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Відомості з техніки безпеки
Для забезпечення власної безпеки і правильної експлуатації пристрою, перед його
установкою і першим використанням уважно прочитайте цю інструкцію, включаючи
рекомендації та попередження.
Для запобігання небажаних помилок і нещасних випадків необхідно переконатися, що
всі особи, які використовують виріб, ознайомлені з його функціями і заходами безпеки. Збережіть цю інструкцію і переконайтеся, що в разі продажу або передачі приладу
в користування іншій особі вона передаватиметься разом з приладом, щоб нові користувачі пристрою отримали відповідну інформацію про правильну експлуатацію
та правила техніки безпеки протягом усього терміну роботи приладу.
З метою забезпечення безпеки людей і майна дотримуйтесь заходів безпеки, зазначених в інструкції, оскільки виробник не несе відповідальності за збитки, викликані
недотриманням зазначених заходів.

Безпека дітей та осіб з обмеженими можливостями
•

•
•
•
•
•

Діти від 8 років і старше, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також люди, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть
використовувати прилад тільки в тому випадку, якщо вони перебувають під наглядом або пройшли інструктаж з безпечного використання пристрою та розуміють
можливі небезпеки.
Переконайтеся, що діти не використовують прилад як іграшку.
Чищення та технічне обслуговування пристрою може провадитися тільки дорослими, або дитиною 8 років і старше під наглядом дорослого.
Тримайте пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці. Існує ризик задушення.
При утилізації пристрою витягніть штепсельну вилку з розетки, одріжте мережевий
кабель (якомога ближче до корпусу приладу) і зніміть дверцята, щоб діти, граючи,
не отримали удар струмом або не закрилися всередині приладу.
Якщо цей прилад (що має магнітне ущільнення дверцят) призначений для заміни
старого морозильника з пружинним замком (засувкою) дверцят або кришки, перед
утилізацією старого морозильника обов’язково виведіть замок з ладу. Це дасть
можливість уникнути перетворення камери в смертельну пастку для дітей.

Загальні правила техніки безпеки
УВАГА! Не допускайте перекриття вентиляційних отворів.
Не використовуйте механічні пристосування та інші засоби, крім засобів, дозволених виробником, для прискорення процесу розморожування.
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УВАГА! Не допускайте пошкодження холодильного контуру.
Не використовуйте інші електроприлади (такі як морозивниця) всередині
морозильних пристроїв, крім тих випадків, коли це дозволено виробником. Не
торкайтеся лампочки, вона включена тривалий час і може бути дуже гарячою.
•
•
•

•
•

Не зберігайте всередині приладу вибухові речовини, такі як аерозольні балончики
із займистим вмістом.
В холодильному контурі приладу міститься нешкідливий для навколишнього середовища, проте вогненебезпечний газ холодоагент ізобутан (R600а).
При транспортуванні або встановленні приладу переконайтеся в тому, що жоден
з компонентів холодильного контуру не був пошкоджений.
- не допускайте використання відкритого вогню та джерел займання;
- ретельно провітріть приміщення, в якому встановлено прилад.
Зміна характеристик приладу та внесення змін у його конструкцію тягне за собою
небезпеку. Пошкоджений мережевий шнур може стати причиною короткого замикання, пожежі та/або ураження електричним струмом.
Цей прилад підлягає експлуатації в домашніх умовах або в умовах, подібних до домашнім, а саме:
- в кухонній зоні магазинів, офісів та інших видах робочого середовища;
- у сільських житлових будинках і в номерах готелів, мотелів та інших видах
житлового середовища;
- у середовищі на кшталт «нічліг і сніданок» (міні-готелі);
- у середовищі постачання продуктів і подібних нероздрібних умовах.
УВАГА! Заміна будь-яких електричних частин приладу (мережевої вилки, шнура живлення, компресора) повинна проводитися сертифікованим виробником
сервісного центру або кваліфікованим обслуговуючим персоналом.
УВАГА! Лампочка, що поставляється з цим приладом, призначена тільки для
використання з цим приладом і не призначена для домашнього освітлення.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Забороняється подовжувати шнур живлення.
Переконайтеся в тому, що мережева вилка не роздавлена та не пошкоджена
задньою частиною приладу. Роздавлена або пошкоджена мережева вилка може
перегрітися і стати причиною виникнення пожежі.
Переконайтеся в наявності доступу до мережевої вилки пристрою.
Не тягніть мережевий шнур.
Якщо розетка погано закріплена, не вставляйте в неї мережеву вилку. Існує небезпека ураження електричним струмом або виникнення пожежі.
Забороняється використовувати прилад без лампочки внутрішнього освітлення.
Прилад має велику вагу. Будьте обережні при його переміщенні.
Не беріть предмети, що знаходяться в морозильному відділенні мокрими або вологими руками, — це може призвести до появи на руках ран або опіків від обмороження.
Уникайте тривалого впливу прямих сонячних променів на прилад.
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Щоденне використання
Не ставте гаряче на пластикові деталі приладу.
Не рекомендується ще раз заморожувати розморожені продукти.
Зберігайте заморожені запаковані продукти згідно з інструкціями виробника про заморожені продукти.
Суворо дотримуйтесь інструкцій виробника щодо зберігання продуктів.
Не зберігайте ємності з газованими напоями в морозильній камері, оскільки утворюється тиск в ємностях, внаслідок чого вони можуть вибухнути і пошкодити прилад.
Крижані льодяники можуть спричинити опік рота, якщо їх їсти відразу з морозилки.

Обслуговування та догляд
До початку обслуговування відключіть прилад від мережі електроживлення.
Не використовуйте металеві предмети для чищення приладу.
Не використовуйте гострі предмети для зняття льоду/снігу з приладу. Використовуйте
пластиковий скребок.
Регулярно перевіряйте стік для талої води. Прочистіть його за необхідності.

Установка
Важливо! Для підключення до електромережі ретельно дотримуйтесь інструкцій, наведених у відповідних параграфах.
Розпакуйте прилад і перевірте його на наявність пошкоджень. Не підключайте прилад,
якщо він пошкоджений. Негайно повідомте продавця про виявлені пошкодження. Збережіть упаковку.
Рекомендується зачекати мінімум чотири години перед підключенням приладу
до електромережі, це дозволить мастилу стекти в компресор. Необхідно забезпечити
навколо холодильника достатню циркуляцію повітря, в іншому випадку прилад може
перегріватися. Щоб забезпечити достатню вентиляцію, дотримуйтесь інструкцій щодо
установки. Якщо можливо, розташуйте пристрій зворотною стороною до стіни так, щоб
не торкатися гарячих частин (компресор, випаровувач), щоб уникнути опіку.
Цей прилад не можна встановлювати поблизу радіаторів опалення або кухонних плит.
Переконайтеся, що після установки приладу буде доступ до розетки.

Транспортування і зберігання
•
•
•

Транспортування і зберігання здійснюється у вертикальному положенні.
Нахил холодильника не повинен перевищувати 45 градусів при його транспортуванні
Вантажно-розвантажувальні роботи здійснюються згідно з маніпуляційними знаками, зазначеними на упаковці виробу.
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•
•
•

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ піддавати холодильник ударним навантаженням при вантажно-розвантажувальних роботах.
Упакований холодильник повинен зберігатися при відносній вологості не більше
80% в закритих приміщеннях з природною вентиляцією.
Допускається зберігати методом штабелювання не більше 4 шт. вгору.

Сервіс
Будь-які електричні роботи повинні проводитися кваліфікованим електриком.
Сервісне обслуговування приладу повинно проводитися тільки в авторизованому
сервісному центрі; повинні використовуватися тільки оригінальні запасні частини.

Енергозбереження
Не ставте гарячі продукти в морозильну скриню.
Не слід розміщувати продукти близько один до одного, оскільки це заважає циркуляції
повітря.
Переконайтеся, що продукти не торкаються задньої стінки приладу.
Якщо відсутня електрика, не відкривайте скриню.
Не відкривайте прилад занадто часто.
Не тримайте дверцята відчиненими тривалий час.
Не слід встановлювати термостат на низькі температури, що перевищують допустимі межі
Деякі аксесуари, наприклад, висувний ящик можна вийняти з приладу, що забезпечить
більшу місткість та зменшення електроспоживання.

Захист навколишнього середовища
Ані холодильний контур, ані ізоляційні матеріали не містять газів, які могли б пошкодити озоновий шар. Даний прилад не можна утилізувати разом з побутовими відходами
та сміттям. Ізоляційний пінопласт містить горючі гази: прилад підлягає утилізації згідно
з діючими нормами та положеннями, з якими слід ознайомитися у місцевих органах
влади. Не допускайте пошкодження холодильного контуру, особливо поблизу теплообмінника. Матеріали, використані для виготовлення даного приладу та позначені символом, придатні для вторинної переробки.
Цей символ на виробі або на його упаковці, вказує, що виріб або
упаковка не підлягає утилізації як побутові відходи. Його потрібно
віднести до відповідного пункту прийому електричного або електронного обладнання для подальшої утилізації. Дотримуючись правил утилізації вироби, Ви можете запобігти заподіянню потенційного
збитку навколишньому середовищу і здоров’ю людей, який, в іншому випадку, можливий внаслідок неналежного поводження з такими
відходами. За детальнішою інформацією про утилізацію цього виробу прохання звертатися до місцевої влади, до служби з вивезення
та утилізації відходів, до магазину, де Ви придбали цей пристрій.
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Пакувальні матеріали
Матеріали, позначені символом придатні для вторинної переробки. Помістіть упаковку
у відповідний колекторний контейнер для її переробки.

Утилізація приладу
Overview
1. Знеструміть прилад,
вийнявши мережеву вилку з розетки.
2. Одріжте мережевий кабель і викиньте його.

Опис приладу
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Thermostat
and Ligjt
Термостат
і лампа
підсвічування

Морозильна камера
Термостат і лампа підсвічування
Скляні полиці
Кришка контейнера
для
Скляні
полиці
Glass
Shelf фруктів і овочів
Контейнер для фруктів та овочів
Контейнер для
Crisper
Навісні полиці
фруктів та овощів

Установка

Leveling Foot
Ніжка регулювання
рівня

Навісні
Door
Balconies
полиці

Bottle Rack
Стійка
для пляшок

Перевішування дверцят
Необхідний інструмент: хрестова викрутка, пласка викрутка і шестигранний гайковий
ключ.
• Переконайтеся, що прилад порожній і відключений від мережі.
• Щоб зняти дверцята, потрібно нахилити прилад назад, обіпріть прилад на щось тверде
і міцне, щоб під час процедури перевішування дверцят, він не зіскочив вниз і не впав.
• Збережіть усі деталі, вони знадобляться для встановлення дверцят.
• Не кладіть прилад горизонтально, щоб уникнути пошкодження контуру циркуляції
холодоагенту.
• Краще процедуру перевішування дверцят виконувати удвох.
1. Відкрутіть два гвинти на задній стороні верхньої кришки.
2. Зніміть кришку та регулятор термостата, відкладіть їх.
3. Відкрутіть верхню петлю, потім зніміть дверцята і покладіть на м’яку підстилку, щоб
уникнути пошкоджень.
4. Відкрутіть нижню петлю, потім зніміть регульовані ніжки з обох сторін.
5. Відкрутіть і зніміть нижній штир петлі, поверніть скобу і замініть її.
6. Перевстановіть скобу, фіксуючу нижню вісь шарніра. Замініть обидві регульовані
ніжки.
7. Встановіть дверцята на місце. Переконайтеся, що дверцята вирівняні горизонтально
і вертикально і, що ущільнювач прилягає у всіх місцях перш, ніж затягувати верхню
петлю.
8. Встановіть верхню кришку і затягніть 2 гвинта ззаду.
9. Встановіть регулятор термостата.
Note: Above picture is for reference only.
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Hexagonal spanner.

. You should rest the unit on something solid

door. the adjustable feet from another
nheremove
m.
y.

3. Remove the top left screw cover.
remove the hinge
1 bracket.

2

3

Reverse Door

. Unscrew bottom hinge. Then remove the adjustable feet from another
side.
ttom hinge pin with flat screw drivers, turn the bracket over and

se Door

ew cover.
4. Move
core cover
from left side to right side. And then lift the upper
bottom
hinge.
Thenthe
remove
en
lift the
upper
4 the adjustable feet from another
5
from another door and place it on a padded surface to prevent it from scratching.

m scratching.

Screw

Unscrew

. Unscrew and remove the bottom hinge pin with flat screw drivers,
turn the bracket over and
7
mreplace
left side
topin.
right side. And then lift the upper
the
added surface to prevent it from scratching.
ottom hinge pin. Replace the adjustable
w drivers, turn the bracket6over and

and remove the bottom hinge pin with flat screw drivers, turn the bracket over and
he pin.
Закрутити
Screw

Відкрутити
Unscrew

Screw
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the upper
atching.

Unscrew

Reverse Door

. Refit
bracket
fitting
the bottomand
hinge pin. Replace the adjustable
ure
thethe
door
is aligned
horizontally
e
adjustable
11. Put the hinge
cover and the screw cover8 back.
7
refoot.
closed on all sides
before finally

screw it to the top of the unit.
f necessary.
bracket fitting the bottom hinge pin. Replace the adjustable

ontally and
finally
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. Place the door back on. Ensure the door is aligned horizontally and
.
vertically so that the seals are closed on all sides before finally
tightening the top hinge.
. Insert the hinge bracket and screw it to the top of the unit.
0. Use a spanner to tighten it if necessary.
door back on. Ensure the door is aligned horizontally and
so that the seals are closed on all sides before finally
g the top hinge.
hinge bracket and screw it to the top of the unit.
7
panner to tighten it if necessary.

Screw
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Установка
Задня розпірка
Відкрутіть задні розпірки

Вимоги до розміщення
• Залиште достатній

на задній панелі приладу.
•

Кліматичний клас
SN
N
SТ
Т

простір для відкривання
дверцят.
З обох сторін залиште
проміжок близько
50 мм.

Вирівнювання приладу
в горизонтальній площині

Регулюйте за допомогою
двох регулювальних ніжок
у передній частині приладу.
Якщо прилад не виставлено
горизонтально, дверцята
та магнітні прокладки не будуть правильно взаємодіяти.

Температура навколишнього середовища
+10С — +32С
+16С — +32С
+16С — +38С
+16С — +43С

Розташування
Помістіть прилад на досить віддалену відстані від джерел тепла, таких як радіатори
опалення, бойлери, прямі сонячні промені тощо. Переконайтеся, що між стіною і задньою стінкою морозильника достатньо місця для циркуляції повітря. Якщо морозильна камера встановлена під навісною шафою, відстань між шафою і верхньою панеллю
морозильної камери повинна бути не менше 100 мм, але в ідеалі, краще не розташовувати морозильні камери під навісними шафами. Для вирівнювання морозильної
камери використовуйте ніжки внизу.
Важливо! Переконайтеся, що після установки залишається можливим знеструмлення приладу і вільне переміщення мережевого шнура.
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Електричне підключення
Перед включенням приладу в мережу переконайтеся, що напруга і частота, зазначені у таблиці технічних даних, відповідають параметрам Вашої домашньої електромережі. Прилад
має бути заземлений. Для цієї мети в мережевій вилці є спеціальний контакт заземлення.
У разі, якщо розетка електромережі не заземлена, виконайте окреме заземлення приладу
згідно з діючими нормами, доручивши цю процедуру кваліфікованому електрику. Виробник знімає з себе будь-яку відповідальність у разі недотримання вищезазначених правил
техніки безпеки. Цей пристрій виготовлено згідно з директивами Європейського Союзу.

Перше використання
Чищення внутрішньої камери
Перед першим використанням приладу вимийте його всередині, а також вимийте всі
аксесуари теплою мильною водою, а потім протріть насухо.
Важливо! Не використовуйте абразивні засоби для чищення, оскільки вони
можуть пошкодити покриття.

Встановлення температури
•

•

Підключіть прилад до мережі. Внутрішня температура контролюється термостатом.
Прилад оснащений трьома параметрами температури: MIN (мінімальна), NORMAL
(звичайна), МАХ (максимальна). MIN — найвища температура. МАХ — найнижча
температура.
Прилад може не працювати при коректному значенні температури, якщо температура навколишнього середовища висока, або часто відкриваються дверцята.

Заморожування свіжих продуктів
•

Морозильна скриня призначена для заморожування свіжих продуктів і тривалого
зберігання заморожених продуктів, а також продуктів глибокого заморожування.
• Для заморожування складіть свіжі продукти в морозильну камеру.
• Максимальна кількість продуктів, що може бути заморожена протягом 24 годин,
зазначена у таблиці технічних даних.
Процес заморожування триває 24 години: у цей період часу не слід класти до морозильної камери нові продукти, що підлягають заморожуванню.

Зберігання заморожених продуктів
При першому запуску або після тривалого простою приладу, перед закладкою продуктів у відділення, дайте приладу попрацювати не менше 2 годин у режимі прискореного
заморожування.
9

Важливо! У разі випадкового розморожування продуктів, наприклад, при збої
електроживлення, якщо напруга в мережі була відсутня протягом часу, що перевищує «час підвищення температури», зазначений у таблиці технічних даних,
то розморожені продукти слід швидко вжити або негайно піддати тепловій
обробці, а потім повторно заморозити (після того, як вони охолонуть).

Розморожування продуктів
Заморожені продукти, включаючи продукти глибокого заморожування, перед використанням можна розморожувати в холодильному відділенні або при кімнатній температурі, залежно від часу, який Ви маєте для здійснення цієї операції. Маленькі шматочки
їжі можна готувати, не розморожуючи, в тому вигляді, в якому вони взяті з морозильної
камери: в цьому випадку процес приготування їжі займе більше часу.

Заморожування кубиків льоду
Даний прилад може бути оснащений одним або кількома резервуарами для заморожування кубиків льоду.

Корисні поради та рекомендації
Щоб допомогти зробити процес заморожування максимально ефективним, нижче
наведено низку рекомендацій:
• максимальна кількість продуктів, що може бути заморожена протягом 24 годин,
зазначена у таблиці технічних даних.
• процес заморожування триває 24 години: у цей період часу не слід класти в морозильну камеру нові продукти, що підлягають заморожуванню.
• слід заморожувати тільки високоякісні, свіжі і ретельно вимиті продукти;
• слід підготувати продукти для заморожування невеликими порціями, тоді вони
заморозяться швидше і повністю, надалі це дозволить швидше розморозити необхідну кількість продуктів;
• загорніть продукти в алюмінієву фольгу або поліетиленову плівку і переконайтеся, що упаковка герметична;
• не слід допускати, щоб свіжі продукти торкалися вже заморожених, щоб уникнути
підвищення температури останніх;
• пісні продукти зберігаються краще і довше, ніж жирні; вміст солі в продуктах скорочує термін їх зберігання;
• харчовий лід може викликати опік шкіри, якщо вживати його безпосередньо після
виймання з морозильної камери;
• рекомендується вказувати дату заморожування на кожній упаковці, це дозволить
не витягувати продукти з морозильної камери, що може викликати опік шкіри;
• рекомендується вказувати дату заморожування на кожній упаковці, це дозволить
контролювати термін її зберігання.
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Рекомендації щодо зберігання заморожених продуктів
Для отримання оптимальних результатів слід:
• переконатися, що продукти індустріальної заморозки зберігалися у продавця в необхідних для них умовах;
• забезпечити мінімальний час доставки заморожених продуктів з магазину до Вашої
морозильної камери;
• не відкривати дверцята надто часто і не тримати їх відкритими довше, ніж це необхідно;
• після розморожування продукти швидко псуються і не підлягають повторному
заморожуванню;
• не слід перевищувати час зберігання продуктів, зазначений виробником.

Чищення
З метою гігієни слід регулярно чистити внутрішню частину морозильної камери та аксесуари до неї, що розміщуються всередині.
Важливо: в процесі чищення прилад має бути відключений від мережі електроживлення.
Існує ризик ураження електричним струмом! Перед чищенням вимкніть прилад
і витягніть штепсельну вилку з розетки чи вимкніть або поверніть електричний
рубильник або запобіжник для відключення мережі. Ніколи не використовуйте
пароочисник для чищення приладу. В електричних складових морозильника
може накопичуватися волога, що створює ризик ураження електричним струмом! Перегрітий пар може пошкодити пластикові складові приладу. Перед
включенням морозильника переконайтеся, що він повністю висох.
•
•
•
•
•
•
•

Уникайте потрапляння подібних речовин на частини приладу.
Не використовуйте абразивні засоби для чищення.
Вийняті зі скрині продукти зберігайте щільно накритими в прохолодному місці.
Вимкніть прилад і витягніть штепсельну вилку з розетки чи вимкніть або поверніть
електричний рубильник чи запобіжник для відключення мережі.
Чистіть прилад і внутрішні аксесуари серветкою, змоченою в теплій воді. Після
чищення обмийте чистою водою і витріть насухо.
Пил в конденсаторі збільшує споживання енергії. Тому раз на рік акуратно чистіть
його м’якою щіткою або пилососом.
Переконайтеся, що прилад висох, і підключіть його до мережі живлення.
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Заміна лампи
Увага! Перед заміною лампи вимкніть прилад
з електричної мережі.
Технічні параметри лампи вказані в паспортній табличці.
Заміна лампи проводиться в такому порядку:
1. Ручку регулювання температури встановіть в положення
«0», щоб вимкнути прилад.
2. Вимкніть прилад, витягнувши вилку з розетки, щоб надійно відключити подачу електрики.
3. Зніміть кришку лампи.
4. Кришку лампи слід знімати за допомогою плоскої викрутки.
5. Двома пальцями викрутити лампу.
6. Встановіть нову лампу, закрутивши її в протилежному
напрямі. Встановіть кришку лампи на місце.
7. Увімкніть прилад в розетку, рукоятку регулювання температури встановіть у потрібне положення.

Розморожування морозильної камери
Морозильна камера з часом буде покриватися льодом, який
потрібно прибирати. Ніколи не використовуйте гострі металеві предмети для цього, оскільки ви можете пошкодити
випаровувач. Коли шар льоду стане занадто товстим, необхідно повністю розморозити
камеру і зробити це слід таким чином:
• Відключіть прилад від мережі електроживлення.
• Вийміть всі продукти, загорніть їх у газету у кілька шарів і приберіть в прохолодне
місце.
• Залиште дверцята відкритими; поставте піддон під прилад для збору талої води.
• Після розморожування протріть внутрішню камеру насухо.
• Вставте вилку шнура живлення в електричну розетку і запустіть прилад.
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Усунення несправностей у роботі
! Увага: перед усуненням несправностей у роботі приладу знеструміть його.
Несправності, які не зазначені в цій інструкції, повинні бути усунені кваліфікованим електриком або компетентною особою.
Важливо: Робота приладу супроводжується деякими звуками (від компресора і внаслідок циркуляції холодоагенту).
Проблема

Прилад не працює

Прилад дуже
сильно морозить

Продукти занадто
теплі

Товстий шар інею
на дверному
ущільнювачі

Прилад видає дивні звуки

Причина

Рішення
Вставити вилку в електричну
Вилка не вставлена в розетку.
розетку.
Перегорів або зламався запо- Перевірте запобіжник, за необбіжник.
хідності замініть.
Проблеми з електромережею
Зламалася розетка.
повинні бути виправлені електриком.
Поверніть регулятор темпераВстановлена занадто низька
температура або прилад пра- тури, щоб тимчасово підвищити
цює в режимі МАХ.
температуру.
Неправильно відрегульована Подивіться в розділі вихідного
температура.
налаштування температури.
Дверцята були відкриті упро- Відкривайте дверцята на той
довж тривалого часу.
проміжок часу, який необхідний.
Протягом 24 годин у холоПоверніть регулятор темперадильник помістили велику
тури, щоб тимчасово підвищити
кількість теплих продуктів.
температуру.
Прилад розташований поблиПодивіться розділ розміщення.
зу джерел тепла
Ретельно просушіть місця
протікання дверного ущільнюУщільнювач дверцят не щільвача феном (в режимі холодного
но прилягає до них/не гермепотоку повітря). Після цього
тичний.
помістіть розігрітий дверний
ущільнювач на місце.
Прилад торкається стіни або
Трохи посуньте прилад.
інших предметів.
Деталь приладу, наприклад
За необхідності, акуратно зігніть
трубка на задній стінці придеталь, щоб уникнути контакту
ладу, торкається іншої деталі
з іншими предметами.
або стіни.
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данную инструкцию

данную инструкцию

инструкция

настоящей инструкции
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Overview

Thermostat
and Ligjt
Термостат
и лампа
подсветки

Навесные
Door
Balconies
полки

Стеклянные
Glass Shelf
полки
Контейнер для
Crisper
фрутков и овощей
Leveling уровня
Foot
Ножка регулировки

•
•

Bottle
Rack
Стойка
для бутылок

Убедитесь, что прибор пустой и отключен от сети.
Чтобы снять дверцу, нужно наклонить прибор назад, обоприте прибор на что-то
твердое и прочное, чтобы во время процедуры перевешивания дверцы, он не
соскользнул вниз и не упал.
Сохраните все детали, они понадобятся для установки дверцы.
Не кладите прибор горизонтально, во избежание повреждения контура циркуляции хладагента.
Лучше, чтобы 2 человека участвовало в процедуре перевешивания дверцы.
Отвинтите два винта на задней стороне верхней крышки.
Снимите крышку и регулятор термостата, отложите их.
Отвинтите верхнюю петлю, затем снимите дверцу и положите её на мягкую подстилку во избежание повреждений.
Отвинтите нижнюю петлю, затем снимите регулируемые ножки с обеих сторон.
Отвинтите и снимите штырь нижней петли, поверните скобу и замените её.
Переустановите скобу, фиксирующую нижнюю ось шарнира. Замените обе регулируемые ножки.
Установите дверцу на место. Убедитесь, что дверца выровнена горизонтально и
вертикально и, что уплотнитель прилегает во всех местах прежде, чем затягивать
верхнюю петлю.
Установите верхнюю крышку и затяните 2 винта сзади.
Установите регулятор термостата.
Note: Above picture is for reference only.
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•
•
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Safety information
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before
installing and first using the appliance, read this user manual carefully,
including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and
accidents, it is important to ensure that all people using the appliance
are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save
these instructions and make sure that they remain with the appliance if
it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be
properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user’s
instructions as the manufacturer is not responsible for damages
caused by omission.

Children and vulnerable people safety
 This appliance can be used by children aged from 8 years and above








and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been given super
vision or instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved.
Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless
they are aged from 8 years and above and supervised.
Keep all packaging well away from children. There is risk of
suffocation.
If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut
the connection cable (as close to the appliance as you can) and
remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or
to close themselves into it.
If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older
appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to
make that spring lack unusable before you discard the old appliance.
This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety
WARNING! Keep ventilation openings, in the appliance enclosure
or in the built-in structure, clear of obstruction.
WARNING! Do not use mechanical devices or other means to
accelerate the defrosting process, other than those recommended
by the manufacturer.
WARNING! Do not damage the refrigerant circuit.
1
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Safety information
WARNING! Do not use other electrical appliances (such as ice
cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are
approved for this purpose by the manufacture.
WARNING! Do not touch the light bulb if it has been on for a long
1)
period of time because it could be very hot.










Do not store explosive substances such as aerosol cans with a
flammable propellant in this appliance.
The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant
circuit of the appliance, a natural gas with a high level of
environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance, be certain
that none of the components of the refrigerant circuit become
damaged.
- avoid open flames and sources of ignition
- thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any
way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or
electric shock.
This appliance is intended to be used in household and similar
applications such as
- staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential
type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.
WARNING! Any electrical components(plug, power cord,
compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent
or qualified service personnel.
WARNING! The light bulb supplied with this appliance is a “special
use lamp bulb” usable only with the appliance supplied. This “special
1)
use lamp” is not usable for domestic lighting.

1) If there is a light in the compartment.

2
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Safety information
 Power cord must not be lengthened.
 Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the










back of the appliance. A squashed or damaged power plug may
overheat and cause a fire.
Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
Do not pull the mains cable.
If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There
is a risk of electric shock or fire.
You must not operate the appliance without the lamp.
This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the freezer compartment if you
hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or
frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Dailyuse
Do not put hot on the plastic parts in the appliance.
Do not place food products directly against the rear wall.
Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out. 1 )
Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food
manufacture , s instructions. 1 )
,
 Appliance s manufactures storage recommendations should be
strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
 Do not place carbonated of fizzy drinks in the freezer compartment as
it creates pressure on the container, which may cause it to explode,
1)
resulting in damage to the appliance.
 Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the
appliance. 1 )





Careandcleaning
 Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the

mains plug from the mains socket.

 Do not clean the appliance with metal objects.
 Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a

plastic scraper.

1)

 Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If

necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in
2)
te bottom of the appliance.

1) If there is a freezer compartment.
2) If there is a fresh-food storage compartment.
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Safety information
Installation
Impor tant! For electrical connection carefully follow the instructions
given in specific paragraphs.
 Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not
connect the appliance if it is damaged. Report possible damages
immediately to the place you bought it. In that case retain packing.
 It is advisable to wait at least four hours before connecting the
appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
 Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this
leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the
instructions relevant to installation.
 Wherever possible the spacers of the product should be against a
wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
 The appliance must not be located close to radiators or cookers.
 Make sure that the mains plug is accessible after the installation of
the appliance.

Service
 Any electrical work required to do the servicing of the appliance

should be carried out by a qualified electrician or competent person.

 This product must be serviced by an authorized Service Center, and

only genuine spare parts must be used.

Energysaving









Don’t put hot food in the appliance;
Don’t pack food close together as this prevents air circulating;
Make sure food don’t touch the back of the compartment(s);
If electricity goes off, don’t open the door(s);
Don’t open the door(s) frequently;
Don’t keep the door(s) open for too long time;
Don’t set the thermostat on exceeding cold temperatures;
Some accessaries, such as drawers, can be removed to get larger
storage volume and lower energy consumption.

4
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Safety information
EnvironmentProtection
This appliance does not contain gasses which could damage the
ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The
appliance shall not be discarded together with the urban refuse and
rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance
shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from
your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the
heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the
symbol are recyclable.
The symbol on the product or on its packaging indicates that this
product may not be treated as household waste. Instead it
should be taken to the appropriate collection point for the
recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health, which
could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this
product. For more detailed information about recycling of this product,
please contact your local council, your household waste disposal
service or the shop where you purchased the product.
Packaging materials
The materials with the symbol are recyclable. Dispose the packaging in
a suitable collection containers to recycle it.
Disposal of the appliance
1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.

5
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Overview

Thermostat and Ligjt

Door
Balconies

Glass Shelf

Crisper

Leveling Foot

Bottle Rack

Note: Above picture is for reference only.
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Reverse Door
Tool required: Philips screwdriver, Flat bladed screwdriver, Hexagonal spanner.
 Ensure the unit is unplugged and empty.
 To take the door off, it is necessary to tilt the unit backwards. You should rest the unit on something solid

so that it will not slip during the door reversing process.

 All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door.
 Do not lay the unit flat as this may damage the coolant system.
 It' s better that 2 people handle the unit during assembly.

1. Remove the top right hinge cover.

2. Undo the screws. Then remove the hinge bracket.

3. Remove the top left screw cover.

4. Move the core cover from left side to right side. And then lift the upper
door and place it on a padded surface to prevent it from scratching.

7
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Reverse Door
5. Unscrew bottom hinge. Then remove the adjustable feet from another
side.

6. Unscrew and remove the bottom hinge pin with flat screw drivers, turn the bracket over and
replace the pin.

Screw

Unscrew

7. Refit the bracket fitting the bottom hinge pin. Replace the adjustable
foot.

8. Place the door back on. Ensure the door is aligned horizontally and
vertically so that the seals are closed on all sides before finally
tightening the top hinge.
9. Insert the hinge bracket and screw it to the top of the unit.
10. Use a spanner to tighten it if necessary.

8
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Reverse Door
11. Put the hinge cover and the screw cover back.

9
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Installation
Rear spacer

Screw the rear spacers at the rear of the unit.

Space Requirement



Keep enough space of door open.
Keep at least 50mm gap at two sides.

xxxmm

xxxmm
Levelling the unit
To do this adjust the two levelling feet at front of the unit.
If the unit is not level, the doors and magnetic seal
alignments will not be covered properly.

10
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Installation
Positioning
Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class
indicated on the rating plate of the appliance:

Climate class

Ambient temperature

SN

+10 C to +32 C

N

+16 C to +32 C

ST

+16 C to +38 o C

T

+16 C to +43 C

o
o

o
o

o
o

o

Location
The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight
etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the
appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 100 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below
overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.
Warning! It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must
therefore be easily accessible after installation.

Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your
domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a
contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
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Daily Use
First use
Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm
water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
1

Temperature Setting
 Plug on your appliance. The internal temperature is controlled by a

thermostat. There are 6( 8)settings . 1 is warmest setting and 5 (7)is
coldest setting and 0 is off.
 The appliance may not operate at the correct temperature if it is in a
particularly hot or if you open the door often.

2

0
5

3

Daily use

4

Movable shelf
The shelf is able to be moved to suitable positions.

Positioning the door balconies
In order to storage food or beverage with different size, the door balconies can be placed at different
height. Follow below process to adjust the shelves.



Step 1. pull the balcony to be free.
Step 2. Select suitable position and press the balcony to two convex plates until it is totally
blocked.

Vegetable Drawer
The drawer is suitable for storing fruit and vegetables. It can be pull out freely.

Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in a fridge compartment or at room
temperature. Place the frozen food in a dish or bowl to avoid the flowing of condensate water when thaw it
in compartment.

Helpful hints and tips
Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:
 do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
 do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor
 position food so that air can circulate freely around it

Hints for refrigeration

Useful hints:
 Meat (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable
drawer. For safety, store in this way only one or two days at the most.
 Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered and may be placed on any shelf.
 Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the vegetable
drawer.
12
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Daily Use



Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in
aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator.

Cleaning
For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.
Caution! The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical
shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or
turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could
accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage
of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.
Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice form
orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.
Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
Do not use any abrasive cleaners
Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker
of fuse.
 Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe
with fresh water and rub dry.
 Accumulation of dust at the condenser increases energy consumption. For this reason carefully clean
the condenser at the back of the appliance once a year with a soft brush or a vacuum cleaner. 1 )
 After everything is dry place appliance back into service.





Replace the lamp
Caution! Before replacing the lamp, shall disconnect the
appliance from mains power supply.

Lamp specification is listed in rating label.
Follow below process to replace the lamp:
1. Set the temperature regulation knob at number “0” to switch off
the appliance.
2. Unplug the appliance to make sure the appliance is
disconnected from main power supply.
3. Remove the lamp cover.
4. Remove the lamp cover out by a flat screw driver.
5. Unscrew the lamp by two fingers.
6. Fit new lamp according to the opposite direction, then replace the
lamp cover.
7. Plug in the appliance and regulate the knob to right position.

1)Ifthecondenserisatbackofappliance.
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Daily Use
Defrosting
The evaporator, however, will become progressively covered with frost. This should be removed.
Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage it.
However, when the ice becomes very thick on the evaporator, complete defrosting should be carried out as
fellows:
 pull out the plug from the socket;
 remove all stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place;
 keep the door open, and placing a basin underneath of the appliance to collect the defrost water;
 when defrosting is completed, dry the interior thoroughly
 replace the plug in the power socket to run the appliance again.

Troubleshooting
Caution! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician of
competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.
Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem

Appliance does not
work

The food is too warm.

Appliance cools too
much

Unusual noises

Possible cause

Solution

Temperature regulation knob is
set at number “0”.
Mains plug is not plugged in
or is loose

Set the knob at other number to
switch on the appliance.

Fuse has blown or is defective

Check fuse, replace if necessary.

Socket is defective

Mains malfunctions are to be
corrected by an electrician.

Temperature is not properly
adjusted.

Please look in the initial Temperature
Setting section.

Door was open for an extended
period.

Open the door only as long as
necessary.

A large quantity of warm food
was placed in the appliance
within the last 24 hours.

Turn the temperature regulation to
a colder setting temporarily.

The appliance is near a heat
source.

Please look in the installation
location section.

Temperature is set too cold.

Turn the temperature regulation knob
to a warmer setting temporarily.

Appliance is not level.

Re-adjust the feet.

The appliance is touching the
wall or other objects.

Move the appliance slightly.

A component, e.g. a pipe, on
the rear of the appliance is
touching another part of the
appliance or the wall.

If necessary, carefully bend the
component out of the way.

If the malfunction shows again, contact the Service Center.
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Insert mains plug.

Умови гарантії:

Условия гарантии:

Warranty conditions:

Завод гарантує нормальну роботу
виробу протягом 12 місяців з моменту
його продажу за умови дотримання
споживачем правил експлуатації і догляду, передбачених цією інструкцією.
Термін служби виробу 5 років.
Щоб уникнути непорозумінь,
переконливо просимо Вас уважно вивчити Інструкцію з експлуатації, умови
гарантійних зобов’язань, перевірити
правильність заповнення гарантійного
талона. Гарантійний талон дійсний
тільки за наявності правильно та чітко
зазначених: моделі, серійного номера
виробу, дати продажу, чітких відбитків
печаток фірми-продавця, підпису
покупця. Модель та серійний номер виробу повинні відповідати зазначеним у
гарантійному талоні.
При порушенні цих умов, а також
у випадку, коли дані, зазначені в
гарантійному талоні змінені, стерті
або переписані, гарантійний талон
визнається недійсним.
Налаштування та установка (монтаж,
підключення тощо) виробу, описані
в документації, що додається до
нього, можуть бути виконані як самим
користувачем, так і фахівцями УСЦ
відповідного профілю і фірм-продавців
(на платній основі). При цьому особа
(організація), що встановила виріб,
несе відповідальність за правильність і
якість установки (налаштування). Просимо Вас звернути увагу на важливість
правильної установки виробу як для
його надійної роботи, так і для отримання гарантійного та безкоштовного
сервісного обслуговування. Вимагайте
від спеціаліста з налаштування внести
всі необхідні відомості про установку до
гарантійного талона.
У разі виходу виробу з ладу протягом
гарантійного терміну експлуатації з
вини виробника, власник має право на
безкоштовний гарантійний ремонт при
пред’явленні правильно заповненого гарантійного талона, виробу в
заводській комплектації та упаковці
до гарантійної майстерні або до місця
придбання. Задоволення претензій
споживача через провину виробника
провадиться відповідно до закону
України «Про захист прав споживачів».
При гарантійному ремонті термін
гарантії подовжується на час ремонту
та пересилання.

Завод гарантирует нормальную работу
изделия в течение 12-ти месяцев с
момента ее продажи при условии
соблюдения потребителем правил
эксплуатации и ухода, предусмотренных
настоящим руководством.
Срок службы изделия 5 лет.
Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить
Инструкцию по эксплуатации, условия
гарантийных обязательств, проверить
правильность заполнения гарантийного
талона. Гарантийный талон действителен
только при наличии правильно и четко
указанных: модели, серийного номера
изделия, даты продажи, четких печатей
фирмы-продавца, подписи покупателя.
Модель и серийный номер изделия
должны соответствовать указанным в
гарантийном талоне.
При нарушении этих условий, а также
в случае, когда данные, указанные в
гарантийном талоне изменены, стерты
или переписаны, гарантийный талон
признается недействительным
Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанными
в документации, прилагаемой к нему,
могут быть выполнены как самим
пользователям, так и специалистом
сервисного центра соответствующего
профиля и фирм-продавцов (на платной
основе). При этом лицо (организация),
установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество
установки (настройки). Просим Вас
обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его
надежной работы, так и для получения
гарантийного и бесплатного сервисного
обслуживания. Требуйте от специалиста
по установке внести все необходимые
сведения об установке в гарантийный
талон.
В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации
по вине изготовителя, владелец имеет
право на бесплатный гарантийный
ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделия
в заводской комплектации и упаковке в
гарантийной мастерской. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины
производителя производится в соответствии с законом Украины «О защите прав
потребителя». При гарантийном ремонте
срок гарантии продлевается на время
ремонта и пересылки.

The plant guarantees normal operation
of the product within 12 months from
the date of the sale, provided that the
consumer complies with the rules of
operation and care provided by this
Manual.
Service life of the product is 5 years.
In order to avoid any misunderstanding
we kindly ask you to carefully study the
Owner’s Manual, the terms of warranty,
and check the correctness of filling the
Warranty Card. The Warranty Card is
valid only if the following information is
correctly and clearly stated: model, serial
number of the product, date of sale, clear
seals of the company-seller, signature of
the buyer. The model and serial number
of the product must correspond to those
specified in the Warranty Card.
If these terms are violated, and if the
information specified in the Warranty
Card is changed, erased or rewritten, the
Warranty Card is considered invalid.
Setup and installation (assembly,
connection, etc.) of the appliance are
described in the attached documentation;
they can be carried out both by the user,
and by specialists having the necessary
qualification sent by USC or selling
companies (on a paid basis). In this case,
the person (the institution) installing
the appliance shall be responsible for the
correctness and quality of installation
(setup). Please pay attention to the
importance of the correct installation
of the appliance, both for its reliable
operation, and for obtaining warranty
and free service. Require the installation
specialist to enter all the necessary
information about the installation in the
Warranty Card.
In case of failure of the appliance during
the warranty period by the fault of the
manufacturer, the owner is entitled to
free warranty repair upon presentation
of the correctly filled Warranty Card
together with the appliance in the factory
configuration packed in the original
packaging to the warranty workshop or
the place of its purchase. Satisfaction of
the customer’s claim due to the fault of the
manufacturer shall be made in accordance
with the law of the Ukraine «On Protection
of Consumers’ Rights». In the case of
warranty repair the warranty period shall
be extended for the period of repair and
shipment.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

(велика побутова техніка)

Шановний Покупцю! Вітаємо Вас з придбанням приладу торговельної
марки ARDESTO, який був розроблений та виготовлений
у відповідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за те,
що Ви обрали саме цей прилад.
Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При
покупці виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону.
1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого
оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, серійний
номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.
2. Строк служби: великої побутової техніки (холодильників, морозильних камер, пральних,
сушильних та посудомийних машин, витяжок, плит та варильних поверхонь, духових
шаф, винних шаф, мікрохвильових печей, шаф для підігріву посуду), а також пилососів та
кухонних комбайнів складає 7 років.
3. Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в
коммерційній діяльності продавець/виробник не несуть гарантійних зобов`язань, сервісне
обслуговання виконується на платній основі.
4. Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні
на виріб, в уповноваженому сервіс-центрі на умовах та в строки, визначені чинним
законодавством України.
5. Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації,
викладених в інструкції з виробу.
6. Виріб знімається з гарантіного обслуговування у випадках:
• використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
• механічні пошкодження;
• пошкодження, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх
предметів, речовин, рідин, комах;
• пошкодження, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та
ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне
середовище та ін.);
• пошкодження, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних мереж
державним стандартам та інших подібних факторів;
• при експлуатації обладнання в електромережі з відсутнім єдиним контуром
заземлення;
• при порушенні пломб встановлених на виробі.
• За відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.
• Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали та аксесуари, а також фільтри,
полиці, ящики, підставки та інші ємності для зберігання продуктів.
7. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дня продажу.

Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного обслуговування
ознайомлений, претензій не маю.
Підпис покупця
Авторизований сервісний центр
СЦ «ERC» Вул. Марка Вовчка, 18а Київ 04073 Україна
Тел.: 0 800 300 345; (44) 230 34 84; 390 55 12
www.erc.ua/service
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