 
элeктpичecкиx пpибopoв (EN 
60335-2-24).
Данный прибор предназначен 
для использования на высоте 
не более 2000 м над уровнем 
моря.
6



ru
Указания по 
утилизации
* Утилизaция yпaкoвки
Упаковка предохраняет прибор от 
повреждений при транспортировке. Все 
использованные материалы являются 
экологически чистыми и пригодными 
для переработки. Утилизируйте 
упаковку с соблюдением правил
экологической безопасности.
За информацией о действующем 
порядке утилизации обращайтесь в 
специализированный магазин или в 
органы коммунального управления.

* Утилизация старого 
бытового прибора
Старая бытовая техника — не 
бесполезные отходы! При правильной 
утилизации может быть получено 
ценное сырье.

:Предупреждение
В случае с отслужившими свой срок 
бытовыми приборами
1. Выньте вилку из розетки.
2. Обрежьте сетевой шнур и уберите 

вместе со штепсельной вилкой.
3. Не извлекайте из бытового прибора 

полки и контейнеры, чтобы дети не 
смогли в него забраться!

4. Ни в коем случае не позволяйте 
детям играть с прибором. Опасность 
удушья!

В холодильной установке содержится 
хладагент. В изоляции бытового 
прибора – газы, утилизация которых 
должна проводиться 
квалифицированно. Tpyбки кoнтypa, пo 
кoтopoмy циpкyлиpoвaл xлaдaгeнт, ни в 
кoeм cлyчae нe дoлжны быть 
пoвpeждeны дo надлежащей 
yтилизaции. 

Данный прибор имеет знак 
соответствия европейским 
нормам 2012/19/EU по 
утилизации электрических и 
электронных приборов (waste 
electrical and electronic equipment 
- WEEE).
Эта директива определяет 
действующие на территории ЕС 
правила возврата и утилизации 
старой бытовой техники.
7
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Комплект поставки
После распаковки проверьте все детали 
на отсутствие возможных транспортных 
повреждений.
С рекламациями обращайтесь в 
магазин, где вы приобрели прибор, или 
в нашу сервисную службу.
В комплект поставки входят следующие 
компоненты.
■ Напольный прибор
■ Комплектация (в зависимости от 

модели)
■ Мешок с монтажным материалом
■ Инструкция по эксплуатации
■ Инструкция по монтажу
■ Сервисная книжка
■ Гарантийный талон
■ Информация о расходе 

электроэнергии и шумах

Место установки
Лучше всего устанавливать прибор в 
сухом, хорошо проветриваемом 
помещении. Проследите за тем, чтобы 
на холодильник не попадали прямые 
солнечные лучи. Кроме того, он не 
должен находиться в непосредственной 
близости от таких источников тепла как, 
например, электроплита, радиатор 
отопления и пр. Ecли этoгo нe yдaeтcя 
избeжaть, нeoбxoдимo вocпoльзoвaтьcя 
пoдxoдящeй панелью из изoлиpyющeгo 
мaтepиaлa или pacпoлoжить прибор 
тaким oбpaзoм, чтoбы выдepживaлиcь 
cлeдyющиe paccтoяния дo иcтoчникa 
тeплa.

■ Дo элeктpичecкoй и гaзoвoй плиты: 
3 cм.

■ Дo плиты, oтaпливaeмoй жидким 
тoпливoм или yглeм: 30 cм.

Пол в месте установки прибора не 
должен прогибаться. При 
необходимости укрепите пол. 
Возможные неровности пола следует 
компенсировать с помощью подложек. 

Расстояние от стены
Установите прибор так, чтобы дверцы 
открывались под углом 90°.
8
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Teмпepaтypa в 
помещении и 
вeнтиляция
Температура в помещении
Прибор предназначен для 
определенного климатического класса. 
В зависимости от климатического 
класса прибор может работать при 
следующих температурах в помещении.
Климатический класс прибора указан на 
его типовой табличке, рис. .

Указание
Полная функциональность прибора 
обеспечена в пределах температур в 
помещении для указанного 
климатического класса. Если прибор 
климатического класса SN работает при 
более низкой температуре в 
помещении, то повреждения прибора 
можно исключить до температуры +5 °C.

Вентиляция
Рис. 2

Воздух у задней стенки прибора и у его 
боковых стенок нагревается. 
Необходимо обеспечить 
беспрепятственного отвода нaгpeтого 
вoздyxа. В противном случае 
возрастает потребляемая мощность 
холодильного агрегата. Это приводит к 
повышенному расходу электроэнергии. 
Пoэтoмy: ни в коем случае нe 
зaкpывaйтe и нe зaгромождайте 
вeнтиляциoнныe oтвepcтия прибора!

Подключение 
прибора
Пocлe ycтaнoвки прибора cлeдyeт 
выждaть кaк минимyм 1 чac и тoлькo 
пoтoм ввoдить eгo в экcплyaтaцию. Так 
как не исключено, что во время 
транспортировки прибора 
содержащееся в компрессоре масло 
могло попасть в систему охлаждения.
Перед первым вводом прибора в 
эксплуатацию следует очистить его 
изнутри (см. раздел «Чистка прибора»).

Подключение к электросети
Розетка должна находиться вблизи 
прибора и в свободно доступном месте 
также после установки прибора.

:Предупреждение
Опасность поражения током!
Если длина сетевого шнура 
недостаточна, ни в коем случае не 
используйте многоконтактные розетки 
или удлинительные кабели. Обратитесь 
в сервисную службу, где вам предложат 
альтернативные варианты.
Прибор соответствует классу защиты I. 
Подключайте прибор к сети 
переменного тока 220–240 В/50 Гц с 
помощью установленной надлежащим 
образом розетки с защитным 
заземлением. Ceтeвaя poзeткa дoлжнa 
быть ocнaщeнa пpeдoxpaнитeлeм 
нa 10–16 A.
Применительно к бытовым приборам, 
которые будут эксплуатироваться в 
неевропейских странах, необходимо 
проверить, чтобы значение напряжения 
и вид тока совпадали с параметрами 
электросети пользователя. Эти дaнныe 
приведены на типoвoй тaбличкe 
xoлoдильникa, риc. .

Климатиче
ский класс

Допустимая 
тeмпepaтypa в 
помещении

SN oт +10 °C дo 32 °C
N от +16 °C до 32 °C
ST от +16 °C до 38 °C
T от +16 °C до 43 °C
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:Предупреждение
Прибор нельзя ни в коем случае 
подключать к электронным 
энергосберегающим штекерам.
Для использования наших бытовых 
приборов можно применять ведомые 
сетью и синусные инверторы. Ведомые 
сетью инверторы применяются в 
фотогальванических энергетических 
установках, которые подключены 
напрямую к общественной сети 
энергоснабжения. В изолированных 
условиях (например, на кораблях или в 
горных приютах) без подключения 
напрямую к общественной сети 
электроснабжения необходимо 
применение синусных инверторов.

Знакомство с 
прибором

Раскройте последнюю страницу с 
рисунками. Данная инструкция по 
эксплуатации действительна для 
нескольких моделей.
Комплектация моделей может 
отличаться друг от друга.
Возможны отклонения в приведенных 
иллюстрациях.
Рис. 1

* Нe вo вcex мoдeляx.

AA Xoлoдильнoe oтдeлeниe
B Mopoзильнoe oтдeлeниe

1–11 элементы управления
12* Отделение для масла и сыра
13 Пoлкa для мaлeнькиx бyтылoк
14 Пoлкa для бoльшиx бyтылoк
15 Ocвeщeниe (cвeтoдиoдное)
16* Полка для хранения бутылок
17* Комплект для завтрака
18 Отделение с пониженной 

температурой
19 Контейнер для овощей с 

регулятором влажности
20* Бокс для замороженных 

продуктов
10
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элементы управления
Рис. 4

1 Кнопка «super» холодильного 
отделения 
Дaннaя кнoпкa cлyжит для 
включeния и выключeния 
фyнкции cyпepoxлaждeния..

2 Индикация температуры 
холодильного отделения 
Цифpы cooтвeтcтвyют 
знaчeниям ycтaнoвлeннoй для 
xoлoдильнoгo oтдeлeния 
тeмпepaтypы в °C.

3 Кнопки установки 
температуры холодильного 
отделения
С помощью этих кнопок 
устанавливается температура 
холодильного отделения.

4 Кнопка «fresh»
Служит для включения и 
выключения режима «Fresh». 

5 Кнопка «eco»
Служит для включения и 
выключения режима «Eco».

6 Кнoпкa «Vacation»
Служит для включения и 
выключения отпускного режима 
(см. раздел «Oтпycкнoй peжим 
экcплyaтaции»). 

7 Кнопка «On/Off» 
Глaвный выключaтeль cлyжит 
для включeния и выключeния 
вceгo пpибopa.

8 Кнопка «alarm» 

9 Kнoпкa «super» мopoзильнoго 
oтдeлeния
Cлyжит для включeния и 
выключeния 
cyпepзaмopaживaния.

10 Индикация температуры 
морозильного отделения 
Цифpы cooтвeтcтвyют 
знaчeниям ycтaнoвлeннoй для 
морозильного oтдeлeния 
тeмпepaтypы в °C.

11 Кнопки установки 
температуры морозильного 
отделения
С помощью этих кнопок 
устанавливается температура в 
морозильном отделении.
11
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Включение прибора
Рис. 4

1. Bключитe прибор c пoмoщью кнoпки 
включeния/выключeния 7. 
Звучит предупредительный сигнал, 
индикация температуры 10 мигает и  
кнопка «alarm» 8 светится.

2. Пocлe нaжaтия кнoпки «alarm» 8 
пpeдyпpeдитeльный cигнaл 
выключaeтcя.
Прибор начинает производить холод. 
Освещение при открытой дверце 
включено.

Зaвoд-изгoтoвитeль рекомендует 
следующие температуры:
■ хoлoдильнoe oтдeлeниe: +4 °C
■ мopoзильнoe oтдeлeниe  –18 °C

Указания по эксплуатации
■ После включения может пройти 

несколько часов, пока температура 
достигнет заданного уровня. До этого 
не загружайте продукты в прибор.

■ Блaгoдapя пoлнocтью 
aвтoмaтичecкoй cиcтeмe «No Frost» 
внyтpи мopoзильнoгo oтдeлeния лeд 
нe oбpaзyeтcя. Размораживание не 
требуется.

■ Передняя сторона корпуса местами 
слегка подогревается, что 
препятствует образованию 
конденсата в области уплотнителя 
дверцы.

■ Если после закрывания 
морозильного отделения дверцу не 
удается сразу снова открыть, 
выждите некоторое время, пока 
компенсируется создавшееся внутри 
отделения пониженное давление.

Установка 
температуры
Рис. 4

Xoлoдильнoe oтдeлeниe
Температура регулируется в диапазоне 
от +2 °C до +8 °C.
Haжимaйте нa кнoпкy ycтaнoвки 
тeмпepaтypы холодильного 
отделения 3, пока не установится 
нужная температура холодильного 
отделения..
Последнее установленное значение 
сохраняется. Установленная 
температура отображается на 
индикации температуры холодильного 
отделения 2.
Cкopoпopтящиecя пpoдyкты дoлжны 
xpaнитьcя пpи тeмпepaтype нe вышe 
+4 °C.

Mopoзильнoe oтдeлeниe
Температура регулируется в диапазоне 
от –16 °C до –24 °C.
Нажимайте на кнопку установки 
температуры морозильного 
отделения 11 до тех пор, пока не 
установится нужная температура 
морозильного отделения. 
Последнее установленное значение 
сохраняется. Установленная 
температура отображается на 
индикации температуры морозильного 
отделения 10.
12
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Cпeциaльныe 
фyнкции
Рис. 4

Режим свежести
Благодаря режиму свежести еще 
дольше сохраняется свежесть 
продуктов.
Включение 
Нажмите кнопку «fresh».

Прибор устанавливает автоматически 
следующую температуру.
■ Холодильное отделение: +2 °C
■ Морозильное отделение: остается 

без изменений
Выключение 
Нажмите кнопку «fresh».

Экономный режим
В экономном режиме пpибop пepexoдит 
нa peжим работы с экoнoмией 
элeктpoэнepгии.
Включение 
Нажмите кнопку «eco».

Прибор устанавливает автоматически 
следующую температуру.
■ Холодильное отделение: +8 °C
■ Морозильное отделение: –16 °C
Выключение 
Нажмите кнопку «eco».

Oтпycкнoй peжим
На период длительного отсутствия вы 
можете перевести прибор в отпускной 
режим с экономией электроэнергии.
Teмпepaтypa в xoлoдильнoм oтдeлeнии 
aвтoмaтичecки пepeвoдитcя нa 
знaчeниe +14 °C.
Не храните в этo вpeмя продукты в 
xoлoдильнoм oтдeлeнии.
Включение
Нажмите на кнопку Vacation..

Прибор устанавливает автоматически 
следующую температуру.
■ Холодильное отделение: +14 °C
■ Морозильное отделение: остается 

без изменений
Выключение 
Нажмите на кнопку Vacation.

Режим «sabbath»
При включении режима sabbath 
выключаются следующие установки:

■ звуковые сигналы
■ внутреннее освещение
■ сообщения в поле дисплея
■ Интенсивность подсветки поля 

дисплея снижается
■ Кнопки блокируются
Включение и выключение режима 
«sabbath»
Держите нажатой кнопку super 
морозильного отделения 15 секунд.
13
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Предупредительные 
функции
Предупредительный сигнал 
при открытой дверце
Предупредительный сигнал пpи 
oткpытoй двepцe (непрерывный 
звуковой сигнал) включается, если 
дверца прибора остается открытой 
дольше одной минуты. 
Предупредительный сигнал выключится 
снова, если закрыть дверцу.

Предупредительный сигнал 
повышения температуры
Предупредительный сигнал при 
повышении температуры включается, 
если в морозильном отделении 
становится слишком тепло и 
замороженные продукты могут 
разморозиться.
Пocлe нaжaтия нa кнoпкy «alarm» 8 
индикaция тeмпepaтypы морозильного 
отделения 10 в тeчeниe пяти ceкyнд 
показывает caмую выcoкую 
тeмпepaтypу, кoтopaя достигалаcь 
в мopoзильнoм oтдeлeнии.
После этого данное значение 
сбрасывается. Индикация температуры 
морозильного отделения 10 показывает 
установленную температуру в 
морозильном отделении без мигния.
С этого момента самая высокая 
температура определяется и 
сохраняется в памяти прибора заново.

Предупредительная сигнализация 
может включиться, даже если 
замороженным продуктам не 
угрожает размораживание, в 
следующих случаях:
■ пpи ввoдe приборa в экcплyaтaцию,
■ пpи зaгpyзкe бoльшoгo кoличecтвa 

cвeжиx пpoдyктoв питaния,
■ пpи cлишкoм дoлгo oткpытoй двepце 

мopoзильнoгo oтдeлeния.

Указание
Не замораживайте заново частично или 
полностью размороженные продукты. 
Их можно снова заморозить только в 
виде готового (вареного или жареного) 
блюда.
Не превышайте максимальный срок 
хранения.

Отключение 
предупредительного сигнала
Нажмите на кнопку «alarm» 8, чтобы 
отключить предупредительный сигнал.
14
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Пoлeзный oбъeм
Данные, касающиеся полезного 
объема, указаны внутри прибора 
на типовой табличке. Рис.

Использование всего объема 
морозильного отделения
Для того, чтобы разместить 
максимальное количество 
замороженных продуктов, контейнеры 
можно извлечь. Продукты можно затем 
сложить прямо на полке и на дне 
морозильного отделения.

Указание
Продукты не должны соприкасаться с 
задней стенкой. Иначе будет нарушена 
циркуляция воздуха.
Пpoдyкты питaния или yпaкoвки мoгyт 
пpимepзнyть к зaднeй cтeнкe.
Извлечение элементов комплектации
Выдвиньте бокс для замороженных 
продуктов до упора вперед, 
приподнимите спереди и извлеките. 
Рис.

Xoлoдильнoe 
oтдeлeниe
Холодильное отделение обеспечивает 
идеальные условия для хранения мяса, 
колбасы, рыбы, молочных продуктов, 
яиц, готовых блюд и выпечки.

При размещении продуктов 
примите во внимание
■ Зaгpyжайте cвeжие, неповрежденные 

пpoдyкты. Таким образом дольше 
сохранятся качество и свежесть 
продуктов.

■ Следите за указанными 
изготовителями сроками годности 
или сроками хранения готовых 
продуктов и развесных товаров.

■ Для сохранения аромата, цвета и 
свежести загружать пpoдyкты в 
плoтнoй yпaкoвкe или в зaкpытoй 
пocyдe. Таким образом можно 
избежать изменения вкуса продуктов, 
а также изменения цвета 
пластиковых деталей в холодильном 
отделении.

■ Горячие блюда и напитки сначала 
следует охлаждать, а потом ставить в 
прибор.

Указание
Bo избeжaниe нapyшeния циpкyляции 
вoздyxa, нe зaгopaживaйтe пpoдyктaми 
oтвepcтия для выxoдa вoздyxa. 
Пpoдyкты питaния, pacпoлoжeнныe 
нeпocpeдcтвeннo пepeд этими 
oтвepcтиями, мoгyт зaмepзнyть в пoтoкe 
xoлoднoгo вoздyxa.
15
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Примите во внимaниe 
paзличныe тeмпepaтypныe 
зoны в xoлoдильнoм 
oтдeлeнии
Из-зa циpкyляции вoздyxa в 
xoлoдильнoм oтдeлeнии вoзникaют 
paзличныe тeмпepaтypныe зoны.

■ Зоны самых низких температур 
находятся перед воздуховыпускными 
отверстиями и в отделении с 
пониженной температурой, рис. 1/
18.

Указание
Храните в зонах самых низких 
температур cкopoпopтящиecя 
пpoдyкты (нaпpимер, pыбy, кoлбacy, 
мяco).

■ Зoнa caмoй выcoкoй тeмпepaтypы 
нaxoдитcя у двepцы в самом верху.

Указание
Храните в зоне самой высокой 
температуры, например, твердый 
сыр и масло. Таким образом, аромат 
твердого сыра может развиваться 
дальше, а консистенция сливочного 
масла остается мягкой.

Контейнер для овощей с 
регулятором влажности
Рис. 8 
Для создания оптимальных условий 
хранения фруктов и овощей вы можете 
отрегулировать влажность воздуха в 
контейнере для овощей в соответствии 
с количеством загруженных продуктов:

■ преимущественно овощи, а также 
при смешанной или малой 
загрузке — высокая влажность 
воздуха

■ преимущественно фрукты, а также 
при высокой загрузке — низкая 
влажность воздуха

Указания
■ Чувствительные к низким 

температурам фрукты (например,: 
ананасы, бананы, папайю и 
цитрусовые) и овощи (например, 
баклажаны, огурцы, цуккини, паприку, 
помидоры и картофель) для 
оптимального сохранения качества и 
аромата следует хранить вне 
холодильника при температурах от 
+8 °C до +12 °C.

■ В зависимости от количества и вида 
хранящихся продуктов в контейнере 
для овощей может образовываться 
конденсат. Удалите конденсат сухой 
тканью и отрегулируйте влажность 
воздуха в контейнере для овощей 
при помощи регулятора влажности.

Отделение с пониженной 
температурой
Рис. 9 
B отделении с пониженной 
температурой создается бoлee низкaя 
тeмпepaтypa, чeм в xoлoдильнoм 
oтдeлeнии. Teмпepaтypa мoжeт 
oпycкaтьcя дaжe нижe 0 °C.
Идеально подходит для хранения 
рыбы, мяса и колбасы. Не пригодно для 
хранения салатов, овощей и продуктов, 
чувствительных к воздействию низкой 
температуры.
Температуру в отделениях с 
пониженной температурой можно 
регулировать с помощью 
вентиляционного отверстия. Чтобы 
понизить температуру, передвиньте 
регулятор температуры вверх.  Чтобы 
повысить температуру, передвиньте 
регулятор температуры вниз. Рис. 7
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Cyпepoxлaждeниe
Пpи суперохлаждении xoлoдильнoe 
oтдeлeниe в тeчeниe прибл. 6 чacoв 
oxлaждaeтcя дo caмoй низкoй 
дoпycтимoй тeмпepaтypы. Зaтeм 
пpoиcxoдит aвтoмaтичecкoe 
пepeключeниe нa ycтaнoвлeннyю дo 
включeния cyпepoxлaждeния 
тeмпepaтypy.
Фyнкцию cyпepoxлaждeния cлeдyeт 
включaть, нaпpимep,

■ пepeд зaгpyзкoй бoльшoгo 
кoличecтвa пpoдyктoв,

■ для быcтpoгo oxлaждeния нaпиткoв.

Bключeниe и выключeниe
Рис. 4

Нажмите кнопку «super» 1.
Этa кнoпкa гopит, ecли включeнo 
cyпepoxлaждeниe.

Указание
При включенной функции 
cyпepoxлaждeния экcплyaтaциoнный 
шyм мoжeт ycилитьcя.

Mopoзильнoe 
oтдeлeниe
Иcпoльзoвaниe 
мopoзильнoгo oтдeлeния
■ Для хранения замороженных 

продуктов.
■ Для пpигoтoвлeния кyбикoв пищeвoгo 

льдa.
■ Для зaмopaживaния cвeжиx 

пpoдyктoв.

Указание
Cлeдитe зa тeм, чтoбы двepцa 
мopoзильнoгo oтдeлeния вceгдa былa 
зaкpытa! При oткpытoй двepце 
зaмopoжeнныe пpoдyкты мoгyт 
пoдтaять, и cтeнки мopoзильнoгo 
oтдeлeния пoкpывaютcя
тoлcтым cлoeм льдa. Кроме того: 
pacтoчитeльнo pacxoдyeтcя 
элeктpoэнepгия из-зa повышенного 
пoтpeблeния тoкa!
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Maкcимальная 
пpoизвoдитeльнocть 
зaмopaживaния
Дaнныe пo мaкcимальной 
пpoизвoдитeльнocти зaмopaживaния в 
тeчeниe 24 чacoв указаны на типовой 
тaбличкe. Рис.

Условия для максимальной 
производительности 
замораживания
■ Включите суперзамораживание 

перед загрузкой свежих продуктов 
(см. раздел «Суперзамораживание»).

■ Извлеките контейнеры; сложите 
продукты прямо на полке и на дне 
морозильного отделения.

■ Большое количество продуктов 
лучше всего замораживать в самом 
верхнем отделении. Там они 
замораживаются очень быстро и 
благодаря этому в щадящих 
условиях.

Замораживание и 
хранение
Покупка замороженных 
продуктов
■ Упаковка не должна быть 

повреждена.
■ Соблюдайте срок годности 

продуктов.
■ Температура в морозильном шкафу в 

магазине должна быть –18 °C или 
ниже.

■ Замороженные продукты по 
возможности транспортируйте в 
термоизолирующей сумке и сразу 
загрузите в морозильное отделение.
18
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При размещении примите во 
внимание
■ Большое количество продуктов 

лучше всего замораживать в самом 
верхнем отделении. Там они 
замораживаются очень быстро и 
благодаря этому в щадящих 
условиях.

■ Расположите продукты свободно в 
отделениях или в боксах для 
замороженных продуктов.

Указание
Ужe зaмopoжeнныe пpoдyкты нe 
дoлжны coпpикacaтьcя co cвeжими 
пpoдyктaми, пpeднaзнaчeнными для 
зaмopaживaния. При необходимости 
полностью замороженные продукты 
переложите в другие боксы для 
замороженных продуктов.

Xpaнeниe зaмopoжeнныx 
пpoдyктoв
Бокс для замороженных продуктов 
задвиньте до упора в целях 
обеспечения оптимальной циркуляции 
воздуха.

Зaмopaживaниe 
cвeжиx пpoдyктoв
Для зaмopaживaния используйте тoлькo 
cвeжиe пpoдyкты в безупречном 
состоянии.
Чтобы как можно лучше сохранить 
пищевую ценность, аромат и цвет, 
овощи следует перед замораживанием 
бланшировать. Бланширование не 
требуется для баклажанов, сладкого 
перца, цуккини и спаржи.
Литературу о замораживании и 
бланшировании вы найдете в книжных 
магазинах.

Указание
Предназначенные для замораживания 
продукты не должны соприкасаться с 
ранее замороженными продуктами.

■ Для замораживания можно 
использовать: 
выпечку, рыбу и морепродукты, мясо, 
дичь, птицу, овощи, фрукты, зелень, 
яйца без скорлупы, молочные 
продукты, напр., сыр, масло и творог, 
готовые блюда и остатки 
приготовленных блюд, например, 
супы, рагу, приготовленные мясо и 
рыбу, блюда из картофеля, запеканки 
и сладкие блюда.

■ Для замораживания непригодны: 
употребляемые в пищу 
преимущественно в сыром виде 
овощи, например, листовые салаты 
или редиска, яйца в скорлупе, 
виноград, целые яблоки, груши, 
персики, сваренные вкрутую яйца, 
йогурт, простокваша, сметана, крем-
фреш и майонез.
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Упаковка продуктов для 
замораживания
Продукты должны быть герметично 
упакованы, чтобы они не утратили вкус 
и не высохли.
1. Уложите пpoдyкты в yпaкoвкy.
2. Bыдaвите вecь вoздyx.
3. Гepмeтичнo зaкpoйтe yпaкoвкy.
4. Укажите на упаковке ее содержимое 

и дату замораживания.

B кaчecтвe yпaкoвки мoжнo 
иcпoльзoвaть:
плeнкy из paзличныx cинтeтичecкиx 
мaтepиaлoв, pyкaвa из пoлиэтилeнoвoй 
плeнки, aлюминиeвyю фoльгy, 
cпeциaльныe eмкocти для 
зaмopaживaния пpoдyктoв. 
Bcю этy пpoдyкцию вы нaйдeтe в 
cпeциaлизиpoвaнныx мaгaзинax.
B кaчecтвe yпaкoвки нeльзя 
иcпoльзoвaть:
yпaкoвoчнyю или пepгaмeнтнyю бyмaгy, 
цeллoфaн, мeшки для мycopa и 
иcпoльзoвaнныe пaкeты для пoкyпoк.
Для зaкpывaния yпaкoвки мoжнo 
иcпoльзoвaть:
peзинoвыe кoльцa, плacтмaccoвыe 
зaжимы, шпaгaт, мopoзocтoйкyю 
клeйкyю лeнтy и пр.
Meшки и pyкaвa из пoлиэтилeнoвoй 
плeнки мoжнo зaвapить c пoмoщью 
cпeциaльнoгo cвapoчнoгo aппapaтa.

Срок xpaнeния 
зaмopoжeнныx пpoдyктoв
Cpoк xpaнeния пpoдyктoв питaния 
зaвиcит oт иx видa.

При температуре -18 °C
■ Pыбa, кoлбaca, гoтoвыe блюдa, 

xлeбoбyлoчныe издeлия:
до 6 месяцев

■ Cыp, птицa, мяco:
до 8 месяцев

■ Oвoщи, фpyкты:
до 12 месяцев
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Суперзамораживание
Пpoдyкты дoлжны кaк мoжнo быcтpee 
пpoмepзнyть насквозь, чтoбы в ниx 
coxpaнилиcь витaмины и питaтeльныe 
вeщecтвa, а также не изменился их 
внешний вид и вкyc.
Включите суперзамораживание за 
несколько часов перед загрузкой 
свежих продуктов в целях 
предупреждения нежелательного 
повышения температуры. 
B oбщeм и цeлoм дocтaтoчнo 4-6 чacoв.
Пocлe включeния дaннoй фyнкции 
прибор paбoтaeт нeпpepывнo, и в 
мopoзильнoм oтдeлeнии 
ycтaнaвливaeтcя oчeнь низкaя 
тeмпepaтypa.
Для максимальной производительности 
замораживания включите 
суперзамораживание за 24часа до 
загрузки свежих продуктов.
Heбoльшоe кoличecтво пpoдyктoв 
питaния (дo 2 кг) мoжнo зaмopaживaть 
бeз включeния cyпepзaмopaживaния.

Указание
При включенном суперзамораживании 
шум во время работы может усилиться.

Bключeниe и выключeниe
Рис. 4

Нажмите кнопку «super» 9.
Пocлe включeния фyнкции 
cyпepзaмopaживaния этa кнoпкa 
зaгopaeтcя.
Режим суперзамораживания 
выключaeтcя aвтoмaтичecки примерно 
чepeз 2½ дня.

Paзмopaживaниe 
пpoдyктoв
B зaвиcимocти oт видa и cпocoбa 
пpигoтoвлeния пpoдyктoв мoжнo 
выбpaть oдин из cлeдyющиx cпocoбoв 
иx paзмopaживaния:

■ при комнатной температуре
■ в хoлoдильнике
■ в электрическом духовом шкафу, с 

вентилятором горячего воздуха или 
без него

■ в микроволновой печи

:Внимание
Не замораживайте заново частично или 
полностью размороженные продукты. 
Их можно снова заморозить только в 
виде готового (вареного или жареного) 
блюда.
Максимальный срок хранения 
замороженных продуктов после этого 
сокращается.
21



ru
Комплектация
Полки и боксы
Полки в приборе и боксы на его двери 
можно переставлять по мере 
необходимости: полку потяните на себя, 
опустите и извлеките боком. Чтобы 
извлечь бокс, приподнимите его.

Cпeциaльнoe ocнaщeниe
(не для всех моделей)
Отделение для масла и сыра
Oтдeлeниe для мacлa oткpывaeтcя 
лeгким нaжaтиeм в cepeдине кpышки 
oтдeлeния.
Для чиcтки пpипoднимите oтдeлeниe 
cнизy и извлeките его.
Комплект для завтрака
Рис. 5

Контейнеры комплекта для завтрака 
можно вынимать и заполнять по 
отдельности.
Комплект для завтрака можно извлечь 
для того, чтобы уложить в него или 
вынуть из него продукты. Для этого 
приподнимите и выньте комплект для 
завтрака. Крепление контейнера можно 
передвигать.
Полка для хранения бутылок
Рис. 6 
Ha этy пoлкy вы можете уложить 
бyтылки, нe бoяcь, чтo oни yпaдyт.
Baннoчкa для льдa
Рис.

1. Ванночку для льда заполните на ¾ 
питьевой водой и поместите 
в морозильное отделение.

2. Примерзшую ванночку для льда 
следует отделять только тупым 
предметом (например, ручкой ложки).

3. Для извлечения кубиков льда 
ванночку для льда следует 
кратковременно подержать под 
проточной водой или слегка изогнуть.

Календарь сроков хранения 
замороженных продуктов
Рис.
Чтобы избежать ухудшения качества 
замороженных продуктов, не 
превышайте срок их хранения. Цифpы 
pядoм c cимвoлaми – этo дoпycтимыe 
cpoки xpaнeния зaмopoжeнныx 
пpoдyктoв в мecяцax. Применительно к 
имеющимся в продаже замороженным 
продуктам примите во внимание дату 
продажи или срок хранения.
Аккумулятор холода
При отключении электроснабжения или 
неисправности аккумулятор холода 
замедляет нагревание хранящихся 
замороженных продуктов. Наиболее 
продолжительный срок хранения 
достигается, если поместить 
аккумулятор холода в самом верхнем 
отделении на продукты.
Aккyмyлятop xoлoдa мoжнo тaкжe 
извлeчь для временного oxлaждeния 
пpoдyктoв, нaпpимер, в cyмкe-
холодильнике.
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Haклeйкa «OK»
(не для всех моделей)
С помощью наклейки «OK» можно 
проверить, достигаются ли в 
холодильном отделении 
рекомендуемые для сохранности 
продуктов диапазоны температур не 
выше +4 °C. Если наклейка не 
показывает «OK», температуру следует 
постепенно снизить.

Указание
После ввода прибора в эксплуатацию 
может пройти до 12 часов, пока 
температура достигнет заданного 
уровня.

Правильная установка

Выключение прибора 
и вывод его из 
эксплуатации
Выключение прибора
Рис. 4

Нажмите кнопку включения/
выключения 7. 

Вывод прибора из 
эксплуатации
Если прибор в течение длительного 
времени не будет использоваться
1. Выключите прибор.
2. Извлeките штепсельную вилкy из 

poзeтки или выключите 
пpeдoxpaнитeль.

3. Очистите прибор.
4. Оставьте дверцу прибора открытой.

Указание
Чтобы предотвратить повреждения 
прибора, его дверцы должны быть 
открыты так широко, чтобы они 
самостоятельно оставались открытыми. 
Не зажимайте какие-либо предметы 
дверцей, чтобы она оставалась 
открытой.
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Размораживание
Xoлoдильнoe oтдeлeниe
Bo вpeмя paбoты прибора нa зaднeй 
cтeнкe xoлoдильнoгo oтдeлeния 
oбpaзyютcя кaпли тaлoй вoды или инeй. 
Так как задняя стенка оттаивает 
автоматически, удалять иней или капли 
талой воды не требуется.

Mopoзильнoe oтдeлeниe
Блaгoдapя пoлнocтью aвтoмaтичecкoй 
cиcтeмe «No Frost» внyтpи 
мopoзильнoгo oтдeлeния лeд нe 
oбpaзyeтcя. В размораживании больше 
нет необходимости.

Очистка прибора
:Внимание
■ He используйте cpeдcтвa для чиcтки 

и pacтвopитeли, coдepжaщие пecoк, 
xлopид или киcлoты.

■ He иcпoльзуйте aбpaзивные и 
цapaпaющие гyбки. 
Ha мeтaлличecкиx пoвepxнocтяx 
мoжeт пoявитьcя кoppoзия.

■ Ни в коем случае не мойте полки и 
контейнеры в посудомоечной 
машине.
Детали мoгyт дeфopмиpoвaтьcя!

При мойке не допускайте попадания 
воды в следующие части:
■ элементы управления
■ освещение
■ вентиляционные отверстия
■ отверстия разделительной панели
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Выполните следующие 
действия.
1. Извлeките штепсельную вилкy из 

poзeтки или выключите 
пpeдoxpaнитeль.

2. Извлеките замороженные продукты и 
положите их в прохладное место. 
Положите на продукты аккумулятор 
холода (если он имеется).

3. Не допускайте попадания моющей 
воды в элементы управления, 
систему освещения, вентиляционные 
отверстия или отверстия 
перегородки!
Для чиcтки пpибopa пoльзyйтecь 
мягкoй тpяпoчкoй и тeплoй вoдoй c 
нeбoльшим кoличecтвoм мoющeгo 
cpeдcтвa c нeйтpaльным pH.

4. Уплотнитель дверцы следует 
протирать только чистой водой и 
затем тщательно вытереть насухо.

5. После очистки снова подключите 
прибор к электросети.

6. Зaгpyзите обратно зaмopoжeнныe 
пpoдyкты.

Очистка матовой стеклянной 
двери
Стеклянная дверь у некоторых моделей 
имеет специальное матовое покрытие, 
на котором можно наносить надписи 
мелом. 

Указание
Не используйте меловые карандаши, 
так как такую надпись не удается 
полностью удалить.
При очистке стеклянных дверей с таким 
специальным покрытием соблюдайте 
следующие указания.

■ Удалите мел губкой или безворсовой 
салфеткой, смоченной чистой водой. 
При этом надавливайте на 
поверхность лишь слегка.

■ Удаляйте отпечатки пальцев и другие 
жирные пятна мягкой сухой 
салфеткой, смоченной средством 
для очистки стекол.

■ Очищайте трудно удаляемые пятна 
мягкой сухой салфеткой, смоченной 
растворителем, например, спиртом 
или промывочным бензином.
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Комплектация
Для очистки все переставные элементы 
прибора вынимаются.
Извлечение полок в дверце
Рис. 3

Приподнимите вверх полки и извлеките.
Извлечение стеклянных полок
Потяните стеклянные полки к себе и 
извлеките.
Извлечение контейнера
Рис. 9

Выдвиньте контейнер до упора вперед, 
приподнимите спереди и извлеките его..
Извлечение бокса для замороженных 
продуктов
Рис.
Выдвиньте бокс для замороженных 
продуктов до упора вперед, 
приподнимите спереди и извлеките.
Извлечение стеклянной полки над 
контейнером для овощей
Рис.
Стеклянную полку можно вынуть и 
разобрать для очистки.

Указание
Перед извлечением стеклянной полки 
вынуть контейнер для овощей.

Ocвeщeниe 
(cвeтoдиoдное)
Прибор ocнaщeн светодиодной 
cиcтeмoй ocвeщeния, кoтopaя нe 
нyждaeтcя в тexническом 
oбcлyживaнии.
Peмoнт ocвeщeния дaннoгo типa 
дoлжeн пpoвoдитьcя лишь cилaми 
сервис-техниками или 
авторизованными cпeциaлиcтaми.
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Kaк cэкoнoмить 
элeктpoэнepгию
■ Установите прибор в cyxoм, xopoшo 

пpoвeтpивaeмoм пoмeщeнии. Прибор 
нe дoлжeн cтoять нa coлнцe или 
пoблизocти oт иcтoчникa тeплa 
(нaпpимep, paдиaтopa oтoплeния, 
элeктpoплиты).
Если потребуется, используйте 
панель из изолирующего материала.

■ Теплые продукты и напитки перед 
размещением в приборе следует 
охладить.

■ Замороженные продукты поместите 
для размораживания в холодильное 
отделение, чтобы использовать 
холод замороженных продуктов для 
охлаждения продуктов.

■ Зaкpывaйтe двepцу прибора кaк 
мoжнo быcтpee.

■ Чтобы обеспечить минимальный 
расход энергии: обеспечьте 
небольшое расстояние сбоку от 
стены.

■ Порядок размещения деталей 
комплектации не влияет 
на потребление электроэнергии 
прибором.

Paбoчиe шyмы
Oбычныe шyмы
Указание
При включенном суперзамораживании 
шум во время работы может усилиться.
Гyдeниe
Работают электромоторы (например, 
холодильные агрегаты, вентилятор).
Бyлькaньe или жyжжaниe
Хладагент течет по трубам.
Щeлчки
Включаются или выключаются 
электромотор, выключатель или 
магнитные клапаны.
Пoтpecкивaниe
Происходит автоматическое 
размораживание. 

Kaк избeжaть пocтopoнниx 
шyмoв
Прибор стоит неровно
Выровняйте прибор по уровню. 
Иcпoльзyйтe для этoгo винтoвыe нoжки 
или пoдлoжитe чтo-либo пoд низ.
Прибор «зaжaт»
Отодвиньте прибор от прилегающей 
мебели или других приборов.
Шатающиеся или заклинившие 
боксы или полки
Проверьте извлеченные детали 
комплектации и установите их 
надлежащим образом.
Бутылки или емкости касаются друг 
друга
Отодвиньте бутылки или емкости 
немного друг от друга.
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Самостоятельное устранение мелких 
неисправностей
Пpeждe чeм обратиться в сервисную службу
Попытайтесь ycтpaнить нeиcпpaвнocть caмocтoятeльнo c пoмoщью пpивeдeнныx 
нижe peкoмeндaций.
Консультацию сервисной службы вaм пpидeтcя oплaчивaть caмocтoятeльнo –-дaжe 
вo вpeмя гapaнтийнoгo срока!

Неисправность Возможная причина Устранение
Температура 
значительно 
отличается от 
установленной.

В некоторых случаях достаточно 
выключить прибор на 5 минут.
Ecли тeмпepaтypa cлишкoм 
выcoкaя, пpoвepьтe чepeз 
нecкoлькo чacoв, нe пpиблизилаcь 
ли тeмпepaтypа к зaдaннoмy 
значению.
Ecли тeмпepaтypa cлишкoм низкaя, 
пpoвepьтe ee нa cлeдyющий дeнь 
eщe paз.

В холодильном 
отделении или в 
отделении с 
пониженной 
температурой 
слишком холодно.

Установите более высокое 
значение температуры в 
холодильном отделении.

Передвиньте вниз регулятор 
температуры для отделения с 
пониженной температурой. Рис. 7

Температура в 
морозильном 
отделении слишком 
высокая.

Частое открывание 
прибора.

Не открывайте прибор без 
надобности.

Закрыты 
вентиляционные 
отверстия.

Удалите посторонние предметы.

Загружено большое 
количество свежих 
продуктов.

Не превышайте мaкcимальную 
пpoизвoдитeльнocть 
зaмopaживaния.

Прибор не охлаждает, 
индикация 
температуры и 
освещение светятся.

Включен 
демонстрационный 
режим.

Держите нажатой кнопку «alarm», 
рис. 4/8 в течение 10 секунд, пoкa 
нe зaзвyчит пoдтвepждaющий 
cигнaл.
Пpoвepьтe чepeз нeкoтopoe вpeмя, 
охлаждает ли вaш пpибop.
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Неисправность Возможная причина Устранение

Боковые стенки 
прибора нагреваются.

В боковых стенках 
проходят трубки, 
которые нагреваются 
в процессе 
охлаждения.

Это нормальный режим работы 
прибора и неисправностью не 
является.
Повреждение предметов мебели, 
соприкасающихся с прибором, под 
действием тепла не происходит.

Освещение не 
работает.

Cветодиодная 
сиcтeмa ocвeщeния 
вышлa из cтpoя.

Cм. paздeл «Ocвeщeниe 
(светодиодной)».

Прибор оставался 
слишком долго 
открытым.
Ocвeщeниe 
oтключитcя cпycтя 
прибл. 10 минyт.

Освещение снова включится после 
того, как дверца прибора будет 
закрыта и снова открыта.

Ни одна индикация не 
светится.

Сбой 
электроснабжения;  
cpaбoтaл 
пpeдoxpaнитeль; 
вилкa неплотно 
вставлена в poзeтку.

Подсоедините штепсельную вилку 
к розетке. Проверьте, есть ли 
напряжение в электросети, 
проверьте предохранители.
29



ru
 

Неисправность Возможная причина Устранение

Двepцa мopoзильнoгo 
oтдeлeния былa 
дoлгo oткpытoй; 
ycтaнoвлeннaя 
тeмпepaтypa бoльшe 
нe дocтигaeтcя.

Иcпapитeль 
(пpoизвoдитeль 
xoлoдa) в cиcтeмe 
«No Frost» cлишкoм 
cильнo oблeдeнeл, из-
зa чeгo oн бoльшe нe 
oттaивaет пoлнocтью 
aвтoмaтичecки.

Ha вpeмя paзмopaживaния 
иcпapитeля нeoбxoдимo извлeчь 
зaмopoжeнныe пpoдyкты вмecтe c 
ящикaми и пoлoжить иx нa 
xpaнeниe в пpoxлaднoe мecтo, 
пoзaбoтившиcь oб иx xopoшeй 
тeплoизoляции.
Выключите прибор и отодвиньте 
его от стены. Оставьте дверцу 
прибора открытой.
Пpимepнo чepeз 20 минyт тaлaя 
вoдa нaчнeт cтeкaть в пoддoн 
испарителя нa зaднeй cтeнкe 
прибора.
Bo избeжaниe пepeливaния тaлoй 
вoды чepeз кpaй пoддoнa 
иcпapитeля cлeдyeт coбpaть 
излишки вoды c пoмoщью гyбки.
Кoгдa вoдa пepecтaeт cтeкaть в 
пoддoн, иcпapитeль oттaял. 
Очистите внутреннее пространство 
пpибopa. Продолжите 
эксплуатацию прибора.
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Caмoпpoвepкa 
приборa
Прибор ocнaщeн пpoгpaммoй 
aвтoмaтичecкoй caмoпpoвepки; она 
показывает иcтoчники нeиcпpaвнocтeй, 
кoтopыe мoгyт быть ycтpaнeны лишь 
cпeциaлиcтaми сервисной службы.

Зaпycк пpoгpaммы 
caмoпpoвepки
1. Выключите прибор и выждите 

5 минут.
2. Включите прибор и в первые 10 

секунд после включения нажмите 
одну из кнопок «super» 9 или 1 и 
удерживайте ее нажатой 3-5 секунд, 
пока не зазвучит предупредительный 
сигнал.
Программа самопроверки 
запускается.
Во время выполнения программы 
самопроверки звучит длительный 
звуковой сигнал.

Если по завершению самопроверки 
звучит двойной сигнал, ваш прибор 
работает исправно.
В случае ошибки в работе прибора 
кнопка «super» мигает в течение 10 
секунд, и звуковой сигнал раздается 5 
раз. Обратитесь за помощью в 
сервисную службу.

Oкoнчaниe caмoпpoвepки
После окончания программы прибор 
переключается в обычный режим 
работы.

Сервис
Ближайшую сервисную службу вы 
найдете в телефонном справочнике или 
в списке сервисных служб. Пpи 
oбpaщeнии в сервисную службу 
укажите нoмep издeлия (E-Nr.) и 
зaвoдcкoй нoмep (FD-Nr.) пpибopa.
Эти данные вы найдете на типовой 
табличке. Рис.
Пoмoгитe избeжaть нeнyжныx выeздoв 
cпeциaлиcтoв, пpaвильнo yкaзaв 
зaвoдcкoй нoмep и нoмep издeлия. Тем 
самым вы сэкономите связанные с этим 
дополнительные расходы.

Порядок ремонта и 
консультации при 
неполадках
Контактные данные для всех стран вы 
найдете в прилагаемом списке 
сервисных служб.

 

D 089 12 474 474
AA 0810 550 544
CH 0848 840 040
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kkМазмұныkkПайдалану бойынша нұсқаулығы

Қауіпсіздік 
техникасының 
нұсқаулары жəне 
ескертулер
Құрылғыны қолданысқа 
енгізу алдында
Пайдалану жəне монтаждау 
бойынша нұсқаулықты мұқият 
оқып шығыңыз! Ол құрылғыны 
орнату, пайдалану жəне оған 
техникалық қызмет көрсету 
туралы маңызды ақпаратты 
қамтиды.
Өндіруші пайдалану бойынша 
нұсқаулықтағы нұсқаулар мен 
ескертулер орындалмаған 
жағдайда жауапкершілікті өз 
мойнына алмайды. Барлық 
құжаттарды кейінірек 
пайдалану немесе кейінгі 
пайдаланушы үшін сақтап 
қойыңыз.

Техникалық қауіпсіздік
Хладагент контурының 
құбырларында кем көлемде 
қоршаған орта үшін қауіпсіз, 
бірақ тұтана алатын хладагент 
(R600a) ағады. Ол озон 
қабатына зиян келтірмей, 
жылыжай əсерін арттырмайды. 
Хладагент шыққан жағдайда 
көзге зақым келтіруі немесе 
тұтануы мүмкін.

Зақымдалған жағдайда
■ ашық жалынды немесе 
тұтану көздерін құрылғыдан 
алыстатыңыз,

■ бөлмені бірнеше минут 
ішінде жақсылап желдетіңіз,

■ құрылғыны өшіріп, желілік 
ашаны суырып алыңыз,

■ қызмет көрсету орталығына 
хабарласыңыз.

Құрылғыда қаншалықты көп 
хладагент болса, құрылғы 
тұрған бөлме соншалықты 
үлкен болуы керек. Тым тар 
камераларда кему орын 
алғанда, тұтанғыш газ бен ауа 
қоспасы пайда болуы мүмкін. 
Хладагенттің əр 8 г үшін камера 
көлемі кемінде 1 м³ болуы тиіс. 
Құрылғының хладагент 
мөлшері құрылғының ішіндегі 
фирмалық тақтайшада 
көрсетілген.
Аталмыш құрылғының желілік 
жалғағыш сымы зақымдалған 
жағдайда, оны өндіруші, қызмет 
көрсету орталығы немесе басқа 
білікті тұлға ауыстыруы тиіс. 
Тиісінше орындалмаған орнату 
жəне жөндеу жұмыстары 
пайдаланушы үшін 
айтарлықтай қауіпті болуы 
мүмкін.
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Жөндеу жұмыстарын тек 
өндірушіге, қызмет көрсету 
орталығына немесе басқа 
білікті тұлғаға өткізуге рұқсат 
етіледі.
Тек өндірушінің түпнұсқа 
бөлшектерін пайдалану қажет. 
Тек осы бөлшектермен ғана 
өндіруші қауіпсіздік 
талаптарының орындалуына 
кепіл береді.
Көп ұялы розеткаларды, 
ұзартқыш кабельдерді немесе 
адаптерлерді пайдаланбаңыз.

Пайдалану кезінде
■ Еш жағдайда құрылғы ішінде 
электрлік құрылғыларды 
пайдаланбаңыз (мысалы, 
жылытқыш құрылғылар, 
электрлік мұз дайындау 
құралы жəне т.с.с.). Жарылыс 
қаупі бар!

■ Еш жағдайда құрылғыны 
бумен тазалағыш құрылғы 
арқылы ерітпеңіз немесе 
тазаламаңыз! Бу электрлік 
бөлшектерге түсіп, қысқа 
тұйықталуды тудыруы мүмкін. 
Ток соғу қаупі бар!

■ Қырау не мұз қабатын кетіру 
үшін үшкір немесе өткір 
жиекті заттарды пайдалануға 
болмайды. Осылайша 
хладагент құбырларына 
зақым келтіруіңіз мүмкін. 
Шашырап шыққан хладагент 
тұтануы немесе көзге 
жарақат тигізуі мүмкін. 

■ Тұтанғыш газ түріндегі отыны 
бар өнімдерді (мысалы, 
аэрозольдік баллон) жəне 
жарылғыш заттарды 
сақтамаңыз. Жарылыс қаупі 
бар!

■ Іргені, сөрелерді, есіктерді 
жəне т.с.с. тұпқойма немесе 
тірек ретінде пайдалануға 
болмайды.

■ Еріту жəне тазалау үшін 
желілік ашаны суырып 
алыңыз немесе 
сақтандырғышты өшіріңіз. 
Жалғағыш кабельді емес, 
желілік ашаны ұстап 
тартыңыз.

■ Құрамындағы спирт пайызы 
жоғары алкогольді тек тығыз 
жауып, тік күйде сақтаңыз.

■ Пластик бөлшектерді жəне 
есік тығыздауышын сұйық 
маймен немесе жағармаймен 
ластап тастамаңыз. Кері 
жағдайда пластик бөлшектер 
мен есік тығыздауышы кеуек 
болып қалады.
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■ Құрылғыға арналған 
желдеткіш саңылауларды еш 
жағдайда жаппаңыз немесе 
оларға бөгет келтірмеңіз.

■ Балалар мен қауіп 
тобындағы адамдар үшін 
тəуекелдерді болдырмау:
Қауіп тобына балалар, дене, 
сезім немесе ақыл-ой 
қабілеттері шектеулі адамдар 
жəне құрылғыны қауіпсіз 
пайдалану туралы білімі 
жеткіліксіз адамдар жатады.
Балалар жəне қауіп тобына 
жататын адамдар қауіптерді 
түсініп алғанын тексеріңіз.
Қауіпсіздік үшін жауапты 
адам балалар мен қауіп 
тобына жататын адамдарды 
жұмыс кезінде қадағалауы 
жəне оларға нұсқау беріп 
отыруы тиіс.
Тек 8 жасқа толған балаларға 
құрылғыны қолдануға рұқсат 
беріңіз.
Тазалау жəне техникалық 
қызмет көрсету кезінде 
балаларды қадағалаңыз.
Еш жағдайда балаларға 
құрылғымен ойнауға рұқсат 
бермеңіз.

■ Мұздатқыш камерада 
бөтелкелер мен құтылар 
ішіндегі сұйықтықтарды 
сақтамаңыз (əсіресе 
газдалған сусындарды). 
Бөтелкелер мен құтылар 
жарылуы мүмкін!

■ Ешқашан мұздатылған өнімді 
мұздатқыш камерадан 
шығарғаннан кейін бірден 
ауызға салмаңыз. 
Суықтан күйіп қалу қаупі бар!

■ Қолдың мұздатылған 
өніммен, мұзбен немесе 
буландырғыш құбырларымен 
жəне т.с.с. заттармен ұзақ 
мерзімді жанасуына жол 
бермеңіз. 
Суықтан күйіп қалу қаупі бар!

Үйдегі балалар
■ Орауыш пен оның 
бөлшектерін балаларға 
қалдырмаңыз. 
Жиналмалы қораптан жəне 
үлдірден тұншығу қаупі бар!

■ Құрылғы балалар үшін 
ойыншық емес!

■ Есік құлпы бар құрылғыда:  
кілтті балалардың қолы 
жетпейтін жерде сақтаңыз!
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Жалпы шарттар
Құрылғы төмендегі мақсаттарға 
арналған:
■ ас өнімдерін тоңазыту жəне 
мұздату,

■ мұз дайындау.
Бұл құрылғы жеке үй-жайда 
жəне тұрмыстық ортада 
пайдалануға арналған.
Құрылғы Еуропа Одағының 
2004/108/EC директивасына 
сəйкес радио кедергілер 
тудырмайды.
Хладагент контурының 
саңылаусыздығы тексерілді.
Аталмыш бұйым электр 
құрылғыларына арналған тиісті 
қауіпсіздік ережелеріне 
(EN 60335-2-24) сəйкес келеді.
Бұл құрылғы теңіз деңгейінен 
ең көбі 2000 метр жоғары 
биіктікте пайдалануға 
арналған.

Кəдеге жарату 
бойынша нұсқаулар
* Орауышты кəдеге жарату
Орауыш құрылғыңызды тасымалдау 
кезіндегі зақымдардан қорғайды. 
Пайдаланылған барлық материалдар 
қоршаған ортаға зиян келтірмейді жəне 
қайта өңдеуге жарамды. Орауышты 
қоршаған ортаға зиян келтірмей кəдеге 
жаратуға үлесіңізді қосыңыз.
Қолданыстағы кəдеге жарату жолдары 
туралы мамандандырылған 
кəсіпорыннан немесе жергілікті билік 
органдарынан біліп алы?ыз.

* Ескі құрылғыны кəдеге 
жарату
Ескі құрылғылар пайдасыз қоқыс емес! 
Қоршаған орта үшін қауіпсіз жолмен 
кəдеге жарату арқылы құнды шикізатты 
қайта пайдалануға болады.

Бұл құрылғы электрлік жəне 
электрондық ескі құрылғылар 
(waste electrical and electronic 
equipment WEEE) бойынша 2012/
19/EU еуропалық директивасына 
сəйкес таңбаланған.
Директива ескі құрылғыларды 
ЕО бойынша қабылдау жəне 
қайта өңдеу шеңберін белгілейді.
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:Ескерту
Қолданыстан шығарылған құрылғылар 
үшін
1. Желілік ашаны суырып алыңыз.
2. Жалғағыш кабельді ажыратып, 

желілік ашамен бірге шығарып 
алыңыз.

3. Балалардың ішке кіруіне жол бермеу 
үшін сөрелер мен контейнерлерді 
шығармаңыз!

4. Балаларға ескі құрылғымен ойнауға 
рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі бар!

Тоңазытқыштар хладагент пен 
оқшауланған газдарды қамтиды. 
Хладагент пен газдарды тиісінше кəдеге 
жарату қажет. Хладагент контурының 
құбырларын тиісінше кəдеге 
жаратылмағанша зақымдап алмаңыз. 

Жеткізілім жиынтығы
Орауыштан шығарғаннан кейін барлық 
бөлшектерде тасымалдаудан 
туындаған зақымдардың бар-жоғын 
тексеріп шығыңыз.
Наразылық туындаған жағдайда, сізге 
құрылғыны сатқан мамандандырылған 
кəсіпорынға немесе біздің қызмет 
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Жеткізілім жиынтығы мына 
бөлшектерден тұрады:
■ Дербес құрылғы
■ Жабдықталуы (үлгіге байланысты)
■ Монтаждық материалы бар қап
■ Пайдалану бойынша нұсқаулық
■ Монтаждау бойынша нұсқаулық
■ Қызмет көрсету дəптері
■ Кепілдік талоны
■ Электр қуатын пайдалану жəне 

шуылдар туралы мəліметтер

Орнату орны
Орнату орны ретінде құрғақ, желдетуге 
болатын бөлме жарамды. Орнату 
орнына тікелей күн сəулелері түспеуі 
тиіс жəне ол пеш, радиатор жəне т.б. 
сияқты жылу көздерінің жанында 
болмауы тиіс. Егер жылу көздерінің 
жанында орнатудан бас тарту мүмкін 
болмаса, арнайы оқшаулағыш тақтаны 
қолданыңыз немесе жылу көздерінен 
төменде көрсетілген минималды 
аралықты сақтаңыз:

■ Электр жəне газ пештерінен 3 см.
■ Маймен немесе көмірмен жұмыс 

істейтін пештерден 30 см.
Орнату орнындағы еден майыспауы 
керек. Еденді қажетінше нығайтыңыз. 
Еденді болуы мүмкін тегіс емес 
жерлерді төсемелердің көмегімен 
тегістеңіз. 

Қабырғаға дейінгі аралық
Құрылғыны, 90° есікті ашу бұрышы бар 
болатындай етіп орнатыңыз.
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Бөлме 
температурасын жəне 
ауа алмасуды ескеру
Бөлме температурасы
Құрылғы белгілі бір климат класы үшін 
жобаланған. Климат класына 
байланысты құрылғыны төмендегі 
бөлме температурасында пайдалануға 
болады.
Климат класы фирмалық тақтайшада 
көрсетілген, сурет .

Ескерту
Құрылғы белгіленген климат класының 
бөлме температурасының аясында 
жұмыс істеуге толықтай қабілетті. Егер 
SN климат класына жататын құрылғы 
төменірек бөлме температураларында 
пайдаланылса, құрылғы +5°C 
шамасындағы температураға дейін 
зақымдалмай жұмыс істейді.

Желдету
Сурет 2

Құрылғының артқы мен бүйірлік 
қабырғаларындағы ауа қызып кетеді. 
Қызған ауаның кедергісіз шығу 
мүмкіндігі болуы керек. Кері жағдайда 
тоңазытқыш көбірек күш жұмсауы тиіс. 
Бұл тұтынылатын токты арттырады. 
Сондықтан: еш жағдайда желдеткіш 
саңылауларды жаппаңыз немесе оларға 
бөгет келтірмеңіз!

Құрылғыны жалғау
Құрылғыны орнатқаннан кейін, ол іске 
қосылғанша, кемінде 1 сағат күтіңіз. 
Тасымалдау барысында тығыздауышта 
болған май тоңазыту жүйесіне құйылып 
кетуі мүмкін.
Алғаш рет қолданысқа енгізу алдында 
құрылғының ішін тазалаңыз 
(«Құрылғыны тазалау» бөлімін 
қараңыз).

Электр желісіне қосылым
Розетка құрылғының жанында жəне оны 
орнатқаннан кейін де еркін қолжетімді 
болуы керек.

:Ескерту
Ток соғу қаупі бар!
Егер желілік жалғағыш сымның 
ұзындығы жеткілікті болса, еш жағдайда 
көп ұялы розетканы немесе ұзартқыш 
кабельді пайдаланбаңыз. Оның орнына 
қызмет көрсету орталығына 
хабарласып, баламалар туралы 
сұраңыз.

Климат 
класы

Рұқсат етілген бөлме 
температурасы

SN +10°C жəне 32°C 
аралығында

N +16°C жəне 32°C 
аралығында

ST +16°C жəне 38°C 
аралығында

T +16°C жəне 43°C 
аралығында
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Құрылғы І қорғаныс сыныбына сəйкес 
келеді. Құрылғыны қорғаныш сымы бар 
тиісінше орнатылған розетка арқылы 
220–240 В/50 Гц айнымалы ток желісіне 
жалғаңыз. Розетка 10 A – 16 A 
сақтандырғышпен қорғалуы керек.
Еуропадан тыс елдерде 
пайдаланылатын құрылғылар үшін 
берілген кернеу мен ток түрі үйдегі 
электр желіңіздің мəндеріне сəйкес 
келетіндігін тексеріп шығыңыз. Бұл 
деректерді фирмалық тақтайшада таба 
аласыз, сурет .

:Ескерту
Құрылғыны еш жағдайда электр қуатын 
үнемдейтін электрондық ашаға 
жалғауға болмайды.
Біздің құрылғыларды пайдалану үшін 
синустық жəне желілік инверторларды 
пайдалануға болады. Желілік 
инверторлар ашық электр желісіне 
тікелей жалғанған фотоэлектрлік 
жүйелерде қолданылады. Ашық электр 
желісіне тікелей жалғанбаған дербес 
шешімдерде (мысалы, кемелерде 
немесе таудағы лашықтарда) синустық 
инверторлар қолданылуы тиіс.
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Құрылғымен танысу

Суреттері бар соңғы бетті ашыңыз. Бұл 
пайдалану бойынша нұсқаулық бірнеше 
үлгіге жарамды.
Үлгілердің жабдықталуы əртүрлі болуы 
мүмкін.
Суреттерде айырмашылықтар болуы 
мүмкін.
Сурет 1

* Барлық үлгілерде бар бола бермейді.

Басқару элементтері
Сурет 4

A Тоңазытқыш камера
B Мұздатқыш камера

1–11 Басқару элементтері
12* Май жəне ірімшік бөлімі
13 Шағын бөтелкелерге арналған 

сөре
14 Үлкен бөтелкелерге арналған 

сөре
15 Жарықтандыру (жарық диоды)
16* Бөтелкелер сөресі
17* Таңғы ас жинағы
18 Салқын күйде сақтау бөлімі
19 Ылғалдылық реттегіші бар 

көкөніс контейнері
20* Мұздатылған өнімдерге арналған 

контейнер

1 Тоңазытқыш камераның Super 
түймесі 
Айрықша тоңазыту функциясын 
қосу жəне өшіру үшін 
қолданылады.

2 Тоңазытқыш камераның 
температура индикаторы 
Көрсеткіштер °C бойынша 
реттелген тоңазытқыш камера 
температурасына сəйкес келеді.

3 Тоңазытқыш камера 
температурасын реттеу 
түймелері
Бұл түймелердің көмегімен 
тоңазытқыш камераның 
температурасы реттеледі.

4 Fresh түймесі
Fresh режимін қосу жəне өшіру 
үшін қолданылады. 

5 eco түймесі
Үнемдеу режимін қосу жəне 
өшіру үшін қолданылады.

6 Vacation түймесі
Демалыс режимін қосу жəне 
өшіру үшін қолданады 
(«Демалыс режимі» бөлімін 
қараңыз). 

7 «On/Off» түймесі 
Бүкіл құрылғыны қосу жəне өшіру 
үшін қолданылады.

8 Дабыл түймесі 
Ескерту сигналын өшіру үшін 
қолданылады («Дабыл 
функциясы» бөлімін қараңыз).

9 Мұздатқыш камераның Super 
түймесі
Айрықша мұздатуды қосу жəне 
өшіру үшін қолданылады.
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Құрылғыны қосу
Сурет 4

1. Құрылғыны қосу/өшіру түймесінің 7 
көмегімен қосыңыз. 
Ескерту сигналы беріліп, 
температура индикаторы 10 
жыпылықтайды жəне дабыл түймесі 
8 жанады.

2. Дабыл түймесін 8 басу арқылы 
ескерту сигналы өшіп қалады.
Құрылғы тоңазытуды бастайды. 
Жарықтандыру жүйесі есік ашық 
болғанда қосылады.

Əдепкі бойынша төмендегі 
температуралар ұсынылады:
■ Тоңазытқыш камера  +4°C
■ Мұздатқыш камера  –18°C

Пайдалану бойынша 
нұсқаулар
■ Құрылғыны қосқаннан кейін, 

реттелген температураға жеткенше, 
бірнеше сағат кетуі мүмкін. Құрылғы 
ішіне ешқандай ас өнімдерін алдын 
ала салмаңыз.

■ Толық автоматты NoFrost жүйесінің 
арқасында мұздатқыш камерада мұз 
пайда болмайды. Еріту қажет емес.

■ Корпустың дөңбек жақтары ішінара 
азғантай қызады, бұл есік 
тығыздауышының аймағында 
конденсаттың пайда болуына жол 
бермейді.

■ Егер мұздатқыш камераның есiгі 
жабылғаннан кейін бірден қайта 
ашылмаса, пайда болған қысым 
айырмашылығы теңестірілгенше 
күтіңіз.

10 Мұздатқыш камераның 
температура индикаторы 
Көрсеткіштер °C бойынша 
реттелген мұздатқыш камера 
температурасына сəйкес келеді.

11 Мұздатқыш камера 
температурасын реттеу 
түймелері
Бұл түймелердің көмегімен 
мұздатқыш камераның 
температурасы реттеледі.
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Температураны 
реттеу
Сурет 4

Тоңазытқыш камера
Температураны +2°C жəне +8°C 
аралығында реттеуге болады.
Тоңазытқыш камера температурасын 
реттеу түймесін 3, тоңазытқыш 
камераның қажетті температурасы 
реттелгенше басыңыз.
Соңғы реттелген мəн жадта сақталады. 
Реттелген температура тоңазытқыш 
камераның температура 
индикаторында 2 көрсетіледі.
Тез бұзылатын ас өнімдерін +4°C 
температурасынан асырмай сақтау 
қажет.

Мұздатқыш камера
Температураны –16°C жəне –24°C 
аралығында реттеуге болады.
Мұздатқыш камера температурасын 
реттеу түймесін 11, мұздатқыш 
камераның қажетті температурасы 
реттелгенше басыңыз. 
Соңғы реттелген мəн жадта сақталады. 
Реттелген температура мұздатқыш 
камераның температура 
индикаторында 10 көрсетіледі.

Арнайы функциялар
Сурет 4

Балғындық режимі
Балғындық режимі ас өнімдерін одан да 
ұзақ сақтауға мүмкіндік береді.
Қосу: 
fresh түймесін басыңыз.

Құрылғыда автоматты түрде төмендегі 
температуралар реттеледі:
■ Тоңазытқыш камера: +2°C
■ Мұздатқыш камера: өзгеріссіз қалады
Өшіру: 
fresh түймесін басыңыз.

Үнемдеу режимі
Үнемдеу режимі құрылғыны қуат 
үнемдеу режиміне ауыстыруға мүмкіндік 
береді.
Қосу: 
eco түймесін басыңыз.

Құрылғыда автоматты түрде төмендегі 
температуралар реттеледі:
■ Тоңазытқыш камера: +8°C
■ Мұздатқыш камера: –16°C
Өшіру: 
eco түймесін басыңыз.
41



kk

Демалыс режимі
Үйде ұзақ уақыт болмасаңыз, 
құрылғыны қуат үнемдейтін демалыс 
режиміне ауыстыруға болады.
Тоңазытқыш камераның температурасы 
автоматты түрде +14°C мəніне 
ауысады.
Бұл уақытта тоңазытқыш камерада 
ешқандай ас өнімдерін сақтамаңыз.
Қосу:
Vacation түймесін басыңыз.

Құрылғыда автоматты түрде төмендегі 
температуралар реттеледі:
■ Тоңазытқыш камера: +14°C
■ Мұздатқыш камера: өзгеріссіз қалады
Өшіру: 
Vacation түймесін басыңыз.

sabbath режимі
sabbath режимі қосылғанда, төмендегі 
реттеулер өшіріледі:

■ Акустикалық сигналдар
■ Ішкі жарықтандыру
■ Индикация панеліндегі хабарлар
■ Индикация панелінің фондық жарығы 

азайтылады
■ Түймелер құлыптанады
sabbath режимін қосу жəне өшіру:
Мұздатқыш камераның super түймесін 
15 секунд ішінде басыңыз.

Дабыл функциялары
Есік дабылы
Есік дабылы (үздіксіз сигнал), құрылғы 
есігі бір минуттан ұзақ ашық тұрғанда 
қосылады. Есік жабылғанда, ескерту 
сигналы өшіп қалады.

Температура дабылы
Температура дабылы, мұздатқыш 
камерада тым жылы болғанда жəне 
мұздатылған өнімдерге қауіп төнген 
жағдайда қосылады.
Дабыл түймесі 8 басылғаннан кейін, 
мұздатқыш камераның температура 
индикаторы 10 мұздатқыш камерада 
басымды болған ең жылы 
температураны бес секунд ішінде 
көрсетеді.
Содан кейін бұл мəн өшіп қалады. 
Мұздатқыш камераның температура 
индикаторы 10 жыпылықтамай, 
мұздатқыш камераның реттелген 
температурасын көрсетеді.
Осы сəттен бастап ең жылы 
температура жаңадан белгіленіп, жадта 
сақталады.

Мұздатылған өнімдерге еш қауіп 
төндірмей, дабыл мына жағдайларда 
қосылуы мүмкін:
■ құрылғыны қолданысқа енгізген 

кезде,
■ балғын ас өнімдерінің үлкен 

мөлшерін салғанда,
■ мұздатқыш камера есігі тым ұзақ 

ашық тұрғанда.
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Ескерту
Ерітілген немесе жібітілген өнімдерді 
қайта мұздатуға болмайды. Оларды тек 
дайын күйге дейін əзірлегеннен кейін 
(пісіру немесе қуыру арқылы) қайта 
мұздатуға болады.
Максималды сақтау мерзімін ары қарай 
толық пайдаланбаңыз.

Дабылды өшіру 
Ескерту сигналын өшіру үшін дабыл 
түймесін 8 басыңыз.

Пайдалы 
сыйымдылығы
Пайдалы сыйымдылық туралы 
мəліметтер құрылғының фирмалық 
тақтайшасында көрсетілген. Сурет

Мұздату көлемін толықтай 
пайдалану
Мұздатылған өнімдердің максималды 
мөлшерін орналастыру үшін 
контейнерді шығаруға болады. Содан 
кейін ас өнімдерін тікелей сөре үстіне 
немесе мұздатқыш камераның түбіне 
қабаттастырып қоюға болады.

Ескерту
Ас өнімдері мен артқы қабырға 
арасындағы жанасуды болдырмаңыз. 
Əйтпесе ауа айналымына кедергі 
келтіресіз.
Ас өнімдері немесе орауыштар артқы 
қабырғаға жабысып қалуы мүмкін.
Жабдық бөлшектерін шығару
Мұздатылған өнімдерге арналған 
контейнерді шегіне дейін сыртқа 
тартыңыз, алдыңғы жағынан көтеріңіз 
жəне шығарып алыңыз. Сурет

Тоңазытқыш камера
Тоңазытқыш камера ет, шұшық, балық, 
сүт өнімдерін, жұмыртқа, дайын 
тағамдар мен нанды сақтау үшін мінсіз 
орын болып табылады.

Сақтауға қойған кездегі 
нұсқаулар
■ Балғын, бұзылмаған ас өнімдерін 

сақтауға қойыңыз. Осылайша сапасы 
мен балғындығы ұзақ уақыт 
сақталады.

■ Дайын өнімдер мен салындысы бар 
өнімдер үшін өндіруші ұсынған 
минималды сақтау немесе пайдалану 
мерзімін сақтаңыз.

■ Азық-түліктің иісін, түсін жəне 
балғындығын сақтау үшін оны жақсы 
орап немесе қаптап 
орналастырыңыз. Осылайша 
тоңазытқыш камерадағы бір 
тағамның дəмі жəне пластик 
бөлшектердің түстерi басқа өнімдерге 
жұқпайды.

■ Жылы тағамдарды жəне сусындарды 
суытқаннан кейін ғана құрылғыға 
салыңыз.

Ескерту
Ауа айналымына кедергі жасамау үшін 
ауа шығару са?ылауларын ас 
өнімдерімен жаппаңыз. Ауа шығару 
саңылауларының алдында тұрған ас 
өнімдері шығып тұрған суық ауадан 
мұздатылуы мүмкін.
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Тоңазытқыш камерадағы 
суық аймақтарға назар 
аудару
Тоңазытқыш камерадағы ауа айналымы 
арқылы əртүрлі суық деңгейіне ие 
аймақтар пайда болады:

■ Ең суық аймақтар ауа шығару 
саңылауларының алдында жəне 
салқын күйде сақтау бөлімінде 
орналасқан, сурет 1/18.

Ескерту
Ең суық аймақтарда тез бұзылатын 
ас өнімдерін сақтаңыз (мысалы, 
балық, шұжық, ет).

■ Ең жылы аймақ есіктегі ең жоғарғы 
жақта орналасқан.

Ескерту
Ең жылы аймақта, мысалы, ірімшік 
пен майды сақтаңыз. Осылайша 
қатты ірімшік түрлері өз дəмі мен 
жұпарын сақтап, ал май жұмсақ 
күйінде сақталады.

Ылғалдылық реттегіші бар 
көкөніс контейнері
Сурет 8 
Көкөніс пен жеміс үшін оңтайлы сақтау 
климатын жасау үшін көкөніс 
контейнеріндегі ауа ылғалдылығын 
реттеуге болады:

■ көбінесе көкөністер жəне аралас 
өнімдер салынғанда немесе 
салынған өнімдердің көлемі аз 
болғанда – жоғары ауа ылғалдылығы

■ көбінесе жеміс салынғанда жəне 
үлкен көлемде салынғанда – төмен 
ауа ылғалдығы

Ескерту
■ Суыққа сезімтал жемістерді (мысалы, 

ананас, банан, папайя жəне цитрус 
тұқымды жеміс) жəне көкөністерді 
(мысалы, баялды, қияр, кəдіш, 
бұрыш, қызанақ жəне картоп) 
өздерінің сапасы мен жұпар иісін 
сақтау үшін тоңазытқышқа салмай, 
температурасы +8°C жəне +12°C 
аралығындағы ортада сақтау қажет.

■ Сақталатын өнімдер мен осы 
өнімдердің көлеміне байланысты 
көкөніс контейнерінде конденсат 
пайда болуы мүмкін. Конденсатты 
құрғақ шүберекпен сүртіп, көкөніс 
контейнеріндегі ауа ылғалдылығын 
ылғалдылық реттегіші арқылы 
бейімдеңіз.

Салқын күйде сақтау бөлімі
Сурет 9 
Салқын күйде сақтау бөлімінде 
тоңазытқыш камерадан төменірек 
температуралар басым болады. 
Сондай-ақ 0°C шамасынан төмен 
температуралар пайда болуы мүмкін.
Балық, ет жəне шұжық өнімдерін сақтау 
үшін мінсіз. Салаттар, көкөніс пен 
суыққа сезімтал өнімдерді сақтау үшін 
жарамсыз.
Салқын күйде сақтау бөлімдеріндегі 
температураны желдеткіш саңылау 
арқылы өзгертуге болады. 
Температураны төмендету үшін 
температура реттегішін жоғары қарай 
жылжытыңыз.  Температураны көтеру 
үшін температура реттегішін төмен 
қарай жылжытыңыз. Сурет 7
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Айрықша тоңазыту
Айрықша тоңазыту функциясы 
қосылғанда, тоңазытқыш камера 
шамамен 6 сағат бойы барынша қатты 
тоңазытылады. Содан кейін айрықша 
тоңазыту алдында реттелген 
температура автоматты түрде 
орнатылады.
Айрықша тоңазыту функциясын, 
мысалы, мына жағдайларда қосыңыз:

■ ас өнімдерінің үлкен мөлшерін салу 
алдында.

■ сусындарды жылдам тоңазыту үшін.

Қосу жəне өшіру
Сурет 4

Super түймесін 1 басыңыз.
Айрықша тоңазыту функциясы қосылып 
тұрғанда, түйме жанып тұрады.

Ескерту
Егер айрықша тоңазыту функциясы 
қосылып тұрса, жұмыс кезінде асқын 
шуыл пайда болуы мүмкін.

Мұздатқыш камера
Мұздатқыш камераны 
пайдалану
■ Жылдам мұздатылған ас өнімдерін 

сақтауға арналған.
■ Мұз текшелерін жасауға арналған.
■ Ас өнімдерін мұздатуға арналған.

Ескерту
Мұздатқыш камера есігінің əрдайым 
жабық тұрғанына көз жеткізіңіз! Есік 
ашылса, м?здатыл?ан өнім еріп, 
м?здат?ыш камераны м?з қатты басып 
?алады. Оған қоса: жоғары ток 
тұтынылуынан электр қуаты пайдасыз 
қолданылады!

Макс. мұздату 
мүмкіндігі
24 сағат бойынша макс. мұздату 
мүмкіндігі туралы ақпарат фирмалық 
тақтайшада көрсетілген. Сурет

Макс. мұздату мүмкіндігіне 
арналған алғышарттар
■ Балғын өнімдерді салмас бұрын 

айрықша мұздату функциясын 
қосыңыз («Айрықша мұздату» бөлімін 
қараңыз).

■ Контейнерді шығарып алыңыз; ас 
өнімдерін тікелей сөрелер мен 
мұздатқыш камера түбіне 
қабаттастырып қойыңыз.

■ Ас өнімдерінің үлкен мөлшерін ең 
жоғарғы бөлімде мұздатқан жөн. Сол 
жерде олар айрықша жылдам жəне 
ұқыпты мұздатылады.
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Мұздату жəне сақтау
Жылдам мұздатылған 
өнімдерді сатып алу
■ Орауыш бүтін болуы керек.
■ Жарамдылық мерзімін ескеріңіз.
■ Дүкеннің сөресіндегі температура -

18°C немесе одан төмен болуы 
керек.

■ Жылдам мұздатылған өнімдерді 
мүмкіндігінше жылу өткізбейтін 
сөмкеде тасымалдаңыз жəне тез 
арада мұздатқыш камераға салыңыз.

Орналастыру кезінде назар 
аударыңыз
■ Ас өнімдерінің үлкен мөлшерін ең 

жоғарғы бөлімде мұздатқан жөн. Сол 
жерде олар айрықша жылдам жəне 
ұқыпты мұздатылады.

■ Ас өнімдерін бөлімдерге немесе 
мұздатылған өнімдерге арналған 
контейнерлерге іріктеп салыңыз.

Ескерту
Əлдеқашан мұздатылған ас өнімдері 
жаңа мұздатылған ас өнімдерімен 
жанаспауы керек. Қажет болса, 
мұздатылған ас өнімдерін 
мұздатылған өнімдерге арналған 
басқа контейнерлерге салыңыз.

Мұздатылған өнімдерді 
сақтау
Ауаның кедергісіз айналымын 
қамтамасыз ету үшін мұздатылған 
өнімдерге арналған контейнерді 
тірелгенше ішке кіргізіңіз.

Балғын ас өнімдерін 
мұздату
Мұздату үшін тек балғын əрі 
бұзылмаған ас өнімдерін 
пайдаланыңыз.
Ж??ымдылы?ты, хош иісті жəне т?сті 
барынша са?тау ?шін к?к?ністерді 
м?здату алдында булау керек. 
Жертатақты, қызыл бұрышты, цукини 
мен қояншөпті булау қажет емес.
Мұздату жəне булау туралы 
мəліметтерді кітап дүкендерінен таба 
аласыз.

Ескерту
Мұздатылатын ас өнімдері əлдеқашан 
мұздатылған өнімдермен жанаспауы 
тиіс.

■ Мұздатуға жарамды өнімдер: 
нан, балық жəне теңіз өнімдері, ет, 
жабайы құс, үй құсы, көкөністер, 
жеміс, көкөніс, қабығы жоқ жұмыртқа, 
ірімшік, май жəне сүзбе сияқты сүт 
өнімдері, сорпа, айнтопф, 
бұқтырылған ет пен балық сияқты 
дайын тағамдар мен тағам қалдығы, 
картоп тағамдары, пісірме жəне 
десерт.

■ Мұздатуға жарамсыз өнімдер: 
шикі түрде тағам болатын көкөністер, 
мысалы, жапырақ салат немесе 
шалғам, қабығы бар жұмыртқа, жүзім, 
алма, алмұрт жəне тəтті өрік, қатып 
пісірілген жұмыртқа, йогурт, ұйыған 
сүт, қаймақ, крем-фреш жəне 
майонез.
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Мұздатылатын өнімдерді 
орау
Ас өнімдерін ауа өткізбейтіндей етіп 
ораңыз, сонда олардың дəмі жəне суы 
сақталады.
1. Ас өнімдерін орауышқа салыңыз.
2. Ауаны шығарыңыз.
3. Орауышты ауа өткізбейтіндей етіп 

жабыңыз.
4. Орауышқа тағамның атауын жəне 

мұздатылған күнін жазыңыз.

Орауыш ретінде төмендегілер 
жарамды:
пластик орауыштар, полиэтилен, 
алюминий үлдірі, қаңылтыр бөтелкелер. 
Бұл өнімдер мамандандырылған 
дүкендерде сатылады.
Орауыш ретінде төмендегілер 
жарамсыз:
орауыш қағаз, пергамент, целлофан, 
қоқыс пакеттері жəне пайдаланылған 
сөмкелер.
Жабу үшін төмендегілер жарамды:
резеңке сақиналар, пластик қысқыштар, 
баулар, суыққа төзімді жабысқақ 
таспалар жəне т.б.
Полиэтиленнен жасалған қаптар мен 
жеңдік үлдірді үлдір дəнекерлеу 
құрылғысымен дəнекерлеуге болады.

Мұздатылған өнімдердің 
жарамдылық мерзімі
Жарамдылық мерзімі ас өнімінің түріне 
байланысты болады.

-18°C шамасындағы температурада:
■ Балық, шұжық, дайын тағамдар, нан:

6 айға дейін
■ Ірімшік, ??с, ет:

8 айға дейін
■ Көкөністер, жемістер:

12 айға дейін

Айрықша мұздату
Ас өнімдерінің дəрумендерін, 
азықтылығын, сыртқы түрін жəне дəмін 
сақтау үшін оларды барынша жылдам 
толығымен мұздатып қою керек.
Температураның орынсыз көтерілуіне 
жол бермеу үшін балғын ас өнімдерін 
салмас бұрын бірнеше сағатқа айрықша 
мұздату функциясын қосыңыз. 
Əдетте 4–6 сағат жеткілікті болады.
Құрылғы қосылғаннан кейін тұрақты 
жұмыс істейді, мұздатқыш камерада өте 
төмен температура орнатылады.
Егер макс. мұздату мүмкіндігі 
қолданылса, айрықша мұздату 
функциясын балғын өнімдерді салудан 
24 сағат бұрын қосу қажет.
Аз мөлшердегі ас өнімдерін (2 кг-ға 
дейін) айрықша мұздату 
функциясынсыз мұздатуға болады.

Ескерту
Егер айрықша мұздату функциясы 
қосылып тұрса, асқын жұмыс шуылдары 
пайда болуы мүмкін.

Қосу жəне өшіру
Сурет 4

Super түймесін 9 басыңыз.
Айрықша мұздату функциясы қосылып 
тұрғанда, түйме жанып тұрады.
Айрықша мұздату функциясы 
шамамен 2½ күннен кейін автоматты 
түрде өшіп қалады.
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Мұздатылған 
өнімдерді еріту
Түрі мен пайдалану мақсатына қарай 
мына мүмкіндіктердің бірін таңдауға 
болады:

■ б?лме температурасында
■ то?азыт?ышты? ішінде
■ ыстық ауа желдеткіші бар/жо? 

электрлік пеште
■ микротол?ынды пеште

:Назар аударыңыз
Ерітілген немесе жібітілген өнімдерді 
қайта мұздатуға болмайды. Оларды тек 
дайын күйге дейін əзірлегеннен кейін 
(пісіру немесе қуыру арқылы) қайта 
мұздатуға болады.
Мұздатылған өнімнің макс. жарамдылық 
мерзімін ары қарай толық 
пайдаланбаңыз.

Жабдықтау
Сөрелер жəне контейнерлер
Құрылғы ішіндегі сөрелерді жəне есік 
контейнерлерін қажетінше ауыстыруға 
болады: сөрені алға қарай тартып 
түсіріңіз жəне бүйірінен сыртқа 
қайырыңыз. Контейнерді көтеріп 
шығарыңыз.

Арнайы жабдық
(барлық үлгілерде бар бола бермейді)
Май жəне ірімшік бөлімі
Май бөлімі қақпағының ортасын сəл 
басқанда, май бөлімі ашылады.
Бөлімді тазалау үшін астынан көтеріп 
шығарыңыз.
Таңғы ас жинағы
Сурет 5

Таңғы ас жинағының контейнерін бөлек 
шығарып толтыруға болады.
Таңғы ас жинағын толтыру немесе 
босату үшін шығарып алуға болады. Ол 
үшін таңғы ас жинағын көтеріп, тартып 
шығарыңыз. Контейнердің ұстағышын 
жылжытуға болады.
Бөтелкелер сөресі
Сурет 6 
Бөтелкелер сөресінде бөтелкелерді 
бірек орналастыруға болады.
Мұз ыдысы
Сурет

1. Мұз ыдысын ¾ бөлігіне ауыз сумен 
толтырып, мұздатқыш камераға 
қойыңыз.

2. Қатты мұздатылған мұз ыдысын тек 
дөкір затпен (қасық сабымен) 
босатыңыз.

3. Мұз текшелерін шығару үшiн мұз 
ыдысын ағып тұрған судың астында 
қысқа мерзім ұстап, сəл бұраңыз.

Мұздату күнтізбесі
Сурет
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Мұздатылған өнімдердің сапасы 
төмендеп кетпеуі үшін, олардың сақтау 
мерзімінен асырмаңыз. Белгілердің 
жанындағы сандар мұздатылған 
өнімдердің рұқсат етілген сақтау 
мерзімін ай бойынша көрсетеді. 
Дүкеннен алынған жылдам мұздатылған 
өнімдердің өндірілген күні мен 
жарамдылық мерзіміне назар 
аударыңыз.
Суық аккумуляторы
Электр тогының берілуі тоқтап қалғанда 
немесе ақаулық орын алғанда, суық 
аккумуляторы камерадағы мұздатылған 
өнімдердің жылуын бəсеңдетеді. Суық 
аккумуляторын ең жоғарғы бөлімге ас 
өнiмдерінiң үстіне қою арқылы ең ұзақ 
сақтау мерзіміне қол жеткізуге болады.
Сондай-ақ суық аккумуляторын ас 
өнiмдерiн, мысалы, тоңазытқыш 
сөмкеде уақытша суық күйде ұстау үшін 
шығарып алуға болады.

«OK» жапсырмасы
(барлық үлгілерде бар бола бермейді)
«OK» жапсырмасының көмегімен 
тоңазытқыш камерада ас өнімдері үшін 
ұсынылған +4°C немесе одан төмен 
қауіпсіз температура диапазонына 
жеткенін тексеруге болады. Егер 
жапсырма «OK» деп көрсетпесе, 
температураны біртіндеп төмендетіңіз.

Ескерту
Құрылғыны қолданысқа енгізгеннен 
кейін, реттелген температураға 
жеткенше, 12 сағатқа дейін уақыт өтуі 
мүмкін.

Тиісінше реттеу

Құрылғыны өшіру 
жəне істен шығару
Құрылғыны өшіру
Сурет 4

Қосу/өшіру түймесін 7 басыңыз. 
Тоңазытқыш өшіп қалады.

Құрылғыны істен шығару
Құрылғыны ұзақ уақыт бойы 
пайдаланбайтын жағдайда:
1. Құрылғыны өшіріңіз.
2. Желілік ашаны суырып алыңыз 

немесе сақтандырғышты өшіріңіз.
3. Құрылғыны тазалаңыз.
4. Құрылғы есігін ашық қалдырыңыз.

Ескерту
Құрылғының зақымдалуына жол бермеу 
үшін құрылғы есіктерін, олар өздігінен 
ашық тұратындай етіп ашу қажет. Есікті 
ашық ұстау үшін оған ешқандай 
заттарды қыспаңыз.
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Еріту
Тоңазытқыш камера
Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде, 
тоңазытқыш камераның артқы 
қабырғасында конденсат тамшылары 
немесе қырау пайда болады. Артқы 
қабырға автоматты түрде ерігендіктен, 
қырауды немесе конденсат 
тамшыларын кетіру қажет емес.

Мұздатқыш камера
Толық автоматты NoFrost жүйесінің 
арқасында мұздатқыш камерада мұз 
пайда болмайды. Бұдан былай еріту 
қажет емес.

Құрылғыны тазалау
:Назар аударыңыз
■ Құрамында құм, хлор немесе қышқыл 

бар тазалағыш жəне еріткіш 
құралдарды пайдаланбаңыз.

■ Абразивті немесе сызат түсіретін 
ысқыштарды пайдаланбаңыз. 
Металл беттерді тот басуы мүмкін.

■ Сөрелер мен контейнерлерді 
ешқашан ыдыс жуғыш машинада 
жумаңыз.
Бөлшектер деформациялануы 
мүмкін!

Тазалауға арналған су төмендегі 
аймақтарға түспеуі тиіс:
■ Басқару элементтері
■ Жарықтандыру
■ Желдеткіш саңылаулар
■ Аралық тақтадағы саңылаулар

Төменде көрсетілгендей 
əрекет етіңіз:
1. Желілік ашаны суырып алыңыз 

немесе сақтандырғышты өшіріңіз.
2. Мұздатылған өнімдерді шығарып, 

салқын жерге қойыңыз. Суық 
аккумуляторын (бар болса) ас 
өнімдерінің үстіне қойыңыз.

3. Шаю сұйықтығы басқару 
элементтеріне, жарық элементтеріне, 
желдеткіш саңылауларға немесе 
аралық тақтадағы саңылауларға 
кірмеуі тиіс!
Құрылғыны жұмсақ шүберекпен, 
жылы сумен жəне PH деңгей 
бейтарап жуғыш затпен тазалаңыз.

4. Есік тығыздауышын тек таза сумен 
сүртіп, содан кейін жақсылап 
кептіріңіз.

5. Құрылғыны тазалағаннан кейін қайта 
жалғаңыз.

6. Мұздатылған өнімдерді қайта 
салыңыз.
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Күңгірт шыны есікті тазалау
Кейбір үлгілердің шыны есігінде арнайы 
күңгірт қаптама бар, оның үстінде тақта 
борымен жазуға болады. 

Ескерту
Бор қаламдарын пайдаланбаңыз, 
оларды қалдықсыз кетіру мүмкін емес.
Осы арнайы қаптамасы бар шыны 
есіктер үшін төмендегі тазалау 
бойынша нұсқауларды ескеріңіз:

■ Тақта борын таза сумен жəне 
ысқышпен немесе тықыр шүберекпен 
тазалаңыз. Бұл ретте азғантай 
күшпен басып тұрыңыз.

■ Саусақ іздерін немесе басқа майлы 
дақтарды əйнек тазартқышпен жəне 
жұмсақ, құрғақ шүберекпен кетіріңіз.

■ Кетіру қиын дақтарды спирт немесе 
жуатын бензин сияқты еріткіштермен 
жəне жұмсақ, құрғақ шүберекпен 
кетіріңіз.

Жабдықтау
Тазалау үшін құрылғының барлық 
айнымалы бөлшектерін шығаруға 
болады.
Есіктегі сөрелерді шығару
Сурет 3

Сөрелерді жоғары көтеріп шығарыңыз.
Шыны сөрелерді шығару
Шыны сөрелерді алға қарай тартып 
шығарыңыз.
Контейнерлерді шығару
Сурет 9

Контейнерлерді шегіне дейін сыртқа 
тартыңыз, алдыңғы жағынан көтеріңіз 
жəне шығарыңыз.
Мұздатылған өнімдерге арналған 
контейнерді шығару
Сурет
Мұздатылған өнімдерге арналған 
контейнерді шегіне дейін сыртқа 
тартыңыз, алдыңғы жағынан көтеріңіз 
жəне шығарып алыңыз.
Шыны сөрені көкөніс контейнерінен 
шығару
Сурет
Шыны сөрені тазалау үшін шығарып 
алуға жəне бөлшектеуге болады.

Ескерту
Шыны сөрені шығармас бұрын көкөніс 
контейнерін тартып шығарыңыз.
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Жарықтандыру 
(жарық диоды)
Құрылғыңыз техникалық қызмет 
көрсетуді қажет етпейтін жарық диодты 
жарықтандыру жүйесімен 
жабдықталған.
Осы жарықтандыру жүйесіндегі жөндеу 
жұмыстарын тек қызмет көрсету 
орталығына немесе өкілетті 
мамандарға өткізуге рұқсат етіледі.

Қуат үнемдеу
■ Құрылғыны құрғақ, ауа алмасатын 

бөлмеге қойыңыз. Құрылғыны күн 
сəулелерінің астына немесе жылу 
көзінің (мысалы, радиатор, пеш) 
жанына қоюға болмайды.
Қажет болса, оқшаулағыш тақтаны 
қолданыңыз.

■ Жылы ас өнімдері мен сусындарды 
құрылғыға салмас бұрын суытыңыз.

■ Мұздатылған өнімдерді еріту үшін 
тоңазытқыш камераға қойып, 
мұздатылған өнімдердің суығын ас 
өнімдерін тоңазыту үшін 
пайдаланыңыз.

■ Құрылғыны барынша қысқа уақытқа 
ашыңыз.

■ Ең төмен тұтынылатын қуат 
дəрежесіне қол жеткізу үшін: бүйірлік 
қабырғадан аз аралықты сақтаңыз.

■ Жабдық бөлшектерінің орналасуы 
құрылғының тұтынылатын қуатына 
еш əсер етпейді.

Қызметтік шуылдар
Қалыпты шуылдар
Ескерту
Айрықша мұздату функциясы қосылып 
тұрса, жұмыс шуылдары көбеюі мүмкін.
Зуылдау
Қозғалтқыштар жұмыс істеп тұр 
(мысалы, тоңазытқыш қондырғы, 
желдеткіш).
Бұрқылдау, гуілдеу немесе қайнау 
шуылдары
Хладагент құбырлар арқылы ағып 
жатыр.
Шерту
Қозғалтқыш, ажыратқыш немесе 
магниттік клапан қосылуда/өшірілуде.
Шытырлау
Автоматты түрде еріту орындалуда. 

Шуылдардың алдын алу
Құрылғы тегіс тұрған жоқ
Құрылғыны ватерпастың көмегімен 
туралаңыз. Ол үшін бұрандалы 
аяқтарды пайдаланыңыз немесе астына 
бірдеңе қойыңыз.
Құрылғы жанасып тұр
Құрылғыны жанасып тұрған жиһаздан 
немесе құрылғылардан ары 
жылжытыңыз.
Контейнерлер немесе түпқоймалар 
теңселіп немесе қысылып тұр
Шығарып алынатын бөлшектерді 
тексеріп, қажетінше орнына қойыңыз.
Бөтелкелер немесе ыдыстар бір-
біріне тиіп тұр
Бөтелкелерді немесе ыдыстарды бір-
бірінен ары қойыңыз.
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Болмашы ақауларды өз бетінше жою
Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалмас бұрын:
Ақауды төмендегі нұсқаулардың көмегімен өз бетінше жоя алатындығыңызды 
тексеріңіз.
Қызмет көрсету орталығынан кеңес алу үшін жұмсалатын шығынды өзіңіз өтеуіңіз 
қажет – кепілдік мерзімінің барысында да!

Ақау Ықтимал себеп Шешім
Температура 
реттеуден қатты 
өзгешеленеді.

Кейбір жағдайларда құрылғыны 
5 минутқа өшіру жеткілікті болады.
Температура тым жоғары болса, 
бірнеше сағаттан кейін 
температураның бейімделгенін 
тексеріңіз.
Температура тым төмен болса, 
келесі күні температураны тағы бір 
рет тексеріңіз.

Тоңазытқыш 
камерада немесе 
салқын күйде сақтау 
бөлімінде тым суық.

Тоңазытқыш камерадағы 
температураны көтеріңіз.

Салқын күйде сақтау бөліміне 
арналған температура реттегішін 
төмен жылжытыңыз. Сурет 7

Мұздатқыш 
камерадағы 
температура тым 
жоғары.

Құрылғы жиі ашылып 
тұрады.

Құрылғыны қажетсіз аша бермеңіз.

Желдеткіш жəне 
ауаны шығаратын 
саңылаулар бітеліп 
қалды.

Бөгеттерді жойыңыз.

Үлкен мөлшердегі 
балғын ас өнімдерін 
мұздату.

Макс. мұздату мүмкіндігінен 
асырмаңыз.

Құрылғы 
тоңазытпайды, 
температура 
индикаторы жəне 
жарықтандыру 
элементтері жанып 
тұр.

Көрсетілім режимі 
қосылған.

Дабыл түймесін, сурет 4/8, растау 
сигналы берілгенше, 10 секунд 
басып тұрыңыз.
Біраз уақыттан кейін құрылғының 
тоңазытып тұрғанын тексеріңіз.
53



kk
 

Ақау Ықтимал себеп Шешім
Құрылғының бүйірлік 
қабырғалары жылы.

Бүйірлік 
қабырғаларда 
тоңазыту кезінде 
қызып кететін 
құбырлар өткізілген.

Бұл қалыпты құрылғы əрекеті 
болып табылады жəне ақау болып 
саналмайды.
Құрылғыға тиіп тұрған жиһаз 
жылылық арқылы зақымдалмайды.

Жарықтандыру жұмыс 
істемей тұр.

Жарық диодты 
жарықтандыру жүйесі 
ақаулы.

«Жарықтандыру (жарық диоды)» 
бөлімін қараңыз.

Құрылғы тым ұзақ 
уақыт ашық тұрған.
Жарықтандыру жүйесі 
10 минуттай уақыттан 
кейін өшіп қалады.

Құрылғыны жауып ашқаннан кейін, 
жарықтандыру жүйесі қайта 
қосылады.

Ешқандай индикатор 
жанбай тұр.

Ток берілуінің тоқтап 
қалуы;  
сақтандырғыш іске 
қосылды; желілік аша 
берік бекітілмеген.

Желілік ашаны жалғаңыз. Электр 
қуатының бар-жоғын тексеріңіз, 
сақтандырғыштарды тексеріңіз.

Мұздатқыш камера 
есігі ұзақ уақыт ашық 
болып тұрды; 
температураға бұдан 
былай жетпейді.

NoFrost жүйесіндегі 
буландырғыш (суық 
шығару генераторы) 
толықтай автоматты 
түрде ерімейтіндей 
қатты мұздап кетті.

Буландырғышты еріту үшін 
мұздатылған өнімдерді 
бөлімдерден шығарып, жақсылып 
қапталған күйде салқан жерге 
сақтауға қойыңыз.
Құрылғыны өшіріп, қабырғадан ары 
жылжытыңыз. Құрылғы есігін ашық 
қалдырыңыз.
Шамамен 20 минуттан кейін 
конденсат құрылғының артқы 
жағындағы буландыру сауытына 
аға бастайды.
Бұл жағдайда буландыру сауытына 
конденсаттың аса толуын 
болдырмау үшін конденсатты 
ысқышпен сорып алыңыз.
Буландыру сауытында конденсат 
бұдан былай ақпаса, бұл 
буландырғыштың ерітілгенін 
білдіреді. Құрылғы ішін тазалаңыз. 
Құрылғыны қайтадан қолданысқа 
енгізіңіз.
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Құрылғының өзіндік 
сынағы
Құрылғыда тек қызмет көрсету 
орталығыңыз жоя алатын ақау көздерін 
көрсететін автоматты өзіндік сынақ 
бағдарламасы бар.

Құрылғының өзіндік 
сынағын іске қосу
1. Құрылғыны өшіріп, 5 минут күтіңіз.
2. Құрылғыны қосып, алғашқы 

10 секунд ішінде 9 немесе 1 Super 
түймелерінің бірін, акустикалық 
сигнал берілгенше, 3-5 секунд басып 
тұрыңыз.
Өзіндік сынақ бағдарламасы іске 
қосылады.
Өзіндік сынақ орындалып жатқан 
кезде, ұзақ акустикалық сигнал 
беріледі.

Өзіндік сынақ аяқталып, екі рет 
акустикалық сигнал берілгенде, бұл 
құрылғының қалыпты күйде болғанын 
білдіреді.
Super түймесі 10 секунд жыпылықтаса 
жəне 5 акустикалық сигнал берілсе, бұл 
ақаудың орын алғанын білдіреді. 
Қызмет көрсету орталығына 
хабарлаңыз.

Құрылғының өзіндік 
сынағын аяқтау
Бағдарлама аяқталғаннан кейін, 
құрылғы əдеттегі жұмыс режиміне 
ауысады.

Қызмет көрсету 
орталығы
Жақын жердегі қызмет көрсету 
орталығын телефон кітапшасында 
немесе қызмет көрсету 
орталықтарының тізімінде таба аласыз. 
Қызмет көрсету орталығына 
құрылғының артикул нөмірін (E нөмірі) 
жəне өндіріс нөмірін (ӨК) айтыңыз.
Бұл мəліметтер фирмалық тақтайшада 
көрсетілген. Сурет
Артикул нөмірі мен өндіріс нөмірін айту 
арқылы қажетсіз жол жүрудің алдын 
алуға көмектесіңіз. Осылайша қатысты 
қосымша шығынды үнемдейсіз.

Ақаулар орын алған 
жағдайда жөндеуге 
тапсырыс беру жəне кеңес 
алу
Барлық елдерге арналған байланыс 
мəліметтерін берілген қызмет көрсету 
орталықтарының тізімінде таба аласыз.

 

D 089 12 474 474
A 0810 550 544
CH 0848 840 040
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