HBD 1181.3NFH
19509874100

HBD 1181.3NFHL
HBD 1181.3NFH

Технические характеристики
Наименование

HBD 1181.3NFH,
HBD 1181.3NFHL

Общий объем брутто ХК, л

233

Общий объем брутто МК, л

106

Средняя температура хранения
свежих продуктов в ХК,0С

+5

Температура хранения
замороженных продуктов в МК,0С не
выше

-18

Мощность замораживания, кг/24 ч
Климатический класс

4
SN-ST

Класс энергетической эффективности
Корректированный уровень звуковой
мощности, дБ(А), не более

Наименование

А
41

HBD 1182.3NFH,
HBD 1182.3MNFH

Общий объем брутто ХК, л

233

Общий объем брутто МК, л

106

Средняя температура хранения
свежих продуктов в ХК,0С

+5

CIS
РУССКИЙ

Мощность замораживания, кг/24 ч

-18

КОМБИНИРОВАННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК С
МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

М ЗДАТҚЫШ КАМЕРАСЫ БАР
БІРІККЕН ТО
Ш

Содержание
Безопасность – хорошая привычка, 2
Общие правила безопасности
Утилизация
Описание изделия, 3 – 4
Общий вид
Панель управления
Установка и включение, 5
Вентиляция
Не располагайте вблизи источников тепла
Выравнивание
Подключение к электросети

Класс энергетической эффективности

A+

Корректированный уровень звуковой
мощности, дБ(А), не более

41

Зміст

Мазм ны

Безпека - гарназвичка, 10

– м р салты, 16

Загальні правила безпеки
Утилізація

Жалпы
Утильдеу

Установка та включення, 11

Орнату ж не осу, 17

Вентиляція
Не розташовуйте поблизу джерел тепла
Вирівнювання
Підключення до електромережі

То
Вентиляция
Жылу к
ю
Электр жел

Опис виробу, 3,12
Загальний вигляд
Панель керування

Б йымны

Використання холодильного
відділення, 11
Використання морозильного
відділення, 13

Техническое обслуживание, 9

ш б л м н пайдалану, 20

лектр энергиясын ти мд
бойынша н
лы , 20

Использование морозильного отделения, 6

Обслуживание и уход, 7
Размораживание
Обслуживание и уход
Замена лампы освещения

ипаттамасы, 18-19

Жалпы т

М
Использование холодильного отделения, 5

4
SN-T

АЗА ША

УКРА

Пайдалану жөніндегі
н
лық

Неисправности и методы их устранения, 8

Климатический класс

KZ

UA

Руководство
по эксплуатации

Рекомендации по экономии электроэнергии, 6

Температура хранения
замороженных продуктов в МК,0С не
выше

HBD 1182.3NFH
HBD 1182.3MNFH

Рекомендації щодо економії
електроенергії, 14

А

лар ж не оларды жою т
мет к рсету ж не к

, 14

йдалану

лдер , 21

м жасау, 22

М

Обслуговування та догляд, 15

М

Розморожування
Розморожування холодильного відділення
Розморожування морозильного відділення
Обслуговування та догляд
Заміна лампи освітлення

Техникалы

мет к рсету, 23

Технічне обслуговування, 9

Производитель оставляет за собой право без предупреждения
вносить изменения в конструкцию и комплектацию, не ухудшающие эффективность работы прибора:
– некоторые параметры, приведенные в этой инструкции, являются
ориентировочными;
– производитель не несет ответственности за незначительные
отклонения от указанных величин.

циясы мен комплектациясына оны
-

:

–б
;
–

.
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Установка

Техникалы

CIS

Расположение и подсоединение
Сохраните данное руководство. Оно
должно быть в комплекте с холодильником
в случае продажи, передачи оборудования
или при переезде на новую квартиру, чтобы
новый владелец оборудования мог ознакомиться с правилами его функционирования
и обслуживания.
! Внимательно прочитайте руководство:
в нем содержатся важные сведения по установке и безопасной эксплуатации вашего
холодильника.
Правильная установка необходима для
обеспечения надежной и эффективной работы холодильника.
Вентиляция
Компрессор и конденсатор холодильника в
процессе работы нагреваются, поэтому необходимо обеспечить достаточную вентиляцию.
Холодильник должен быть установлен в хорошо проветриваемом помещении с нормальной
влажностью. Запрещено устанавливать холодильники в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах, подвалах.
При установке обеспечьте минимальные зазоры (3 – 5 см) по сторонам прибора и 10 см сверху
для свободной циркуляции воздуха. Не перекрывайте движение воздуха сзади прибора.
Не располагайте вблизи источников тепла
Не следует устанавливать холодильник так,
чтобы он находился под воздействием прямых
солнечных лучей или рядом с источниками тепла (кухонными плитами, духовками, каминами).
Выравнивание
Для хорошей работы холодильника важно,
чтобы он находился на ровной поверхности.
После установки холодильника на место отрегулируйте его положение путем вращения регулировочных опор в его передней части. Наклон
холодильника назад не должен превышать 50.
,
.

2

Подключение к электросети
Холодильник выполнен по степени защиты
от поражения электрическим током класса 1 и
подключается к электрической сети при помощи двухполюсной розетки с заземляющим контактом.
Перед подключением к электросети убедитесь, что:
– напряжение сети соответствует данным,
указанным в табличке, которая находится на
правой стороне холодильного отделения со
стороны двери;~ 220-240 ;
– заземляющий контакт электрической розетки непосредственно электрически соединен
с заземляющим проводом питающего кабеля
электрической сети (соединительный провод
должен быть рассчитан на ток не менее 10A);
– розетка и вилка одного типа; если вилка не
подходит к розетке, розетку следует заменить
на соответствующую вилке питающего шнура
(работы должен выполнять квалифицированный электрик).
Холодильник должен быть установлен таким
образом, чтобы вы всегда имели доступ к розетке. Холодильник, подключенный с нарушением
требований безопасности бытовых приборов
большой мощности, изложенных в данном руководстве, является потенциально опасным.
Холодильник, непосредственно подключаемый
к двухпроводной электросети, эксплуатируют с
устройством защитного отключения (УЗО), имеющим следующие значения параметров: диапазон номинальных напряжений – от 220 до 240В/
50 Гц, порог срабатывания – не более 30 мА, номинальное время срабатывания – 0,1 с.
Производитель не несет ответственности
за ущерб здоровью и собственности, если он
вызван несоблюдением указанных норм установки.
Ñåðèéíûé íîìåð õîëîäèëüíèêà, íà òàáëè÷êå
âíóòðè ïðèáîðà, ñîäåðæèò äàòó åãî âûïóñêà ïîñëåäíÿÿ öèôðà ãîäà, ìåñÿö, ÷èñëî.

×èñëî Date
Ìåñÿö Month
Ãîä

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ-ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊ
ÌÎÄÅËÜ

Year

14 èþëÿ 2010 ã.
14 July 2010

¹ 007140626*58392040001

ÒÓ 5156-034-39531251-2006

Wt-SNG

мет к

Сервис орталы ына ж г нбес б рын:
–
а ауды
з
беті зше
ж ндеуге
болатынболмайтынды ын
тексері з
(« аулар
ж не оларды жо т с лдер » б л м н ара.);
– егер а ау ж нделмесе, жа ын арада ы сервис
орталы ымен хабарласы ыз (т з м сервист к
сертификатта).

KZ

Авторландырыл ан
ызмет
к рсету
орталы ына
хабарласу
кез нде
мынаны
хабарла ыз:
- б йымны моделі;
- б йымны сериялы номері (б л деректерді
то азыт ыш камераны сол жа
абыр асында
орналас ан техникалы
сипаттамалар берілген
табличкадан табасыз);
– а ауды сипаты.
нд руш
к летт к бермеген адамдарды
ызмет н пайдаланба ыз.
Ж ндеу
кез нде
т пн с а
осал ы
б лшектерд пайдалануды талап ет з.
Сервис 5
нд руш н 5 жыл а сервист к ызмет к рсету
ба дарламасы *
Техниканы сатып ал аннан кейін 6 ай ішінде сіз
Indesit-ті
«Сервис 5» ба дарламасына атысу
м мкіндігін аласыз *.
Техниканы сатып ал аннан кейінгі 5 жыл
ш нде сіз тегін пайдалана аласыз:
• Ж ндеу
ызметтер н, авторландырыл ан
сервис орталы тарын мамандарыны к шімен.
• Т пн с а осал ы б лшектерд .
•
Техниканы
тасымалдауды,
сервис
орталы ына дейін ж не ажет бол ан жа дайда кері.
•
ажет бол ан жа дайда ж ндеу кезінде
ауыстыру орын сынуды.
•
Техниканы
д рыс
пайдалану
м селесі
мамандарды
ке ес н
ж не
бойынша
техника а
к тім
жасау а
арнал ан
к сіби
ралдарды та дар беруді.
•
Негізгі
кепілдік
ая тал аннан
кейін
техника жа дайын диагностикалауды.
Осы
м мк нд кт
пайдаланы ыз
ж не
сынысты
алай
ске
осу а болатынын
з зд
сервист к сертификаты ыздан немесе
8-800-333-999-7
телефоны
ар ылы
бл з
(Ресейде о ырау шалу тег н)
* Ба дарлама РФ территориясында ана рекет
етеді.
н м ГОСТта с йкест кке сертификаттал ан:
ГОСТ 27570.0-87,
ГОСТ 27570.1-87,
ГОСТ 16317-95,
ГОСТ 14087-88,
ГОСТ 17677-82,
ГОСТ 23511-79,
СанПиН 7.02.003.97
Сертификаттау органыны коды
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Описание изделия
Опис виробу
М здат ыш к ілдегідей ж мыс істемеген немесе
а аулар пайда бол ан жа дайда, техниктерді ша ырас
б рын осы б лімді о ып шы ы ыз. К птеген жа дайларда пайда бол ан проблемаларды зі із шеше
аласыз.

KZ

CIS

Общий вид
Загальний вигляд

М
ш
м
м й
ексер з:
– йде электр шірілмегендігін;
– индикаторлы лампаны жанып т р анын;
– айырды розетка а д рыс ты ыл анын;
– розетканы ж нді екенін; тексеру шін ж нділігіне
сенімді аспапты ты ып к рі із.
М
ш
м р
р
о р
ексер з:
– есікгіні ты ыз жабы екенін, ты ызда ыштарды заымданба анын;
– термореттегіш т т асыны д рыс алыпта т р анын;
– б лімшелерді та амдармен тым толып кетпегенін;
– есікгін к п ашпа аны ызды.
Кон н
ор н м
м
р
ексер з:
– м здат ыш есіктері ты ыз жабылатынды ын ж не
жиі ашылмайтынды ын;
– б лме ішіндегі температура те жо ары еместігін; –
термореттегіш т т асыны д рыс алыпта т р анын.
М
ш
м
р н
ш л й
ексер з:
– м здат ышты тегіс т р анын;
– м здат ышты бас а заттар а тимей т р анын
(мысалы, жи аздар а).
Сал ындату ж йесі ішінде оз алатын хладагент
компрессор ж мыс істеп т рмаса да, шамалы б лкілдеуі
м мкін. Ала дама ыз, б л алыпты жа дай.
Егер тексергеннен кейін де м здат ыш д рыс ж мыс
істемесе, Ariston маркасыны
німдеріне ызмет
к рсететін авторландырыл ан сервис орталы ымен
хабарласы ыз.

HBD 1181.3NFHL
HBD 1181.3NFH
HBD 1182.3NFH
HBD 1182.3MNFH

ПЛАФОН
ОСВЕЩЕНИЯ
ПЛАФОН
ОСВ ЛЕННЯ

СЕКЦИЯ «СВЕЖЕСТЬ»*
СЕКЦ Я «СВ
СТЬ»*
ПОЛКА *
ПОЛИЦЯ*

ЯЩИК для ФРУКТОВ и
ОВОЩЕЙ *
ЯЩИК для ФРУКТ В та
ОВОЧ В*

UA

БАЛКОНЧИК

СЪЕМНЫЙ БАЛКОНЧИК для
ПРОДУКТОВ *
с ПОДСТАВКОЙ для ЯИЦ
ЗЙОМНИЙ БАЛКОНЧИК для
ПРОДУКТ В* з П ДСТАВКО

БАЛКОНЧИК
для БУТЫЛОК
БАЛКОНЧИК
ДЛЯ ПЛЯШОК

ОТДЕЛЕНИЕ для ЗАМОРАЖИВАНИЯ и ХРАНЕНИЯ с
ФОРМОЙ для ЛЬДА
В
Я для ЗАМОРОЖУВА
Я та
ЗБ Р А
Я з ФОРМО

ОТДЕЛЕНИЕ
для ХРАНЕНИЯ
В ДД ЛЕННЯ
для ЗБЕР АННЯ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ
ОПОРИ, ЩО РЕГУЛ

* Детали, которые могут варьироваться по количеству и/или по расположению
* Детал , як можуть вар юватися за к льк стю та/або за розташуванням
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Îïèñàíèå èçäåëèÿ
CIS

Са тандырулар мен
сыныстар
ÂÊË/ÂÛÊË

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

Íàñòðîéêà òåìïåðàòóðû
õîëîäèëüíîé êàìåðû
Èíäèêàòîð ÕÊ
Ñèããíà
ãí
à
í ëë ò
òòð
ðåîã
âîããè
îè
Èíäèêàòîð ÌÊ
Íàñòðîéêà òåìïåðàòóðû
ìîðîçèëüíîé êàìåðû
Çàìîê îò äåòåé
HOLIDAY

Electronic
Temperature
Control

OPTIONS

SUPER COOL

I care

SUPER FREEZ

ICE PARTY
I Care

ÂÊË/ÂÛÊË - íàæàòèåì äàííîé êíîïêè ìîæíî âêëþ÷èòü
âåñü ïðèáîð â öåëîì (êàê õîëîäèëüíóþ, òàê è ìîðîçèëüíóþ
êàìåðû). Êðàñíûé ñâåòîäèîä óêàçûâàåò, ÷òî ïðèáîð
âûêëþ÷åí, çåëåíûé ñâåòîäèîä ÷òî ïðèáîð ðàáîòàåò. Äëÿ
îòêëþ÷åíèÿ õîëîäèëüíèêà äîñòàòî÷íî îäíîêðàòíî íàæàòü
êíîïêó ON-OFF (íå óäåðæèâàÿ åå).
Êíîïêà I CARE - èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âêëþ÷åíèÿ è
âûêëþ÷åíèÿ ôóíêöèè I CARE (îïòèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà
äëÿ óðîâíåé ýíåðãîñáåðåæåíèÿ).
Ñèãíàë òðåâîãè ñâåòîäèîä ñèãíàëèçèðóåò îá
îòêëîíåíèÿõ â ðàáîòå ïðèáîðà.
ÇÀÌÎÊ ÎÒ ÄÅÒÅÉ ïîçâîëÿåò çàáëîêèðîâàòü âñå êíîïêè
íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ, ÷òîáû èçáåæàòü ñëó÷àéíîãî
âêëþ÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ ôóíêöèé äåòüìè. Äëÿ çàïóñêà
ôóíêöèè «Çàìîê îò äåòåé» íåîáõîäèìî íàæàòü è
óäåðæèâàòü êíîïêó Çàìîê îò äåòåé â òå÷åíèå 2 ñåêóíä. (íà
äèñïëåÿõ ïîÿâëÿåòñÿ íàäïèñü “ CH” è “LO” ) Äëÿ
âûêëþ÷åíèÿ äàííîé ôóíêöèè íàæìèòå è óäåðæèâàéòå
êíîïêó â òå÷åíèå 2 ñåêóíä.
ÕÎËÎÄÈËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ Í àñòðîéêà òåìïåðàòóðû ïîçâîëÿåò èçìåíÿòü íàñòðîéêè òåìïåðàòóðû â
õîëîäèëüíîé êàìåðå, ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïîäòâåðæäåíèåì
âûáðàííîé òåìïåðàòóðû, îòîáðàæåííîé íà äèñïëåå.
ÌÎÐÎÇÈËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ Íàñòðîéêà òåìïåðàòóðû ïîçâîëÿåò èçìåíÿòü íàñòðîéêè òåìïåðàòóðû â
ìîðîçèëüíîé êàìåðå, ñ ñîîòâåòñòâóþùèì
ïîäòâåðæäåíèåì âûáðàííîé òåìïåðàòóðû, îòîáðàæåííîé
íà äèñïëåå.

Óñòàíîâêà òåìïåðàòóðû:
Åñëè ïðèáîð âêëþ÷åí, äèñïëåè õîëîäèëüíèêà è
ìîðîçèëüíèêà ïîêàçûâàþò òåìïåðàòóðû, óñòàíîâëåííûå â
äàííûé ìîìåíò. Äëÿ èõ èçìåíåíèÿ ïðîñòî íàæìèòå íà
êíîïêè , ñîîòâåòñòâóþùèå êàìåðå, â êîòîðîé âû õîòåëè áû
èçìåíèòü óñòàíîâëåííóþ òåìïåðàòóðó. Â ÷àñòíîñòè, ïðè
êàæäîì íàæàòèè íà îäíó èç êíîïîê, òåìïåðàòóðà
0
óâåëè÷èâàåòñÿ èëè óìåíüøàåòñÿ íà 1 C.
Çíà÷åíèÿ
òåìïåðàòóðû, êîòîðûå ìîãóò áûòü âûáðàíû äëÿ
0
0
0
0
õîëîäèëüíîé êàìåðû: +8 C, 0+7 C, +6
C, +5
C, +4
C, +3
C è00
0
+2 C; çíà÷åíèÿ, êîòîðûå ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû â
ìîðîçèëüíîé êàìåðå: -18 C, -0
190C, -200C, -210C, -220C, -2400C
0
è -26 C.
Åñëè âêëþ÷åíà ôóíêöèÿ ”I Care”, ïðèáîð àâòîìàòè÷åñêè
ðåãóëèðóåò òåìïåðàòóðû ñîãëàñíî óñëîâèÿì âíóòðè è
ñíàðóæè õîëîäèëüíèêà; î ðàáîòå äàííîé ôóíêöèè
”I Care”
ñèãíàëèçèðóåò ïîäñâå÷åííàÿ êíîïêà
. Åñëè
íåîáõîäèìî àêòèâèðîâàòü ôóíêöèþ
”I Care” ïðè
òåìïåðàòóðàõ, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ îò ñòàíäàðòíûõ
òåìïåðàòóð õðàíåíèÿ, íåîáõîäèìî íàæàòü íà êíîïêó
”I
Care”, êîãäà ôóíêöèÿ àêòèâèðîâàíà, è óäåðæèâàòü åå â
ìèãàþùåì ðåæèìå îäíîâðåìåííî, óñòàíàâëèâàÿ íîâûå
òåìïåðàòóðû. Ïðè ýòèõ óñëîâèÿõ ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû
0
0
0
òåìïåðàòóðû 4 C, 5 C è 6 C äëÿ õîëîäèëüíîé êàìåðû è 0
0
0
18 C, -19 C è -20 C äëÿ ìîðîçèëüíîé êàìåðû.

Åñëè àêòèâíà ôóíêöèÿ HOLIDAY, òåìïåðàòóðà íå ìîæåò
ð å ã ó ë è ð î â à ò ü ñ ÿ , í î ï ð è á î ð ð å ã ó ë è ð ó åò ñ å á ÿ
àâòîìàòè÷åñêè, ïðè ýòîì èñïîëüçóþòñÿ îïòèìàëüíûå
Êíîïêà SUPER COOL Âêëþ÷àåò èëè âûêëþ÷àåò ôóíêöèþ
íàñòðîéêè äëÿ äàííîé ñèòóàöèè: +120C äëÿ õîëîäèëüíîé
SUPER COOL (áûñòðîå îõëàæäåíèå). Íà äèñïëåå
êàìåðû è -180C äëÿ ìîðîçèëüíîé êàìåðû.
õîëîäèëüíèêà îòîáðàæàåòñÿ SC.
Äëÿ âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ ôóíêöèé ïðîñòî íàæìèòå
ñîîòâåòñòâóþùóþ êíîïêó, è î ñîñòîÿíèè ôóíêöèè áóäåò
Êíîïêà SUPER FREEZE
Âêëþ÷àåò èëè âûêëþ÷àåò ñ è ã í à ë è ç è ð î â à ò ü â ê ë þ ÷ å í è å è ë è â û ê ë þ ÷ å í è å
ôóíêöèþ SUPER FREEZE (áûñòðàÿ çàìîðîçêà). Íà
ïîäñâå÷èâàþùåãî ñâåòîäèîäà.
äèñïëåå ìîðîçèëüíèêà îòîáðàæàåòñÿ
SF.
Íåêîòîðûå ôóíêöèè ( SUPER COOL, SUPER FREEZE, ICE
PARTY, I CARE) íåñîâìåñòèìû ñ äðóãèìè ( HOLIDAY, …);
Êíîïêà HOLIDAY Âêëþ÷àåò èëè âûêëþ÷àåò ôóíêöèþ
ïîìíèòå î òîì, ÷òî ýòî óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê
HOLIDAY -ÎÒÏÓÑÊ.
ïðèîðèòåòíîñòè, êîòîðûé ïîìîæåò âàì èñïîëüçîâàòü
Êíîïêà ICE PARTY Âêëþ÷àåò èëè âûêëþ÷àåò ôóíêöèþ ICE
ïðèáîð íàèëó÷øèì îáðàçîì.
PARTY (ñíèæàåò òåìïåðàòóðó â ìîðîçèëüíîé êàìåðå íà
ïåðèîä âðåìåíè, íåîáõîäèìûé äëÿ îõëàæäåíèÿ áóòûëêè
îò Êîãäà ôóíêöèÿ Ice Party îêîí÷åíà, íàæìèòå íà êíîïêó
ICE
êîìíàòíîé äî îïòèìàëüíîé òåìïåðàòóðû).
PARTY, ÷òîáû îñòàíîâèòü ìèãàíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî
Äèñïëåé â ñîñòîÿíèè Standby: îòêëþ÷åíà âñÿ èíäèêàöèÿ,
ñâåòîäèîäà. Ìèãàíèå îçíà÷àåò, ÷òî ôóíêöèÿ çàâåðøåíà, è
åñëè àêòèâíû ôóíêöèè I Care, Holiday èëè ïîñëåäíåå
÷òî áóòûëêó íåîáõîäèìî âûòàùèòü èç ìîðîçèëüíîé
âçàèìîäåéñòâèå ñ ïîëüçîâàòåëåì áûëî áîëåå 10 ìèíóò
êàìåðû.
íàçàä.

! Б л н с аулы ты са та ыз. Ол то азыт ышты
сатып ал ан,
берген
немесе
жа а
п терге к шкен жа дайларда жабды пен б рге болуы
ажет, я ни жа а иес оны ж мыс стеу
ж не о ан ызмет к рсету ережелер мен таныса
алатын болуы керек.
! Н с аулы ты
м ият
о ып
шы ы ыз:
онда
то азыт ышты орнату мен
пайдалану
ау пс зд г туралы ма ызды м л меттер бер лген.

12. Егер то азыт ышы ызды енд пайдаланбау а
шеш м
абылдаса ыз, оны ла тырар алында
утильдеуд ойластыры ыз. То азыт ышы ызда
о шаулан ан к б ктег циклопентан газы бар,
б л жа дайда утильдеуге жауапты жерг л кт йыммен
хабарласуы ыз ажет.
13. Аспапты айтара ске осуды (егер абайсызда
ш п алса) 5-10 минуттан кей н ж зеге асыры ыз.

1. То азыт ыш жайды
ш нде пайдалану
шн
з рленген. андай жа дай болса да, оны далада
пайдаланба ыз.
2. То азыт ыш й жа дайында м здатыл ан ж не
сал ындатыл ан та амдарды осы н с аулы а с йкес
м здату
ж не
са тау
шн
пайдаланылуы
ажет.
Балаларды
то азыт ышты
лкендерд
арауынсыз пайдалануларына р сат етпе з.
3. То азыт ышты салма ы ауыр, к ш зге сен мд
бол ан жа дайда ана оз алты ыз.
4. Ыл ал олдармен то азыт ышты стама ыз..
5. зарт ыштар мен ауыстыр ыштарды пайдаланба ыз!
Есте са та ыз, ауыстыр ыштар мен зарт ыштарды
пайдалану ар ылы то азыт ышты осу потенциалды
жану оша ын тудырады. нд руш ауыстыр ыштар мен
зарт ыштарды, сондай-а
имасы пайдаланылатын
уат а с йкес келмейт н осылыс кабел н пайдалану
салдарынан пайда бол ан жанып кету
шн
жауапкерш л к ж ктемейд . То азыт ышты орнату кез нде
жел
мен
то азыт ышты
электр
аспаптарыны сипаттамаларыны
с йкест г н тексер п алу
ажет.
оректенд ру
шнуры за ымдан ан жа дайда
оны
арнайы
шнурмен
немесе
нд руш ден
немесе
оны
к л нен
алын ан
арнайы
жина пен ауыстыру ажет. Кабельд тек б л кт
мамандар ана ауыстыруы керек.
6.
То азыт ышты
шк
сал ындатушы
беттер н
стама ыз,
с ресе егер
олдары ыз су
болса.
М здат ыштан
жа а
ана
шыарыл ан
м з
кесектер н
аузы- ыз а салма ыз – жерг л кт с к алуы ыз м мк н.
7. Кез келген жуу немесе ызмет к рсету операцияларын
орындар алдында то азыт ышты жел ден шы ары ыз.
8. Егер то азыт ыш ес г нде
лпы бар еск
то азыт ышты ауыстыру а арнал ан болса, еск
то азыт ышты
ла тырар
алдында
лыптайтын
рыл ыны стен шы- ары ыз немесе
шеш п алы ыз. Б л ла тырыл ан заттармен ойнап ж р п,
то азыт ышты
ш не
лыптанып
алуы м мк н балаларды са тандыру ш н жасалады.
9. Стандартты емес жа дайлар орын ал ан кезде
то азыт ышты жел ден суырып, сервист к орталы а
хабарласы ыз. Оны телефоны кеп лд к
жатында
(сервист к
сертификатта)
жазыл ан.
Сервист к
орталы а хабарласар алдында «А аулар
ж не оларды жою т с лдер » б лм н о ып шы ы ыз.
10. То азыт ышты конструкциясын згертуге ж не
нд руш
кеп лд кт
ж ндеуге
к летт к
бермеген адамдарды араласуына тыйым салады.
11.
НАЗАР
АУДАРЫ ЫЗ!
То азыт ышты
арты
абыр асынын (конденсаторды
торшасын)
газ плитасын ске осу ш н пайдаланылатын ж мса
газ металл же шес не тиг зуге тыйым салынады.

Б л н мд д рыс утильдеу. WEEE
(Еуропалы ода а ж не тоз ан т рмысты
техникаларды жинау
ж не утильдеу ж йес
бар бас а да Еуропа елдер не таралады.)

KZ

н мдег немесе дебиеттег б л та ба н мн
орша ан орта а алды тарды ба ылаусыз таралуы
салдарынан зиян келт руд болдырмау ш н, сондай-а
материалдарды айта деу ж не айтара пайдалану
процестер н о тайландыру ш н бас а т рмысты
алды тармен б рге утильденбеу керек екен н б лд ред .
Т тынушы тоз ан жабды ьы арнайы абылдау
пункттер не
тк зу не немесе, егер
лтты
за намаларда р сат ет лген болса, сондай жа а
н мд сатып алу жа дайында компания а айтаруына
болады
НАЗАР АУДАРЫ ЫЗ! Егер аспаба ыз R600a
хладагент мен толтырыл ан болса (сервист к сертификатта
ж не аспапты
ш ндег табличкада к рсет лед ),
ескертем з б л – изобутан – жанатын таби и газ.
Хладагентт к жиег абайсызда за ымданса, кез келген
ашы оттан немесе потенциалды жану к здер нен аула
болы ыз, то азыт ыш т р ан жайда м ият желдет з.
Жай аума ы б йымда ы
рб р 8 г R600a
хладагент не 1 м3 болуы керек. То азыт ышы ызда ы
хладагент к лем то азыт ышты ш ндег паспортты
деректер бер лген табличкада к рсет лген.
А ау белг лер бар ж не ж нд л г не к м н
келт рген то азыт ышты еш ашан
оспа ыз,
авторландырыл ан сервист к орталы а хабарласы ыз.
НАЗАР
АУДАРЫ ЫЗ!
рыл ыны
ш нде электр аспаптарын пайдаланба ыз.
НАЗАР АУДАРЫ ЫЗ! рыл ыны корпусында
немесе осымша конструкцияда орналастырыл ан
вентиляциялы тес ктерд жаппа ыз!
НАЗАР АУДАРЫ ЫЗ! Хладагент жиектер н
за ымдануына жол берме з.
НАЗАР АУДАРЫ ЫЗ! нд руш сын аннан бас а
ер ту процес н жылдамдат ыш ралдарды немесе
бас а механикалы
рыл ыларды пайдаланба ыз.
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Техникалы
змет к рсету
ж
к м жасау

Включение и эксплуатация

Включение изделия

Кез келген жуу немесе ызмет к рсету
рекеттер н
орындамас
б рын,
то азыт ышты электр жел с нен ажыраты ыз.
То азыту ж не м здату б л мдер н ер ту.

KZ

.

,

.

Full No Frost ж йес автоматты т рде ер тед .
Таймер мезг л сайын жылыту элемент н осып
1 ы « ар тоны» ери
отырады да, буландыр ышта
бастайды. Ер ген су арналар ар ылы компрессорды
ст ндег ванна а а ып, сол жерде буланады.
ызмет к рсету ж не к т м жасау.
С зд
то азыт ышы ыз и с
шы пайтын
гигиеналы
ралдардан
жасал ан.
Осы
си-паттамаларды
ис
атты
шы атын
та амдарды кей н
жою
иын
болатын
и стерд пайда болуынан арылу ш н
а па ы
ынттап жабылатын контейнерлерде са та ыз.
То азыт ышты шк ж не сырт ы жа тарын жылы
суда ы ас содасыны ер т нд с нде ыл алдан ан,
губка немесе ж мса ш берекпен жуы ыз (сода да
жа сы дезинфектор болып табылады). Ас содасы
болма ан жа дайда бейтарап жу ыш
ралды
пайдаланы ыз.
Еш ашан органикалы ер тк штерд , абразивт , рамында хлор мен аммиак бар заттарды
пайдаланба ыз.
То азыт ыш жабды камерасыны ны ызда ышына немесе пластмассасына
рамында май
бар та амдар (майонез, с мд к майы немесе
етт майы ж не т.б.) тиген кезде, был ан ан
жерд бейтарап жу ыш ралмен кет р з.
Арт
рег ш
(Иес орнатады)
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Жары тандыру
шамын
ауыстыру
(кеп лд к
бойынша
ж ндеу
болып
табылмайды)
розеткадан
шы
,
Айырды
.
,
.
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15 Вт
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ВНИМАНИЕ!
После установки подождите примерно три часа
перед тем, как подключить холодильник к
электросети, чтобы быть уверенными, что хладагент
после транспортировки распределился должным
образом, – это необходимо для пра-вильной работы
холодильника.
Перед началом эксплуатации в холодильнике
необходимо вымыть внутренние поверхности холодильного
и морозильного отделений раствором пи-щевой соды.
УДАЛИТЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСПОРКИ между
компрессором и задней стенкой ниши, а также другие
распорки и клеящие ленты, удерживающие подвижные
части прибора от смещения.
Если прибор имеет защитное покрытие из полимерной
пленки, аккуратно удалите его, соблюдая меры
предосторожности, чтобы не повредить лакокрасочное
или полимерное покрытие деталей.
Ваш холодильник оснащен предохранителем
двигателя, который запускает компрессор только через 8
минут после включения изделия. Это происходит также
каждый
раз
после
внезапного
отключения
электропитания, как намеренного, так и случайного.
Морозильное отделение
В момент включения изделия установите регулятор
МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ на нужную вам температуру.
Рекомендуем включить функцию SUPER FREEZE для
ускорения охлаждения отделе-ния. Когда в отделении будет
достигнута оптималь-ная температура, функция отключится,
и вы можете разместить там замороженные продукты.
Холодильное отделение
В момент включения изделия установите регулятор
ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ на нужную вам температуру.
Рекомендуем включить функцию SUPER COOL для
ускорения охлаждения отделения: по прошествии нескольких
часов вы можете поместить в холодильник продукты.

Оптимальное использование
холодильного отделения

Система охлаждения Full No Frost (FNF) отличается
наличием вентиляционных решеток, расположенных в
верхней части холодильной камеры. Система FNF
обеспечивает циркуляцию холодного воздуха, удаляющего
влагу и препятствующего образованию инея. Не прислоняйте
продукты или емкости к задней стенке камеры во избежание
закрывания вентиляционных решеток и образования
конденсата.
Температура внутри холодильного отделения
автоматически регулируется в соответствии с заданным
значением. Мы рекомендуем устанавливать ручку
терморегулятора в среднее положение.
С целью обеспечения наилучших условий хра-нения
продуктов следуйте рекомендациям: при не-правильном
хранении даже самые свежие продукты быстро испортятся.
Вопреки общеизвестному мнению помните, что
приготовленные продукты можно хранить меньшее время,
чем свежие.
Холодильное отделение оборудовано удобными
полками, высота которых может регулироваться
благодаря специальным направляющим, это позволяет
размещать крупные упаковки и высокие бутылки.
Не ставьте в холодильник жидкости в емкостях без
крышки во избежание повышения влажности – это ведет к
повышению температуры в холодильной камере.
Секция «Свежесть» (Внимание! Вставлять до
упора в заднюю стенку.) с температурой на 3 – 50С
ниже средней температуры холодильного отделения
предназначена для таких продуктов, как ветчина, котлеты,
колбаса. Также в этом отделении рекомендуется хранить
скоропортящиеся продукты: парное мясо, рыбу и т. п.,
замораживание которых нежелательно, так как они будут
использованы в ближайшее время.
Секцию «Свежесть» не рекомендуется перемещать со
штатного места. Не прислоняйте продукты к вентиляционным
решеткам.Используйте функцию SUPER COOL для быстрого
понижения температуры, например, когда вы заполняете
отделение большим количеством продуктов. Эта функция
автоматически отключится по истечении установленного
времени.

CIS

Оптимальное использование
морозильного отделения
Продукты,
предназначенные
для
замораживания, следует тщательно упаковать, во
избежание образования излишнего инея. Перед тем
как поместить продукты в морозильное отделение,
охладите их в холодильнике.
1. Когда замораживаете свежие продукты, не
допускайте,
чтобы
они
касались
ранее
замороженных продуктов. Предпочтительно, чтобы продукты,
размещенные внутри морозильного отделения, не
соприкасались с задней и боковыми стенками.
Помните, что сохранность продуктов зависит от скорости
замораживания.
2.
Старайтесь
не
открывать
дверь
морозильного
отделения
во
время
замораживания.
3.
Для
правильного
хранения
и
легкости
последующего
размораживания
размещайте
продукты в морозильном отделении небольшими
порциями – это способствует более быстрому и
надежному замораживанию. Рекомендуем вести
записи с указанием даты замораживания.
4. В случае сбоев в электропитании или
случайного размораживания, когда холодильный
прибор
выключен,
не
открывайте
дверцу
морозильного
отделения.
Это
поможет
сохранить низкую температуру в морозильном
отделении на более длительный срок.
5.
Частично
размороженные
продукты
используйте для приготовления блюд с тепловой
обработкой.
6. Не помещайте в морозильное отделение на
длительное время полные стеклянные емкости с
замерзающими жидкостями, особенно если в них
находятся плотно закупоренные шипучие или
газированные напитки. Жидкость, кристаллизуясь,
может разрушить емкость.
7. Если температура окружающей среды в течение
продолжительного времени не превышает 140С,
то температура, необходимая для хранения продуктов,
не будет достигнута, что сократит время хранения
продуктов.
В морозильной камере система FNF препятствует
образованию наледи и смерзанию продуктов между
собой и освобождает пользователя от необходимости
производить регуляр-ную разморозку.
“SUPER FREEZE”. Д
ч
,
.

.

ч

ч

ч

“SUPER FREEZE”
,

э
,
ч
,
.
Функция ICE PARTY служит для охлаждения бутылок
с напитками от комнатной температуры до оптимальной
для употребления. Поместите бутылку в отделение для
замораживания и включите функцию ICE PARTY. Через
30 мин. функция автоматически отключится и раздастся звуковой сигнал, напоминающий о необхо-димости
извлечения бутылки из морозильного отделения.
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Техническое обслуживание и
уход

осу ж не пайдалану

Б йымды осу

CIS
Перед выполнением любых операций по
мойке и обслуживанию отсоедините холодильник от электросети.
1. Установите регулятор в положение ВЫКЛ.
2. Извлеките вилку сетевого шнура из розетки. Если это условие не будет соблюдено, может сработать звуковая сигнализация.
Размораживание холодильного
и
1
моро-зильного отделений
Cистема охлаждения Full No Frost
произво-дит режим оттайки автоматически.
Таймер периодически включает нагревательный элемент, происходит таяние “снеговой
шубы” с испарителя. Талая вода по каналам
стекает в ванночку над компрессором, где испаряется.
Обслуживание и уход
Ваш холодильник изготовлен из непахнущих
гигиеничных материалов. Для сохранения этих
характеристик всегда храните сильно пахнущие продукты в плотно закрывающихся контейнерах, чтобы избежать образования запахов,
которые потом будет сложно удалить.
Внутренние и внешние поверхности холодильника мойте губкой или мягкой тканью, смоченной в растворе пищевой соды в теплой воде
(сода также является хорошим дезинфектором).
При отсутствии пищевой соды используйте нейтральное моющее средство.
Никогда не используйте органические
растворители, абразивные, хлор- и аммиаксодержащие вещества.
(

,
. .)
.
^$ %&I8-"
~8()$%$*/&*$!)(0*/$ !/H9!A

Все съемные части можно мыть раствором
мыла или моющего средства в воде. Также их
можно мыть в посудомоечной машине. Помните,
что все съемные части необходимо тщательно
высушить перед тем, как поставить их обратно
в холодильник.
Пыль может скапливаться на конденсаторе
холодильника и препятствовать его нормальной работе. Осторожно пропылесосьте заднюю
стенку холодильника, используя подходящие
насадки.
Если вы не собираетесь использовать холодильник продолжительное время, разморозьте
его, вымойте внутри, высушите и оставьте двери приоткрытыми, чтобы избежать образования
неприятного запаха и плесени.
Характерные звуки включения терморегулятора и компрессора являются нормальными
звуками, возникающими при работе электрооборудования прибора.
Функция ОТПУСК. Если вы уезжаете не надолго, не нужно отключать холодильный прибор,
так как он оснащен функцией, которая позволяет при низком расходе электроэнергии поддерживать температуру в холодильном отделении
около +120С. Температура в морозильном отделении устанавливается на минимальное значение (-180С), что достаточно для хранения продуктов. Эта функция эффективна при условии
стабильности параметров электроснабжения в
вашей местности.
Замена лампы освещения (не является гарантийным ремонтом).
Отключите холодильник от сети, вынув
вилку из розетки. Лампы внутреннего освещения находятся в корпусе плафона освещения.
Выверните лампу и замените ее аналогичной
(мощностью не более 15 Вт).

НАЗАР АУДАРЫ ЫЗ!
То азыт ышты орнат аннан кей н оны электр жел с не
осар алында, тасымалда аннан кей н хладагентт д рыс
тарал анына сен мд болу ш н шамамен ш са аттай к те
т ры ыз – б л то азыт ышты д рыс ж мыс стеу ш н
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Б йымны

Бас ару панел

KZ

Предосторожности
и рекомендации

ипаттамасы

ON/OFF
Select button
refrigerator
Indicat refriger

Indicat freezer
Select button
freezer
HOLIDAY

Electronic
Temperature
Control

SUPER COOL

OPTIONS
I care

SUPER FREEZ

ICE PARTY
I Care

ҚОСУ/ӨШІРУ – осы батырманы басып бүкіл бұйымды
жалпы қосуға болады (тоңазытқыш және мұздатқыш
камераларын). Қызыл жарық диоды бұйымның өшірулі тұрғандығын көрсетеді, жасыл жарық диоды бұйымның қосылғандығын.
Бұйымды өшіру үшін ҚОСУ/ӨШІРУ батырмасын басып екі секунд ішінде ұстап тұрыңыз.
І Care батырмасы І Care функциясын қосу және өшіру
үшін пайдаланылады, (қуат жинақтау дәрежелері үшін ең
тиімді температура). Активизацйиялау кезінде AUTO және І
Care жарық диодтары бірге жанады.
Дабыл белгісі – жарық диоды бұйымның
жұмыс істеуіне қатысты барлық дабыл белгілерін
бақылайды
БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАЙТЫН ҚҰЛЫП балалардың
түрлі функцияларды кездейсоқ қосуынан болдырмау үшін,
басқару панеліндегі барлық батырмаларды оқшауландыруға
мүмкіндік
береді.
«Балалардан
қорғайтын
құлып»
функциясын қосу үшін «Дабыл белгісі» батырмасын басып екі
секунд ішінде ұстап туру керек, (дисплейлерде “CH” және
“LO” жазуы пайда болады. Аталмыш функцияны өшіру үшін
батырманы басып екі секунд ішінде ұстап тұрыңыз.
Тоңазыту камерасы: Температурасын реттеу Тоңазыту камерасындағы дисплейде көрсетілетін таңдалған
температураға сәйкес расталатын температура бағамын өзгертіге мүмкіндік береді. Сондай-ақ тек тоңазыту камерасын өшіру
үшін пайдалануға болады (дисплейде «__:__» көрсетіледі.
Мұздату камерасы: Температурасын реттеу - Мұздату камерасындағы дисплейде көрсетілетін, таңдалған
температураға сәйкес расталатын температура бағамын
өзгертуге мүмкіндік береді.
SUPER COOL баырмасы - SUPER COOL функциясын
қосады немесе өшіреді (жедел суыту). Тоңазытқыш
дисплейінде «SС» көрсетіледі.
SUPER FREEZE батырмасы - SUPER FREEZE
функциясын қосады немесе өшіреді (жедел мұздату).
Тоңазытқыш дисплейінде «SF» көрсетіледі.
HOLIDAY батырмасы - HOLIDAY функциясын
қосады немесе өшіреді (AUTO жарық диоды жанып тұрады).
ICE PARTY батырмасы - ICE PARTY функциясын қосады немесе өшіреді (Мұздату камерасындағы температураны шөлмекті суытуға қажетті мерзім ішінде бөлме температурасынан қолайлы температураға дейін төмендетеді.
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Температураны орнату
Егер бұйым қосулы тұрса, тоңазытқыш пен мұздатқыш дисплейлері, берілген уақытта орнатылған температураны көрсетеді. Олрады өзгерту үшін орнатылған температураны өзгерткіңіз келген камераға сәйкес батырмаларды жәй ғана басыңыз. Атап айтқанда батырмалардың біреуін
әр басқан сайын температура 1ºС – қа жоғарылайды немесе
төмендейді. Тоңазыту камерасы үшін таңдауға болатын температура бағамдары: +8ºС, +7ºС, +6ºС, +5ºС, +4ºС, +3ºС,
+2ºС; мұздату камерасында орнатуға болатын температура
бағамдары: -18ºС, -19ºС, -20ºС; -21ºС, -22ºС, -24ºС және -26ºС.
Егер «І Carе» функциясы қосулы болса, тоңазытқыштың ішкі және сыртқы жағдайына сәйкес бұйым температураны автоматты түрде реттейді; бұл функцияның істеп
тұрғаны туралы «AUTO» жазуы белгі беріп турады. Егер
стан-дартты сақтау температураларынан айырмашылығы
бар температураларда «І Carе» функциясын активизациялау
қажет болса, функция активизацияланған кезде «І Care» батырмасын басып, және оны ұстап турып жаңа темпе-ратураларды орнату қажет. Бұл жағдайда, тоңазыту камерасы
үшін 4ºС, 5ºС, және 6ºС, сондай-ақ мұздату камерсы үшін
-18ºС, -19ºС және -20ºС температураларын орнатуға болады.
Егер HOLIDAY функциясы белсенді болса, температураны реттеуге болмайды, бірақ бұйым өзін-өзі автоматты түрде реттейді, бұл ретте, аталмыш жағдай үшін тыйымды бейімдеу қолданылады: тоңазыту камерас үшін +12ºС; және мұздату камерас үшін -18ºС. берілген функция «AUTO» жазуымен
белгіленеді.
Функцияны қосу және өшіру үшін сәкес батырманы жәй
ғана басыңыз, және функцияның күй-жайын сәйкес жарық диодының қосылуы немесе өшірілуі (дабылдайды) белгі береді.
Кейбір функциялар (SUPER COOL, SUPER FREEZE,
ICE PARTY, І CARE) басқалармен үйлеспейді (HOLIDAY...);
сіз бұйымды ең дұрыс пайдалануға көмектесетін орнатылған
басымшылықтар реті екені естеріңізде болсын.
ICE PARTY функциясы аяқталған кезде, сәйкес жарық
диодының жыпықтауын тоқтату үшін ICE PARTY батырмасын басыңыз. Жыпықтау функцияның аяқталуын, және
шқөлмекті мұздату камерасынан шығару қажеттігін білдіреді.

! Сохраните данное руководство. Оно должно
быть в комплекте с холодильником в случае продажи,
передачи оборудования или при переезде на новую
квартиру, чтобы новый владелец оборудования мог
ознакомиться с правилами его функционирования и
обслуживания.
! Внимательно прочитайте руководство: в нем
содержатся важные сведения по установке и
безопасной эксплуатации вашего холодильника.
1. Холодильник разработан для использования
внутри помещений. Ни при каких обстоятельствах не
используйте холодильник на улице.
2. Холодильник должен использоваться в домашних
условиях для замораживания и хранения
замороженных и охлаж денных продуктов в
соответствии с данной инструкцией. Не разрешайте
детям пользоваться холодильником без присмотра.
3.
(
)
,

CIS

11. ВНИМАНИЕ! Запрещается контакт задней
стенки (решетки конденсатора) холодильника с гиб ким газовым металлорукавом, используемым для
подключения газовой плиты.
12. Если Вы решили больше не использовать Ваш
холодильник, перед тем как выбросить, позаботьтесь
об его утилизации. Ваш холодильник содержит
циклопентановый газ в изоляционной пене . Вам
необходимо связаться с местной организацией,
ответственной за утилизацию.
13. Повторное включение прибора (например при
случайном отключении) осуществляйте через 5-10
минут.
Правильная утилизация этого продукта.
WEEЕ. (Распространяется на Европейский союз
и другие страны Европы, где существует система
сбора и утилизации изношенной бытовой
техники.)

,
.

,

.
4. Не касайтесь холодильника влажными руками.
5.
Не
пользуйтесь
удлинителями
и
переходниками. Помните, что включение холодильника
с использованием переходников и удлинителей создает
потенциальную опасность возгорания. Производитель
не
несет
ответственности
за
возгорания,
произошедшие из-за использования переходников
и удлинителей, а также соединительного кабеля,
сечение которого не соответствует потребляемой
мощности. При установке холодильника необходимо
проверить соответствие характеристик сети и
электроприборов холодильника. Не вынимайте вилку
из розетки за провод: это очень опасно. Не придвигайте
холодильник вплотную к сетевой вилке. При
повреждении шнура питания его следует заменить
специальным шнуром или комплектом, получаемым у
изготовителя или его представителя. Замена кабеля
должна производиться только квалифицированным
персоналом.
6. Не касайтесь внутренних охлаждающих
поверхностей холодильника, особенно если ваши
руки мокрые. Не кладите в рот куски льда, только
что вынутые из морозильника, – так можно
получить местное обморожение.
7. Перед выполнением любых операций по мойке
или обслуживанию отсоедините холодильник от сети.
8. Если холодильник предназначен для замены
старого, имеющего запирающие устройства на двери,
перед
тем
как
выброс ить
с тарый
холодильник, выведите из строя или снимите
запирающее устройство. Это необходимо для
того,
чтобы
обезопасить
детей,
которые
могут играть с выброшенными предметами
и рискуют быть запертыми внутри холодильника.
9. При возникновении нестандартной ситуации
отключите холодильник от сети и позвоните в
сервисный центр, телефон которого напечатан в
гарантийном документе (сервисном сертификате).
Перед звонком в сервисный центр прочитайте
раздел «Неисправности и методы их устранения».
10. Запрещается изменение конструкции
не
холодильника
и
вмешательство
лиц,
уполномоченных производителем на гарантийный
ремонт.

Эта маркировка на продукте или в литературе
указывает, что продукт не должен утилизироваться совместно с другими бытовыми отходами для
предот вращения возможного вреда окружающей
среде от неконтролируемого распространения отходов и повторного использования материалов.
Потребитель может сдать изношенное оборудование в специальных пунктах приема или, если это
разрешено национальными законодательствами,
возвратить компании при покупке нового аналогичного продукта.
ВНИМАНИЕ! В случае, если Ваш прибор заправлен хладагентом R600а (обозначение в сервисном
сертификате и на табличке внутри прибора), предупреждаем Вас, что это изобутан – природный газ,
который является горючим. При случайном повреждении контура хладагента избегайте любых видов
открытого огня или потенциальных источников воспламенения и тщательно проветрите помещение,
где стоит холодильник.
Объем помещения должен составлять 1 м3 на
каждые 8 г хладагента R600a в изделии. Количество хладагента, содержащееся в вашем конкретном
холодильнике, указано на табличке с паспортными
данными внутри холодильника.
Никогда не включайте холодильник с признаками
повреждения; если у вас возникли сомнения в исправности изделия, обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
ВНИМАНИЕ! Не используйте внутри устройства электрические приборы.
ВНИМАНИЕ! Не загораживайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе устройства или во встраиваемой конструкции!
ВНИМАНИЕ! Не допускайте повреждения контура хладагента.
ВНИМАНИЕ! Не используйте механические
устройства или другие средства для ускорения
процесса оттаивания, кроме рекомендуемых изготовителем.
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Неисправности и методы их
устранения

Б йымны

ипаттамасы

CIS
Íåèñïðàâíîñòè:

Âîçìîæíûå ïðè÷èíû/ ðåøåíèÿ:

Äèñïëåé ïîëíîñòüþ âûêëþ÷åí.

Âèëêà íå âñòàâëåíà â ýëåêòðè÷åñêóþ ðîçåòêó, ëèáî âñòàâëåíà íåäîñòàòî÷íî
äëÿ ñîçäàíèÿ êîíòàêòà, ëèáî â äîìå íåò ýëåêòðîýíåðãèè.

Êîìïðåññîð íå çàïóñêàåòñÿ.
Çâóêîâîé ñèãíàë òðåâîãè, íà
äèñïëåå çàæèãàåòñÿ ñâåòîäèîä
ÑÈÃÍÀË ÒÐÅÂÎÃÈ, è ìèãàåò
ëàìïà îñâåùåíèÿ õîëîäèëüíèêà.
Çâóêîâîé ñèãíàë òðåâîãè,
çàãîðàåòñÿ ñâåòîäèîä ÑÈÃÍÀË
ÒÐÅÂÎÃÈ, è íà äèñïëåå
ïîÿâëÿåòñÿ ñîîáùåíèå A1.
Çâóêîâîé ñèãíàë òðåâîãè, ìèãàåò
ñâåòîäèîä ÑÈÃÍÀË ÒÐÅÂÎÃÈ, è
íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ
ñîîáùåíèå A2.
Õîëîäèëüíèê è ìîðîçèëüíèê íå
îõëàæäàþò êàê ñëåäóåò.
Ïðîäóêòû âíóòðè õîëîäèëüíîé
êàìåðû íà÷èíàþò çàìåðçàòü.
Êîìïðåññîð ðàáîòàåò ïîñòîÿííî.

Íå âðàùàåòñÿ âåíòèëÿòîð
âîçäóõîîõëàäèòåëÿ.

Ïðèáîð ïðîèçâîäèò ìíîãî øóìà.

Ïðèáîð îñíàùåí çàùèòîé êîìïðåññîðà

Жалпы к р н

(ñì. Çàïóñê è èñïîëüçîâàíèå).

Äâåðü õîëîäèëüíèêà áûëà îòêðûòà áîëåå äâóõ ìèíóò. Óñòðîéñòâî çâóêîâîé
ñèãíàëèçàöèè ïåðåñòàíåò ðàáîòàòü, åñëè çàêðûòü äâåðü.

HBD 1181.3NFHL
HBD 1181.3NFH
HBD 1182.3NFH
HBD 1182.3MNFH

KZ

Òåìïåðàòóðà âíóòðè ìîðîçèëüíèêà ñëèøêîì âûñîêàÿ. Ðåêîìåíäóåì âàì
èñïîëüçîâàòü ðàçìîðîæåííûå ïðîäóêòû â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ èëè çàìîðîçèòü èõ
âòîðè÷íî ïîñëå ïðèãîòîâëåíèÿ.
×òîáû âûêëþ÷èòü çâóêîâîå ñèãíàëüíîå óñòðîéñòâî, íàæìèòå íà êíîïêó ON/OFF.
Òåìïåðàòóðà â ìîðîçèëüíèêå îïàñíî âûñîêàÿ: ïðîäóêòû íåëüçÿ åñòü.
Ðåêîìåíäóåì îáðàòèòüñÿ â Ñëóæáó ñåðâèñà.
×òîáû âûêëþ÷èòü çâóêîâîå ñèãíàëüíîå óñòðîéñòâî íàæìèòå íà êíîïêó ON/OFF.
- Ïëîõî çàêðûòû äâåðè, èëè ïîâðåæäåíû óïëîòíèòåëè.
- Äâåðè îòêðûâàþòñÿ ñëèøêîì ÷àñòî.
- Óñòàíîâëåíà ñëèøêîì âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà
(ñì. Çàïóñê è èñïîëüçîâàíèå)
- Õîëîäèëüíèê èëè ìîðîçèëüíèê ïåðåïîëíåí.
Óñòàíîâëåíà ñëèøêîì íèçêàÿ òåìïåðàòóðà

Бас ару панел

CEPГETIK
CEKЦИЯСЫ
С РЕ *

(ñì. Çàïóñê è èñïîëüçîâàíèå).

- Áûëà íàæàòà êíîïêà SUPER FREEZE (áûñòðàÿ çàìîðîçêà)
- Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû î÷åíü âûñîêàÿ.

Ж мырт аларды
са тау а арнал ан
ондыр ысы бар,
азы т л кке арнал ан
шеш лмел балкон
Б телкелерге арнал ан
балкон

-Ñèñòåìà âîçäóõîîõëàäèòåëÿ àêòèâèðóåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè, òîëüêî êîãäà
ñòàíîâèòñÿ íåîáõîäèìî âîññòàíîâèòü èäåàëüíûå ðàáî÷èå óñëîâèÿ âíóòðè
õîëîäèëüíîé êàìåðû.
- Ïðèáîð íå áûë óñòàíîâëåí íà ïëîñêîé ãîðèçîíòàëüíîé ïîâåðõíîñòè
Óñòàíîâêà).
- Ïðèáîð óñòàíîâëåí ìåæäó øêàôàìè, êîòîðûå âèáðèðóþò è ñîçäàþò øóì.
- Õëàäàãåíò âíóòðè õîëîäèëüíèêà ñîçäàåò íåáîëüøîé øóì, äàæå êîãäà
êîìïðåññîð íå ðàáîòàåò. Ýòî íå äåôåêò, ýòî íîðìàëüíî.

Балкон

(ñì.

Жем стер мен жидектерге
арнал ан ж ш к*

М з а арнал ан формасы бар м здату а ж не
са тау а арнал ан б л м

Са тау а арнал ан
б лм

Ýëåêòðè÷åñêîå âîçìóùåíèå â ñåòè èëè êðàòêîâðåìåííûå ïåðåðûâû ïîäà÷è
ýíåðãîñíàáæåíèÿ.
Íåèñïðàâíîñòü, ñâÿçàòüñÿ ñî Ñëóæáîé ñàðâèñà.
Â ðåçóëüòàòå òåìïåðàòóðíûõ äåôîðìàöèé ñîñòàâíûõ ÷àñòåé õîëîäèëüíîãî
ïðèáîðà ìîæåò ñëûøàòüñÿ «ïîòðåñêèâàíèå», ÷òî íå ÿâëÿåòñÿ äåôåêòîì è íå
âëèÿåò íà ðàáîòîñïîñîáíîñòü ïðèáîðà.
Ïðåæäåâðåìåííîå çàâåðøåíèå
ôóíêöèé.

Бей мдеу т рег штер

* Саны ж не/немесе орналасуы бойынша т рлен п отыратын б лшектер

Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ
ñîîáùåíèå (íàïð., F01)
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Орнату

Орналастыру ж не осу
Б л
н с аулы ты
са та ыз.
Ол
то азыт ышты сатып ал ан, берген немесе
жа а п терге к шкен жа дайларда жабды пен
б рге болуы
ажет, я ни жа а иес оны
ж мыс стеу ж не о ан
ызмет к рсету
ережелер мен таныса алатын болуы керек.
Н с аулы ты м ият о ып шы ы ыз:
онда то азыт ышты орнату мен пайдалану
ау пс зд г туралы ма ызды м л меттер
бер лген.
Д рыс орнату то азыт ышты
ти мд
ж не бер к жумыс стеу н амту ш н ажет.

KZ

Вентиляция
То азыт ышты
компрессоры
мен
конденсаторы ж мыс барысында
ызады,
сонды тан жеткілікті д режеде вентиляциямен
амтамасыз ету ажет. То азыт ыш алыпты
ыл алдылы та ы жа сы желдетілген б лмеде
орналастырылуы
ажет.
То азыт ышты
ыл алдылы ы жо ары б лмеде, мысалы, ваннада,
жерт леде орналастыру а тыйым салынады.
Орнату кезінде ауа еркін ту шін аспапты
жан-жа ынан (3-5 см) ж не
стінен 10 см
минималды са ылау
алдыры ыз. Аспапты
арт ы жа ынан ауа жылжуына кедергі болмасын.
Жылу к здер не жа ын орналастырма ыз
То азыт ышты тікелей к н к зіне немесе
жылу к здеріне жа ын (ас й плитасына,
духовка а, каминге) жа ын орналастырмау
керек
Тег стеу
То азыт ыш жа сы ж мыс істеу шін оны
тегіс жерде т р аны ж н. То азыт ышты орнына
ой аннан кейін, оны алды ы жа ында ы
бейімдеуші тіректерін айналдыру ар ылы
т зеті з. То азыт ышты арт а шал аюы 5°тан арты болмауы керек.

Техническое обслуживание
Техн чне обслуговування
лектр жел с не осу
То азыт ыш электр тогына
шыраудан 1
классты ор аныс д режесімен жасал ан ж не
электр желісіне жерлендіруші байланысы бар
екі полюсты розетка к мегімен осылады.
Электр желісіне оспас б рын к з жеткізі з:
– желі кернеуі то азыт ыш б лімшені есігіне
таман о
жа ында орналас ан табличкада
к рсетілген деректерге с йкес келетіндігіне;
– электр
розеткасыны
жерлендіруші
байланысы электрлі т рде тікелей электр
желісіні
оректендіруші кабеліні жерлендіругі
сымымен
осыл анына ( осылыс сымы 10Адан кем емес ток а есептелген болуы керек);
– розетка мен айыр бір типті екеніне; егер
айыр розетка а с йкес келмейтін болса, оны
розетка а с йкес келетін жа асына ауыстыру
керек (тек білікті мамандар ана ж ргізу керек).
То азыт ыш сіз розетка а р ашан да ол
жеткізе алатындай етіп орналастырылуы
керек. Осы н с аулы та баяндал ан,
лкен
уатты т рмысты
аспаптар а
ойылатын
ауіпсіздік талаптарын б зу ар ылы осыл ан
жабды
потенциалды т рде
ауіпті болып
табылады. Екі сымды электр желісіне тікелей
осылатын то азыт ышты
ор аныс
шіру
рыл ысын орнату ар ылы пайдаланады, оны
параметрлеріні м ндері мынадай болуы ажет:
номиналды кернеу диапазоны – 220-дан 240В/
50 Гц-ке дейін, іске осылу табалдыры ы – 30
мА арты емес, іске осылуыны номиналды
уа ыты – 0,1 с.
Егер к рсетілген орнату нормаларын б зу
н тижесінде денсаулы а немесе м лікке
залал келтірілетін болса,
ндіруші ол
шін
жауапкершілік ж ктемейді.

Перед тем как обратиться в сервисный центр:
– проверьте, можно ли устранить неисправность
самостоятельно (см. раздел «Неисправности и
методы их устранения»);
– если неисправность не устраняется, позвоните в
ближайший сервисный центр (список в сервисном
сертификате).
При обращении в сервисный центр необходимо
сообщить:
– модель изделия;
– серийный номер изделия (эти данные вы найдете
в табличке с техническими характеристиками,
расположенной на левой стенке холодильной
камеры); – характер неисправности.
Не пользуйтесь услугами лиц, не уполномоченных производителем.
При ремонте требуйте использования оригинальных запасных частей.

Сервис 5
Программа сервисного обслуживания от
производителя на 5 лет*
В течение 6 месяцев с даты приобретения техники
у вас есть возможность стать участником сервисной
программы «Сервис 5» от Indesit*.
В течение 5 лет с момента приобретения техники
для вас становятся бесплатными:
• Услуги по ремонту силами специалистов авторизованных сервисных центров.
• Оригинальные запчасти.
• Транспортировка техники до сервисного
центра и обратно в случае необходимости.
• Предоставление подменного фонда на время
ремонта в случае необходимости.
• Консультации специалистов по вопросам
правильной эксплуатации техники и подбор профессиональных средств по уходу за ней.
• Диагностика состояния техники после
окончания основной гарантии.
Воспользуйтесь этой возможностью и узнайте, как активизировать предложение, в вашем
сервисном сертификате
* Программа действует только на территории РФ.
Продукция сертифицирована
на соответствие ГОСТам:
ГОСТ Р 52161.2.24-2007
ГОСТ Р 51318.14.1-2006
ГОСТ Р 51318.14.2-2006
ГОСТ Р 51317.3.2-2006
ГОСТ Р 51317.3.3-2008
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Код органа по
сертификации

Перед тим як звернутися до сервісного центру:
- перевірте, чи можна усунути несправність
самостійно (див. «Несправності та методи їх
усунення»);
- якщо несправність не можна усунути, подзвоніть
до найближчого сервісного центру (список у
сервісному сертифікаті).

UA

При зверненні до сервісного центру необхідно повідомити:
- модель виробу;
- серійний номер виробу;
(цю інформацію Ви знайдете в табличці з
технічними характеристиками, що розташована на
лівій стінці холодильної камери);
- характер несправності.
Не
користуйтеся
послугами
уповноважених виробником.
Під час ремонту вимагайте
оригінальних запасних частин.

осіб,

CIS

не

використання

Техніка відповідає вимогам наступних технічних регламентів:
1.
·
IEC 60335-2-24:2008 (IEC 60335-2-24:2002,
IDT)
2.
·
CISPR 14-1:2004 (CISPR 14-1:2000, IDT) ,
·
CISPR 14-2:2007 (CISPR 14-2:2001, IDT) ,
·
IEC 61000-3-2:2004 (IEC 61000-3-2:2004,
IDT),
·
EN 61000-3-3:2004 (EN 61000-3-3:1995,
IDT)
3.
·
4.

EN 153:2009
.

·

1057
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Безпека - гарна звичка

! Збережіть цю інструкцію. Вона має бути в комплекті з
холодильником у разі продажу, передачі обладнання або
при переїзді на нову квартиру, щоб новий власник
обладнання міг ознайомитися з правилами його
функціонування та обслуговування.
! Уважно прочитайте інструкцію: у ній містяться важливі
відомості з установки та безпечної експлуатації Вашого
холодильника.
1. Холодильник розроблений для використання всередині
приміщень. За жодних умов не використовуйте
холодильник на вулиці.
2. Холодильник має використовуватися в домашніх умовах
для заморожування та зберігання заморожених і
охолоджених продуктів відповідно до даної інструкції. Не
дозволяйте дітям користуватися холодильником без
догляду.
3. Прилад не призначений для використання особами
(включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або
розумовими здібностями або при відсутності у них
життєвого досвіду або знань, якщо вони не перебувають під
контролем або не проінструктовані щодо використання
приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Діти
мають знаходитися під контролем для недопущення гри з
приладом.
4. Не торкайтеся холодильника вологими руками.
5. Не користуйтеся подовжувачами та перехідниками!
Пам’ятайте, що включення холодильника з використанням
перехідників та подовжувачів створює потенційну
небезпеку загоряння. Виробник не несе відповідальності за
загоряння,
що
відбувається
через
використання
перехідників і подовжувачів, а також з’єднувального
кабелю, перетин якого не відповідає споживаній
потужності. При установці холодильника необхідно
перевірити відповідність характеристик мережі та
електроприладів холодильника. Не виймайте вилку з
розетки за провід: це дуже небезпечно. При пошкодженні
шнура живлення його слід замінити спеціальним шнуром
або комплектом, який можна отримати у виробника або
його представника. Заміна кабелю має проводитися лише
кваліфікованим персоналом.
6. Не торкайтеся внутрішніх охолоджувальних поверхонь
холодильника, особливо якщо Ваші руки мокрі. Не кладіть
до
рота
шматки
льоду,
щойно
вийняті
з морозильника, - так можна отримати місцеве
обмороження.
7. Перед виконанням будь-яких операцій з миття або
обслуговування від’єднайте холодильник від мережі.
8. Якщо холодильник призначений для заміни старого, що
має замикаючі пристрої на дверцятах, перед тим як
викинути старий холодильник, виведіть із ладу або зніміть
замикаючий пристрій. Це необхідно для того, щоб
убезпечити дітей, які можуть гратися з викинутими
предметами та ризикують бути замкненими всередині
холодильника.
9. При виникненні нестандартної ситуації відключіть
холодильник від мережі та зателефонуйте до сервісного
центру, телефон якого надруковано у гарантійному
документі
(сервісному
сертифікаті).
Перед
дзвінком до сервісного центру прочитайте розділ «Несправності та методи їх усунення».
10. Забороняється зміна конструкції холодильника та
втручання осіб, не уповноважених виробником на
гарантійний ремонт.
11. УВАГА! Забороняється контакт задньої стінки (решітки
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Обслуговування та догляд

конденсатора)
холодильника
з
гнучким
газовим
металорукавом, що використовується для підключення
газової плити.
12. Якщо ви вирішили більше не використовувати ваш
холодильник, перед тим як викинути, подбайте про його
утилізацію. Ваш холодильник містить циклопентановий газ
в ізоляційній піні, у цьому випадку вам необхідно зв'язатися
з місцевою організацією, відповідальною за утилізацію.
13. Повторне включення приладу (наприклад при
випадковому відключенні) здійснюйте через 5-10 хвилин.
Правильна
утилізація
цього
продукту.
WEEE
(Поширюється на Європейський Союз та інші країни
Європи, де існує система збору та утилізації зношеної
побутової техніки.)

Це маркування на продукті або в літературі вказує, що
продукт не повинен утилізуватися разом з іншими
побутовими відходами для запобігання можливій шкоді
навколишньому середовищу через неконтрольоване
поширення відходів, а також для оптимізації процесу
переробки та повторного використання матеріалів.
Споживач може здати зношене обладнання до спеціальних
пунктів прийому або, якщо це дозволено національним
законодавством, повернути компанії при покупці нового
аналогічного продукту.
УВАГА! У разі якщо Ваш прилад заправлений
холодоагентом R600a (позначення в сервісному сертифікаті
та на табличці всередині приладу), попереджаємо Вас, що
це ізобутан - природний газ, який є пальним. При
випадковому пошкодженні контуру холодоагента уникайте
будь-яких видів відкритого вогню або потенційних джерел
загоряння та ретельно провітріть приміщення, де стоїть
холодильник.
Обсяг приміщення має становити 1 м3 на кожні 8 г
холодоагента R600a у виробі. Кількість холодоагента, що
міститься у вашому конкретному холодильнику, зазначена
на табличці з паспортними даними всередині холодильника.
Ніколи не вмикайте холодильник з ознаками пошкодження;
якщо у вас виникли сумніви у справності виробу, зверніться
до авторизованого сервісного центру.

Перед виконанням будь-яких операцій з миття та
обслуговування
від’єднайте
холодильник
від
електромережі.
Розморожування холодильного
та морозильного
відділення
Система охолодження
виробляє режим відтавання
автоматично.
Таймер періодично вмикає нагрівальний елемент,
відбувається танення “снігової шуби” та випарника. Тала
вода стікає у ванночку над компремором, де випаровується.
Обслуговування та догляд
Ваш холодильник виготовлений із гігієнічних матеріалів,
що не мають запаху. Для збереження цих характеристик
завжди зберігайте продукти, що сильно пахнуть, у
контейнерах, що щільно закриваються, щоб уникнути
утворення запахів, яких потім буде складно позбутися.
Внутрішні та зовнішні поверхні холодильника мийте губкою
або м’якою тканиною, змоченою в розчині харчової соди в
теплій воді (сода також є добрим дезінфектором). За
відсутності харчової соди використовуйте нейтральний
мийний засіб.
Ніколи не використовуйте органічні розчинники,
абразивні, хлор та речовини, що містять аміак
При потраплянні продуктів, що містять масло (майонез,
рослинна олія або тваринний жир і т.п.) на ущільнювач або
пластмасу камери холодильного приладу негайно вилучіть
забруднення нейтральним миючим засобом.

Задній упор
(встановлюється власником)

Усі зйомні частини можна мити розчином мила або
мийного засобу у воді. Також їх можна мити в
посудомийній машині. Пам’ятайте, що всі зйомні частини
необхідно ретельно висушити, перед тим як поставити їх
назад у холодильник.
Пил може накопичуватися на конденсаторі холодильника та
перешкоджати його нормальній роботі. Обережно
пропилососьте
задню
стінку
холодильника,
використовуючи відповідні насадки.
Якщо Ви не збираєтеся використовувати холодильник
протягом тривалого часу, розморозьте його, вимийте
всередині, висушіть та залиште дверцята відчиненими, щоб
уникнути утворення неприємного запаху та цвілі.
Характерні звуки вмикання терморегулятора та компресора
є нормальними звуками, що виникають при роботі
електрообладнання приладу.
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Функція HOLIDAY. Якщо ви їдете ненадовго, не
потрібно відключати холодильний прилад, тому що він
оснащений функцією, що дозволяє при низькій витраті
електроенергії підтримувати температуру в холодильному
відділенні близько +12°С. Температура в морозильному
відділенні встановлюється на мінімальне значення (-18°С),
що достатньо для зберігання продуктів. Ця функція
ефективна
за
умови
стабільності
параметрів
електропостачання у вашій місцевості.





Заміна лампи освітлення (не є гарантійним ремонтом).
Відключіть холодильник від мережі, вийнявши вилку з
розетки. Лампа внутрішнього освітлення знаходиться в
задній частині корпуса плафона освітлення. Викрутіть
лампу та замініть її аналогічною (потужністю не більше 15
Вт).

 

УВАГА! Не використовуйте всередині пристрою
електричні прилади.
УВАГА! Не загороджуйте вентиляційні отвори,
розташовані в корпусі пристрою або в конструкції, що
вбудовується!
УВАГА!
Не
допускайте
ушкодження
контуру
холодоагента.
УВАГА! Не використовуйте механічні пристрої або інші
засоби для прискорення процесу відтавання, крім
рекомендованих виробником.
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Рекомендац щодо економ

Правильно встановлюйте холодильник
На відстані від джерел тепла, у приміщенні, що добре
провітрюється, відповідно до рекомендацій параграфа
«Установка» («Вентиляція»).
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Правильно встановіть температуру
Установіть терморегулятор у середнє положення.
Встановлення занадто низької температури позначиться
лише на підвищенні витрат електроенергії, але не
поліпшить збереження продуктів. Занадто низька
температура може зашкодити збереженню овочів,
готового м'яса та сиру.
Не переповнюйте
Для збереження продуктів важлива достатня циркуляція
повітря. Переповнення продуктами заважає вільній
циркуляції повітря, правильній роботі холодильника та
викликає додаткову витрату електроенергії.

Зачиняйте щільно
Стежте за тим, щоб ущільнювальна гума на дверцятах
холодильника залишалася чистою та щільно прилягала до
корпуса при зачиненні, це дозволить уникнути витоку
холодного повітря.
Не поміщайте гарячу їжу
Гарячі продукти, поміщені в холодильник, негайно
підвищують температуру на кілька градусів. Дайте
охолонути продуктам і посуду до кімнатної температури,
перед тим як поміщати їх у холодильник.

Несправності:

Можливі причини/ рішення:

Дисплей повністю вимкнений.

Вилка не вставлена в електричну розетку або вставлена недостатньо для створення контакту,
або в будинку немає електроенергії.
Прилад оснащений захистом компресора (див. «Запуск і використання»).

Компресор не запускається.
Дисплей увімкнений,
тьмяний.

але

він

Висмикніть і переверніть вилку, перш ніж знову вставити її в розетку.

Звуковий сигнал тривоги, на
дисплеї з'являється повідомлення,
запалюється світлодіод СИГНАЛ
ТРИВОГИ та блимає лампочка
холодильника.

Двері холодильника були відкриті більше двох хвилин. Пристрій звукової сигналізації
перестане працювати, якщо закрити двері або якщо натиснути кнопку СКИДАННЯ СИГНАЛУ
ТРИВОГИ (RESET ALARM).

Звуковий
сигнал
тривоги,
загорається світлодіод СИГНАЛ
ТРИВОГИ і на дисплеї з'являється
повідомлення.

Температура всередині морозильники занадто висока. Морозильна камера буде підтримувати
температуру близько 0оС, щоб продукти не заморожувалися повторно, дозволяючи вам
використовувати їх протягом 24 годин або заморозити їх удруге після готування. Щоб
вимкнути звуковий сигнальний пристрій, натисніть на кнопку СКИДАННЯ СИГНАЛУ
ТРИВОГИ (RESET ALARM). Натисніть іще раз, щоб видалити повідомлення на дисплеї,
відключити світлодіод СИГНАЛ ТРИВОГИ та відновити нормальну роботу.

Звуковий сигнал тривоги, блимає
світлодіод СИГНАЛ ТРИВОГИ і
на дисплеї з'являється
повідомлення.

Температура в морозильнику небезпечно висока: продукти не можна їсти. Морозильник буде
підтримувати температуру приблизно 0оС. Щоб вимкнути звуковий сигнальний пристрій,
натисніть на кнопку СКИДАННЯ СИГНАЛУ ТРИВОГИ (RESET ALARM). Натисніть іще раз,
щоб видалити повідомлення на дисплеї, відключити світлодіод СИГНАЛ ТРИВОГИ та
відновити нормальну роботу.
- Погано закриті двері або ушкоджені ущільнювачі.
- Двері відкриваються занадто часто.
- Встановлена занадто висока температура (див. «Запуск і використання»).
- Холодильник або морозильник переповнений.

Холодильник та морозильник не
охолоджують, як потрібно.

Продукти всередині холодильної
камери починають замерзати.
Компресор працює
постійно.

Не обертається вентилятор
повітроохолоджувача.
Прилад виробляє багато шуму.

Передчасне завершення функцій.
На дисплеї з'являється
повідомлення (напр., F01).
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Тримайте дверцята зачиненими
Відчиняйте дверцята лише за необхідності, пам’ятайте,
що кожне відчинення дверцят трохи підвищує
температуру всередині холодильника і на відновлення
колишньої температури затрачається електроенергія.

Встановлена занадто низька температура (див. «Запуск і використання»).
- Була натиснута кнопка SUPER FREEZE (швидка заморозка): горить або блимає жовта
лампочка SUPER FREEZE (див. «Опис»).
- Двері погано закриті або постійно відкриті.
- Температура навколишнього середовища дуже висока.
- Відкриті двері холодильника.
- Система повітроохолоджувача активується автоматично, лише коли стає необхідним
відновити ідеальні робочі умови всередині холодильної камери.
- Прилад не було встановлено на плоскій горизонтальній поверхні (див. «Установка»).
- Прилад встановлено між шафами, які вібрують і створюють шум.
- Холодоагент усередині холодильника створює невеликий шум, навіть коли
компресор не працює. Це не дефект, це нормально.
Електричне «збурювання» у мережі або короткочасні перерви подачі енергопостачання.
Отвір для зливу води закупорився (див. «Обслуговування»).
У результаті температурних деформацій складових частин холодильного приладу може чутися
«потріскування», що не є дефектом і не впливає на працездатність приладу.

Установка та включення

Правильна установка необхідна для забезпечення надійної та
ефективної роботи холодильника.
Вентиляція
Холодильник має бути встановлений у добре провітрюваному
приміщенні з нормальною вологістю. Заборонено встановлювати
холодильники в приміщеннях з підвищеною вологістю, наприклад,
у ванних кімнатах, підвалах.
При установці забезпечте мінімальні зазори (3–5 см) по боках
приладу та 10 см зверху для вільної циркуляції повітря. Не
перекривайте рух повітря позаду приладу.
Не розташовуйте поблизу джерел тепла
Не встановлюйте холодильник порядч із джерелами тепла:
кухонними плитами, духовками, камінами; оберігайте від прямих
сонячних променів.
Вирівнювання
Холодильник має знаходитися на рівній поверхні. Відрегулюйте
його положення шляхом обертання регулювальних опор у його
передній частині. Нахил холодильника назад не повинен
перевищувати 5о.
Підключення до електромережі
Холодильник виконаний за ступенем захисту від ураження
електричним струмом класу 1 і підключається до електричної
мережі за допомогою двополюсної розетки із заземлюючим
контактом.
Перед підключенням до електромережі переконайтеся, що:
–
напруга мережі відповідає даним, зазначеним у
табличці, яка знаходиться на правій стороні холодильного
відділення з боку дверей, а саме ~ 220-240В;
– заземлюючий контакт електричної розетки безпосередньо
електрично з'єднаний із заземлюючим проводом живильного
кабелю електричної мережі (сполучний провід має бути
розрахований на струм не менше 10А);
– розетка і вилка одного типу; якщо вилка не підходить до розетки,
розетку слід замінити на відповідну вилці живильного шнура
(роботи має виконувати кваліфікований електрик).
Холодильник має бути встановлений таким чином, щоб ви завжди
мали доступ до розетки. Холодильник, підключений із порушенням
вимог безпеки побутових приладів великої потужності, викладених
у цій інструкції, є потенційно небезпечним. Холодильник, що
безпосередньо підключається до двопровідної електромережі,
експлуатують із пристроєм захисного відключення (УЗО), що має
наступні значення параметрів: діапазон номінальних напруг – від
220 до 240В/50 Гц, поріг спрацьовування – не більше 30 мА,
номінальний час спрацьовування – 0,1 с.
Виробник не несе відповідальності за збиток здоров'ю та власності,
якщо він викликаний недотриманням зазначених норм установки.
УВАГА!
Після установки почекайте приблизно три години перед тим,
як підключити холодильник до електромережі, – це необхідно
для правильної роботи холодильника.
Перед початком експлуатації в холодильнику необхідно вимити
внутрішні поверхні холодильної та морозильної камер розчином
харчової соди.

ВИЛУЧІТЬ
ТРАНСПОРТНІ
РОЗПІРКИ
між
компресором і задньою стінкою ніші, а також інші розпірки,
клеючі стрічки, що утримують рухливі частини приладу від
зсуву.
Якщо прилад має захисне покриття з полімерної плівки,
акуратно вилучіть його, дотримуючись запобіжних заходів,
щоб не пошкодити лакофарбове або полімерне покриття
деталей.
Ваш холодильник оснащений запобіжником двигуна,
який запускає компресор тільки через 8 хвилин після
включення виробу. Це відбувається також щоразу після
раптового відключення електроживлення, як навмисного, так
і випадкового.
У
момент
включення
виробу
встановіть
в
МОРОЗИЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ потрібну вам температуру.
Рекомендуємо включити функцію SUPER FREEZE для
прискорення охолодження відділення. Коли у відділенні буде
досягнута оптимальна температура, функція відключиться, і
ви можете розмістити там заморожені продукти.
Аналогічно
встановіть
у
ХОЛОДИЛЬНОМУ
ВІДДІЛЕННІ потрібну вам температуру. Рекомендуємо
включити функцію SUPER COOL для прискорення
охолодження відділення: по закінченні декількох годин ви
можете помістити в холодильник продукти.
Оптимальне використання холодильного відділення
Температура
всередині
холодильного
відділення
автоматично регулюється відповідно до вибору значень на
панелі управління.
Ми рекомендуємо встановлювати середнє значення
температур.
Секція «Свіжість» (Увага! Вставляти до упору в задню
стінку) з температурою на 3-5°С нижче середньої
температури холодильного відділення призначена для таких
продуктів, як шинка, котлети, ковбаса. Також у цьому
відділенні рекомендується зберігати продукти, що швидко
псуються: парне м'ясо, рибу та т.п., заморожування яких
небажане, тому що вони будуть використані найближчим
часом.
Секцію «Свіжість» не рекомендується переміщати зі
штатного місця. Не притуляйте продукти до вентиляційної
решітки
Холодильне відділення обладнане зручними полицями,
висота яких може регулюватися завдяки спеціальним
направляючим, це дозволяє розміщувати великі упаковки та
високі пляшки.
Не ставте в холодильник рідини в ємностях без кришки,
щоб уникнути підвищення вологості – це веде до підвищення
температури в холодильній камері.
Система охолодження Full No Frost (FNF) відрізняється
наявністю вентиляційної решітки, розташованої у верхній
частині холодильної камери. Система FNF забезпечує
циркуляцію холодного повітря, що видаляє вологу та
запобігає утворенню інею. Не притуляйте продукти або
ємності до задньої стінки камери щоб уникнути закривання
вентиляційної решітки і утворення конденсату.
Використовуйте функцію SUPER COOL для швидкого
зниження температури, наприклад, коли ви заповнюєте
відділення великою кількістю продуктів. Ця функція
автоматично відключиться після закінчення встановленого
часу.

UA

11

Опис виробу

Використання морозильного

Панель управл ння
ВКЛ/ВИКЛ
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Налаштування
температури холодильної камери
Індикатор ХК
Сигнал тривоги

Індикатор МК

Electronic
Temperature
Control

Настройка температури
морозильної камери
Замок від дітей
HOLIDAY

OPTIONS
I care

ICE PARTY

SUPER COOL
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6. Не поміщайте в морозильне відділення на тривалий час
повні скляні ємності із замерзаючими рідинами, особливо
якщо вони містять щільно закупорені шипучі або газовані
напої. Рідина, кристалізуючись, може зруйнувати ємність.

1. Коли заморожуєте свіжі продукти, не допускайте,
щоб вони торкалися раніше заморожених продуктів.
Бажано,
щоб
продукти,
розміщені всередині морозильного відділення, не
торкалися задньої та бокових стінок. Пам’ятайте, що
зберігання продуктів залежить від швидкості
заморожування.

7. Якщо температура навколишнього середовища протягом
тривалого часу не перевищує 14°С, то температура,
необхідна для зберігання продуктів, не буде досягнута, що
скоротить час зберігання продуктів.

2. Намагайтеся не відкривати двері морозильного
відділення під час заморожування.

UA

У морозильній камері система FNF перешкоджає утворенню
інею та змерзанню продуктів між собою та звільняє
користувача від необхідності проводити регулярне
розморожування.

SUPER FREEZ

I Care

ВКЛ/ВИКЛ – натисканням даної кнопки можна включити
весь прилад у цілому ( як холодильну, так і морозильну
камеру). Червоний світлодіод вказує, що прилад вимкнений,
зелений світло діод – що прилад працює.
Для відключення холодильника досить один раз натиснути
кнопку ON-OFF (не утримуючи її).
Кнопка I CARE використовується для включення та
виключення функції I CARE (оптимальна температура для
рівнів енергозбереження). При активації одночасно
висвічується світлодіод AUTO і світлодіод I CARE.
Сигнал тривоги – світлодіод контролює всі сигнали
тривоги, пов'язані з роботою приладу.
Кнопка ЗАМОК ВІД ДІТЕЙ дозволяє заблокувати всі
кнопки на панелі управління, щоб уникнути випадкового
включення різних функцій дітьми. Для запуску функції
«Замок від дітей» необхідно натиснути та утримувати
кнопку ЗАМОК ВІД ДІТЕЙ протягом 2 секунд. Для
виключення даної функції натисніть і утримуйте кнопку
протягом 2 секунд.
ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА: Налаштування температури
– дозволяє змінювати налаштування температури в
холодильній камері з відповідним підтвердженням обраної
температури, відображеної на дисплеї. Можна також
використовувати для виключення тільки холодильної
камери.
МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА: Налаштування температури
– дозволяє змінювати налаштування температури в
морозильній камері з відповідним підтвердженням обраної
температури, відображеної на дисплеї.
Кнопка SUPER COOL включає або виключає функцію
SUPER COOL (швидке охолодження). На дисплеї
холодильника висвічується світлодіод.
Кнопка SUPER FREEZE включає або виключає функцію
SUPER FREEZE (швидке заморожування). На дисплеї
морозильника висвічується світлодіод.
Кнопка HOLIDAY включає або виключає функцію
HOLIDAY (висвічується світлодіод AUTO).
Кнопка ICE PARTY включає або виключає функцію ICE
PARTY (знижує температуру в морозильній камері на
період часу, необхідний для охолодження пляшки від
кімнатної до оптимальної температури).
Дисплей у стані Standby: дисплей відключає всі
світлодіоди, якщо активна функція I Care або Holiday і
остання взаємодія з користувачем була більш як 10 хвилин
тому.

Продукти, призначені для заморожування, слід
ретельно запакувати, щоб уникнути утворення
зайвого інею. Перед тим як помістити продукти в
морозильник, охолодіть їх у холодильнику.

Установка температури
Якщо прилад включений, дисплеї холодильника та
морозильника
показують
температури,
установлені в цей момент. Для їх зміни
просто
натисніть на кнопки, що відповідають камері, у якій ви
хотіли б змінити встановлену температуру. Зокрема,
при кожному натисканні на одну із кнопок температура
збільшується або зменшується на 1°С. Значення
температури, які можуть бути обрані для холодильної
камери: +12°С, +7°С, +6°С, +5°С, +4°С, +3°С та +2°С;
значення, які можуть бути встановлені в морозильній
камері: -18°С, -19°С, -20°С, -21°С, -22°С, -24°С та 26°С.
Якщо увімкнена функція «I Care», прилад
автоматично регулює температури відповідно до умов
усередині та зовні холодильника; про роботу даної
функції сигналізує напис «AUTO». Якщо необхідно
активувати функцію «I Care» при температурах, які
відрізняються від стандартних температур зберігання,
необхідно натиснути на кнопку «I Care», коли функція
активована, і утримувати її, встановлюючи нові
температури. При цих умовах можуть бути встановлені
температури 4°С, 5°С и 6°С для холодильної камери та
-18°С, -19°С и -20°С для морозильної камери.
Якщо активна функція HOLIDAY, температура не
може регулюватися, але прилад регулює себе
автоматично, при цьому використовуються оптимальні
налаштування для даної ситуації: +12°С для
холодильної камери та -18°С д ля морозильної камери.
Дана функція вказується написом «AUTO».
Для включення та виключення функцій просто
натисніть відповідну кнопку, і про стан функції буде
сигналізувати включення або виключення відповідного
світлодіода.
Деякі функції (SUPER COOL, SUPER FREEZE, ICE
PARTY, I CARE) несумісні з іншими (HOLIDAY, ...);
пам’ятайте про те, що це встановлений порядок
пріоритетності, який допоможе вам використовувати
прилад якнайкраще.
Коли функція «Ice Party» закінчена, натисніть на
кнопку ICE PARTY, щоб зупинити блимання
відповідного світлодіода. Блимання означає, що
функція завершена і пляшку необхідно витягти з
морозильної камери.

3. Для правильного зберігання та легкості
наступного розморожування розміщуйте продукти в
морозильному відділенні невеликими порціями - це
сприяє
більш
швидкому
та
надійному
заморожуванню.
Рекомендуємо
вести
записи,
вказавши дату заморожування.
4. У випадку збоїв в електропостачанні або
випадкового розморожування, коли холодильний
прилад вимкнений, не відкривайте дверцята
морозильного відділення. Це допоможе зберегти
низьку температуру в морозильному відділенні
протягом більш тривалого терміну.
5. Частково розморожені продукти використовуйте
для приготування страв із тепловою обробкою.

Режим “SUPER FREEZE”. Цей режим забезпечує
безперервну роботу компресора до досягнення низьких
температур, необхідних для швидкого заморожування
продуктів. Після заморожування продуктів прилад
переходить на нормальний режим роботи.
При включенні режиму “SUPER FREEZE” прилад
автоматично здійснює очищення випарника, при цьому
протягом деякого часу компресор не працює.
Функція ICE PARTY служить для охолодження пляшок із
напоями від кімнатної температури до оптимальної для
вживання.
Помістіть
пляшку
у
відділення
для
заморожування та включіть функцію ICE PARTY. Через 30
хв. функція автоматично відключиться і пролунає звуковий
сигнал, що нагадає про необхідність виймання пляшки з
морозильного відділення.

Серійний номер холодильника на
табличці всередині приладу містить дату
його випуску - остання цифра року,
місяць, число
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