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МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим вас за выбор данного изделия Electrolux. Этот прибор создан на базе
инновационных технологий, оснащен рядом уникальных полезных функций и будет
безупречно служить вам долгие годы. Потратьте несколько минут на чтение, чтобы
использовать все возможности устройства в полном объеме.
Посетите наш веб-сайт, на котором вы можете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по
эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о
техническом обслуживании: www.electrolux.ru/support
Зарегистрировать свой продукт, чтобы пользоваться расширенными
возможностями обслуживания: www.promo.electrolux.ru
Приобрести аксессуары, расходные материалы и фирменные запасные
части для своего прибора: www.electrolux-1.ru

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Всегда используйте оригинальные запчасти.
При обращении в сервисный центр следует иметь под рукой следующую
информацию: Модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер.
Данная информация приведена на табличке с техническими данными.
Внимание/Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации.
Информация по охране окружающей среды.
Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.
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СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.
Производитель не несет ответственность за травмы/
ущерб, полученные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Обязательно храните данную инструкцию вместе с прибором для использования в будущем.

1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями

• Прибор не предназначен для использования
лицами (включая детей) с пониженными
физическими, сенсорными или умственными
способностями или при отсутствии у них
жизненного опыта или знаний, если они
не находятся под присмотром или не
проинструктированы об использовании прибора
лицом, ответственным за их безопасность.
• Детям младше 3 лет запрещается находиться
рядом с прибором без постоянного надзора
взрослых.
• Дети должны находиться под присмотром для
недопущения игр с прибором.
• Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание прибора не должны выполняться
детьми без присмотра.
• Храните все упаковочные материалы вне
досягаемости детей и утилизируйте их надлежащим
образом.
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1.2 Общая безопасность

• Данный прибор предназначен для использования в
бытовых и приближенных к ним условиях:
- в сельских жилых домах; в помещениях,
служащих кухнями для персонала в магазинах,
офисах и на других рабочих местах;
- постояльцами отелей, мотелей, гостиниц типа
«ночлег и завтрак» и других мест проживания
• ВНИМАНИЕ! Не перекрывайте вентиляционные
отверстия в корпусе прибора или во встроенной
конструкции.
• ВНИМАНИЕ! Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса
размораживания, кроме рекомендованных производителем.
• ВНИМАНИЕ! Не повреждайте контур холодильника.
• ВНИМАНИЕ! Не используйте электроприборы в
отделениях для хранения продуктов, если они не
рекомендованы производителем.
• Не используйте для очистки прибора подаваемую
под давлением воду и пар.
• Протрите прибор мягкой влажной тканью. Используйте только нейтральные моющие средства. Не
используйте абразивные средства, абразивные
губки, растворители или металлические предметы.
• Не используйте прибор для хранения
взрывоопасных веществ, таких как аэрозольные
баллоны с взрывоопасным газом-вытеснителем.
• В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен в
авторизованном сервисном центре или специалистом с необходимой и достаточной квалификацией.
• Если прибор оснащен льдогенератором или дозатором для воды, наполняйте их только питьевой водой.
• Если прибору требуется подключение к водопроводу,
подключайте его только к источнику питьевой воды.
• Давление воды на входе (минимальное и
максимальное) должно находиться в диапазоне от
1 бара (0,1 МПа) до 10 бар (1 МПа).
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• Следует использовать новые комплекты шлангов,
поставляемые вместе с прибором; старые комплекты шлангов не следует использоваться повторно.
• Во избежание загрязнения продуктов соблюдайте
следующие инструкции:
- при открытии дверцы в течение длительного
времени температура в отделениях прибора
может существенно повыситься;
- регулярно очищайте поверхности, которые могут
контактировать с пищей и доступными частями
систем слива;
- очищайте контейнеры для воды, если они не
использовались дольше 48 ч.; сливайте воду
из контура подачи воды, подключенного к
системе водоснабжения, если выдача воды не
производилась дольше чем 5 дней;
- при хранении в холодильнике сырых мяса и
рыбы подбирайте им подходящие контейнеры
так, чтобы они не касались других продуктов и не
капали на них;
- отделения для замороженных продуктов с
двумя звездочками подходят для хранения
предварительно замороженных продуктов,
хранения или приготовления мороженого и
приготовления кубиков льда;
- отделения с одной, двумя и тремя звездочками
не подходят для замораживания в них свежих
продуктов;
- при оставлении холодильного прибора пустым
в течение длительного времени выключите его,
разморозьте, очистите, вытрите и оставьте дверцу
открытой во избежание образования плесени
внутри.
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2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Установка
 НИМАНИЕ!
В
Установка прибора должна осуществляться только квалифицированным специалистом.
• Снимите всю упаковку.
• Не устанавливайте и не подключайте
прибор, имеющий повреждения.
• Следуйте инструкциям по установке, входящим в комплект поставки устройства.
• Всегда будьте осторожны при перемещении прибора, поскольку он тяжелый.
Всегда надевайте защитные перчатки.
• Убедитесь, что вокруг прибора имеется
циркуляция воздуха.
• Подождите 4 часа, прежде
чем подключать прибор к сети
электропитания. Это позволит маслу
стекать обратно в компрессор.
• Не устанавливайте прибор рядом с
радиаторами отопления, кухонными
плитами, духовыми шкафами или
варочными панелями.
• Задняя сторона прибора должна
стоять у стены.
• Не устанавливайте прибор под прямые
солнечные лучи.
• Не устанавливайте прибор в слишком
влажных или холодных местах, например, в примыкающих пристройках,
гаражах или винных погребах.
• При перемещении прибора поднимите
его передний край, чтобы не
поцарапать пол.

2.2 Подключение к
электросети
 ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и поражения электрическим током.
ВНИМАНИЕ!
При выборе места установки прибора убедитесь, что шнур электропитания не зажат и не поврежден.
ВНИМАНИЕ!
Не используйте разветвители и
удлинители кабелей.
• Прибор необходимо заземлить.
• Убедитесь, что электротехнические
данные, указанные на табличке, соответствуют источнику питания. В противном
случае обратитесь к электрику.

• Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
• Не используйте разветвители и
удлинители кабелей.
• Следите за тем, чтобы не повредить
электрические компоненты (например,
вилку сетевого шнура, сетевой кабель,
компрессор).
• Обратитесь в сервисный центр или к
электрику для замены электрических
компонентов.
• Сетевой кабель должен оставаться
ниже уровня сетевого штекера.
Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку
только в конце установки прибора. Убедитесь, что после установки прибора к вилке
сетевого кабеля имеется свободный доступ.
Для отключения прибора от электросети
не тяните за кабель электропитания.
Всегда беритесь за вилку сетевого
кабеля.

2.3 Использование
 ВНИМАНИЕ!
Существует риск получения травмы, ожога, поражения электрическим током или пожара.
 Прибор содержит горючий газ,
изобутан (R600a), природный газ,
безвредный для окружающей
среды. Следите за тем, чтобы не
повредить контур холодильника,
содержащий изобутан.
• Не вносите изменения в конструкцию
прибора.
• Не ставьте в устройство электроприборы (например, мороженица), если они
не одобрены производителем.
• При повреждении контура холодильника убедитесь, что в помещении
нет пламени и источников возгорания.
Проветрите помещение.
• Не допускайте контакта горячих
предметов с пластмассовыми частями
прибора.
• Не кладите в морозильное отделение
напитки. Это создаст давление на
контейнер для напитков.
• Не храните в приборе горючие газы и
жидкости.
• Не ставьте на прибор или рядом с ним
легковоспламеняющиеся материалы
или пропитанные ими предметы.

RU

• Не касайтесь компрессора или
конденсатора. Они горячие.
• Не доставайте предметы из морозильной камеры и не прикасайтесь с ним,
если ваши руки мокрые или влажные.
• Не замораживайте продукты, которые
уже были разморожены.
• Выполняйте инструкции по
хранению, приведенные на упаковке
замороженных продуктов.

2.4 Внутреннее освещение
 ВНИМАНИЕ!
Существует опасность поражения
электрическим током.
• Тип лампы, используемой в данной
приборе, предназначен для бытовой
техники. Не используйте ее для
освещения дома.
• О лампах внутри прибора и лампах,
продаваемых отдельно в качестве
запасных частей: эти лампы
рассчитаны на работу в бытовых
приборах в условиях экстремально
высокой температуры, вибрации
и влажности или предназначены
для отображения информации о
рабочем состоянии прибора. Они не
предназначены для использования в
других приборах и не подходят для
освещения бытовых помещений.

2.5 Уход и очистка
 ВНИМАНИЕ!
Существует риск повреждения
прибора или получения травмы.
Перед выполнением операций по чистке
и уходу выключите прибор и извлеките
вилку сетевого шнура из розетки.
В блоке охлаждения содержатся углеводороды. Техническое обслуживание и зарядка блока должны выполняться только
квалифицированным специалистом.
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Регулярно проверяйте слив воды
из прибора и при необходимости
очищайте его. Если слив засорился,
на дне прибора начнет скапливаться
размороженная вода.

2.6 Утилизация
 ВНИМАНИЕ!
Существует опасность получения
травм или удушья.
• Отключите прибор от сети
электропитания.
• Обрежьте сетевой кабель и
утилизируйте его.
• Удалите дверцу, чтобы предотвратить
риск ее запирания при попадании
внутрь прибора детей и домашних
животных.
• Контур холодильника и изоляционные
материалы данного прибора
озоносберегающие.
• Изоляционный пеноматериал
содержит горючий газ. Для получения
информации о надлежащей
утилизации прибора обратитесь в
местные муниципальные органы
власти.
• Не допускайте повреждения части
блока охлаждения, расположенного
рядом с теплообменником.

2.7 Сервис
• Для ремонта прибора обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
Применяйте только оригинальные
запасные части.
• Обратите внимание, что
самостоятельный ремонт или
ремонт, произведенный не на
профессиональном уровне, может
сказаться на безопасности прибора,
а гарантийные обязательства могут
потерять силу.

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Разложите
элементы упаковки в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Сдавая электрическое и
электронное оборудование на
переработку, вы вносите вклад в
защиту окружающей среды и здоровья

человека. Не следует выбрасывать
бытовую технику, отмеченную
символом , вместе с бытовыми
отходами. Прибор следует доставить
в место раздельного накопления и
сбора отходов потребления или в
пункт сбора использованной бытовой
техники для последующей утилизации.
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4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1 Льдогенератор
2 MultiFlow

Холодильник

Средний ящик
с регулируемой
температурой

Морозильник

Примечание: благодаря постоянному
совершенствованию нашей продукции
ваш холодильник может немного
отличаться от приведенной выше
иллюстрации, но его функции и
методы работы остаются прежними.

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Воздушный фильтр

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Левый поддон для закусок

Фильтр для воды
Раскладная полка
Выдвижная полка
Левая стеклянная полка
Правая стеклянная полка
Полка над выдвижным ящиком
Левый выдвижной ящик
Правый выдвижной ящик
Правый поддон для закусок
Левый верхний балкон
Левый нижний балкон
Наклонный балкон
Полка для вина
Гибкий балкон для молочных продуктов 2/3
Гибкий балкон дверцы 1/3
Гибкий балкон дверцы 2/3
Съемный гибкий балкон дверцы
Балкон для бутылок
Левая средняя петля
Правая средняя петля
Ящик MultiSwitch/MultiChill
Разделитель MultiSwitch/MultiChill
Верхний ящик морозильника
Корзина морозильника
Разделитель морозильника
Пользовательский интерфейс
Лопатка дозатора
Пользовательский интерфейс FlexiSpace
Поддон для яиц

Примечание: для достижения наилучшей энергоэффективности данного
изделия поместите все полки, ящики
и корзины в исходное положение, как
показано на рисунке выше.
 Данный прибор продается
во Франции. В соответствии
с действующими в этой
стране правилами, для
обозначения самой холодной
зоны холодильника в нижнем
отделении необходимо
установить специальное
устройство (см. изображение).
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5. УСТАНОВКА НОВОГО ПРИБОРА
В этом разделе описывается установка
нового прибора перед первым использованием. Рекомендуем ознакомиться
со следующими советами.
 ВНИМАНИЕ!
Для правильной установки холодильник следует разместить на
ровной поверхности из твердого
материала на той же высоте,
что и остальная часть напольного покрытия. Эта поверхность
должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать полностью загруженный холодильник,
или приблизительно 250 кг. При
перемещении вперед или назад
устройство должно быть направлено прямо.

1. Установите холодильник на место.
2. Поворачивайте регулируемые
ножки (пальцами или подходящим
гаечным ключом), пока они не
коснутся пола.
3. Наклоните верхнюю часть назад
примерно на 10–15 мм, повернув
ножки на 1–2 оборота. Это позволит
дверцам герметично закрыться.
4. При каждом перемещении
прибора не забывайте поднимать
ножки, чтобы он мог свободно
катиться. При перемещении
прибора необходимо его
переустанавливать.
10–15 мм

Переднее
колесо
Регулируемая ножка

Класс

Символ

Комнатная
температура
(°C)

Заднее
колесо

 ВНИМАНИЕ!
Ролики, которые не вращаются
на 360 градусов, должны использоваться только для движения
вперед или назад. Перемещение
холодильника в сторону может
повредить пол и ролики.

Увеличить SN
температуру
Умеренный N

+10…+32

Субтропический
Тропический

ST

+16…+38

Регулировка дверей

T

+16…+43

• Левая и правая дверцы
оснащены регулируемыми осями,
расположенными в нижних петлях.
• Перед регулировкой дверец убедитесь, что холодильник выровнен. Ознакомьтесь с предыдущим разделом
«Уровень прибора». Если вы обнаружили, что верхняя часть дверей
неровная, вставьте шестигранный
ключ в ось петли и поверните его
по часовой стрелке, чтобы поднять
дверцу, или против часовой стрелки,
чтобы опустить ее, и вставьте E-образное кольцо в зазор.

+16…+32

Прибор не предназначен для эксплуатации в качестве встраиваемого.

Выравнивание прибора
Для корректного выравнивания и
предотвращения вибрации прибор
оснащен регулируемыми ножками
в передней части. Отрегулируйте
уровень, следуя приведенным ниже
инструкциям:

10 www.electrolux.com

Габаритные размеры *
H1
мм
W1
мм
D1
мм

1746
913
749

* Высота, ширина и глубина прибора
без учета ручки и ножек.

D2

Регулируемая
деталь

Шестигранный
ключ

Вентиляция прибора

W2

Необходимое для работы место **
H2
мм
1806
W2
мм
963
D2
мм
774
** Высота, ширина и глубина прибора,
включая ручку, плюс пространство,
требуемое для свободной циркуляции
охлаждающего воздуха.

219 мм

310 мм

D3

Для повышения эффективности системы охлаждения и экономии электроэнергии необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию вокруг прибора для
отвода тепла. По этой причине вокруг
холодильника должно быть предусмотрено достаточное пространство, и
в зоне не должно быть препятствий,
влияющих на циркуляцию воздуха.
В случае установки не в качестве отдельно стоящего прибора необходимо
выделение требуемого для эксплуатации места. Функциональность прибора
при этом гарантируется, но энергопотребление может незначительно вырасти.

25 мм

25 мм

25 мм

H2

H1

W3

Общее необходимое для работы
место ***
H2
мм
1806
W3
мм
1437
D3
мм
1171

D1

*** Высота, ширина и глубина прибора,
включая ручку, плюс пространство,
требуемое для свободной циркуляции
охлаждающего воздуха, плюс
минимальный угол раскрытия дверцы,
позволяющий извлечение всех
внутренних компонентов.

W1

RU
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6. УПРАВЛЕНИЕ ДИСПЛЕЕМ
Доступ ко всем функциям и
элементам управления устройства
осуществляется с панели управления,
удобно расположенной на дверце
холодильника. А установка среднего
ящика выполняется с помощью
специальных элементов управления,
расположенных внутри него.
Сенсорная клавиатура и цифровой
дисплей позволяют легко настраивать
функции и настройки простым и
интуитивно понятным образом.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При установке температуры
задается средняя температура
для всего корпуса холодильного
шкафа. Значения температуры
внутри каждого отделения могут
отличаться от значений температуры, отображаемых на панели, в
зависимости от количества и места хранения продуктов. Температура окружающей среды также
может повлиять на фактическую
температуру внутри прибора.
1 Ледяная заморозка
Повышает скорость замораживания
продуктов в морозильнике. Используйте эту функцию при одновременной
загрузке нескольких предметов в морозильник. Она выключается автоматически через 12 часов.
Для замораживания свежих продуктов
включите функцию FastFreeze
(Ледяная заморозка) не менее чем за
24 часа до помещения продуктов в
морозильное отделение.

Важно! Для активации сенсорной
кнопки требуется лишь слегка
коснуться ее. Действие выполняется
при отпускании пальца от кнопки,
а не при нажатии кнопки. Нет
необходимости применять усилие при
нажатии на клавиатуру.
Подробные инструкции
см. в соответствующих разделах
данного руководства.

При хранении свежих продуктов
размещайте их равномерно в первом
отделении или в выдвижном ящике
сверху.
2 Таймер для охлаждения
напитков
Быстро охлаждает напиток в
морозильной камере. Для включения
нажмите кнопку таймера охлаждения
напитков. На дисплее температуры
морозильника появится значение
времени (в минутах), которое можно
изменить с помощью кнопок +/-. При
вводе времени прозвучит звуковой
сигнал. Диапазон составляет от 20 до
45 минут с 5-минутными интервалами.
Напитки замерзают, если задана
слишком низкая температура или
слишком большая продолжительность
таймера.
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 ВНИМАНИЕ
При использовании таймера охлаждения напитков обязательно
вынимайте напитки из морозильной камеры после того, как услышите звуковой сигнал. Газированные напитки могут взорваться,
если оставить их в морозильной
камере на длительное время.
3 Льдогенератор
Нажмите и удерживайте в течение
3 секунд для включения/выключения
льдогенератора. Если индикатор загорелся, значит, льдогенератор включен.
Если индикатор не горит, льдогенератор находится в выключенном состоянии и прекращает образование льда.
В выключенном состоянии вы можете
продолжать получать тот лед, который
уже находится в емкости. При выключенном льдогенераторе и во время
подачи льда индикатор начнет мигать.
4 Блокир. кнопок
Кнопка блокировки может
использоваться для блокировки
дисплея, чтобы предотвратить его
использование в определенных
ситуациях. Для включения/
выключения нажмите и удерживайте
ее в течение 3 секунд. В
заблокированном состоянии настройки
на дисплее не могут быть изменены.
Подача льда и воды будет отключена.
Индикатор начнет мигать, и прозвучит
предупреждающий сигнал.
5 Дверь открыта
Загорается при открытии дверцы. Если
дверца остается открытой в течение
5 минут или более, прозвучит звуковой
сигнал, и дисплей будет гореть до тех
пор, пока дверца не будет закрыта.
Нажатие любой кнопки временно
отключает сигнал. Убедитесь, что
продукты не загораживают дверной
проем.
6 Замена фильтра для воды
Дисплей загорается каждые
6 месяцев или при необходимости
замены фильтра. Замените фильтр,
нажмите и удерживайте кнопку
«Перезагрузка фильтра для воды» в
течение 3 секунд, чтобы отключить
предупреждение на дисплее.
Дополнительную информацию см. в
разделе «Замена фильтра».

7 Замена воздушного фильтра
Дисплей загорается каждые 6 месяцев или при необходимости замены
фильтра. Замените фильтр, нажмите и
удерживайте кнопку «Перезагрузка воздушного фильтра» в течение 3 секунд,
чтобы отключить предупреждение на
дисплее. Дополнительную информацию см. в разделе «Замена фильтра».
8 Вода
Нажмите кнопку «Вода», чтобы активировать ее подачу. Световой индикатор
загорается над активной функцией.
9 Кубики
Нажмите кнопку «Кубики» для подачи
кубиков льда. Световой индикатор
загорается над активной функцией.
10 Колотый лед
Нажмите кнопку «Колотый лед» для
подачи измельченного льда. Световой
индикатор загорается над активной
функцией.
11 Покупки в холодильнике
Быстрое охлаждение — это более
высокая скорость охлаждения
продуктов в холодильном отделении.
Используйте эту функцию при
одновременной загрузке нескольких
продуктов в холодильник. Отключается
через 6 часов.
12 Перезагрузка воздушного фильтра
После замены фильтра нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды для сброса.
13 Перезагрузка фильтра для воды
После замены фильтра нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды для сброса.
14 Подключение Wi-Fi

3 сек

Нажмите и удерживайте
3 секунды, чтобы включить/
выключить беспроводное
подключение.
Если светодиодный
индикатор горит, значит,
аппарат подключен.
Если светодиодный индикатор мигает, значит, аппарат
подключается или идет
настройка.
Если светодиодный
индикатор выключен,
значит, Wi-Fi выключена.
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1. НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К WI-FI
Данная глава описывает подключения
энергоэффективного холодильника к
сети Wi-Fi и его подключения к вашему
мобильному устройству.
Данная функция позволяет получать
уведомления и управлять холодильником с мобильных устройств.
Частота

2,412–2,472 ГГц

Протокол

IEEE 802.11 b/g/n

Для подключения прибора и
получения доступа к полному спектру
функций и услуг вам понадобится:
• Домашняя беспроводная сеть
2,4 ГГц и действующее подключение
к интернету.
• Мобильное устройство, подключенное к беспроводной домашней сети.
1.1 Установка приложения
«My Electrolux Kitchen»
При подключении холодильника
к приложению ваше мобильное
устройство (Android или iOS) должно
находиться рядом с ним. Убедитесь,
что мобильное устройство подключено
к той же беспроводной сети, к которой
вы хотите подключить холодильник.
1. Перейдите в магазин приложений
на вашем устройстве
2. Скачайте и установите приложение
«My Electrolux Kitchen»
3. Запустите приложение. Выберите
страну, язык и войдите в систему
при помощи электронного
адреса и пароля. Если у вас
нет учетной записи, создайте
новую, выполнив инструкции в
«My Electrolux Kitchen».
1.2 Настройка беспроводного
соединения холодильника
1. Нажмите кнопку в меню, затем
выберите значок «Добавить
прибор»
на экране.
Затем
выберите
«Холодильник» в
2.
списке приборов и нажмите «ДАЛЕЕ».
3. Следуйте указаниям в приложении,
чтобы подключить холодильник.
Приложение попросит вас активировать Wi-Fi холодильника, что
необходимо сделать на приборе.

13

4. Нажмите и удерживайте значок
Wi-Fi на холодильнике 3 секунды, пока не прозвучит звуковой сигнал, свидетельствующий о запуске
системы Wi-Fi.

5. Примерно через 45 секунд
холодильник отобразит
точку доступа в интерфейсе
пользователя и будет готов
перейти к следующему этапу в
приложении.

6. Продолжайте следовать указаниям
приложения для подключения
холодильника к Wi-Fi. Для
устройств Android выберите сеть
Wi-Fi устройства из списка.
Для устройств iOS перейдите к
пункту «НАСТРОЙКИ» и выберите
сеть Wi-Fi вашего устройства
(начинается с AJ-), а затем
вернитесь в приложение
7. Когда холодильник подключен,
значок Wi-Fi
перестанет мигать
и будет непрерывно гореть, а
на экране снова отобразится
желаемая температура.
Продолжайте следовать указаниям
приложения, чтобы завершить
регистрацию и дайте название
холодильнику.
Поздравляем! Теперь ваш
холодильник подключен к приложению
My Electrolux Kitchen. Чтобы управлять
холодильником из приложения, просто
откройте его и внесите необходимые
изменения. Сигналы и уведомления
будут поступать автоматически.
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1.3 Отключение/сброс беспроводного подключения холодильника
1. Вы можете временно отключить
Wi-Fi, нажав и удерживая кнопку
Wi-Fi 3 секунды. Значок Wi-Fi
выключится, и вы услышите
звуковой сигнал. При отключении
Wi-Fi для автоматического
восстановления подключения
потребуется еще раз нажать и
удерживать кнопку 3 секунды.

2. Настройки Wi-Fi можно сбросить,
нажав и удерживая кнопку Wi-Fi
и кнопку «Перезагрузка фильтра
для воды» 10 секунд. После сброса
настроек холодильник издаст звуковой сигнал и вернется к желаемой
температуре. Чтобы восстановить
подключение, необходимо повторить
все действия, описанные в разделе
1.2 «Настройка беспроводного подключения холодильника». Это также
можно сделать через приложение.

 ПРИМЕЧАНИЕ

Функции управления и сигналы
могут отличаться в зависимости
от модели.

Сигналы
Высокая температура, индикатор «HI»
Повышение температуры в
холодильном или морозильном
отделении (например, из-за имевшего
ранее места перебоя в подаче
электропитания) обозначается:
- Мигание HI на дисплее
соответствующего отсека

-

Сигнал раздается каждые 10 секунд
до подтверждения предупреждения
Чтобы сбросить сигнал, нажмите
любую кнопку или откройте дверцу.
• Звуковой сигнал выключается
• На дисплее в течение 10 секунд
отобразится самое высокое
достигнутое значение температуры.
Затем снова отобразится заданная
температура.
Если через 60 минут состояние
высокой температуры не улучшилось,
обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
Фильтр для воды
Когда загорается индикатор,
фильтр для воды необходимо
заменить. Заменяйте фильтр для
воды каждые 6 месяцев или после
подачи 450 литров воды. Нажмите
и удерживайте кнопку в течение
3 секунд для сброса. После этого
раздастся звуковой сигнал.
Воздушный фильтр
Если индикатор загорелся, воздушный
фильтр необходимо заменить. Заменяйте воздушный фильтр каждые 6 месяцев. Нажмите и удерживайте кнопку
в течение 3 секунд для сброса. После
этого раздастся звуковой сигнал.
Дверца
Если дверца остается открытой в течение пяти минут или более, прозвучит
звуковой сигнал, и на дисплее загорится индикатор открытой дверцы. Сигнал
можно выключить, закрыв дверцу или
нажав любую клавишу. Панель управления вернется к нормальной работе
после закрытия дверцы.
Сигнал ошибки
Если пользователь попытается
сделать недоступный выбор,
раздастся предупреждающий сигнал.
Температурный режим в градусах
по Фаренгейту/Цельсию
Нажмите и удерживайте 5 секунд + и со стороны холодильника.
После этого появится окно подтверждения сигнала, и на дисплее изменится
единица температуры, отображающая
другую опцию непосредственно на
цифровом дисплее. Значение температуры также изменится.
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Демонстрационный режим
Нажатие и удержание + (морозильник)
и - (холодильник) в течение 10 секунд
активирует режим демонстрации.
• При обнаружении 10-секундного
удержания
- Загорается значок «Демо»
- Подтверждается сигнал
воспроизведения
• Нажатие и удержание + (морозильник)
и - (холодильник) в течение 10 секунд
выключит режим демонстрации
- Загорается значок «Демо»
- Отменяется сигнал воспроизведения
Программное обеспечение данного
прибора содержит компоненты,
разработанные на основе свободного

программного обеспечения с
открытым исходным кодом. Electrolux
с благодарностью признает вклад
сообществ разработчиков открытых
ПО и робототехники в разработку
проекта.

 НИМАНИЕ!
В
Не используйте ящик MultiSwitch
для хранения свежих продуктов,
так как эти продукты могут замерзнуть и повредить фрукты и листовые овощи, хранящиеся в ящике.
Управление ящиком MultiSwitch
1 Выдвижной ящик автоматически
переходит в заблокированное
состояние, чтобы предотвратить
нежелательное использование.
Чтобы изменить настройки ящика,
сначала разблокируйте его. Для
разблокировки нажмите и удерживайте значок РАЗБЛОКИРОВАТЬ
в течение 3 секунд. Он автоматически блокируется через 10 секунд
без какого-либо взаимодействия.
ВНИМАНИЕ!
Не храните стеклянные бутылки
в ящике MultiSwitch, если задана
температура в режиме «Морозильник», «Мясо/морепродукты»
или «Прохладительные напит-

ки». Стекло может сломаться и
разлететься, что, в свою очередь,
может нанести физический вред
и привести к травмам.
Морозильник:
2 Для изменения температуры
выдвижного ящика при заданной
температуре морозильника
воспользуйтесь дисплеем панели
управления на передней дверце.
Изменение температуры на
дисплее приведет к изменению
температуры в выдвижном ящике и
в морозильном отделении.
Холодильник:
3 При выборе Мясо и рыба
температура в ящике будет
установлена на -2°C. В
подтверждение выбору раздастся
звуковой сигнал. Используйте эту
настройку для кратковременного
хранения. Любое мясо, которое
должно храниться дольше двух
дней, следует заморозить.

Чтобы получить доступ к исходному
коду этих компонентов свободного
программного обеспечения с
открытым исходным кодом, когда
согласно условиям лицензии
требуется публикация, и ознакомиться
с полной информацией об авторских
правах и применимых лицензионных
условий, просим посетить веб-сайт:
http://electrolux.opensoftwarerepository.
com (папка NIUX).
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4 При выборе Холодные

напитки температура ящика
будет установлена на 0°C. Для
подтверждения выбора раздастся
звуковой сигнал.
5 При выборе Готовая еда/закуски
температура выдвижного ящика
будет установлена на 3 °C. Для
подтверждения выбора раздастся
звуковой сигнал.

 НИМАНИЕ!
В
Не используйте ящик MultiSwitch
для хранения свежих продуктов,
поскольку они могут замерзнуть
и повредить фрукты и листовые
овощи, хранящиеся в ящике.
Управление ящиком MultiSwitch
1 Выдвижной ящик автоматически
переходит в заблокированное
состояние, чтобы предотвратить
нежелательное использование.
Чтобы изменить настройки
ящика, сначала разблокируйте
его. Для разблокировки
нажмите и удерживайте значок
РАЗБЛОКИРОВАТЬ в течение
3 секунд. Он автоматически
блокируется через 10 секунд без
какого-либо взаимодействия.
ВНИМАНИЕ!
Не храните стеклянные бутылки
в ящике MultiSwitch, если задана
температура в режиме «Морозильник», «Мясо/морепродукты»
или «Прохладительные напитки». Стекло может сломаться и
разлететься, что, в свою очередь, может нанести физический
вред и привести к травмам.

6 При выборе Погреб температура

выдвижного ящика будет
установлена на 7 °C. Для
подтверждения выбора раздастся
звуковой сигнал.

Холодильник:
2 При выборе Мясо и рыба
температура в ящике будет
установлена на -2°C. В
подтверждение выбору раздастся
звуковой сигнал. Используйте эту
настройку для кратковременного
хранения. Любое мясо, которое
должно храниться дольше двух
дней, следует заморозить.
3 При выборе Холодные
напитки температура ящика
будет установлена на 0°C. Для
подтверждения выбора раздастся
звуковой сигнал.
4 При выборе Готовая еда/закуски
температура выдвижного ящика
будет установлена на 3°C. Для
подтверждения выбора раздастся
звуковой сигнал.
5 При выборе Погреб температура
выдвижного ящика будет
установлена на 7 °C. Для
подтверждения выбора раздастся
звуковой сигнал.

RU

17

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЗАТОРА
7.1 Использование льдогенератора после установки
Перед первым приготовлением льда
обязательно заполните систему
подачи воды. Из-за воздуха в новых
трубах вы можете наблюдать два или
три пустых цикла льдогенератора.
Кроме того, если система не промыта,
первые кубики льда могут изменить
цвет или иметь странный вкус.

7.2 Подготовка системы
подачи воды
1. Начните заполнение системы,
прижав стакан к дозатору.
2. Удерживайте стакан в этом
положении до тех пор, пока из
дозатора не начнет вытекать вода.
Это может занять около 1½ минут.
3. Продолжайте выпускать воду в течение примерно четырех минут, чтобы
промыть систему и соединения трубопроводов от любых примесей (останавливайтесь, чтобы вылить воду из
стакана по мере необходимости).

 РИМЕЧАНИЕ
П
После первых 750 мл вода
будет иметь комнатную
температуру до тех пор, пока
резервуар не заполнится и не
будет предоставлено
достаточно времени для
охлаждения следующих 750 мл
воды. Для охлаждения может
потребоваться до 8 часов.

7.3 Эксплуатация
льдогенератора и уход
После правильной установки холодильника и его охлаждения в течение
нескольких часов льдогенератор
может вырабатывать лед в течение
24 часов. Льдогенератор заполняет
контейнер для льда начиная с задней
части. Выпустите немного льда, чтобы
он сместился в переднюю часть
контейнера. Это позволит полностью
заполнить контейнер.

7.4 Вместимость льдогенератора и контейнера для льда
Этот льдогенератор должен
производить 1 килограмм льда за
24 часа. Льдогенератор вмещает
около 1,6 килограмма льда.

7.5 Включение и
выключение льдогенератора
для свежих продуктов

Дозатор
 РИМЕЧАНИЕ
П
Дозатор для воды оснащен
встроенным устройством,
которое перекрывает подачу
воды через три минуты
непрерывного использования.
Чтобы перезагрузить это
устройство отключения, просто
отпустите лопатку дозатора.

 ВАЖНО
Льдогенератор включают
на заводе-изготовителе,
поэтому он может работать
сразу после установки
холодильника. Если подключить
подачу воды невозможно,
установите функцию вкл/выкл
льдогенератора в положение
«выкл». В противном случае
при попытке работы без воды
наполнительный клапан
ледогенератора может издавать
громкий шум.
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Производство льда контролируется
функцией включения/выключения
ледогенератора на панели
управления. Нажатие на кнопку
вкл/выкл включает или выключает
льдогенератор.
ПРИМЕЧАНИЕ
Льдогенератор также оснащен
встроенным пластиковым
сигнальным плечом, которое
автоматически останавливает
образование льда при
заполнении контейнера для
льда. Это сигнальное плечо не
следует использовать для
ручной остановки
льдогенератора.
 ВАЖНО
Выключение льдогенератора
просто отключает производство
льда. Вы все еще сможете
получать уже готовый лед и
воду.
 ВАЖНО
Иногда в контейнере или
полученном льду можно
заметить необычайно
маленькие кубики льда. Это
может произойти при обычной
работе льдогенератора.
Если это происходит часто,
это может быть признаком
низкого давления воды или
необходимости замены фильтра
для воды. Когда фильтр для
воды приближается к концу
срока службы и забивается,
в льдогенератор поступает
меньше воды в течение каждого
цикла. Помните, что если с
момента последней замены
фильтра для воды прошло
шесть месяцев или больше,
его необходимо заменить на
новый. При невысоком качестве
бытовой воды замена фильтра
может требоваться чаще.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если вода, подаваемая в
холодильник, смягчена,
убедитесь в том, что умягчитель
находится в надлежащем
состоянии. Химические
вещества из умягчителя
для воды могут повредить
льдогенератор.

7.6 Советы по использованию
льдогенератора/дозатора
• Если холодильник не подключен
к водопроводу или подача
воды отключена, выключите
льдогенератор, как описано в
предыдущем разделе.
• Во время работы льдогенератора
нормальными являются следующие
звуки:
- Работа двигателя
- Падение льда в контейнер
- Открытие или закрытие водяного
клапана
- Текущая вода
• Если за один раз требуется получить
большое количество льда, лучше
взять кубики прямо из контейнера
для льда.
• При длительном хранении кубиков
льда у них может появиться
необычный вкус. Извлеките лед из
контейнера, как описано ниже.
• При подаче кубиков льда вы можете
получить небольшое количество
кусочков вместе с кубиками.
• Чтобы избежать разбрызгивания,
поместите лед в контейнер перед
добавлением жидкостей.
• Лед наполняется до верхней части
контейнера для льда.

7.7 Уход за льдогенератором
Регулярно очищайте льдогенератор и
контейнер для льда, особенно перед
отпуском или переездом.
1. Выключите льдогенератор.
2. Извлеките контейнер для льда,
вытянув его.
3. Опустошите контейнер для льда
и тщательно очистите его мягким
моющим средством. Не используйте жесткие или абразивные чистящие средства. Не помещайте его в
посудомоечную машину. Промойте
чистой водой.
4. Дайте контейнеру для льда полностью высохнуть, прежде чем возвращать его в морозильную камеру.
5. Замените контейнер для льда.
Включите льдогенератор.
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Извлеките и опустошите
контейнер для льда, если:
• Продолжительное отключение
питания (один час или более)
привело к тому, что кубики льда в
контейнере растаяли и смерзлись
после восстановления питания,
заблокировав механизм подачи.
• Дозатор для льда используется
редко. Кубики льда замерзают в
корзине, заклинивая механизм
дозатора.

Снятие контейнера для льда
Извлеките контейнер для льда и
встряхните, чтобы кубики сдвинулись,
или очистите, как описано выше.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГДА не используйте нож
для колки льда или подобный
острый инструмент, чтобы
разбить лед. Это может
привести к повреждению
контейнера для льда и
механизма подачи. Используйте
теплую воду, чтобы удалить
налипший лед. Перед
возвращением контейнера для
льда на место убедитесь, что он
полностью высох.
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 ВАЖНО
При извлечении или замене
контейнера для льда не
вращайте его шнек. Если
он повернулся случайно,
выровняйте шнек, поворачивая
его на 45 градусов (см. ниже),
пока контейнер для льда не
встанет на место с приводным
механизмом. Если шнек не
выровнен должным образом
при замене контейнера для
льда, холодильник не будет
выдавать лед. Дверца для
свежих продуктов также может
закрываться неплотно, что
приведет к просачиванию
теплого воздуха в отделение
для свежих продуктов.

Шнек

Регулировка шнека контейнера
для льда
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8. ФУНКЦИИ ХРАНИЛИЩА
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание получения травм
людьми или повреждения
имущества осторожно
обращайтесь с полками из
закаленного стекла. Они
могут неожиданно сломаться
при образовании скола,
царапины или при внезапном
изменении температуры. Перед
очисткой дайте стеклянным
полкам стабилизироваться
до комнатной температуры.
Не мойте их в посудомоечной
машине.
ПРИМЕЧАНИЕ
Характеристики могут
отличаться в зависимости от
модели.
Положение полок можно легко
отрегулировать в отделении
для свежих продуктов по мере
необходимости. Полки оснащены
монтажными кронштейнами, которые
крепятся к прорезным опорам в задней
части каждого отсека.

8.1 Изменение положения
полки
1. Достаньте все продукты с полки.
2. Поднимите передний край вверх и
вытяните полку.
3. Переустановите ее, вставив
крюки монтажного кронштейна в
соответствующие опорные пазы.
4. Опустите полку и зафиксируйте ее
на месте.

Регулировка откидной
полки:
1. Достаньте продукты из полки.

2. Поднимите правый край полки
вверх и сдвиньте влево в сторону
льдогенератора.

Откидная полка

Регулировка положения
откидной полки:
1. Вдавите переднюю половину
полки в направлении задней
части холодильника до тех пор,
пока задняя половина полки
не опустится, затем аккуратно
продолжайте двигать переднюю
половину полки назад и под
заднюю часть полки.

Откидная полка
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2. Полностью расположив переднюю
часть под задней, поднимите
переднюю часть полки, чтобы
перевернуть ее вверх к задней
части холодильника.
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5. Установите крышку на место,
выполнив описанные выше
действия в обратном порядке.
Повторите эти действия для обоих
ящиков.

Мембрана
с автоматическим
контролем
влажности
Выдвижной ящик
Выдвижной
ящик

Откидная полка

8.2 Ящики
Холодильник оснащен различными
ящиками для хранения.

Ящики Auto Tastelock
(с автоматическим
контролем влажности)
Ящики предназначены для хранения
фруктов, овощей и других свежих
продуктов. Они имеют автоматический
контроль влажности (с заменяемой
мембраной) на боковой стороне
каждого ящика под крышкой для
контроля влажности. Заказать новую
мембрану можно на www.aeg.com.

Снятие мембраны с автоматическим контролем влажности

 РИМЕЧАНИЕ
П
Производитель не рекомендует
заменять мембрану с
автоматическим контролем
влажности, если она не
повреждена или не испорчена.
Сменные мембраны можно
найти на сайте www.aeg.com

Для извлечения ящика
Tastelock с целью очистки:
1. Вытяните ящик до упора.
2. Слегка приподнимите переднюю
часть и извлеките его.

Чтобы снять мембрану
автоматического
регулирования влажности:
1. Найдите заднюю крышку
регулятора влажности.
2. Потяните ее вверх.
3. Потяните крышку к задней части
холодильника и снимите ее.
4. Промойте влагоудерживающую
мембрану водой с мылом

Снятие ящика Ultra Fresh
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Tastelock — встроенные
ящики для закусок
Эти ящики идеально подходят для
хранения мясных продуктов и сыров.
Чтобы открыть: сдвиньте крышку
назад, чтобы обеспечить доступ к
ящикам.

Открытие зоны закусок
встроенного ящика для закусок

Для перемещения
дверной полки вдоль
направляющей:

3. Вставьте крюк полки в
направляющую и зафиксируйте
его.

Дверные полки Custom Flex

8.3 Функции морозильника
(зависит от модели)

1. Наклоните полку вверх так, чтобы
снять ее заднюю часть с дверцы,
но не отцепляя крюк.
2. Установите полку вдоль
направляющей в нужное
положение.
3. Опустите заднюю часть полки на
место.

Для перемещения
дверной полки с одной
направляющей на другую:
1. Поднимите полку вверх и
отсоедините крюк.
2. Переместите полку в нужное
положение.

Ящики морозильника

Снятие верхнего ящика
морозильника:
1. Полностью откройте морозильную
камеру.
2. Поднимите и извлеките верхний
ящик морозильника.
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Выполните действия в обратном порядке, чтобы установить ящик на место.
 ВАЖНО
В нижней части ящика имеются колеса. Убедитесь, что все
колеса выровнены по соответствующим направляющим
для обеспечения надлежащей
работы. Если ящик расположен неровно, дверца не будет
открываться корректно.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если контейнер не опирается на
фиксаторы стабилизатора, ящик
не закроется должным образом.
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8.4 Разделители
Возьмите нижний разделитель и
слегка потяните его вверх, чтобы
переместить в следующее положение.
(Разделитель не может быть снят.)
Разделитель
нижней корзины

Для снятия контейнера
морозильника:
1. Полностью откройте морозильную
камеру.
2. Поднимите контейнер и снимите
его.
Выполните действия в обратном порядке, чтобы установить ящик на место.

Пластиковый разделитель
нижнего контейнера

9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ ВОДЫ
Набор для подачи воды
Проверьте приведенные ниже детали
для монтажа подачи воды.

Фитинг
Фильтр уже
установлен

 ВНИМАНИЕ

Трубка для
воды

Фитинг

Во избежание поражения
электрическим током, которое
может привести к смерти или
серьезной травме, перед
подключением подачи воды к
холодильнику отключите его от
сети электропитания.

1. При установке трубок для воды
убедитесь, что они не находятся
вблизи горячих поверхностей.
2. Фильтр для воды «фильтрует»
только воду; он не удаляет
бактерии или микроорганизмы.
3. Если давление воды
недостаточно высокое для работы
льдогенератора, позвоните
местному сантехнику, чтобы
установить дополнительный насос
давления воды.
4. Срок службы фильтра зависит
от объема использования.
Рекомендуется заменять фильтр
не реже одного раза в 6 месяцев
(см. раздел «Замена фильтра»).
5. Используйте уплотнительную
ленту для каждого соединения
труб/шлангов, чтобы убедиться в
отсутствии утечки воды.
6. Трубка для воды должна быть
подключена к трубопроводу
холодной воды.

24 www.electrolux.com

Процедура установки
Подключение фитинга к
водопроводной системе
Кран
Фитинг

Снимите
колпачок с
впускной
трубки

Пластиковая
крышка

¼-дюймовая пластиковая
трубка с
водяным
клапаном

Трубка для воды

7. Откройте зажимы и возьмите
воду из холодильника. Снимите
пластиковый колпачок с фитинга
впуска воды и выбросьте колпачок.
Установите присоединенные
трубки в зажимы и зафиксируйте
их на месте, чтобы трубка
оставалась в правильном
положении.

C

Фитинг для
подключения линии
подачи воды к трубке
холодильника

A
Переходник для
подключения
подачи воды

8. После установки холодильника и
системы подачи воды выберите
«ВОДА» на панели управления и
нажмите ее в течение 1–2 минут,
чтобы подавать воду в резервуар и
дозатор воды.

10. ЗАМЕНА ФИЛЬТРА
10.1 Воздушный фильтр
(некоторые модели)
Воздушный фильтр расположен в
верхней части отделения для свежих
продуктов.

10.2 Замена воздушного
фильтра (TasteGuard)
Чтобы обеспечить оптимальную
фильтрацию запахов холодильника,
заменяйте воздушный фильтр каждые
шесть месяцев (Замена воздушного
фильтра на дисплее означает замену
фильтра через шесть месяцев).

1. Снимите крышку воздушного
фильтра, сжав верхнюю и нижнюю
части вместе и сняв ее с вкладыша.
2. Извлеките старый фильтр и
утилизируйте его.
3. Распакуйте новый фильтр и
вставьте его в корпус. Открытая
поверхность (углеродная среда)
фильтра должна быть установлена
лицевой частью к воздушному
отверстию (отверстию) в
многопотоковой системе.
4. Установите крышку воздушного
фильтра на место, сжав боковые
стороны и защелкнув ее на месте.
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5. Нажмите кнопку «Перезагрузка
воздушного фильтра» на дисплее и
удерживайте ее три секунды. Когда
индикатор погаснет, состояние
будет сброшено.

Для удаления: потяните крышку
вперед, она опустится вниз и
обеспечит доступ к фильтру.
Для переустановки: надавите на крышку по направлению к вкладышу, а затем
на заднюю сторону корпуса. Крышка
фильтра защелкнется на месте.

10.3 Заказ замены воздушных
фильтров

10.6 Заказ сменных фильтров
для воды

Используйте только оригинальные
запасные части. Обратитесь в
авторизованный сервисный центр

Используйте только оригинальные
запасные части. Обратитесь в
авторизованный сервисный центр

10.4 Фильтр для воды
Холодильник оснащен системой
фильтрации воды. Система
фильтрации воды фильтрует всю
подаваемую питьевую воду, а также
воду, используемую для производства
льда. Фильтр для воды расположен в
правой верхней части отделения для
свежих продуктов.

10.5 Замена фильтра для
воды
Заменяйте фильтр для воды каждые
шесть месяцев, чтобы обеспечить
максимально высокое качество
воды. Замена фильтра для воды на
дисплее показывает, когда следует
заменять фильтр после того, как
через систему протечет стандартное
количество воды (473 литра).
Если холодильник не использовался
в течение определенного периода
времени (например, во время
переезда), замените фильтр перед
установкой холодильника на место.

Для замены фильтра для
воды:
Для замены фильтра не требуется
отключать подачу воды. Возможно,
вам придется вытереть небольшое
количество воды, высвобождаемой во
время замены фильтра.
1. Выключите льдогенератор, нажав и
удерживая кнопку льдогенератора
на дисплее до тех пор, пока он не
перестанет гореть.
2. Нажмите на передний край крышки
фильтра. Крышка наклонится вниз,
и вы увидите фильтр для воды.
3. Извлеките старый фильтр,
повернув его против часовой
стрелки (налево) на 90 градусов,
чтобы высвободить его.
4. Выдвиньте старый картридж
фильтра из корпуса и выбросьте
его.
5. Распакуйте новый картридж
фильтра. Вставьте его в корпус
фильтра до упора с захватным
концом в горизонтальном
положении.
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6. Аккуратно направьте фильтр
внутрь, поворачивая его по
часовой стрелке (направо). После
этого фильтр потянется внутрь
при вращении. Поверните фильтр
на 90 градусов до упора, и пока
конец рукоятки не расположится
вертикально. При фиксации
фильтра на месте может быть
слышен легкий щелчок.
7. Прижмите стакан к дозатору воды,
проверяя отсутствие утечек в
корпусе фильтра. При вытяжке
воздуха из системы дозатора могут
появляться брызги.
8. Продолжайте подачу воды в
течение 3–4 минут. Возможно,
потребуется опорожнить и повторно
наполнить контейнер несколько
раз.

9. Включите льдогенератор, нажав и
удерживая кнопку льдогенератора
на дисплее до тех пор, пока он не
загорится.
10. Нажмите кнопку Перезагрузка
фильтра для воды на дисплее
и удерживайте ее три секунды.
Когда индикатор больше не горит,
состояние водяного фильтра
сбрасывается.
11. Установите крышку фильтра на
место, подтолкнув ее вверх и
защелкнув на месте.

11. УСТАНОВКА
 ВНИМАНИЕ!
См. главу «Сведения по технике
безопасности».
Необходимые инструменты:

И
Головка с
крестообразным
шлицем

ИЛИ

И

Шестигранный торцевой
гаечный ключ
6 мм

Данная инструкция по эксплуатации
содержит общие инструкции по
установке и эксплуатации данной
модели. Для установки холодильника
мы рекомендуем обратиться к
специалисту по обслуживанию
или ремонту кухни. Используйте
холодильник только в соответствии
с инструкциями, приведенными в
данном руководстве пользователя.
Перед включением холодильника
выполните следующие важные
действия.

Торцевой ключ
8 мм

ИЛИ

Разводной ключ

Гаечный
ключ ⅜
дюйма

11.1 Выбор места установки
• Выберите место рядом с
заземленной электрической
розеткой, не предназначенной для
устройств дифференциального тока.
Не используйте удлинитель или
вилку адаптера.
• Если возможно, устанавливайте
холодильник подальше от прямых
солнечных лучей и вдали от плиты,
посудомоечной машины или других
источников тепла.
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• Холодильник должен быть
установлен на ровном и достаточно
прочном полу, чтобы выдержать
полностью загруженный
холодильник.
• Учитывайте подачу воды
для моделей, оснащенных
автоматическим льдогенератором.
• Для обеспечения оптимальной
работы прибора не следует
устанавливать его рядом с
источником тепла (духовыми
шкафами, печами, радиаторами
отопления, кухонными плитами или
варочными панелями)
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не устанавливайте холодильник
там, где температура
может упасть ниже 10 °C
или подняться выше 43 °C.
Компрессор не сможет
поддерживать надлежащую
температуру внутри
холодильника.
Не закрывайте решетку на
нижней передней панели
холодильника. Для правильной
работы холодильника
необходима достаточная
циркуляция воздуха.

11.2 Установка
Обеспечьте следующие зазоры для
облегчения установки, правильной
циркуляции воздуха, а также
подключения к водопроводу и
электропроводке:
Боковые и
40 мм
верхние части
Задняя часть 30 мм
ПРИМЕЧАНИЕ
Если петли дверцы
холодильника расположены
напротив стены, оставьте
дополнительное пространство,
чтобы дверцу можно было
открыть шире.
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11.3 Размещение
Прибор не предназначен для эксплуатации в качестве встраиваемого.
Прибор следует устанавливать в
сухом, хорошо вентилируемом месте
внутри помещения.
Этот прибор предназначен для
применения при температуре
окружающей среды от 10 °C до 43 °C.
Если в случае различных обстоятельств установки требования
надлежащей вентиляции не будут
удовлетворены, прибор будет работать
надлежащим образом, но энергопотребление может несколько вырасти.
 Надлежащая работа прибора
может быть гарантирована
только в рамках указанного
диапазона температур.
 В случае сомнений в выборе
места установки прибора
обратитесь к продавцу,
в сервисный центр или в
ближайший авторизованный
сервисный центр.
 Должна быть обеспечена возможность отключения прибора
от сети электропитания. Поэтому после установки прибора
должен быть обеспечен легкий
доступ к вилке сетевого шнура.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При установке прибора у
стены используйте идущие в
комплекте упоры задней стенки
или обеспечьте минимальный
зазор, указанный в Инструкциях
по установке.

28 www.electrolux.com

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При установке прибора у
стены см. Инструкции по
установке, в которых приведены
данные о минимальном
расстоянии между стеной и
стенкой прибора, на которой
расположены дверные петли,
для обеспечения достаточного
места для открывания дверцы
на случай, когда требуется
извлечь внутренние компоненты
(например, во время очистки).

11.4 Открытие дверцы
Холодильник должен быть расположен
таким образом, чтобы обеспечить
легкий доступ к кухонному столу, когда
вы достаете из него продукты. Для
оптимального использования ящиков и
корзин для морозильника холодильник
должен находиться в положении,
в котором оба ящика могут быть
полностью открыты.

2. Опустите ножки с защитой от
опрокидывания, пока они не
коснутся пола. Находясь на полу,
используйте плоскогубцы для
регулировки.
Чтобы поднять прибор:
поверните ногу по часовой стрелке.
Чтобы опустить прибор:
поверните ногу против часовой
стрелки.
3. Убедитесь, что обе дверцы не
застревают, а уплотнения касаются
корпуса со всех четырех сторон, и
что его положение устойчиво.

Дверца

Дверца

11.5 Выравнивание корпуса
и дверцы холодильника (при
необходимости)
Рекомендации по окончательному
размещению холодильника:
• Все четыре угла корпуса должны
плотно располагаться на полу.
• Передняя часть должна быть
слегка приподнята, чтобы
дверцы закрывались с надежной
герметизацией.
• Двери должны быть выровнены по
отношению друг к другу.
Большинство этих условий можно
выполнить, подняв или опустив
регулируемые передние колеса.
Для выравнивания шкафа с помощью
передних колес:
1. Откройте выдвижной ящик
морозильника.

Ноги для
повышения
устойчивости

Для окончательной регулировки
высоты дверцы:
1. Откройте ящик морозильника,
чтобы нижняя петля была видна.
2. Вставьте шестигранный ключ на
6 мм в стержень нижней петли.
3. Отрегулируйте высоту,
поворачивая его по часовой
стрелке или против часовой
стрелки. Поворот по часовой
стрелке опустит дверцу. При
повороте против часовой стрелки
дверца будет поднята. Значение
по умолчанию равно минимальной
высоте.
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НЕПРАВИЛЬНО
:521*

Поднять

11.6 Подвижная планка
Отрегулируйте подвижную планку
для правильного соединения с ее
направляющей, убедившись, что
она сложена и перпендикулярна
дверце для свежих продуктов. Если
направляющая планки находится в
неправильном положении, это может
помешать полному закрытию дверцы.

12. ИНСТРУКЦИИ ПО СНЯТИЮ ДВЕРЦЫ
12.1 Прохождение через
узкие пространства
Если холодильник не проходит через
дверной проем, его дверцы можно
снять. Проверьте это, предварительно
измерив проход.

2. Снимите все пять винтов с
крестообразным шлицем с верхней
крышки петли и поднимите.
ост м
ре це
с к шли
ы
нт ым
Ви азн
р
об

Крышка
верхней
петли

Для подготовки к снятию
дверей:
1. Убедитесь, что шнур питания
отключен от розетки.
2. Достаньте все продукты с дверных
полок и закройте дверцы.

Для снятия дверей
холодильника:
1. Откройте двери на 90°.

3. Слегка обведите верхние петли
дверцы карандашом. Это упрощает
повторную установку.
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4. Поднимите крышку верхней петли.

 РИМЕЧАНИЕ
П
Нужно вытянуть около четырех
футов трубки для воды из
дверцы холодильника.
7. Извлеките три 8-мм болта из обеих
верхних петель.

[
5. Отсоедините электропровод,
проходящий от дверцы к крышке
петли.

8. Чтобы получить доступ к нижней
петле, необходимо выдвинуть
ящик. Выкрутите три винта нижней
петли и сдвиньте петлю внутрь.
Поднимите ее вверх на дверце и
снимите с нижней петли.

6. Осторожно потяните за линию
подачи воды, чтобы снять ее с
дверцы.
ПРИМЕЧАНИЕ
Будьте осторожны, вытягивая
трубку для воды из дверцы,
чтобы убедиться, что она не
перекручена.

Водопровод

Снятие нижней петли
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что дверцы
находятся в безопасном
положении, что они не могут
упасть и причинить травму или
повредить двери или ручки.
9. Для повторной установки дверец
выполните процедуру в обратном
порядке.
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 ВАЖНО
Убедитесь, что трубка для воды
проходит через отверстие в
верхней части гнезда дозатора.
Также на трубке имеется металлическая обертка, предотвращающая повреждение от трения
петли об нее. Ее необходимо
зафиксировать вокруг трубки
в надлежащем положении
после повторной установки (при
условии, что трубка защищена
от петли).
 РИМЕЧАНИЕ
П
При повторной установке трубки
для воды и замене крышки
верхней петли следите за тем,
чтобы трубка не перегибалась.
После установки обеих дверей убедитесь, что они выровнены относительно
друг друга и по горизонтали (подробнее см. раздел «Установка») и установите крышку верхней петли.

12.2 Для снятия ящика
MultiSwitch/MultiChill
1. Полностью откройте ящик.
2. Извлеките контейнер из ящика.
3. Отсоедините провод в передней
части ящика и уберите его с
направляющих.
4. Нажмите на зажимы вкладыша и
направляющую, чтобы полностью
извлечь ящик из корпуса.
5. Выполните действия в обратном
порядке, чтобы установить ящик на
место.
Нажмите на
два выступа с
обеих сторон, чтобы
освободить
задвижки

12.3 Снятие ящика
морозильника
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ящик тяжелый. Соблюдайте
осторожность при его подъеме.
1. Откройте ящик и полностью
выдвиньте его.
2. Достаньте ящик морозильника.
3. Достаньте контейнер
морозильника.
4. Внутри холодильника нажмите на
два выступа с обеих сторон, чтобы
освободить задвижки.
5. Снимите ящик с кронштейнами и
задвижками.
Нажмите на два
выступа с обеих
сторон, чтобы
освободить задвижки
Ящик
морозильника
Контейнер
морозильника

12.4 Повторная установка
ящика морозильника
1. Поместите ящик с кронштейнами и
задвижкам внутрь холодильника и
зафиксируйте его.
2. Замените контейнер.

ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительные инструкции см.
в разделе «Функции
хранилища».

12.5 Демонтаж уплотнения
дверцы
Отсоедините провод
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед тем как приступить
к ремонту, убедитесь, что
вы отключили прибор от
электросети.
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1. Поместите большой палец под
уплотнение, лучший способ —
начать с угла. Возьмитесь за
нижнюю часть сбоку и потяните
прокладку назад.

2. Затем проведите им по нижней
стороне уплотнения — и затем его
можно будет осторожно снять с
двери.

уголках и между ними. Наконец,
равномерно распределите
сверху, затем снизу к середине,
равномерно распределив
излишки на самой длинной части
уплотнения.

2. Нанесите порошкообразное
вещество. Используйте немного
детской присыпки или талька,
чтобы предотвратить прилипание.

12.6 Монтаж дверного
уплотнения

1. Возьмите новую прокладку,
лучше всего установить ее,
начиная с верхних углов дверцы
холодильника. Протолкните кромку
новой прокладки в канал между
углами и обведите по контуру
двери. Вначале уложите в нижних

3. Закройте дверцу холодильника
и откройте ее несколько раз,
чтобы проверить прокладку.
Проверьте на предмет наличия
деформированных участков
прокладки. Повторите этот процесс
несколько раз

13. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ
13.1 Советы по
энергосбережению
Для экономии электроэнергии
рекомендуем следовать приведенным
ниже рекомендациям.
• Морозильник: Организация
внутренней камеры прибора
обеспечивает оптимальное
использование электроэнергии.
• Холодильник: Максимальная
энергоэффективность достигается
установкой выдвижных ящиков
в нижнюю часть прибора и
равномерным распределением
полок. Расположение дверных полок
не влияет на энергопотребление.

• Не открывайте дверцу слишком
часто и не держите ее открытой
дольше необходимого.
• Морозильник: Чем ниже
значение температуры, тем выше
энергопотребление.
• Холодильник: Для сохранения
электроэнергии не устанавливайте
слишком высокую температуру, если
только этого не требуют свойства
хранящихся продуктов.
• Если температура окружающей
среды высока, регулятор температуры установлен на высокий уровень
охлаждения, а холодильник полностью загружен, компрессор может
работать постоянно, что приводит
к образованию инея или льда на
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испарителе. В этом случае следует
задать более высокую температуру,
чтобы сделать возможным автоматическое размораживание и сберечь
таким образом электроэнергию.
• Обеспечьте хорошую вентиляцию.
Не закрывайте вентиляционные
прорези или отверстия.

13.2 Рекомендации по охлаждению свежих продуктов
• Отделение для свежих продуктов
помечено символом
(на табличке
с техническими данными).
• Оптимальная настройка
температуры, обеспечивающая
сохранение свежих продуктов —
это температура, равная или не
превышающая +4 °C.
• Высокая настройка температуры
внутри прибора может привести
к уменьшению срока годности
продуктов.
• Закрывайте продукты упаковкой для
сохранения их свежести и аромата.
• Всегда храните жидкости и продукты
в закрытых контейнерах во
избежание появления в отделении
сильных или неприятных запахов.
• Во избежание загрязнения
приготовленных и сырых продуктов
накрывайте приготовленные
продукты и отделяйте их от сырых.
• Рекомендуется размораживать
продукты внутри холодильника.
• Не помещайте в прибор горячие
продукты. Прежде чем помещать
продукт, позаботьтесь о том, чтобы
он остыл до комнатной температуры.
• Во избежание образования пищевых
отходов всегда помещайте новые
партии купленных продуктов сзади
старых.

13.3 Рекомендации по
охлаждению
• Мясо (все типы): заворачивайте в
подходящий упаковочный материал и
кладите на стеклянную полку, расположенную над ящиком для овощей.
Храните мясо не более 1–2 дней.
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• Фрукты и овощи: тщательно очистите
(удалите грязь) и выложите их в специальный ящик (ящик для овощей).
• Не рекомендуется хранить в холодильнике экзотические фрукты, такие
как бананы, манго, папайя и т. д.
• Такие овощи, как помидоры,
картофель, лук и чеснок, не следует
хранить в холодильнике.
• Сливочное масло и сыр: поместите
в воздухонепроницаемый контейнер или заверните в алюминиевую
фольгу или положите в полиэтиленовый пакет, чтобы максимально
ограничить контакт с воздухом.
• Бутылки: закройте крышкой и
храните на дверной полке для
бутылок или в стойке для бутылок
(если прибор ей оборудован).
• Всегда проверяйте срок годности
продуктов, чтобы знать, как долго их
можно хранить.

13.4 Рекомендации по
замораживанию
• Включите функцию FastFreeze и
дайте прибору поработать не менее
24 часов до помещения продуктов в
морозильное отделение.
• Перед заморозкой заверните
и герметично закройте свежие
продукты при помощи: алюминиевой
фольги, пластиковой пленки или
пакетов, водонепроницаемых
контейнеров с крышкой.
• Для повышения эффективности
замораживания и размораживания
разделите продукты на небольшие
порции.
• Рекомендуется наклеивать
ярлыки и отмечать даты на всех
замороженных продуктах. Это
поможет идентифицировать
продукты и знать, когда их следует
употребить, чтобы они не оказались
испорченными.
• Для обеспечения хорошего качества
продуктов они должны быть
свежими перед заморозкой. Это
особенно относится к фруктам и
овощам: их следует замораживать
после сбора, чтобы сохранить все
питательные вещества.
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• Не замораживайте бутылки или
банки с крышками, особенно
напитки, содержащие двуокись
углерода: они могут взорваться во
время замораживания.
• Не кладите в морозильное
отделение горячие продукты.
Охладите их до комнатной
температуры прежде, чем помещать
в отделение.
• Во избежание нагрева уже
замороженных продуктов не
кладите прямо рядом с ними
свежие незамороженные продукты.
Продукты, имеющие комнатную
температуру, нужно класть в ту
часть морозильного отделения, где
нет замороженных продуктов.
• Не употребляйте кубики льда
и фруктовый лед сразу после
извлечения из морозильника.
Существует опасность локального
обморожения.
• Не замораживайте размороженные
продукты повторно. Если продукт
был разморожен, приготовьте его,
охладите и тогда заморозьте.

• Важно упаковывать продукты так,
чтобы не допустить попадание
внутрь воды, влажности или
конденсата.

13.6 Рекомендации по
покупкам

13.5 Рекомендации по
хранению замороженных
продуктов

После посещения магазина:
• Убедитесь, что упаковка не
повреждена — продукты могут быть
испорчены. Если упаковка раздулась
или мокрая, она могла храниться
не в оптимальных условиях и,
возможно, размораживание уже
началось.
• Для сведения процессов
размораживания к минимуму
покупайте замороженные продукты
в последнюю очередь и доставляйте
их в термоизолированном пакете.
• Кладите замороженные продукты
в морозильник непосредственно
после возвращения из магазина.
• Если продукт даже частично
разморожен, не замораживайте его
повторно. Употребите его как можно
скорее.
• Следуйте сведениям о сроке
годности и условиях хранения,
приведенных на упаковке.

• Морозильное отделение помечено
символом
.

13.7 Выключение прибора

• Оптимальная настройка
температуры, обеспечивающая
сохранения замороженных
продуктов — это температура,
равная или не превышающая -18 °C.
• Если настройка температуры внутри
прибора превышает это значение,
срок годности может сократиться.
• Для хранения замороженных
пищевых продуктов подходит
все пространство морозильного
отделения.
• Оставьте достаточно места вокруг
продуктов, чтобы обеспечить вокруг
них свободную циркуляцию воздуха.
• Для надлежащего хранения
смотрите срок годности продуктов,
указанный на упаковке.

Если прибор планируется выключить
на длительное время, необходимо
выполнить следующие действия,
чтобы предотвратить появление на
нем плесени.
1. Извлеките все продукты.
2. Извлеките вилку сетевого шнура из
основной розетки.
3. Тщательно прочистите и высушите
внутреннюю камеру.
4. Убедитесь, что все дверцы
приоткрыты, чтобы обеспечить
циркуляцию воздуха.
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Срок годности морозильного отделения:
Тип продукта
Хлеб

Срок годности (в месяцах)
3

Фрукты (кроме цитрусовых)

6–12

Овощи

8–10

Остатки пищи без мяса

1–2

Молочные продукты:
Сливочное масло
Мягкие сыры (например, моцарелла)
Твердые сыры (например, пармезан, чеддар)
Морепродукты:

6-9
3-4
6

Жирная рыба (например, лосось, скумбрия)
Постная рыба (напр., треска, камбала)
Креветки
Очищенные ракушки и мидии
Приготовленная рыба
Мясо:

2-3
4-6
12
3-4
1-2

Птица
Говядина
Свинина
Баранина
Сосиски
Ветчина
Остатки мясных блюд

9 - 12
6 - 12
4-6
6-9
1-2
1-2
2-3

14. УХОД И ОЧИСТКА
В гигиенических целях прибор
(включая внешние и внутренние
принадлежности) следует регулярно
чистить не реже одного раза в два
месяца.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Во время чистки прибор нельзя
подключать к электросети.
Опасность поражения
электрическим током! Перед
чисткой выключите прибор и
извлеките вилку сетевого кабеля
из розетки.

Внешняя чистка
Для поддержания хорошего внешнего
вида прибора за ним требуется
регулярный уход.
- Протрите цифровую панель и
панель дисплея чистой мягкой
тканью.

-

-

Распылите воду на ткань для
очистки, а не на поверхность
прибора. Это обеспечивает
равномерное распределение влаги
на поверхность.
Протрите дверцы, ручки и
поверхности шкафа мягким
моющим средством, а затем
вытрите их насухо мягкой тканью.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
- Не используйте острые
предметы, так как они могут
поцарапать поверхность.
- Не используйте для очистки
разбавитель, моющее
средство для автомобилей,
Clorox, эфирное масло,
абразивные чистящие
средства или органический
растворитель, такой как
бензол. Это может повредить
поверхность прибора и
привести к пожару.
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Внутренняя чистка
• Необходимо регулярно очищать
внутреннюю часть прибора. Это
легче делать, когда количество
продуктов будет невелико.
Протрите внутреннюю поверхность
холодильника-морозильника слабым
раствором пищевой соды, а затем
промойте теплой водой с помощью
выжатой губки или ткани. Перед
повторной установкой полок и
корзин полностью высушите их.
Тщательно высушите все
поверхности и съемные детали.
• Несмотря на то, что прибор
размораживается автоматически, на
внутренних стенках морозильного
отделения может образоваться слой
инея, если дверца морозильника
будет открываться часто или
слишком долго. Если температура
наледи слишком велика, выберите
время, когда запасы продуктов
будут небольшими, и выполните
следующие действия:
1. Извлеките имеющиеся
контейнеры для продуктов и
принадлежностей, отключите
прибор от сети и оставьте
дверцы открытыми. Тщательно
проветривайте помещение,
чтобы ускорить процесс
размораживания.

2. По окончании размораживания
очистите морозильник, как
описано выше.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не используйте острые
предметы для удаления инея из
морозильного отделения. Только
после полного высыхания
внутренних поверхностей
прибора его следует снова
включить и подключить к
сетевой розетке.

Очистка уплотнителя
дверей
Следите за тем, чтобы уплотнитель
дверей был чистым. Налипшая еда и
напитки могут привести к прилипанию
уплотнителя к шкафу и разрыву
при открывании дверцы. Промойте
уплотнение теплой водой с мягким
моющим средством. После очистки
тщательно промойте его и высушите.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Прибор можно включить только
после полного высыхания
уплотнителя дверец.
 ВНИМАНИЕ!

Пользователь не должен
заменять светодиодный
индикатор! Если светодиодный
индикатор поврежден,
обратитесь за помощью в
службу поддержки клиентов.
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15. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗВОНИТЬ
Проблема
Возможная причина
Автоматический льдогенератор
Льдогенератор
• Льдогенератор выключен.
не вырабатывает
лед.
•

•
•

•

Льдогенератор
•
не вырабатывает
достаточно льда.

•

•
•

•

Стандартное решение

• Включите льдогенератор. В
случае с льдогенератором
свежих продуктов нажмите
кнопку включения/
выключения один раз.
Холодильник не подключен • Подключите прибор к
к водопроводу, или водяной
бытовому водопроводу и
клапан не открыт.
убедитесь, что водяной
клапан открыт.
Шланг подачи воды
• Убедитесь, что линия подазаломлен.
чи не заломлена, когда холодильник прижат к стене.
•
Снимите и установите
Фильтр для воды
на место фильтр для
установлен неправильно.
воды. Убедитесь, что он
полностью зафиксирован.
Водяной фильтр может
• При медленном дозиробыть забит инородным
вании воды или ее отсутматериалом.
ствии, либо если фильтр
старше шести месяцев, его
следует заменить.
Льдогенератор
• Льдогенератор производит
вырабатывает меньше
около 1 кг льда
льда, чем ожидалось.
(льдогенератор для свежих
продуктов) каждые 24 часа
в зависимости от условий
использования.
• При дозировании воды медВодяной фильтр может
леннее обычного, либо если
быть забит инородным
фильтр старше шести месяматериалом.
цев, его следует заменить.
•
Убедитесь, что линия подаШланг подачи воды
чи не заломлена, когда хозаломлен.
лодильник прижат к стене.
• Попросите кого-нибудь
Давление воды очень
поднять давление отключенизкое. Давление
ния и включения в системе
отключения и включения
водяного насоса (только в
слишком низкое (только
системах скважин).
для скважинных систем).
• В стадии восстановления
Установка обратного
давление в системе
осмоса находится на
обратного осмоса может
стадии восстановления.
быть ниже 20 фунтов на
кв. дюйм.
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Проблема

Возможная причина

Стандартное решение

Кубики льда
смерзлись.

• Кубики льда используются
недостаточно часто или
произошел перебой
в электропитании на
длительное время.

• Извлеките контейнер для
льда и утилизируйте лед.
Льдогенератор произведет
новый лед. Его следует
использовать не реже двух
раз в неделю, чтобы кубики
не смерзались.
• Обычно это происходит,
когда льдогенератор не
получает достаточного
количества воды.
Обычно это происходит
в результате засорения
фильтра для воды или
ограничения подачи воды.
Замените фильтр для воды,
и, если это не поможет,
проверьте, включен ли
водяной клапан полностью,
и не заломлен ли шланг
подачи воды.

• Кубики льда полые
(оболочка льда с
водой внутри). Они
разбиваются в контейнере,
а вода протекает в уже
имеющийся лед, что
приводит к смерзанию.

Дозатор (лед и вода)
Дозатор не будет • В контейнере нет льда для
выдавать лед.
выдачи.
• Дверцы холодильника не
полностью закрыты.
• Лопатка дозатора была
нажата слишком долго, его
двигатель перегрелся.
Дозатор льда
заклинило.

• Лед вокруг шнека
растаял и замерз из-за
нечастого использования,
колебаний температуры
и/или отключения
электроэнергии.
• Между льдогенератором и
задней частью контейнера
для льда застревают
кубики льда.

• См. секцию «Льдогенератор не вырабатывает лед».
• Убедитесь, что дверцы
холодильника полностью
закрыты.
• Устройство защиты двигателя от перегрузки перезагрузится примерно через
три минуты, после чего
можно выдавать лед.
• Извлеките контейнер
для льда, разморозьте и
извлеките содержимое.
Очистите контейнер,
протрите насухо и
установите на место. После
производства нового льда
дозатор должен работать.
• Извлеките кубики льда,
которыми заклинило
дозатор.

RU

Проблема

Возможная причина

Дозатор не будет • Фильтр для воды
выдавать воду.
установлен неправильно.

• Фильтр для воды
засорился.

• Клапан бытового
водопровода не открыт.

Вода
недостаточно
холодная.

Вода имеет
странный вкус
и/или запах.

• По мере поступления
теплой воды в кран через
фильтр и перехода ее
в систему подачи воды
в дозатор подается
охлажденная вода.
После использования
охлажденной воды
потребуется несколько
часов, чтобы довести
новую воду до более
низкой температуры.
• Вода не подавалась в
течение длительного
периода времени.
• Прибор неправильно
подключен к трубопроводу
холодной воды.
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Стандартное решение
• Снимите и установите
на место фильтр для
воды. При использовании
Puresource Ultra II
поворачивайте его вправо
до упора и вертикального
положения конца рукоятки.
• Замените картридж
фильтра. Поворачивайте
его вправо до упора и
вертикального положения
конца рукоятки.
• Откройте клапан бытового
водопровода. См. столбец
ПРОБЛЕМА раздела
«АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ЛЬДОГЕНЕРАТОР».
• Перед подачей воды
добавьте лед в чашку или
контейнер.
Примечание: охлаждаются
только первые 750 мл.

• Наберите и слейте
10-12 стаканов воды для
обновления запасов.
• Подсоедините прибор к
линии подачи холодной
воды к кухонному крану.
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Проблема

Возможная причина

Стандартное решение

Открытие/закрытие дверей/ящиков
Дверь (двери)
не закрывается
(-ются).

• Дверь была закрыта
слишком плотно, изза чего другая дверь
приоткрылась.
• Холодильник не выровнен.
Он качается на полу даже
при легком движении.
•

•

Ящики сложно
перемещать.

•
•

• Осторожно закройте обе
дверцы.

• Убедитесь, что
холодильник находится
на ровной и устойчивой
поверхности. Обратитесь к
плотнику, чтобы исправить
провисание или наклон
Холодильник касается
пола.
стены или шкафа.
• Убедитесь, что
холодильник находится
на ровной и устойчивой
поверхности. Обратитесь к
Проверьте прокладку и
плотнику, чтобы исправить
панель холодильника на
провисание или наклон
наличие препятствий.
пола.
• Очистите прокладки
дверцы холодильника и
панель теплой мыльной
водой, чтобы удалить жир,
загрязнения и въевшуюся
грязь с поверхности.
Протрите сухой тканью.
Осмотрите прокладку,
чтобы убедиться, что она
чистая.
Продукты касаются полки в • Достаньте продукты,
верхней части ящика.
находящиеся в верхней
части ящика.
Направляющая, по которой
скользит ящик, загрязнена. • Убедитесь, что ящик
правильно установлен по
направляющей.
• Очистите ящик, ролики и
направляющую. См. раздел
«Уход и очистка».
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Проблема

Возможная причина

Работа холодильника
Компрессор не
• Холодильник выполняет
работает.
цикл размораживания.
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Стандартное решение

• Это нормально для
холодильника с полностью
автоматической
разморозкой. Цикл
размораживания
выполняется периодически,
• Вилка не включена в
продолжительность
розетку.
составляет примерно
• Перегорел предохранитель
30 минут.
или сработал
•
Убедитесь, что вилка
автоматический
плотно вставлена в розетку.
выключатель.
• Проверьте/замените
предохранитель на
• Отключение
другой предохранитель с
электроэнергии.
задержкой срабатывания
15 А. Перезагрузите
автоматический
выключатель.
• Проверьте освещение в
доме. Позвоните в местную
электроэнергетическую
компанию.
Холодильник
• Компрессор с
• Компрессор работает
работает
регулируемой скоростью
непрерывно, за
слишком много
предназначен для работы
исключением режима
или слишком
в течение 100% времени,
размораживания.
долго.
за исключением цикла
размораживания. Время от
времени он будет работать
быстрее, например, после
цикла размораживания.
Цифровой дисплей настройки температуры
Цифровой
• Электронная
• Обратитесь за помощью
дисплей
система управления
в службу поддержки
температуры
обнаружила проблему с
клиентов Electrolux.
отображает
производительностью.
ошибку.
Вода/влажность/наледь в холодильнике
На стенках
• Погода жаркая и влажная. • Скорость образования
холодильника
наледи и конденсации
скапливается
возрастает.
• Подвижная планка
влага.
• Отрегулируйте подвижную
планку. (См. раздел
«Регулировка подвижной
планки» в разделе
«Установка»).
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Проблема

Возможная причина

Стандартное решение

Вода собирается • Овощи содержат и
в нижней части
выделяют влагу.
крышки ящика.

• Влага на нижней стороне
крышки не является
необычным явлением.
• Оба контейнера для сбора
овощей оснащены автоматическим контролем
влажности, который должен
автоматически подстраиваться под различные
уровни влажности внутри
ящика без образования дополнительного конденсата
или сушки воздуха внутри
ящика, что позволяет
хранить в нем различные
виды продуктов. При обнаружении излишней влаги
убедитесь, что мембрана
не повреждена, и при необходимости замените ее.
Вода собирается • Вымытые овощи и фрукты • Высушите предметы
в нижней части
выделили влагу в ящике.
перед их помещением в
ящика.
ящик. Сбор воды в нижней
части ящика является
нормальным явлением.
Вода/влажность/наледь снаружи холодильника
Влага
• Погода влажная.
• Это нормально при
скапливается
влажной погоде. При
снаружи
более низкой влажности
холодильника
испарения должны
или между
исчезнуть.
дверями.
Еда/напитки в отделении для свежих продуктов/ящике MultiSwitch
Продукты
• Слишком низкое значение • Переместите значение в
замерзают.
температуры.
более высокое положение.
• Датчик температуры закрыт • Оставьте место для потока
продуктами (справа от зоны
воздуха к датчику.
свежих продуктов).
• Пища перекрывает
• Оставьте пространство
воздушные порты.
между воздушными
портами и пищевыми
продуктами.
Таймер для охлаждения напитков
Напитки замора- • Слишком низкое значение • Переместите настройку
живаются.
температуры.
температуры выше.
• Слишком высокое значение • Сократите время
таймера для охлаждения
охлаждения напитков.
напитков.
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16. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА
Холодильник изготовлен из
материалов, пригодных для
повторного использования.
Утилизация должна осуществляться
в соответствии с действующими
местными правилами утилизации
отходов. В контуре холодильника
имеется небольшое количество
хладагента (R600a). В целях вашей
безопасности перед утилизацией
оборудования ознакомьтесь с

разделом «Хладагент и опасность
пожара» в этом руководстве по
эксплуатации. Обрежьте шнур
питания, чтобы холодильник не
использовался, снимите уплотнитель
дверцы и замок. Будьте осторожны с
системой охлаждения, не повредите
ее, проколов емкость с хладагентом
и/или сгибая трубку и/или поцарапав
покрытие поверхности.

Правильная утилизация продукта
Данный символ на самом приборе или на упаковке означает,
что прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.
Вместо этого его следует доставить в соответствующий пункт
сбора отходов для переработки электрического и электронного
оборудования. Обеспечив правильную утилизацию данного
изделия, вы поможете предотвратить потенциальные
отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья
человека, которые в противном случае могли быть вызваны
ненадлежащим обращением с этим продуктом. Для получения
более подробной информации о переработке данного изделия
обратитесь в местное учреждение по утилизации бытовых отходов
или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

17. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размеры
Высота

1782 мм

Ширина

913 мм

Глубина

746 мм

Время
повышения
температуры
Напряжение

14 ч

Частота

50 Гц

220–240 В

Технические данные указаны
на табличке, расположенной на
внутренней левой стенке прибора, и
на этикетке энергоэффективности.
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18. ШУМЫ
Во время нормальной работы
(компрессор, циркуляция хладагента)
раздаются звуки.

RU

Класс энергетической эффективности в Российской Федерации: A+
Дата изготовления изделия указана в его серийном
номере, где первая цифра номера соответствует
последней цифре года изготовления, а вторая и третья
цифры – порядковому номеру недели. Например,
серийный номер 14512345 означает, что изделие
изготовлено на сорок пятой неделе 2021 года.
Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143,
105 45 Stockholm, Швеция Импортёр и уполномоченная
изготовителем организация: ООО ”Электролюкс
Рус”, Кожевнический проезд 1, 115114, Москва, тел.:
8-800-444-444-8
Изготовлено в Таиланде
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МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС
Дякуємо, що вибрали цей прилад Electrolux. Ми створили його для бездоганної
роботи протягом багатьох років, за інноваційними технологіями, які допомагають
робити життя простішим — такі властивості можна й не знайти у звичайних
приладах. Приділіть декілька хвилин, щоби прочитати відомості, які допоможуть
використовувати його максимально ефективно.
Відвідайте наш веб-сайт, щоб:
Отримати поради з використання, брошури, інструкції з усунення
несправностей, інформацію щодо сервісу та ремонту:
www.electrolux.com
Зареєструвати свій продукт для кращого обслуговування:
www.electrolux.com/productregistration
Придбати аксесуари, витратні матеріали й оригінальні запчастини
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop

ДОПОМОГА КЛІЄНТАМ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Використовуйте лише оригінальні запасні частини.
Звертаючись до нашого авторизованого сервісного центру, необхідно мати таку
інформацію: модель, номер виробу, серійний номер.
Інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Попередження / Важлива інформація про безпеку.
Загальна інформація та рекомендації.
Інформація щодо захисту довкілля.
Можуть бути внесені зміни без завчасного повідомлення.

UK

1.
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Перед встановленням та експлуатацією приладу
слід уважно прочитати надані інструкції. Виробник не
несе відповідальності за травми або пошкодження,
що виникли через неправильне встановлення
чи експлуатацію. Завжди зберігайте інструкції з
експлуатації приладу для подальшого використання.

1.1 Безпека дітей і вразливих осіб

• Діти від 8 років та особи з обмеженими фізичними,
сенсорними або психічними можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями можуть користуватися
цим приладом лише під наглядом або за умови
попереднього отримання інструкцій з безпечного
користування приладом та розуміння пов’язаних з
цим ризиків.
• Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть користуватися приладом лише після належного навчання.
• Не слід залишати дітей до 3 років без постійного
нагляду поблизу виробу.
• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
• Дітям забороняється без нагляду виконувати
очищення чи роботи з обслуговування приладу,
які можуть виконуватися користувачем.
• Тримайте усі пакувальні матеріали подалі від дітей
та утилізуйте їх належним чином.

1.2 Загальна безпека

• Цей прилад призначено для використання в
побутових та аналогічних умовах, як-от:
- у фермерських будинках, на кухнях магазинів,
в офісах та інших робочих приміщеннях
- к лієнтами готелів, мотелів, міні-готелів та в інших
житлових приміщеннях;
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ: У шафі чи конструкції, в яку
вбудовано прилад, вентиляційні отвори повинні
бути незаблокованими.
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• ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для прискорення процесу розморожування використовуйте лише рекомендовані
виробником механічні пристрої чи інші засоби.
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не допускайте пошкодження
контуру циркуляції холодоагенту.
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте електричні
прилади всередині відділень для зберігання
продуктів, якщо це не передбачено виробником.
• Не використовуйте пароочищувачі та водяні
розпилювачі для очищення приладу.
• Витріть прилад м'якою вологою ганчіркою. Застосовуйте лише нейтральні мийні засоби. Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі серветки для очищення, розчинники або металеві предмети.
• Не зберігайте в цьому приладі вибухонебезпечні
речовини, такі як аерозольні балончики з паливом.
• Щоб уникнути небезпеки в разі пошкодження
електричного кабелю, його заміну має здійснювати
представник виробника чи його авторизованого
сервісного центру або інша кваліфікована особа.
• Якщо прилад оснащено пристроєм для
приготування льоду або дозатором води,
не заповнюйте їх нічим, окрім питної води.
• Якщо прилад вимагає підключення до джерела
водопостачання, підключайте його лише до
джерела питної води.
• Тиск води на вході (мінімум та максимум)
має знаходитися в межах від 1 бар (0,1 МПа)
до 10 бар (1 МПа)
• Слід використовувати нові комплекти трубок,
що постачаються з приладом. Використання старих
комплектів трубок заборонено.
• Щоб уникнути зараження їжі, дотримуйтеся
наступних правил:
- Якщо залишати дверцята відкритими на тривалий
час, це може призвести до суттєвого збільшення
температури в камерах приладу.
- Регулярно очищуйте поверхні, які можуть контактувати з продуктами харчування та відкритими
системами дренажу.
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- Очищуйте резервуари для води, якщо вони не використовувалися протягом 48 годин; промивайте
систему води, підключену до водопроводу, якщо
воду не зливали протягом 5 днів.
- Сире м'ясо і рибу зберігайте у відповідних
контейнерах у холодильнику таким чином, аби
вони не торкалися та не капали на інші продукти.
- Відділення для заморожених продуктів з двома
зірками підходять для зберігання попередньо
заморожених продуктів, зберігання або
приготування морозива та кубиків льоду.
- Відділення з однією, двома та трьома зірками не
призначені для заморожування свіжих продуктів.
- Якщо холодильний прилад буде залишено порожнім
на тривалий час, слід вимкнути, розморозити, очистити, висушити його та залишити дверцята відчиненими для запобігання утворенню цвілі в приладі.

2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Встановлення
 ВАГА!
У
Встановлювати цей прилад
повинен лише кваліфікований
фахівець.
• Зніміть усі упаковки.
• Не встановлюйте та не використовуйте пошкоджений прилад.
• Дотримуйтеся інструкцій зі встановлення, що постачаються разом із
приладом.
• Прилад важкий; при його переміщенні
будьте обережні. Завжди надягайте
захисні рукавички.
• Забезпечте вільну циркуляцію
повітря навколо приладу.
• Зачекайте принаймні 4 години,
перш ніж під’єднати прилад до
електромережі. Це необхідно для
того, щоб масло могло зібратися
назад у компресор.
• Не встановлюйте прилад поблизу
обігрівачів, кухонних плит, духових
шаф чи варильних поверхонь.

• Задня частина приладу повинна
бути оберненою до стіни.
• Не встановлюйте прилад під прямим
сонячним світлом.
• Не встановлюйте прилад у місцях з
високою вологістю або низькою температурою, наприклад, у примурках,
гаражах або винних льохах.
• Пересуваючи прилад, піднімайте
його за передній край, щоб не
подряпати підлогу.

2.2 Підключення до електромережі
 УВАГА!
Існує ризик займання та ураження
електричним струмом.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
При розміщенні приладу
переконайтеся, що шнур
живлення не затиснуто та
не пошкоджено.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не використовуйте розгалужувачі
та подовжувачі.
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• Прилад має бути заземлений.
• Переконайтеся, що електричні дані
на табличці з технічними даними відповідають параметрам електромережі. У разі невідповідності зверніться
до електрика.
• Завжди використовуйте належним
чином встановлену розетку, захищену від дотику до частин, що проводять струм.
• Не використовуйте розгалужувачі та
подовжувачі.
• Стежте за тим, щоб не пошкодити
електричні компоненти (наприклад,
електричну вилку, кабель живлення,
компресор).
• Для заміни електричних компонентів
слід звернутися до сервісного
центру або до електрика.
• Кабель живлення повинен знаходитися нижче рівня електричної вилки.
Вставляйте електричну вилку в розетку
електроживлення лише після закінчення встановлення. Переконайтеся, що
після встановлення є вільний доступ
до мережі.
Не тягніть за кабель, щоб відключити
прилад. Завжди тягніть за вилку.

2.3 Користування
 УВАГА!
Існує небезпека травмування,
опіків, ураження електричним
струмом і пожежі.
 У приладі міститься
легкозаймистий газ ізобутан
(R600a) — природний газ з
високим рівнем екологічності.
Стежте за тим, щоб не пошкодити
контур циркуляції холодоагенту,
що містить ізобутан.
• Не змінюйте технічні специфікації
цього приладу.
• Не кладіть на прилад електричні пристрої (наприклад, морозивниці), якщо
це не передбачено виробником.
• У разі пошкодження контуру
циркуляції холодоагенту переконайтеся в тому, що в приміщенні
немає полум’я та джерел займання.
Провітріть приміщення.

• Не допускайте, щоб гарячі предмети
торкалися пластикових частин
приладу.
• Не кладіть безалкогольні напої у
морозильне відділення. При цьому
зростає тиск на стінки тари.
• Не зберігайте в приладі займисті
гази та рідини.
• Не кладіть усередину приладу, поряд із ним або на нього легкозаймисті речовини чи предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
• Не торкайтеся компресора або
конденсатора. Вони гарячі.
• Не виймайте мокрими або вологими
руками предмети з морозильної
камери та не торкайтеся їх.
• Не заморожуйте повторно
розморожені продукти.
• Дотримуйтеся вказаних на упаковці
із замороженими продуктами
інструкцій щодо зберігання.

2.4 Внутрішня підсвітка
 УВАГА!
Небезпека ураження
електричним струмом.
• Тип лампи, що застосовується у цьому приладі, призначено лише для
побутових приладів. Не використовуйте її для освітлення будинку.
• Щодо лампочок у цьому приладі та
запасних лампочок, що продаються
окремо: ці лампочки витримують
екстремальні умови в побутових
приладах, такі як температура,
вібрація, вологість, або призначені
для подання сигналу про робочий
стан приладу. Вони не призначені
для використання з іншою метою
та не придатні для освітлення
побутових приміщень.
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2.5 Догляд та чищення
 УВАГА!
Існує ризик травмування або
пошкодження приладу.
Перш ніж виконувати технічне
обслуговування, вимкніть прилад і
вийміть електричну вилку з розетки.
У холодильному агрегаті цього
приладу містяться вуглеводні.
Проводити технічне обслуговування
і заправляти прилад повинен лише
кваліфікований спеціаліст.
Регулярно оглядайте спускний
отвір приладу та за необхідності
прочищайте. У разі блокування
спускного отвору розморожена вода
збирається на дні приладу.

2.6 Утилізація
 УВАГА!
Існує небезпека травмування
або задушення.
• Від’єднайте прилад від
електромережі.
• Відріжте кабель живлення і
утилізуйте його.
• Зніміть дверцята, щоб запобігти
запиранню дітей та домашніх тварин
усередині приладу.
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• Контур циркуляції холодоагенту та
ізоляційні матеріали цього приладу
не становлять небезпеки для
озонового шару.
• Ізоляційна піна містить займистий
газ. По інформацію з належної
утилізації приладу зверніться до
органів муніципальної влади.
• Не пошкоджуйте деталі
охолоджувального пристрою
поблизу теплообмінника.

2.7 Сервіс
• Для ремонту приладу звертайтеся
до авторизованого сервісного
центру. Використовуйте лише
оригінальні запасні частини.
• Зверніть увагу, що самостійний або
непрофесійний ремонт може мати
наслідки для безпеки та призвести
до втрати гарантії.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам Технічного
регламенту обмеження використання
деяких небезпечних речовин в
електричному та електронному
обладнанні (постанова Кабінета
Міністрів України 139 від 10 березня
2017р.)

3. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені символом .
Викидайте упаковку у відповідні контейнери для її переробки. Зробіть свій
внесок у захист довкілля і здоров'я
людей та в переробку електричних та

електронних приладів. Не викидайте
прилади, позначені символом , разом
із побутовими відходами. Передайте
продукт на місцеве підприємство для
вторинної переробки або зверніться до
місцевої влади.
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4. ОПИС ПРИЛАДУ
1 Пристрій для приготування льоду
2 MultiFlow
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Холодильник

19
20
21

Шухляда середньої

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

регульованої
температури

Морозильник

Примітка: Завдяки постійному
вдосконаленню наших виробів ваш
холодильник може дещо відрізнятися
від зображеного на ілюстрації,
але його функції та особливості
експлуатації залишаються незмінними.

Повітряний фільтр
Водяний фільтр
Відкидна поличка
Висувна нижня поличка
Ліва скляна поличка
Права скляна поличка
Кришка шухляди
Ліва шухляда
Права шухляда
Ліва зона для закусок
Права зона для закусок
Лівий верхній фіксований відсік
Лівий нижній фіксований відсік
Нахильний відсік
Поличка для вина
Відсік для молочних продуктів,
еластичний 2/3
Відсік на дверцятах, еластичний 1/3
Відсік на дверцятах, еластичний 2/3
Висувний відсік на дверцятах,
еластичний
Відсік для пляшок
Ліва середня завіса
Права середня завіса
Ящик MultiSwitch/MultiChill
Перегородка MultiSwitch/MultiChill
Верхній ящик морозильної камери
Ящик морозильної камери
Перегородка морозильної камери
Панель управління
Важіль
Панель управління FlexiSpace
Лоток для яєць

Примітка: Для забезпечення оптимальної енергоефективності приладу встановіть на місце всі полички, відсіки та
кошики, як показано на ілюстрації вище.
 Цей прилад продається у Франції.
Згідно з нормативними положеннями, що діють у цій країні, він
має бути оснащений спеціальним
пристроєм (див. ілюстрацію) у нижньому відділенні холодильника,
який вказує найхолоднішу зону.
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5. ВСТАНОВЛЕННЯ НОВОГО ПРИЛАДУ
У даному розділі описані правила
встановлення нового приладу перед
тим, як розпочати його використання.
Ми рекомендуємо ознайомитися з
наступними рекомендаціями.
 УВАГА!
Для належного встановлення
цей холодильник необхідно
ставити на рівну поверхню
з твердого матеріалу, що
розташована на висоті підлоги.
Ця поверхня має бути достатньо
міцною, щоб витримати масу
повністю завантаженого
холодильника або приблизно
250 кг. При переміщуванні
приладу штовхайте та тягніть
його так, аби він зберігав
вертикальне положення.

Вирівнювання приладу
Для належного вирівнювання та
уникнення вібрацій цей прилад
оснащений регульованими
ніжками, котрі знаходяться спереду.
Відрегулюйте рівень, дотримуючись
наведених нижче інструкцій:
1. Поставте холодильник на місце.
2. Повертайте регульовані ніжки
(пальцями або відповідним
гайковим ключем), доки вони не
торкнуться підлоги.
3. Нахиліть верхню частину
назад приблизно на 10–15 мм,
повернувши ніжки ще на
1–2 оберти. Завдяки цьому
дверцята зачинятимуться
самостійно та герметично.
4. Коли знадобиться перемістити
прилад, не забудьте вкрутити
ніжки назад, щоб прилад міг
вільно котитися. Після цього знову
поставте прилад на місце.
10-15 мм

Клас

Символ

Помірний
(широкий
діапазон)
Помірний

С/Н

Діапазон
температури
навколишнього середовища (°C)
від +10 до +32

N

від +16 до +32

Субтропічний
Тропічний

ST

від +16 до +38

T

від +16 до +43

Цей прилад не призначено для
використання як вбудованого.

Передній
ролик
Регульована
ніжка

Задній
ролик

 УВАГА!
Ролики, які не є коліщатами,
повинні використовуватися для
переміщення тільки вперед
або назад. При переміщенні
холодильника вбік можна
пошкодити підлогу та ролики.
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Г1

H1

• Ліві та праві дверцята оснащені
регульованими вісями, котрі
розташовані в нижніх завісах.
• Перед регулюванням дверцят
переконайтеся, що холодильник
встановлений рівно. Зверніться
до попереднього розділу
«Вирівнювання приладу». Якщо
верхні частини дверцят розташовані
не на одному рівні, поверніть вісь
петлі за допомогою шестигранного
ключа в напрямку за годинниковою
стрілкою, аби підняти дверцята,
або проти годинникової стрілки,
аби опустити їх, і вставте в щілину
стопорне кільце.

H2

Регулювання дверцят

Ш1

Щоб підвищити ефективність
системи охолодження та заощадити
електроенергію, необхідно
підтримувати належну вентиляцію
навколо приладу для розсіювання
тепла. Тому навколо холодильника
необхідно передбачити достатній
простір, в якому не повинно
знаходитися предметів, здатних
погіршити рух повітря.
Якщо прилад встановлюється не
окремо від іншого приладдя, за умови
дотримання вимог щодо відстаней до
навколишніх предметів, функціональність приладу залишиться без змін,
проте витрати енергії дещо зростуть.

* Висота, ширина та глибина приладу
без ручки та ніжок.
25 мм

25 мм

Г2

Вентиляція приладу

1746
913
749

25 мм

Шестигранний
ключ

Регульована
частина

Загальні габарити *
H1
мм
Ш1
мм
Г1
мм

Ш2

Місце, необхідне для експлуатації **
H2
мм
1806
Ш2
мм
963
Г2
мм
774
** Висота, ширина і глибина приладу
з ручкою, а також місце, необхідне
для вільної циркуляції повітря для
охолодження
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310 мм

Г3

219 мм

Ш3

Загальне місце, необхідне для
експлуатації ***
H2
мм
1806
Ш3
мм
1437
Г3
мм
1171
*** Висота, ширина і глибина приладу
з ручкою, а також місце, необхідне
для вільної циркуляції повітря для
охолодження, і місце, необхідне для
відкривання дверцят до мінімального
кута, що дозволяє вийняти все
внутрішнє обладнання.
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6. ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ДИСПЛЕЮ
Всі функції та елементи управління
приладом знаходяться на панелі
управління, зручно розміщеній на
дверцятах холодильника. При встановленні середнього ящика всі необхідні
елементи управління розташовуються всередині ящика. За допомогою
звичайних або сенсорних кнопок та
цифрового екрану можна легко налаш-

тувати функції та параметри інтуїтивно
зрозумілим способом.
Важливо! Сенсорні кнопки реагують
лише на коротке натиснення. Обрана
операція виконується, коли користувач
прибирає палець із сенсорної кнопки,
а не під час її натиснення. Не тисніть
на кнопки занадто сильно.
Детальні інструкції див. у відповідних
розділах цієї інструкції.

У
 ВАГА!
При встановленні температури
ви встановлюєте середню температуру для всього холодильного
відділення. Температури всередині
кожного відсіку можуть відрізнятись
від значень температури, показаних
на панелізалежно від кількості та
місця розташування продуктів у
холодильнику. Температура навколишнього середовища також може
впливати на фактичну температуру
всередині приладу.

2 Таймер охолодження напоїв
Швидко охолоджує напій всередині
морозильної камери. Щоб увімкнути
цю функцію, торкніться кнопки таймеру
охолодження напоїв. На дисплеї морозильної камери з'явиться значення часу
(у хвилинах), яке можна змінити за допомогою кнопок +/-. Вибір буде підтверджений звуковим сигналом. Час можна
встановити у межах 20–45 хвилин з
кроком у 5 хвилин. Якщо задати дуже
низьку температуру або тривалий час
охолодження, напої можуть замерзнути.
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ
При використанні таймеру
охолодження напоїв обов’язково
виймайте напої з морозильного
відділення, коли пролунає сигнал.
Газовані напої можуть вибухнути,
якщо залишити їх у морозильній
камері на тривалий час.
3 Пристрій для приготування льоду
Щоб увімкнути або вимкнути пристрій
для приготування льоду, утримуйте
кнопку натисненою протягом 3 секунд. Коли горить індикатор, пристрій
для приготування льоду активний.

1 Пришвидшене заморожування
Активує більш високу швидкість заморожування продуктів у морозильнику.
Використовуйте цю функцію, коли
кладете до морозильної камери відразу декілька продуктів. Автоматично
вимикається через 12 годин.
Щоби заморозити свіжі продукти,
увімкніть функцію FastFreeze принаймні за 24 години до того, як покласти
продукти для заморожування до морозильної камери.
Рівномірно розкладіть свіжі продукти в
першому зверху відділенні або ящику.
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Якщо індикатор не горить, пристрій для
приготування льоду вимкнений, і лід не
утворюється. Коли пристрій неактивний,
лід може видаватися доти, доки він залишається в резервуарі. Коли пристрій
для приготування льоду вимкнено і йде
видача льоду, індикатор миготить.
4 Блокування
За допомогою кнопки блокування можна заблокувати дисплей, щоб запобігти
його використанню в певних ситуаціях.
Щоб активувати/деактивувати функцію,
тримайте кнопку натисненою протягом
3 секунд. У заблокованому стані внесення змін у налаштування на дисплеї
неможливе. Видача льоду і води буде
неактивна. Індикатор почне миготіти,
і пролунає звуковий сигнал.
5 Дверцята відкриті
Горить, коли дверцята відкриті. Якщо
дверцята залишаються відкритими протягом 5 хвилин або більше, пролунає
звуковий сигнал, і дисплей буде світитися, доки дверцята не закриються.
При натисканні будь-якої кнопки сигнал
тривоги буде тимчасово вимкнений.
Переконайтеся, що продукти не перешкоджають закриванню дверцят.
6 Заміна фільтра для води
Дисплей запалюється раз на 6 місяців
або за необхідності заміни фільтра.
Замініть фільтр, після чого тримайте
кнопку «Обнулити лічильник водяного
фільтра» натисненою протягом 3 секунд, щоб вимкнути попередження на
дисплеї. Для отримання додаткової інформації див. розділ «Заміна фільтра».
7 Заміна повітряного фільтра
Дисплей запалюється раз на 6 місяців
або за необхідності заміни фільтра.
Замініть фільтр, після чого тримайте
кнопку «Обнулити лічильник повітряного
фільтра» натисненою протягом 3 секунд,
щоб вимкнути попередження на дисплеї.
Для отримання додаткової інформації
див. розділ «Заміна фільтра».
8 Вода
Для видачі води натисніть клавішу
«вода». Над активним елементом
засвітиться індикатор.
9 Кубики
Натисніть кнопку «кубики» для
видачі кубиків льоду. Над активним
елементом засвітиться індикатор.
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10 Крихта
Натисніть кнопку «крихта» для видачі
льодової крихти. Над активним
елементом засвітиться індикатор.
11 Пришвидшене охолодження
Пришвидшене охолодження — це
прискорення охолодження продуктів у
холодильному відділенні. Використовуйте цю функцію, коли кладете до
холодильної камери відразу декілька
продуктів. Вимикається через 6 годин.
12 Обнулення лічильника
повітряного фільтра
Для обнулення лічильника після
заміни фільтра утримуйте натисненою
протягом 3 секунд.
13 Обнулення лічильника водяного
фільтра
Для обнулення лічильника після
заміни фільтра утримуйте натисненою
протягом 3 секунд.
14 Підключення до мережі Wi-Fi

Щоб увімкнути/вимкнути
бездротове підключення,
тримайте натисненою
протягом 3 секунд.
3 сек
Коли світиться індикатор,
прилад підключено.
Коли індикатор миготить,
прилад підключається або
йде налаштування.
Коли індикатор не
світиться, підключення
Wi‑Fi вимкнено.
1. НАЛАШТУВАННЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ
WI-FI
У цьому розділі описано, як підключити
смарт-холодильник до мережі Wi-Fi та
зв'язати його з мобільними пристроями.
Завдяки цій функції можна отримувати
сповіщення, а також керувати приладом і слідкувати за ним із мобільного
пристрою.
Частота

2,412–2,472 ГГц

Протокол

IEEE 802.11 b/g/n

Для підключення приладу і можливості
користуватися всіма функціями та
послугами вам потрібні:
• Домашня бездротова мережа з
частотою 2,4 ГГЦ та можливістю
підключення до Інтернету.
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• Мобільний пристрій, підключений до
бездротової домашньої мережі.
1.1 Встановлення додатку «My
Electrolux Kitchen»
Підключаючи холодильник до додатку,
станьте біля нього та візьміть ваш
мобільний пристрій (Android або iOS).
Переконайтеся, що ваш мобільний
пристрій підключений до тієї самої
бездротової мережі, до якої ви хочете
підключити свій холодильник.
1. Перейдіть до відповідного App Store
на своєму пристрої
2. Завантажте та встановіть додаток
«My Electrolux Kitchen»
3. Запустіть додаток. Виберіть країну
й мову, а потім увійдіть у систему
за допомогою своєї електронної
адреси та пароля. Якщо у вас
немає облікового запису, створіть
його, дотримуючись інструкцій, наведених у «My Electrolux Kitchen».
1.2 Налаштування бездротового
підключення холодильника
1. Натисніть у меню кнопку
приладів , а потім піктограму
«Додати прилад»
на екрані.
2. В переліку приладів виберіть
«Холодильник» та натисніть «ДАЛІ».
3. Виконуйте інструкції додатку, щоб
підключити холодильник. Додаток
запропонує вам активувати
підключення Wi-Fi холодильника,
котре ви налаштували.
4. Утримуйте піктограму підключення
Wi-Fi
на вашому холодильнику
натисненою протягом 3 секунд,
доки не почуєте звуковий сигнал, —
це свідчить про активацію
підключення Wi-Fi.

5. Приблизно через 45 секунд на
екрані холодильника будуть
відображені символи «AP»,
після чого можна буде перейти
до наступного етапу роботи з
додатком.

6. Продовжуйте виконувати інструкції додатку, щоб підключити свій
холодильник до мережі Wi‑Fi.
Для пристроїв Android у розкривному списку виберіть мережу Wi-Fi,
до якої підключений ваш прилад.
Якщо ви користуєтеся пристроєм
на iOS, перейдіть до пункту «НАЛАШТУВАННЯ» і виберіть мережу
Wi-Fi, до котрої підключений ваш
прилад (починається з символів AJ-),
потім поверніться до додатку
7. Після підключення холодильника
піктограма Wi-Fi
припинить миготіти та почне світитися рівномірно, і на екрані знову відобразиться
потрібна температура. Завершіть
реєстрацію та дайте назву своєму
холодильнику, виконуючи інструкції додатку.
Вітаємо! Ваш холодильник тепер
підключено до додатку «My Electrolux
Kitchen». Щоб керувати вашим холодильником та відстежувати його стан
за допомогою додатку, просто відкрийте його та виберіть, що необхідно
змінити. Сигнали та сповіщення з’являтимуться автоматично.
1.3 Вимкнення / скидання бездротового підключення холодильника
1. Щоб тимчасово вимкнути підключення Wi-Fi, тримайте кнопку WiFi натисненою протягом 3 секунд.
Піктограма Wi-Fi згасне, і пролунає
звуковий сигнал. Після вимкнення
підключення Wi-Fi для автоматичного
відновлення підключення необхідно
знову натиснути кнопку
та тримати
її натисненою протягом 3 секунд.
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2. Також для скидання налаштувань
підключення Wi-Fi можна тримати
одночасно натисненими кнопку
Wi-Fi
та кнопку обнулення лічильника водяного фільтру протягом
10 секунд. Після скидання конфігурації холодильник подасть звуковий
сигнал і повернеться до встановленої температури. Щоб відновити
підключення, ще раз виконайте усі
процедури, описані у Розділі 1.2 «Налаштування бездротового підключення холодильника». Це також можна
зробити за допомогою додатку.

П
 РИМІТКА:
Елементи керування та сигнали в
різних моделях можуть відрізнятися.

Сигнали

Висока температура, індикатор «HI»
Підвищення температури в
холодильному або морозильному
відділенні (наприклад, через
перебої в постачанні електроенергії)
позначається наступним чином:
- Миготіння символу HI на дисплеї
відповідного відділення
- Гучний звуковий сигнал, котрий
подається з періодичністю в 10 секунд, доки не буде підтверджений
Щоб вимкнути сигнал, натисніть будьяку кнопку або відчиніть дверцята.
• Звуковий сигнал вимикається
• Протягом 10 секунд на дисплеї відображається найвища температура.
Після цього знову буде відображатися встановлена температура.
Якщо через 60 хвилин температура все ще
лишається вище встановленої, зверніться
до авторизованого сервісного центру.
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Водяний фільтр
Якщо індикатор світиться, водяний
фільтр потрібно замінити. Міняйте
водяний фільтр кожні 6 місяців або
після видачі 450 літрів води. Для
скидання тримайте кнопку натисненою
протягом 3 секунд. Після скидання буде
одноразово поданий звуковий сигнал.
Повітряний фільтр
Якщо індикатор світиться, повітряний
фільтр потрібно замінити. Міняйте
повітряний фільтр кожні 6 місяців. Для
скидання тримайте кнопку натисненою
протягом 3 секунд. Після скидання буде
одноразово поданий звуковий сигнал.
Дверцята
Якщо дверцята залишаються відкритими протягом п'яти хвилин або більше,
пролунає звуковий сигнал, і на дисплеї
засвітиться індикатор відкритих дверцят. Сигнал тривоги можна вимкнути,
зачинивши дверцята або натиснувши
будь-яку кнопку. Панель керування повернеться до нормальної роботи після
закриття дверцят.
Сигнал помилки
Якщо користувач спробує вибрати
недоступний варіант, пролунає
звуковий сигнал.
Переключення між шкалою
Фаренгейта/Цельсія
Тримайте натисненою + та - з боку
холодильника протягом 5 секунд.
Після цього буде подано звукове підтвердження, та одиниці вимірювання
на екрані зміняться на встановлені.
Значення температури також зміниться.
Демонстраційний режим
При утриманні натисненою кнопки +
(морозильник) і - (холодильник) протягом 10 секунд активується демонстраційний режим.
• Якщо кнопка натиснена протягом
10 секунд,
- Засвітиться піктограма
«Демонстрація»
- Звуковий сигнал «Підтвердження»
• При повторному утриманні натисненою кнопки + (морозильник) і - (холодильник) протягом 10 секунд демонстраційний режим буде деактивовано
- Засвітиться піктограма
«Демонстрація»
- Звуковий сигнал «Скасування»
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Програмне забезпечення цього
продукту містить компоненти,
розроблені на основі безкоштовного
програмного забезпечення з відкритим
вихідним кодом. Компанія Electrolux
вдячно визнає внесок спільнот, що
вдосконалюють відкрите програмне
забезпечення та роботизацію, у
розвиток проєкту.

Щоб отримати доступ до вихідного
коду цих безкоштовних програмних
компонентів з відкритим вихідним кодом,
умови ліцензії яких передбачають
публічність, та переглянути повну
інформацію про авторські права
та застосовні умови ліцензії,
відвідайте веб-сайт: http://electrolux.
opensoftwarerepository.com (папка NIUX).

 ОПЕРЕДЖЕННЯ!!
П
Не використовуйте ящик
MultiSwitch для зберігання
свіжих продуктів, оскільки це
може призвести до замерзання
та псування фруктів і листкових
овочів, що зберігаються в ящику.
Користування ящиком MultiSwitch —
елементи керування
1 Щоб запобігти незапланованому
застосуванню, ящик автоматично
за замовчуванням переходить до
заблокованого стану. Щоб змінити
налаштування ящика, спочатку
його потрібно розблокувати.
Для розблокування утримуйте
піктограму РОЗБЛОКУВАТИ
натисненою протягом 3 секунд.
За відсутності дій користувача
протягом 10 секунд ящик
автоматично блокується.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не зберігайте в ящику
MultiSwitch скляні пляшки,
якщо задані налаштування
температури «Морозильна
камера», «М'ясо/морепродукти»
або «Холодні напої». Скло може
тріснути та розбитися, що може
призвести до травмування та
тілесних ушкоджень.

Морозильник:
2 Щоб змінити температуру в ящику
при налаштуванні температури
в морозильнику скористайтеся
панеллю керування на передніх
дверцятах. При зміні температури
на пульті зміняться налаштування
температури в ящику та в
морозильному відділенні.
Холодильне відділення:
3 Якщо вибрати варіант М'ясо та
риба, температура в ящику буде
встановлена на -2°C. Вибір буде
підтверджений звуковим сигналом.
Використовуйте це налаштування
для короткострокового зберігання.
Якщо м'ясо необхідно зберігати
більше двох днів, його слід
заморожувати.
4 Якщо вибрати варіант Холодні
напої, температура в ящику буде
встановлена на 0°C. Вибір буде
підтверджений звуковим сигналом.
5 Якщо вибрати варіант Делікатеси/
закуски, температура в ящику буде
встановлена на 3°C. Вибір буде
підтверджений звуковим сигналом.
6 Якщо вибрати варіант Підвал,
температура в ящику буде
встановлена на 7°C. Вибір буде
підтверджений звуковим сигналом.
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 ОПЕРЕДЖЕННЯ!
П
Не використовуйте ящик
MultiSwitch для зберігання
свіжих продуктів, оскільки це
може призвести до замерзання
та псування фруктів і листкових
овочів, що зберігаються в ящику.
Користування ящиком MultiSwitch —
eлементи керування
1 Щоб запобігти будь-якому небажаному використанню, секції за
замовчуванням установлюється на
заблокований стан. Щоб змінити
налаштування ящика, спочатку
його потрібно розблокувати. Для
розблокування утримуйте піктограму РОЗБЛОКУВАТИ натисненою
протягом 3 секунд. За відсутності
дій користувача протягом 10 секунд
ящик автоматично блокується.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не зберігайте в ящику MultiSwitch
скляні пляшки, якщо задані
налаштування температури «Морозильна камера», «М'ясо/морепродукти» або «Холодні напої».
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Скло може тріснути та розбитися,
що може призвести до травмування та тілесних ушкоджень.
Холодильне відділення:
2 Якщо вибрати варіант М'ясо та
риба, температура в ящику буде
встановлена на -2°C. Вибір буде
підтверджений звуковим сигналом.
Використовуйте це налаштування
для короткострокового зберігання.
Якщо м'ясо необхідно зберігати
більше двох днів, його слід
заморожувати.
3 Якщо вибрати варіант Холодні
напої, температура в ящику буде
встановлена на 0°C. Вибір буде
підтверджений звуковим сигналом.
4 Якщо вибрати варіант Делікатеси/
закуски, температура в ящику буде
встановлена на 3°C. Вибір буде
підтверджений звуковим сигналом.
5 Якщо вибрати варіант Підвал,
температура в ящику буде
встановлена на 7°C. Вибір буде
підтверджений звуковим сигналом.

7. ВИКОРИСТАННЯ ДИСПЕНСЕРА
7.1 Використання пристрою
для приготування льоду після
встановлення

7.2 Використання пристрою
для приготування льоду після
встановлення

Перед першим приготуванням льоду
заповніть систему подачі води. В нових
системах трубок може зберігатися
повітря, і при перших двох-трьох
циклах лід може не утворюватися.
Крім того, якщо систему не промити,
перші кубики льоду можуть мати
нехарактерне забарвлення або запах.

1. Запустіть процес заповнення
системи, притиснувши склянку
до диспенсера.
2. Тримайте склянку в цьому
положенні, доки з диспенсера
не піде вода. Це може зайняти
приблизно 1½ хвилин.
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3. Спускайте воду приблизно чотири
хвилини, щоб очистити систему та
з'єднання від сторонніх забруднювачів (за необхідності перервіться,
щоб вилити воду зі склянки).

7.4 Об'єм пристрою для приготування льоду та контейнера для його зберігання
Пристрій для приготування льоду
здатен виробляти 1 кілограм льоду за
24 години. Контейнер для льоду вміщує
близько 1,6 кілограми льоду.

7.5 Увімкнення та вимкнення
пристрою для приготування
льоду

Диспенсер
 РИМІТКА
П
Диспенсер для води оснащений
вбудованим пристроєм, який
вимикає потік води через три
хвилини безперервного використання. Щоб обнулити цей
пристрій відключення, просто
відпустіть лопатку диспенсера.
ПРИМІТКА
Після перших 750 мл буде
роздаватися вода кімнатної
температури, доки резервуар
не наповниться, та не
пройде достатньо часу для
охолодження наступних 750 мл
води. На охолодження може
піти до 8 годин.

7.3 Експлуатація пристрою
для приготування льоду та
догляд за ним
Після того, як холодильник буде
встановлено відповідно до вимог,
та після його охолодження впродовж
декількох годин пристрій для
приготування льоду може розпочати
виготовляти лід протягом 24 годин.
Пристрій для приготування льоду буде
подавати лід у контейнер для льоду
з задньої сторони. Відберіть деяку
частину льоду, щоб він посунувся
вперед. Це дозволить повністю
заповнити контейнер.

 ВАЖЛИВО
Пристрій для приготування
льоду на виході з виробництва
увімкнений, тому він може
працювати відразу після
встановлення холодильника.
Якщо неможливо під’єднати
систему подачі води, вимкніть
пристрій для приготування
льоду; інакше вхідний клапан
пристрою може створювати
гучний шум, коли до нього не
подається вода.
Для керування процесом приготування
льоду передбачена кнопка увімкнення/
вимкнення на панелі управління.
Кнопка увімкнення/вимкнення
дозволяє увімкнути або вимкнути
пристрій для приготування льоду.
ПРИМІТКА
У пристрої для приготування
льоду є вбудований пластиковий сигнальний важіль, який
автоматично зупиняє утворення
льоду, коли контейнер для
льоду заповнений. Цей сигнальний важіль не слід використовувати для зупинки льодогенератора вручну.
 ВАЖЛИВО
При вимкненні пристрою для
приготування льоду зупиняється
сам процес приготування льоду.
Видача льоду з контейнера може
продовжуватися, як і видача води.
 ВАЖЛИВО
У деяких випадках у контейнері
або в тарі можуть бути наявні незвично маленькі кубики
льоду. Це можливе за звичайної роботи льодогенератора.
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Якщо вони зустрічаються часто,
це може вказувати на низький
тиск води або необхідність
замінити водяний фільтр. Коли
спливає термін служби водяного
фільтра, який забивається механічними частинками, під час кожного циклу до льодогенератора
надходить менше води. Пам’ятайте: якщо з моменту останньої
заміни водяного фільтра минуло
шість місяців, замініть його на
новий. За низької якості води з
водопроводу може виникнути
потреба в більш частій заміні
фільтра.
 УВАГА
Якщо застосовується система
для пом'якшення води, що
подається до холодильника,
забезпечте належне технічне
обслуговування цієї системи.
Хімічні речовини із системи
для пом'якшення води можуть
пошкодити пристрій для
приготування льоду.

7.6 Рекомендації щодо
користування пристроєм
для приготування льоду та
диспенсером
• Якщо холодильник не підключений
до системи водопостачання або
водовідведення, вимкніть пристрій
для приготування льоду, як описано
в попередньому розділі.
• При роботі пристрою для
приготування льоду звичним явищем
є наступні звуки:
- Шум двигуна, що працює
- Висипання льоду до контейнера
- Відкривання або закривання
водяного клапана
- Шум потоку води
• Якщо необхідно відібрати велику
кількість льоду, краще взяти кубики
льоду безпосередньо з контейнера.
• Якщо кубики льоду зберігаються
занадто довго, вони можуть мати
нехарактерний запах. Спорожніть контейнер для льоду, як описано нижче.
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• Разом з типовими кубиками може
випадати невелика кількість дрібних
шматочків.
• Щоб уникнути розбризкування,
покладіть лід у контейнер до того,
як наливати рідини.
• Заповнення ящику льодом до самого
верху є звичним явищем.

7.7 Очищення пристрою для
приготування льоду
Регулярно очищуйте пристрій для приготування льоду та контейнер, особливо перед відпусткою та переїздом.
1. Вимкніть пристрій для приготування
льоду.
2. Витягніть контейнер для льоду.
3. Спорожніть і обережно помийте
контейнер для льоду м’яким мийним засобом. Не використовуйте
агресивні або абразивні засоби для
чищення. Не мийте у посудомийній
машині. Промийте водою.
4. Перед тим, як вставляти контейнер
для льоду до морозильного відділення, дайте йому повністю висохнути.
5. Поверніть контейнер для льоду
на місце. Увімкніть пристрій для
приготування льоду.

Виймайте та спорожнюйте
контейнер для льоду в
наступних випадках:
• За тривалої відсутності живлення
(щонайменше одна година) лід
у контейнері починає танути,
а після відновлення живлення
знову замерзає, що призводить до
заїдання механізму диспенсера.
• Диспенсер для льоду
використовується нечасто. Кубики
льоду змерзаються одне з одним
у контейнері, що призводить до
заїдання механізму диспенсера.
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Виймання контейнера для льоду
Вийміть контейнер для льоду і
струсіть, щоб роз'єднати кубики,
або очистіть, як описано вище.
ОБЕРЕЖНО
НІКОЛИ не розбивайте лід
льодорубом або подібним
інструментом. Це може призвести
до пошкодження контейнера для
льоду та механізму диспенсера.
Щоб витягнути застряглий лід,
використовуйте теплу воду. Перш
ніж ставити контейнер для льоду
на місце, переконайтеся, що він
повністю сухий.

 ВАЖЛИВO
При вийманні або встановленні
контейнера для льоду не повертайте шнек в контейнері. Якщо
шнек випадково повернутий,
слід відновити його початкове
положення, повернувши на
45 градусів (див. нижче), доки
контейнер для льоду не стане
на місце у сполученні з механізмом приводу. Якщо при встановленні контейнера для льоду
шнек не вирівняно належним
чином, холодильник не видаватиме лід. Дверцята для свіжих
продуктів також можуть не
закриватися належним чином,
в результаті чого до відділення
для свіжих продуктів потраплятиме тепле повітря.

Шнек

Регулювання шнека контейнеру

8. ЗБЕРІГАННЯ
УВАГА
Щоб не допустити травм або псування майна, поводитися зі скляними поличками слід обережно.
При надбиванні, подряпуванні
або різких змінах температури
скло може розбитися. Перед тим,
як чистити скляні полички, необхідно почекати, доки їх температура не зрівняється з температурою у приміщенні. Не мийте в
посудомийній машині.

 РИМІТКА
П
Функції можуть відрізнятися
залежно від моделі.
За потреби положення поличок у
відділенні для свіжих продуктів можна
легко регулювати. Полички мають
монтажні кронштейни, які кріпляться
до фіксаторів з пазами у задній частині
кожного відділення.
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8.1 Зміна положення
полички
1. Заберіть усі продукти з полички.
2. Підніміть передній край полички та
витягніть її.
3. Встановіть її у необхідному
положенні, вставивши гачки
монтажних скоб до необхідних пазів.
4. Опустіть поличку та зафіксуйте її.

Регулювання відкидної
полички:
1. Заберіть продукти з полички.
2. Підніміть правий край полички
та притисніть її вліво, у напрямку
пристрою для приготування льоду.

Відкидна поличка

2. Коли передня половина повністю
зайде під задню половину, підніміть
передню частину полички, щоб
повернути її догори до задньої
частини приладу.

Відкидна поличка
Відкидна поличка

Регулювання висувної
нижньої / відкидної
полички:
1. Натисніть на передню половину
полички до задньої частини
відділення, доки задня половина
полички не опуститься, а потім
обережно продовжуйте посувати
передню половину полички назад
та під задню половину полички.

8.2 Ящики
В холодильнику передбачені різні
ящики для зберігання продуктів.

Ящики Auto Tastelock
(з автоматичним
регулюванням вологості)
Ящики призначені для зберігання
фруктів, овочів та інших свіжих
продуктів. В ящиках використовується
система автоматичного регулювання
вологості (зі змінною мембраною), що
знаходиться збоку кожного ящика,
під кришкою регулювання вологості.
Мембрану для заміни можна замовити
за адресою www.aeg.com.
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Зняття мембрани автоматичного регулювання вологості:

1. Візьміться за кришку відділення
регулювання вологості.
2. Потягніть кришку догори.
3. Потягніть кришку в напрямку до
задньої частини корпусу та зніміть її.
4. Промийте мембрану регулювання
вологості водою з милом
5. Встановіть кришку на місце, виконавши описані вище дії у зворотному
порядку. Повторіть для обох ящиків.
Зняття ящика UltraFresh

Tastelock — втоплені ящики
для закусок

Мембрана
автоматичного
контролю
вологи

Ці ящики ідеально підходять для
зберігання м'ясних делікатесів та сирів.
Відкриття: посуньте кришку назад та
відкрийте доступ до ящиків.

Шухляда
Шухляда

Видалення мембрани
автоматичного контролю вологи

 РИМІТКА
П
Виробник не рекомендує міняти
мембрану автоматичного
регулювання вологості, якщо
тільки вона не пошкоджена
або не вийшла з ладу. Змінні
мембрани можна знайти за
посиланням www.aeg.com

Зняття ящика TasteLock для
очищення:

1. Максимально витягніть ящик.
2. Трохи підніміть передню частину та
вийміть ящик.

Відкриття зони зберігання закусок
Вбудовані ящики для закусок

Переміщення ящика на
дверцятах вздовж рейки:
1. Нахиліть ящик догори, щоб задня
частина ящика відійшла від дверцят,
але гачок лишався зачепленим.
2. Посуньте контейнер вздовж рейки в
потрібне положення.
3. Опустіть ящик назад на місце.

Перенесення ящика на
дверцятах на іншу рейку:
1. Підніміть ящик і від'єднайте гачок.
2. Перемістіть ящик на необхідну рейку.
3. Притисніть гачок до рейки,
зачепивши його.
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Для встановлення ящика на місце
виконайте описані дії у зворотному
порядку.
 ВАЖЛИВО
На дні ящика встановлені
колеса. Для належної роботи усі
коліщата повинні бути суміщені
з відповідними рейками. Якщо
ящик не вирівняно належним
чином, це призведе до проблем
із роботою дверцят.
ПРИМІТКА
Якщо кошик не встановлений на
фіксаторах рейки стабілізатора,
ящик не закриватиметься
належним чином.
Нестандартні еластичні
ящики на дверцятах

8.3 Морозильне відділення
(залежить від моделі)

Зняття кошика
морозильного відділення:
1. Повністю відкрийте морозильне
відділення.
2. Підніміть кошик та витягніть його.
Для встановлення ящика на місце
виконайте описані дії у зворотному
порядку.

8.4 Перегородки
Візьміться рукою за нижню перегородку і злегка підтягніть догори, щоб
перемістити в наступне положення.
(перегородка не знімається).
Перегородка
нижнього
кошика

Ящик морозильного
відділення

Зняття верхнього ящика
морозильного відділення:
1. Повністю відкрийте морозильне
відділення.
2. Підніміть верхній ящик морозильного відділення та витягніть його.
Пластикова перегородка
нижнього кошика
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9. ПІДКЛЮЧЕННЯ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ
Комплект системи
подачі води

Процедура встановлення
Під'єднайте роз'єм до водогону

Переконайтеся, що у наявності є усі
деталі системи подачі води.

Кран
Роз’єм

Роз’єм
Встановлений фільтр

Трубка для
води
Трубка для води

Роз’єм

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для попередження ураження
електричним струмом, що може
призвести до смертельного
наслідку або важкої травми,
перед під'єднанням лінії
подачі води до холодильника
від'єднайте його від джерела
електричного живлення.

1. Під час прокладки трубок для
води переконайтеся, що вони
не прокладені поблизу гарячих
поверхонь.
2. Фільтр для води лише «фільтрує»
воду; він не усуває бактерій або
мікроорганізмів.
3. Якщо тиск води недостатньо високий для роботи пристрою для
приготування льоду, зверніться до
місцевої сантехніка для встановлення додаткового водяного насосу.
4. Термін служби фільтра залежить
від об'єму виконаної роботи. Ми
рекомендуємо проводити заміну
фільтру принаймні раз на 6 місяців
(див. пункт «Заміна фільтру»).
5. Для попередження витоку води
кожне з'єднання трубок ущільнюйте
герметизувальною стрічкою.
6. Трубку для води слід під’єднати до
лінії подачі холодної води.

7. Відкрийте фіксуючі затискачі
і зберіть воду, що витікає з
холодильника. Зніміть пластиковий
ковпачок зі впускного патрубку для
води та викиньте його. Вставте
під'єднані трубки в затискачі та
зафіксуйте їх на місці, щоб тримати
трубки у правильному положенні.

Пластиковий
ковпачок

Зніміть
ковпачок
зі впускної
трубки

¼-дюймова
пластикова трубка
з водяним
фільтром
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Роз'єм для під'єднання
лінії подачі води до
трубки холодильника

C

A
Перехідник для
під'єднання до системи
водопостачання

8. Після встановлення холодильника і
системи водопостачання натисніть
на панелі керування кнопку «ВОДА»
та тримайте її натисненою протягом
1–2 хвилин, щоб заповнити водою
резервуар для води та диспенсер.

10. ЗАМІНА ФІЛЬТРА
10.1 Повітряний фільтр
(в окремих моделях)
Повітряний фільтр розташований у
верхній центральній частині відділення
для свіжих продуктів.

10.2 Заміна повітряного
фільтра (TasteGuard)

4. Встановіть кришку повітряного
фільтра на місце, сниснувши її з
боків і зафіксувавши на місці.
5. Утримуйте кнопку «Обнулити
лічильник повітряного фільтру» на
дисплеї натисненою протягом трьох
секунд. Коли індикатор вимкнеться,
лічильник буде обнулений.

Щоб забезпечити оптимальне
відфільтровування запахів у
холодильнику, міняйте повітряний
фільтр раз на шість місяців (надпис
Заміна повітряного фільтру на
дисплеї вказує на необхідність заміни
фільтру через шість місяців).
1. Зніміть кришку повітряного
фільтру, сниснувши верхню та
нижню частини кришки разом та
витягнувши її з отвору.
2. Витягніть використаний фільтр і
викиньте його.
3. Розпакуйте новий фільтр і вставте
його в корпус. Відкрита поверхня
(вуглецева сполука) фільтру
повинна знаходитися навпроти
віконця для повітря (отвір) в
системі MultiFlow.

10.3 Замовлення повітряних
фільтрів на заміну
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини. Зверніться до
авторизованого сервісного центру.
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10.4 Водяний фільтр
Холодильник обладнаний системою
фільтрування води. Система фільтрування води фільтрує всю питну воду,
призначену для видачі, а також воду,
яка використовується для приготування льоду. Водяний фільтр розташований у верхній правій частині відділення
для свіжих продуктів.

10.5 Заміна водяного фільтру
Міняйте водяний фільтр раз на шість
місяців, щоб вода залишалася якомога
якіснішою. Напис Заміна водяного
фільтру на дисплеї свідчить про
необхідність заміни фільтру після того,
як через систему пройде стандартна
кількість води (473 літри).
Якщо холодильник не використовувався протягом певного періоду часу (наприклад, при переїзді), замініть фільтр
перед встановленням холодильника.
Зняття: Підтягніть кришку допереду.
Вона опуститься та відкриє доступ
до фільтру.
Встановлення: Притисніть кришку в напрямку догори до прокладки, після чого
просуньте до задньої частини корпусу.
Кришка фільтру повернеться на місце.

10.6 Замовлення водяних
фільтрів на заміну
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини. Зверніться до
авторизованого сервісного центру.

Заміна водяного фільтру:
Для заміни фільтру не потрібно
вимикати подачу води. При заміні
фільтру може витекти незначний
об'єм води; зберіть її.

1. Вимкніть пристрій для приготування
льоду, тримаючи кнопку Пристрій
для приготування льоду на дисплеї
натисненою, доки вона не згасне.
2. Притисніть донизу передній
край кришки фільтру. Кришка
повернеться донизу та відкриє
доступ до водяного фільтру.
3. Вийміть старий фільтр, повернувши
його проти годинникової стрілки (зліва) на 90 градусів, щоб від'єднати.
4. Витягніть старий фільтрувальний
картридж прямо з корпусу та
викиньте його.
5. Розпакуйте новий фільтрувальний
картридж. Вставте його в корпус
фільтру до самого кінця таким
чином, щоб ручка була орієнтована
горизонтально.
6. Злегка притискаючи фільтр, крутіть
його за годинниковою стрілкою
(вправо). З обертанням фільтр буде
глибше входити у патрон. Повертайте фільтр на 90 градусів, доки він
не зупиниться, а затискач не стане
вертикальним. При фіксації фільтра
можна почути тихе клацання.
7. Притисніть склянку для пиття до
диспенсера води, слідкуючи за тим,
чи не протікає вода через корпус
фільтру. Будь-які випорскування
води, що виникають при видаленні
повітря з системи диспенсера,
є нормальним явищем.
8. Продовжуйте подачу води
протягом 3–4 хвилин. Може
постати необхідність у спустошенні
контейнеру та його повторному
наповненні декілька разів.
9. Увімкніть пристрій для приготування льоду, тримаючи кнопку Пристрій для приготування льоду на
дисплеї натисненою, доки вона не
запалиться.
10. Утримуйте кнопку Обнулити
лічильник водяного фільтру на
дисплеї натисненою протягом трьох
секунд. Якщо індикатор більше
не світиться, лічильник водяного
фільтру обнулено.
11. Встановіть кришку фільтру на
місце, притиснувши догори та
зафіксувавши її.

UK

71

11. ВСТАНОВЛЕННЯ
 УВАГА!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
Необхідні інструменти:

ТА

Хрестова викрутка

АБО

ТА

Шестигранний ключ
6 мм

У цій інструкції з експлуатації наведено загальні інструкції з установки та
експлуатації цієї моделі. Для встановлення холодильника рекомендується
користуватися послугами фахівців з
обслуговування кухонного обладнання.
Використовуйте холодильник лише
відповідно до інструкцій, наведених у
цій інструкції з експлуатації.Перш ніж
запускати холодильник, виконайте
наступні важливі перші кроки.

11.1 Розміщення
• Виберіть місце, де поблизу знаходиться електрична розетка з клемою
заземлення, не обладнана системою
захисного розмикання. Не використовуйте подовжувачі або перехідники.
• Якщо можливо, поставте холодильник у місці, захищеному від прямих
сонячних променів, та на відстані від
плитки, посудомийної машини або
інших джерел тепла.
• Холодильник необхідно встановлювати на рівній підлозі, достатньо міцній
для того, щоб витримати масу повністю завантаженого холодильника.
• Якщо модель обладнана автоматичним пристроєм для приготування
льоду, необхідно забезпечити наявність джерела водопостачання.
• Для забезпечення оптимальної експлуатації приладу не слід встановлювати його поблизу джерела тепла
(духової шафи, печі, плити, радіатора опалення чи варильної поверхні).

Гайковерт
8 мм

АБО

Розсувний
ключ

Гайковий
ключ 3⁄8"

 УВАГА
Не встановлюйте холодильник у
місцях, де температура опускається нижче 10°С або перевищує 43°С. Компресор не зможе
підтримувати необхідну температуру в камерах холодильника.
Не блокуйте нижню решітку в
передній частині холодильника.
Для правильної роботи холодильника необхідна достатня
циркуляція повітря.

11.2 Встановлення
Для спрощення установки, належної
циркуляції повітря, а також можливості
підключення до водопроводу та
електричної мережі забезпечте
відстань від навколишніх об'єктів:
Бокові поверхні та 40 мм
верхня частина
Назад
30 мм
ПРИМІТКА
Якщо холодильник розташований таким чином, що дверцята
при відкриванні притискаються
до стіни, забезпечте додатковий
простір, щоб можна було ширше
відкрити дверцята.
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біля стіни див. інструкції зі
встановлення, щоб з’ясувати
мінімальну відстань між
стіною та стороною приладу,
на якій знаходяться завіси
дверцят, для забезпечення
достатнього простору для
відчинення дверцят і виймання
внутрішнього обладнання
(наприклад, з метою очищення).

11.4 Відкриття дверцят
11.3 Розміщення
Цей прилад не призначено для
використання як вбудованого.
Цей прилад слід установлювати в сухому, добре провітрюваному приміщенні.
Цей прилад призначений для використання за температури навколишнього
середовища від 10°C до 43°C.
Якщо через особливості встановлення,
відповідні вимоги до вентиляції не
дотримані, прилад буде функціонувати
належним чином, але споживання
енергії дещо збільшиться.
 Правильна робота приладу
гарантується лише в разі
експлуатації в зазначеному
діапазоні температур.
 У разі виникнення сумнівів
щодо того, де встановлювати
прилад, зверніться до продавця,
нашої служби обслуговування
клієнтів або в найближчий
авторизований сервісний центр.
 Необхідно забезпечити можливість відключення приладу від
електричної розетки. тому вилка
має бути легкодоступною після
встановлення.
 УВАГА
У разі встановлення приладу
біля стіни використовуйте задні
розпірки, що постачаються в
комплекті, або дотримуйтеся
мінімальної відстані, зазначеної
в інструкції зі встановлення.
 УВАГА
У разі встановлення приладу

Холодильник слід ставити так, щоб
можна було легко дістати продукти з
холодильника. Для спрощення доступу
до ящиків та кошиків морозильного
відділення холодильник слід
встановлювати так, щоб ящики та
кошики можна було повністю відкрити.

11.5 Вирівнювання
корпусу та вирівнювання
дверцят холодильника
(за необхідності)
Вказівки щодо кінцевого положення
холодильника:
• Усі чотири кути корпусу повинні
міцно стояти на підлозі.
• Передня частина має розташовуватися дещо вище, щоб дверцята правильно та герметично закривалися.
• Дверцята мають бути вирівняні
відносно одне одного та у просторі.
Більшість із цих умов можна забезпечити шляхом піднімання або опускання
регульованих передніх коліщат.
Для вирівнювання корпусу за
допомогою передніх коліщат:
1. Злегка відкрийте ящик морозильної
камери.
2. Опустіть ніжки попередження нахилу так, щоб вони обидві торкалися
підлоги. Як тільки вони стануть на
підлогу, для регулювання візьміть
декілька підкладок.
Щоб підняти прилад: повертайте
ніжку за годинниковою стрілкою.
Щоб опустити прилад: повертайте
ніжку проти годинникової стрілки.
3. Дверцята не повинні бути заблоковані, ущільнювачі мають прилягати
до корпусу з усіх чотирьох боків, і
корпус повинен стояти стабільно.
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Дверцята

Підвищити

11.6 Рухома планка
Ніжки
проти
перевертання

Завершальне регулювання висоти
дверцят:
1. Відкрийте ящик морозильної камери
так, щоб було видно нижню завісу.
2. Вставте шестигранний ключ на
6 мм в стрижень нижньої завіси.
3. Відрегулюйте висоту, повертаючи
за годинниковою стрілкою або
проти неї. При повертанні за
годинниковою стрілкою дверцята
опускаються. При повертанні проти
годинникової стрілки дверцята
піднімаються. За замовчанням
виставлена мінімальна висота.

Відрегулюйте рухому планку для належного з'єднання з вертикальною напрямною так, щоб планка була складеною
та розташовувалася перпендикулярно
до дверцят для свіжих продуктів. Якщо
вертикальна напрямна знаходиться у
неправильному положенні, дверцята
можуть закриватися неправильно.

НЕПРАВИЛЬНО
:521*

12. ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗНЯТТЯ ДВЕРЦЯТ
12.1 Просування через
обмежений простір
Якщо холодильник не проходить
у пройом, дверцята можна зняти.
Спочатку виміряйте розміри пройому.

Підготовка до зняття
дверцят:
1. Від'єднайте електричний кабель від
розетки.

2. Заберіть продукти з поличок на
дверцятах і закрийте дверцята.

Зняття дверцят
холодильника:
1. Відчиніть дверцята на 90°.
2. Відкрутіть усі п’ять гвинтів з
хрестовими пазами із кришки
верхніх завіс та підніміть її.
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3. Візьміть олівець та легким штрихом
обведіть верхні завіси дверцят. Це
спростить повторне встановлення.
4. Підніміть кришку верхніх завіс.

 РИМІТКА
П
З дверцят холодильника буде
витягнута трубка довжиною
приблизно чотири фути.
7. Викрутіть три болти діаметром
8 мм з обох верхніх завіс.

[

5. Від’єднайте електричні дроти, прокладені від дверцят до кришки завіс.

6. Акуратно підтягніть трубку для води
догори, щоб зняти з дверцят.
ПРИМІТКА
Підтягуючи трубку для води від
дверцят, робіть це акуратно,
щоб не перекрутити трубку.

8. Щоб отримати доступ до нижньої
завіси, ящик необхідно витягнути.
Відкрутіть три гвинти з нижньої
завіси і посуньте завісу досередини.
Підніміть дверцята та зніміть їх з
нижньої завіси.

Зняття нижньої завіси

UK

 УВАГА
Відставивши дверцята, переконайтеся, що вони стоять нерухомо, не можуть впасти та нанести
травму, або що ушкодження
дверцят або ручок неможливе.
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Натисніть на
два фіксатори з обох
боків, щоб
звільнити
повзунки

9. Щоб встановити дверцята на місце,
повторіть процедуру у зворотному
порядку.
 ВАЖЛИВО
Трубка трубки подачі води
повинна бути проведена через
отвір у верхній частині кишені
диспенсера. Також на трубці є
металева обгортка, яка запобігає
пошкодженню від тертя об завісу.
Після повторного встановлення
нею необхідно обгорнути трубку
у необхідному місці (так, щоб
захистити трубку від механічного
пошкодження з боку завіси).
 РИМІТКА
П
Повторно проводячи трубку для
води та встановлюючи кришку
верхніх завіс слідкуйте за тим,
аби трубка не перекрутилася.
Після встановлення обох дверцят переконайтеся, що вони вирівняні відносно
одне одного та у просторі (докладніше
див. у розділі «Установка»), та встановіть кришку верхніх завіс.

12.2 Для виймання ящика
MultiSwitch/MultiChill
1. Повністю відкрийте ящик.
2. Вийміть кошик із ящика.
3. Від'єднайте дроти в передній
частині ящика та відведіть їх до
бічних стінок ящика.
4. Притисніть фіксатори прокладки
та проведіть рейку за фіксатори з
обох боків, щоб повністю витягнути
ящик з корпусу.
5. Для встановлення ящика на місце
виконайте описані дії у зворотному
порядку.

Знімний
джгут

12.3 Виймання ящика
морозильної камери
У ВАГА
Вакуумний ящик важкий.
Піднімайте обережно.
1. Відкрийте ящик та повністю
витягніть його.
2. Зніміть ящик морозильного
відділення.
3. Зніміть кошик морозильного
відділення.
4. Натисніть на два фіксатори з
обох боків корпусу, щоб звільнити
повзунки.
5. Витягніть ящик зі скобами та
повзунками.
Натисніть на два
фіксатори з обох
боків, щоб звільнити повзунки
Ящик
морозильного відділення
Ящик
морозильного відділення
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12.4 Повторне встановлення
ящика морозильного
відділення
1. Встановіть ящик зі скобами на
повзунками в корпус та зафіксуйте
на місці так, щоби почути клацання.
2. Заміна кшика.

ПРИМІТКА
Додаткові інструкції див. у
розділі «Зберігання».

12.5 Щоб зняти ущільнювач
дверцят
УВАГА
Перед початком ремонтних робіт переконайтеся, що прилад
вимкнено.
1. Розташуйте великий палець під
ущільнювачем, найкраще це
розпочати з кута. Візьміться за
нижній край ущільнювача збоку
та відтяніть прокладку назад.

2. Потім пройдіться під ущільнювачем
по всьому периметру, після чого його
можна легко від'єднати від дверцят.

12.6 Для встановлення
ущільнювача дверцят

1. Візьміть нову прокладку; найкраще
розпочати її встановлення з верхніх
кутів дверцят холодильника.
Вставте виступ нової прокладки
в канал між кутами та пройдіться
по всьому периметру дверцят.
Перед встановленням нижніх кутів
розмістіть прокладку з усіх боків.
Нарешті, рівномірно притисніть
ущільнювач спершу зверху, а потім
знизу до середини, розподіляючи
його рівномірно з найдовших боків.

2. Нанесіть порошок. Доб уникнути
прилипання, скористайтеся
дитячою пудрою або тальком.

3. Закрийте дверцята холодильника
та відкрийте їх кілька разів, щоби
перевірити прокладку. Звертайте
увагу на будь-які пошкоджені
ділянки прокладки. Повторіть
цей процес кілька разів

13. РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА КОРИСНІ ПОРАДИ
13.1 Поради щодо
енергозбереження
Для економії електроенергії рекомендуємо дотримуватися наступних порад.
• Морозильник: Сама внутрішня конфігурація приладу забезпечує найефективніше використання енергії.

• Холодильник: Найефективніше
використання енергії забезпечується
в конфігурації, коли ящики
розташовані внизу приладу, а полиці
рівномірно розподілені по всій
холодильній камері. Положення
кошиків на дверцятах не випливає
на споживання енергії.
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• Не відчиняйте часто дверцята й не
залишайте їх відчиненими довше,
ніж це необхідно.
• Морозильник: Що нижча встановлена температура, то вище споживання енергії.
• Холодильник: Не встановлюйте
занадто високу температуру задля
заощадження енергії, якщо цього не
вимагають характеристики продуктів.
• Якщо температура повітря в приміщенні висока, регулятор температури
встановлено на низьку температуру,
а прилад повністю завантажено,
компресор може працювати безперервно, що призводить до появи інею
або льоду на випарнику. У такому разі
регулятор слід повернути в положення вищої температури, щоб забезпечити автоматичне розморожування й
таким чином заощадити енергію.
• Слід забезпечити належну
вентиляцію. Не накривайте
вентиляційні отвори та решітку.

13.2 Поради щодо
охолодження свіжих продуктів
• Відділення для свіжих продуктів
промарковано символом
(на табличці з даними).
• Оптимальним температура зберігання свіжих продуктів — +4 °C
або нижча.
• Більш високе значення температури
в приладі може призвести до
скорочення терміну придатності
продуктів.
• Упаковуйте продукти й накривайте їх
для збереження свіжості та аромату.
• Рідини та їжу тримайте в закритих
контейнерах, щоб уникнути
розповсюдження запахів у камері.
• Щоб уникнути перехресного забруднення готових і сирих продуктів,
накривайте приготовлені страви й тримайте їх окремо від сирих продуктів.
• Рекомендується розморожувати
продукти в холодильнику.
• Не ставте гарячі страви в прилад.
Перш ніж ставити страви в
холодильник, зачекайте доки вони
охолонуть за кімнатної температури.
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• Щоб зменшити обсяг харчових
відходів, кладіть нові продукти
позаду старих.

13.3 Поради щодо
охолодження
• М’ясо (будь-яке): покладіть у належну
упаковку й поставте на скляну поличку над ящиком для овочів. М’ясо
може зберігатися не довше 1–2 днів.
• Фрукти та овочі: ретельно очистіть
(видаліть забруднення) та покладіть у
спеціальний ящик (ящик для овочів).
• Не рекомендується зберігати в холодильнику екзотичні фрукти, як-от
банани, манго, папая тощо.
• Не слід зберігати в холодильнику
такі овочі, як помідори, картопля,
цибуля та часник.
• Масло й сир: розмістіть у герметично
закритому контейнері або загорніть
в алюмінієву фольгу чи поліетиленовий пакет, щоб максимально
виключити доступ повітря.
• Пляшки: закрийте кришкою та
поставте на дверну поличку для
пляшок чи на підставку для пляшок
(якщо наявна).
• Завжди перевіряйте кінцевий термін
придатності продуктів, щоб знати,
як довго можна їх зберігати.

13.4 Поради щодо
заморожування
• Увімкніть функцію «FastFreeze» принаймні за 24 години до розміщення
продуктів у морозильній камері.
• Перед заморожуванням загорніть
і щільно запакуйте свіжі продукти,
використовуючи алюмінієву фольгу,
поліетиленову плівку чи пакети або
герметичні контейнери з кришкою.
• Для ефективнішого заморожування
та розморожування діліть продукти
на невеликі порції.
• Рекомендується маркувати
заморожені продукти етикетками з
датою. Це допоможе ідентифікувати
продукти та визначити, до якого
терміну їх слід спожити.
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• Для збереження належної якості
продукти перед заморожуванням мають бути свіжими. Особливо фрукти
та овочі слід заморожувати відразу
після збирання врожаю для збереження їх корисних властивостей.
• Не заморожуйте пляшки або банки
з рідиною, зокрема газованими
напоями, адже вони можуть
вибухнути під час заморожування.
• Не ставте гарячі продукти в морозильну камеру. Перш, ніж ставити
їх у камеру, зачекайте, доки вони
охолонуть за кімнатної температури.
• Щоб уникнути підвищення температури вже заморожених продуктів,
не кладіть безпосередньо поруч із
ними свіжі незаморожені продукти.
Помістіть продукти кімнатної температури в ту область морозильної
камери, де немає заморожених
продуктів.
• Не споживайте кубики льоду,
заморожену воду або льодяники
відразу після того, як дістали їх
із морозильника. Існує небезпека
обмороження.
• Не заморожуйте розморожені
продукти повторно. Якщо продукт
розморожено, приготуйте його, а
потім заморозьте.

13.5 Поради щодо зберігання
заморожених продуктів
• Морозильна камера позначена
символом
.
• Належним температурним режимом,
за якого зберігають заморожені
продукти, є режим з температурою
не вище -18°C.
• Більш висока температура всередині
приладу може призвести до
скорочення терміну придатності.
• Усе морозильне відділення
підходить для зберігання
заморожених продуктів.
• Залиште достатньо місця навколо
продуктів для забезпечення вільної
циркуляції повітря.
• Для належного зберігання продуктів
враховуйте термін їх зберігання,
зазначений на упаковці.

• Загортайте продукти так, аби
уникнути потрапляння води, вологи
чи конденсату всередину.

13.6 Поради щодо покупок
Після закупівлі продуктів:
• Переконайтеся, що упаковка не пошкоджена, інакше продукти можуть
зіпсуватися. Якщо упаковка роздута або волога, її могли зберігати в
неоптимальних умовах, і процес
розморожування вже почався.
• Щоб сповільнити розморожування,
купуйте заморожені продукти
наприкінці закупівлі та перевозьте їх
у термосумці.
• Як тільки повертаєтеся з магазину,
відразу кладіть заморожені продукти
в морозильну камеру.
• Якщо продукт розморозився навіть
частково, не заморожуйте його
повторно. Слід спожити його якомога
швидше.
• Дотримуйтеся вказівок щодо
зберігання та термінів придатності,
наведених на упаковці.

13.7 Вимкнення приладу
Якщо прилад потрібно вимкнути
на довший час, для попередження
появи плісняви на приладі необхідно
виконати наступні дії.
1. Вийміть всі продукти.
2. Витягніть вилку з розетки.
3. Помийте прилад всередині і
ретельно його витріть.
4. Залишіть всі дверцята трохи
привідкритими для належної
циркуляції повітря.
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Термін зберігання в морозильному відділенні:
Продукт
Хліб

Термін зберігання (місяці)
3

Фрукти (крім цитрусових)

6–12

Овочі

8–10

Залишки їжі без м’яса

1–2

Молочні продукти:
Масло
М'який сир (наприклад, моцарела)
Твердий сир (наприклад, пармезан, чеддер)
Морепродукти:

6-9
3-4
6

Жирна риба (наприклад, лосось, скумбрія)
Пісна риба (наприклад, тріска, камбала)
Креветки
Очищені молюски та мідії
Приготовані страви з риби
М’ясо:

2-3
4-6
12
3-4
1-2

Птиця
Яловичина
Свинина
Баранина
Сосиски
Шинка
Залишки м'ясних страв

9 - 12
6 - 12
4-6
6-9
1-2
1-2
2-3
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14. ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
З гігієнічних причин прилад (включаючи
корпус та внутрішні приналежності) слід
чистити регулярно, щонайменше один
раз на два місяці.
У ВАГА!
Прилад не можна підключати
до електромережі під час
чищення. Небезпека ураження
електричним струмом! Перед
чищенням вимкніть прилад і
витягніть вилку з розетки.

Чищення зовнішніх
поверхонь
Щоб забезпечити гарний зовнішній
вигляд вашого приладу, слід його
регулярно очищувати.
- Протріть цифрову панель та
дисплей чистою м'якою тканиною.
- Не розпилюйте воду безпосередньо
на поверхню приладу; замість цього
зволожуйте водою серветку для
протирання. Це допомагає забезпечити рівномірне розподілення
вологи на поверхні.
- Почистіть дверцята, ручки та корпус
м'яким мийним засобом, а потім
витріть насухо м’якою ганчіркою.
 УВАГА!
- Не використовуйте гострі
предмети, оскільки вони
можуть подряпати поверхню.
- Не використовуйте для очищення розчинники, автомобільні мийні засоби, відбілювач,
ефірну олію, абразивні мийні
засоби або органічні розчинники, як-от бензол. Вони можуть
пошкодити поверхню приладу
та спричинити пожежу.

Чищення камер
• Прилад слід регулярно чистити
всередині. Чим менше зберігається
продуктів, тим простіше буде чищення. Протріть внутрішню частину морозильної камери холодильника слабким розчином соди, а потім промийте
теплою водою за допомогою губки
або ганчірки. Перш ніж встановлювати
полиці та кошики, витріть насухо.

Ретельно висушіть усі поверхні та
знімні частини.
• Хоча прилад розморожується
автоматично, на внутрішніх стінках
морозильної камери може з'явитися
шар інію, якщо часто відчиняти дверцята морозильника або залишати їх
відкритими надто довго. Якщо шар
інію занадто товстий, оберіть час,
коли в камері небагато продуктів, а
потім виконайте наступні дії:
1. Вийміть продукти та допоміжні
кошики, витягніть вилку з розетки
і залиште дверцята відчиненими.
Ретельно провітріть приміщення,
щоб прискорити процес
розморожування.
2. Після завершення розморожування почистіть морозильник,
як описано вище.
 ВАГА!
У
Не знімайте лід зі стінок
морозильної камери гострими
предметами. Можна вставити
вилку приладу в розетку та
увімкнути його лише після того,
як внутрішні поверхні повністю
висохнуть.

Чищення ущільнювача
дверцят
Ущільнювач дверцят повинен
бути завжди чистим. Ущільнювач,
забруднений липкими речовинами
та напоями, може прилипати до
корпусу та відриватися при відчиненні
дверцят. Мийте ущільнювач м’яким
мийним засобом і теплою водою. Після
чищення ретельно промивайте та
висушуйте його.
У ВАГА!
Пристрій можна підключити до
мережі живлення лише після
того, як усі ущільнювачі дверцят
повністю висохнуть.
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Заборонено самостійно
замінювати світлодіодні
лампи! Якщо світлодіодну
лампу пошкоджено, зверніться
по допомогу в службу
обслуговування клієнтів.
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15. ПЕРШ НІЖ ТЕЛЕФОНУВАТИ
Проблема
Можлива причина
Типове рішення
Автоматичний пристрій для приготування льоду
Пристрій для
приготування
льоду не
утворює льоду.

• Пристрій вимкнено.

• Увімкніть пристрій. Для
ввімкнення пристрою для
приготування льоду натисніть один раз на кнопку
вмикання цього пристрою.
• Холодильник не
• Під’єднайте пристрій
підключений до
до водопроводу та
водопровідної лінії або
переконайтеся, що клапан
клапан води не відкритий.
подачі води відкритий.
• Лінія подачі води
• Переконайтеся, що лінія поперекручена.
дачі не перекручена, коли
холодильник встановлений
на місце до стіни.
• Вийміть і знову встановіть
• Фільтр для води
фільтр для води. Перековстановлений неправильно.
найтесь, що він вставлений
повністю та зафіксований.
• Фільтр для води може
• Якщо вода подається
бути засмічений стороннім
повільно чи взагалі не подаматеріалом.
ється, або якщо фільтр експлуатується більш ніж шість
місяців, його слід замінити.
Пристрій для
• Пристрій для приготування • Пристрій для приготування
приготування
льоду виробляє менше
льоду виробляє приблизно
льоду не
льоду, ніж очікувалося.
1 кг льоду (пристрій для
виробляє
швидкого приготування
достатньо льоду.
льоду) на добу залежно від
умов використання.
• Якщо вода подається по• Фільтр для води може
вільніше, ніж зазвичай, або
бути засмічений стороннім
якщо фільтр експлуатуєтьматеріалом.
ся більш ніж шість місяців,
його слід замінити.
• Лінія подачі води
• Переконайтеся, що лінія поперекручена.
дачі не перекручена, коли
холодильник встановлений
на місце до стіни.
• Тиск води надзвичайно
• Зверніться до когось, аби
низький. Значення тиску
підняти значення тиску
розмикання та тиску
розмикання та тиску
замикання занадто низькі
замикання занадто низькі
(лише лункові системи).
(лише лункові системи).
• Система зворотного осмосу • Протягом регенеративної
перебуває в регенеративній
фази нормальне явище є
фазі.
меншим за 20 фунтів/кв.
дюйм.
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Проблема

Можлива причина

Типове рішення

Кубики льоду
змерзаються
одне з одним.

• Кубики льоду не
використовуються
достатньо часто,
або перебої у
електропостачанні
протягом тривалого часу.

• Витягніть контейнер для
льоду та викиньте лід.
Пристрій для приготування
льоду виробить свіжий лід.
Лід необхідно відбирати
принаймні двічі на тиждень,
щоб кубики не змерзалися.
• Зазвичай це відбувається
тоді, коли пристрій для приготування льоду не отримує
достатньо води. Переважно
це є результатом засмічення водяного фільтра або
перебоїв у постачанні води.
Замініть водяний фільтр,
і якщо проблема не зникне,
перевірте, чи водяний клапан вставлений повністю,
і чи не перетиснено трубку
лінії подачі води.

• Кубики льоду не є
суцільними (лід зовні, а
всередині вода). Порожні
кубики розбиваються у
контейнері, і вода протікає
на інші кубики, після чого
вони змерзаються.

Диспенсер (лід та вода)
Диспенсер не
видаватиме лід.

• У контейнері для видачі
немає льоду.
• Дверцята холодильника
закриті не повністю.
• Клавіша диспенсера
була натиснена занадто
довго, і двигун диспенсера
перегрівся.

Диспенсер льоду • Лід розтанув та замерз
закоркований.
навколо шнека через
нечасте використання,
коливання температури
та/або відключення
електроенергії.
• Кубики льоду застрягли
між пристроєм для
приготування льоду
та задньою стінкою
контейнера для льоду.

• Див. пункт «Пристрій для
приготування льоду не
виробляє лід» розділу
«Автоматичний пристрій
для приготування льоду»
• Переконайтеся, що
дверцята холодильника
повністю закриті.
• Система захисту від
перевантаження двигуна
обнулиться приблизно
через три хвилини, після
чого холодильник буде
видавати лід.
• Вийміть контейнер для льоду,
розморозьте та спорожніть
його. Очистіть контейнер, витріть насухо та замініть його
належним чином. Як тільки
буде готова нова партія льоду, дозатор повинен працювати правильно.
• Видаліть кубики льоду,
які закоркували диспенсер.
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Проблема

Можлива причина

Диспенсер не
видаватиме лід.

• Фільтр для води
встановлено неправильно.

•

•

Вода
недостатньо
холодна.

•

Вода має дивний •
смак та/або
запах.
•
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Типове рішення

• Вийміть і знову встановіть
фільтр для води. У випадку
моделі Puresource Ultra II
вкручуйте його вправо,
доки він не буде повністю
вкручений, а кінець ручки
не стане вертикально.
Засмітився фільтр для
• Замініть фільтрувальний
води.
картридж. Вкручуйте
його вправо, доки він не
буде повністю вкручений,
а кінець ручки не стане
вертикально.
Клапан подачі
• Відкрийте клапан
водопровідної води не
подачі води. Див. розділ
відкритий.
АВТОМАТИЧНИЙ
ПРИСТРІЙ ДЛЯ
ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ,
колонка ПРОБЛЕМА.
Коли тепла водопровід• Перш ніж набирати воду,
на вода проходить через
додайте лід у чашку або
фільтр і надходить у систему
контейнер.
водопостачання, охолоджеПримітка: Охолоджується
на вода витісняється до
лише перші 750 мл.
диспенсера. Після того, як
охолоджену воду буде використано, для охолодження
наступної партії води знадобиться декілька годин.
Вода не була додана
• Наберіть і вилийте
протягом тривалого
10–12 склянок води,
періоду часу.
щоб освіжити прилад.
Пристрій не підключено
• Підключіть пристрій до
належним чином до лінії
труби подачі холодної
холодної води.
води, яка постачає воду
до кухонного крану.
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Проблема

Можлива причина

Типове рішення

Відкриття/закриття дверцят/ящиків
Дверцята не
закриваються.

• Дверцята були зачинені
• Повільно закрийте
занадто сильно, через що
дверцята.
інші дверцята можуть трохи
відчинитися.
• Холодильник не
• Переконайтеся, що
встановлений
підлога рівна та тверда й
горизонтально. При
виступає надійною опорою
легкому пересуванні він
для холодильника. Щоб
хитається на підлозі.
усунути нерівності підлоги,
зверніться до майстра.
• Переконайтеся, що
• Холодильник торкається
підлога рівна та тверда й
стіни або шафи.
виступає надійною опорою
для холодильника. Щоб
усунути нерівності підлоги,
зверніться до майстра.
•
Помийте прокладки дверцят
• Огляньте ущільнювач та
холодильника з теплою
контактні поверхні корпусу
мильною водою, щоб видана предмет перешкод.
лити з поверхні забруднення будь-якого типу. Протріть
начисто сухою тканиною.
Огляньте ущільнювач, щоби
переконатися в його чистоті.
Ящики важко
• Продукти торкаються
• Заберіть з ящика продукти,
рухаються.
полички над ящиком.
що лежать зверху.
• Відстежуйте забруднення
• Переконайтеся, що шухлясекцій.
да встановлена належним
чином на доріжці.
• Очистіть шухляду, ролики
та напрямну. Див. розділ
«Догляд та очищення».
Робота холодильника
Компресор не
• Холодильник перебуває в
• Це нормально для холопрацює.
циклі розморожування.
дильника з повністю автоматичним розморожуванням.
Цикл розморожування
запускається періодично та
триває близько 30 хвилин.
• Електрична вилка
• Переконайтеся, що вилка
від'єднана від розетки.
щільно вставлена в розетку.
• Згорів запобіжник або
• Перевірте запобіжник або
спрацював автоматичний
замініть його запобіжником
вимикач.
з номіналом 15 А. Увімкніть
автоматичний вимикач.
• Відключення живлення.
• Перевірте наявність електропостачання будинку. Зателефонуйте до місцевої електроенергетичної компанії.
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Можлива причина
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Типове рішення

Видається, ніби
холодильник
працює занадто
багато або
занадто довго.

• Компресор зі змінною
• Компресор працює
швидкістю працює
безперервно, окрім періодів
постійно, за винятком
розморожування.
циклу розморожування.
Інколи він працює швидше,
наприклад, після циклу
розморожування.
Цифровий дисплей з налаштуванням температури
Цифрова темпе- • Електронна система
• Зверніться по допомогу
ратура відобракерування виявила помилки
до відділу обслуговування
жає помилку.
в роботі.
клієнтів Electrolux.
У відділеннях холодильника утворюється вода/волога/лід
Волога
• Спекотна погода та висока • Зростає швидкість
збирається
вологість повітря.
намерзання льоду та
на внутрішніх
утворення конденсату
стінках
всередині пристрою.
холодильника.
• Рухома планка
• Відрегулюйте рухому планку. (Див. розділ «Встановлення», інструкція з регулювання рухомої планки).
Вода збирається • Овочі містять та віддають
• Волога на нижній поверхні
на нижній поверхвологу.
кришки є звичним явищем.
ні кришки ящика.
• В обох ящиках застосовується автоматичний
контроль вологи, котра
регулюється автоматично
відповідно до різного рівня
вологи всередині ящика без
додаткової конденсації або
пересихання повітря всередині ящика; використовується з різними типами продуктів. Якщо спостерігається
надлишок вологи, перевірте, чи мембрана контролю
вологості не пошкоджена, і
за потреби замініть її.
Вода збирається • Вода з помитих овочів та
• Перш ніж класти продукти
в нижній частині
фруктів стікає до ящика.
до ящика, їх необхідно
ящика.
висушити. Накопичення
води в нижній частині
ящика є звичним явищем.
На зовнішніх поверхнях холодильника утворюється вода/волога/лід
Волога накопичу- • Висока вологість повітря.
ється на зовнішній поверхні холодильника або між
дверцятами.

• Це звичне явище за високої
вологості. Коли вологість
знизиться, волога випарується.
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Проблема

Можлива причина

Типове рішення

Продукти/напої в відділенні для свіжих продуктів / ящику MultiSwitch
Продукти
• Встановлено занадто
• Встановіть більше значення
замерзають.
низьку температуру.
температури.
• Датчик температури
• Забезпечте вільне місце для
закритий продуктами
руху повітря до датчика.
(права сторона зони
зберігання продуктів).
• Їжа перекриває
• Забезпечте вільне місце
вентиляційні отвори.
між вентиляційними
отворами та продуктами.
Таймер охолодження напоїв
Напої
• Встановлено занадто
• Встановіть більше значення
замерзають.
низьку температуру.
температури.
• Таймер охолодження
• Скоротіть тривалість
напоїв встановлено на
роботи таймера
занадто тривалий час.
охолодження напоїв
відповідно до потреб.
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16. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ
Холодильник виготовлено з матеріалів
багаторазового використання. Його
необхідно утилізувати згідно з чинними місцевими правилами утилізації
відходів. В холодильному контурі
приладу міститься невелика кількість
холодоагенту (R600a). Перед утилізацією приладу для вашої безпеки
ознайомтеся з розділом «Холодоагент
і ризик займання» у цій інструкції з

експлуатації. Відріжте кабель живлення, щоб зробити прилад непридатним
для використання, і зніміть ущільнювач дверцят. Поводьтеся обережно з
системою охолодження: не допускайте
її пошкодження в результаті проколів
контейнера з холодагентом, згинання трубок та/або подряпин покриття
поверхні.

Належна утилізація виробу
Цей символ на виробі або на упаковці свідчить про те, що виріб не
підлягає утилізації як побутові відходи. Натомість його необхідно
здати на відповідний пункт приймання відходів для переробки
електричного та електронного обладнання. Дотримуючись правил
утилізації виробу, ви допоможете запобігти нанесенню потенційної
шкоди навколишньому середовищу і здоров'ю людей, як результат
неналежного поводження з цим виробом. За більш докладною
інформацією про утилізацію цього виробу просимо звертатися до
місцевих органів влади, служби вивезення та утилізації відходів,
або в магазин, в якому придбано цей виріб.

17. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розміри
Висота

1782 мм

Ширина

913 мм

Глибина

746 мм

Час виходу на
робочий режим
Напруга

14 год

Частота

50 Гц

220–240 В

Технічну інформацію наведено
на табличці з технічними даними
на лівій стінці всередині приладу,
а також на етикетці з параметрами
енергоефективності.
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18. ШУМИ
Під час нормальної роботи приладу
чути певні звуки (спричинені компресором або циркуляцією холодоагенту).
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