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МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного досвіду та новітніх технологій.
Оригінальний і стильний — сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Ласкаво просимо у світ Electrolux.
Звертайтеся на наш веб-сайт:

Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop

РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу, серійний номер.
Її можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.

1.

ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
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не несе відповідальності за пошкодження, що
виникли через неправильне встановлення чи
експлуатацію. Інструкції з користування приладом
слід зберігати з метою користування в майбутньому.

1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•

•
•

•

Діти від восьми років, особи з обмеженими
фізичними, сенсорними чи розумовими
здібностями й особи без відповідного досвіду та
знань можуть користуватися цим приладом лише
під наглядом або після проведення інструктажу
стосовно безпечного користування приладом і
пов’язаних ризиків.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Не можна доручати чищення або технічне
обслуговування приладу дітям без відповідного
нагляду.
Пакувальні матеріали слід тримати в недоступному
для дітей місці.

1.2 Загальні правила безпеки
•

•
•

•
•

Цей прилад призначено для використання в
побутових і аналогічних сферах, наприклад:
– у фермерських будинках, на кухнях магазинів,
офісів та інших робочих середовищ;
– клієнтами готелів, мотелів, міні-готелів та в
інших житлових приміщеннях.
Вентиляційні отвори в корпусі приладу та у
вбудованій конструкції мають бути відкритими.
Для прискорення процесу розморожування не
застосовуйте механічні пристрої або інші засоби,
окрім тих, що рекомендовані виробником.
Стежте за тим, щоб не пошкодити контур
циркуляції холодоагенту.
Не застосовуйте електричні пристрої всередині
відділень для зберігання продуктів, якщо вони не
передбачені для цієї мети виробником.
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•
•

•

•

Не використовуйте водяні розпилювачі або пару
для очистки приладу.
Витирайте прилад м’якою вологою ганчіркою.
Використовуйте тільки нейтральні миючі засоби.
Не застосовуйте абразивні засоби, абразивні
серветки, розчинники або металеві предмети.
Не зберігайте в цьому приладі легкозаймисті
речовини, зокрема аерозольні балончики з
паливом.
У разі пошкодження електричного кабелю
виробник, його авторизований сервісний центр або
інша кваліфікована особа має замінити його, щоб
уникнути небезпеки.

2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Встановлення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Цей пристрій повинен
встановлювати лише
кваліфікований фахівець.
•
•
•
•

•
•

•
•

Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтесь інструкцій зі
встановлення, що постачаються із
приладом.
Прилад важкий, тому будьте
обережні, пересуваючи його.
Обов’язково одягайте захисні
рукавички.
Подбайте про те, щоб повітря
могло вільно циркулювати навколо
приладу.
Зачекайте щонайменше 4 години,
перш ніж під’єднати прилад до
електромережі. Це потрібно для
того, щоб масло могло стекти назад
до компресора.
Не встановлюйте прилад поблизу
обігрівачів, кухонних плит, духових
шаф чи варильних поверхонь.
Задня стінка приладу повинна
стояти біля стіни.

•
•

•

Встановлюйте прилад так, щоб на
нього не попадало пряме сонячне
проміння.
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, аби не
подряпати підлогу.

2.2 Підключення до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та
ураження електричним
струмом.
•
•

•
•
•

Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся, що електричні
параметри на табличці з технічними
даними відповідають параметрам
електромережі. У разі
невідповідності слід звернутися до
електрика.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Стежте за тим, щоб не пошкодити
електричні компоненти (наприклад,
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•
•

•

штепсель, кабель живлення,
компресор). При необхідності
заміни електричних компонентів
слід звернутися до авторизованого
сервісного центру або до
електрика.
Кабель живлення повинен
знаходитися нижче рівня
штепсельної вилки.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
вимкнути прилад із мережі. Завжди
вимикайте, витягаючи штепсельну
вилку.

2.3 Використання
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
травмування, опіків,
ураження електричним
струмом і пожежі.
•
•

•

•

•
•
•

•

Не змінюйте технічні
характеристики приладу.
Не дозволяється класти всередину
приладу інші електричні прилади
(наприклад, апарати для
виготовлення морозива), якщо інше
не зазначається виробником.
Стежте за тим, щоб не пошкодити
контур циркуляції холодоагенту. У
ньому міститься ізобутан (R600a),
природний газ із високим рівнем
екологічності. Цей газ є займистим.
У разі пошкодження контуру
циркуляції холодоагенту,
переконайтесь у відсутності полум’я
та джерел займання в кімнаті.
Провітріть приміщення.
Не ставте гарячі предмети на
пластикові частини приладу.
Не зберігайте у приладі займисті
гази та рідини.
Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього займисті
речовини чи предмети, змочені в
займистих речовинах.
Не торкайтеся до компресора чи
конденсатора. Вони гарячі.
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2.4 Внутрішнє освітлення
•

Лампочка в цьому приладі не
придатна для освітлення житлових
приміщень

2.5 Догляд і чищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик травмування
або пошкодження приладу.
•

•

•

Перед початком ремонту прилад
треба від’єднати від електромережі,
знявши запобіжник або витягнувши
шнур живлення з розетки.
У холодильному агрегаті цього
приладу містяться вуглеводні.
Обслуговування та перезаряджання
агрегату повинен виконувати лише
кваліфікований спеціаліст.
Регулярно оглядайте дренажний
отвір приладу та очищуйте його за
необхідності. У разі блокування
отвору розморожена вода
збиратиметься на дні приладу.

2.6 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
•
•
•

•

Від’єднайте прилад від
електромережі.
Відріжте кабель живлення й
викиньте його.
Зніміть дверцята, щоб запобігти
запиранню дітей чи домашніх
тварин усередині приладу.
Контур циркуляції холодоагенту й
ізоляційні матеріали приладу є
екологічно чистими.
Ізоляційна піна містить займистий
газ. Щоб отримати інформацію про
належну утилізацію приладу, слід
звернутися до органів
муніципальної влади.
Не пошкоджуйте елементи
охолоджувача, що знаходяться
поруч із теплообмінником.

Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
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речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова

Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)

3. ОПИС ВИРОБУ
3.1 Загальний вигляд продукту
1

11
2

3
10

9

4

8
5
6

7

1
2
3
4
5
6

Панель керування
Поличка для молочних продуктів
Поличка на дверцятах
Полички для пляшок
Поличка для закусок
Табличка з технічними даними

7
8
9
10
11

Шухляда для овочів
Шухляда CrispFresh
Підставка для пляшок
Полички приладу
FreeStore

4. ОПИС РОБОТИ
4.1 Увімкнення

4.2 Вимкнення

Вставте вилку в розетку.

Щоб вимкнути прилад, поверніть
регулятор температури холодильника
в положення «O».

Поверніть регулятор температури
холодильника за годинниковою
стрілкою в середнє положення.

Витягніть вилку з розетки.

УКРАЇНСЬКА

4.3 Регулювання температури

•

Температура регулюється
автоматично.

•

ОБЕРЕЖНО!
Якщо температура
навколишнього
середовища висока або
прилад повністю
заповнений і в ньому
встановлена найнижча
температура, прилад може
працювати безперервно,
що спричиняє
наморожування на задній
панелі. У такому випадку
регулятор слід
налаштувати на більш
високу температуру для
того, щоб дозволити
автоматичне
розморожування й разом з
цим зменшити споживання
енергії.

Для управління роботою приладу
виконайте зазначені нижче дії.
• Поверніть регулятор температури
до меншого значення для того, щоб
забезпечити мінімальне
охолодження.
• Поверніть регулятор температури
до більшого значення для того, щоб
забезпечити максимальне
охолодження.
Середнє значення, як
правило, є найбільш
підходящим.
Однак при встановленні точної
температури слід пам’ятати про те, що
температура всередині приладу
залежить від наступних чинників:
• температура в приміщенні;
• частота відкриття дверцят;

5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.

5.1 Перше вмикання
ОБЕРЕЖНО!
Перш ніж вставити вилку в
розетку та вперше
ввімкнути камеру, прилад
повинен бути
розташований у
вертикальному положенні
принаймні 4 години. Це
необхідно для того, щоб
мастило повернулося в
компресор. Інакше можна
пошкодити компресор або
електронні елементи.

5.2 Встановлення поличок на
дверцятах
Для зберігання упаковок із продуктами
різного розміру полички на дверцятах
можна встановлювати на різній висоті.
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кількість продуктів, що зберігаються
всередині приладу;
розташування приладу.

1. Повільно потягніть поличку в
напрямку, вказаному стрілками,
доки вона не зніметься.
2. Потім встановіть її в потрібному
місці.

1

2

Не переміщуйте нижню
поличку дверцят, щоб
забезпечити правильне
циркулювання повітря.
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5.3 Знімні полички
Стінки холодильника мають ряд
напрямних, тому висоту поличок із
захисним склом можна змінювати за
бажанням.

5.4 Підставка для пляшок
Пляшки мають розміщуватися
(отворами наперед) на полиці вигнутої
форми.
Потягніть полицю вгору, щоб її можна
було повернути вгору, після чого
перемістіть її на наступний вищий
рівень. Після цього підставку для
пляшок можна використовувати для
зберігання вже відкритих пляшок.

Якщо відображається «ОК» (А),
покладіть свіжі продукти в позначену
символом зону. У протилежному
випадку (В) відрегулюйте індикатор
температури, встановивши його в
холодніше положення й зачекайте
12 годин перш, ніж знову перевірити
індикатор температури.

A

OK

B

OK
Якщо після того як до
холодильника покладено
продукти або після
неодноразового відкриття
дверцят, або протягом
довгого часу повідомлення
«OK» зникає, це
нормально; зачекайте
принаймні 12 годин, перш
ніж знову налаштовувати
регулятор температури.

5.6 Шухляда CrispFresh
Ця шухляда підходить для зберігання
фруктів і овочів.

ОБЕРЕЖНО!
Якщо полиця встановлена
горизонтально, кладіть на
неї лише закриті пляшки.

5.5 Індикатор температури
Для належного зберігання їжі
холодильник обладнано індикатором
температури. Позначка на бічній стінці
приладу вказує на найхолоднішу
ділянку в холодильнику.

5.7 FREESTORE
Функція FREESTORE забезпечує
швидке охолодження продуктів і
підтримує більш однорідну
температуру у всьому відділенні.

УКРАЇНСЬКА

При вимиканні приладу не
забудьте також вимкнути
вентилятор, натиснувши
кнопку (A).
Зелений індикатор (В)
вимикається.

Вмикайте функцію
FREESTORE, коли
температура
навколишнього
середовища перевищує
25 °C.
Натисніть вимикач (A), щоб увімкнути
функцію FREESTORE.
Починає світитися зелений індикатор
(В).

A
B

6. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
6.1 Нормальні звуки при
роботі приладу
Наступні звуки є нормальними під час
роботи:
•
•
•

•

Слабке булькання під час
закачування холодоагента через
батарею охолодження.
Дзижчання й пульсування від
компресора під час закачування
холодоагента.
Раптовий тріск зсередини приладу
внаслідок термічної дилатації
(природного і безпечного фізичного
явища).
Слабке клацання регулятора
температури, коли компресор
вмикається або вимикається.

6.2 Поради про те, як
заощаджувати
електроенергію
•

Не відкривати часто дверцята і не
залишати їх відкритими довше, ніж
це необхідно.

6.3 Рекомендації щодо
зберігання в холодильнику
необроблених продуктів
Щоб отримати найкращий результат:
•

не зберігайте в холодильнику
страви, коли вони теплі; не
зберігайте рідини, що
випаровуються;

•

накривайте або загортайте
продукти, особливо ті, що сильно
пахнуть;

•

розміщуйте продукти так, щоб
повітря могло вільно циркулювати
довкола них.

9
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6.4 Поради щодо
охолодження
Корисні поради
•

•
•
•

М’ясо (будь-якого типу): покладіть у
поліетиленові пакети та поставте на
скляну поличку над шухлядою для
овочів.
Задля безпеки зберігайте продукт
таким чином не довше двох днів.
Готові страви, холодні страви тощо:
необхідно накривати й можна
ставити на будь-яку поличку.
Фрукти та овочі: слід ретельно
помити й покласти у спеціальну

•

•

•

шухляду, яка входить у комплект
постачання.
Масло й сир: слід покласти у
спеціальні герметичні контейнери
або загорнути в алюмінієву фольгу
чи покласти в поліетиленові пакети,
щоб максимально захистити від
впливу повітря.
Пляшки: необхідно закрити й
зберігати на дверній поличці для
пляшок чи на підставці для пляшок
(якщо наявна).
Банани, картоплю, цибулю та
часник (якщо вони не упаковані) не
слід зберігати в холодильнику.

7. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.

7.1 Загальні застереження
ОБЕРЕЖНО!
Перш ніж виконувати
операції з технічного
обслуговування, завжди
виймайте вилку з розетки.
У холодильному агрегаті
цього приладу містяться
вуглеводні, тому його
технічне обслуговування
та перезаправляння має
виконувати лише
уповноважений
кваліфікований майстер.
Аксесуари та деталі
приладу не призначені для
миття в посудомийній
машині.

7.2 Миття камери
Щоб усунути типовий запах нового
приладу, перш ніж користуватися ним,
помийте камеру і все внутрішнє
приладдя теплою водою з
нейтральним милом, а потім ретельно
витріть.

ОБЕРЕЖНО!
Не застосовуйте миючі
засоби або абразивні
порошки, оскільки вони
можуть пошкодити
поверхню.

7.3 Періодичне чищення
ОБЕРЕЖНО!
Не тягніть, не пересувайте
та не пошкоджуйте трубки
й кабелі всередині камери.
ОБЕРЕЖНО!
Пильнуйте за тим, щоб не
пошкодити систему
охолодження.
ОБЕРЕЖНО!
Пересуваючи прилад,
піднімайте його за
передній край, аби не
подряпати підлогу.

УКРАЇНСЬКА

Прилад необхідно регулярно мити.
1. Камеру та аксесуари мийте теплою
водою з нейтральним милом.
2. Регулярно перевіряйте ущільнювач
дверцят і очищуйте його від бруду
та залишків продуктів.
3. Промийте чистою водою й
ретельно витріть.
4. Конденсатор і компресор у задній
частині приладу необхідно чистити
за допомогою щітки.
Це покращить роботу приладу й
дозволить заощадити
електроенергію.

7.4 Розморожування
холодильника
Іній автоматично видаляється з
випарника холодильного відділення
щоразу, коли в режимі звичайної
експлуатації припиняється робота
компресора. Тала вода витікає через
жолоб у спеціальний контейнер у
задній частині приладу над двигуном
компресора, де потім випаровується.

7.5 Періоди простою
Коли прилад тривалий час не
експлуатується, виконайте такі
запобіжні дії:
1. Відключіть прилад від
електромережі.
2. Вийміть з нього всі продукти
3. Залишіть дверцята відчиненими,
щоб запобігти утворенню
неприємних запахів.

Слід періодично чистити зливний отвір
для талої води, розміщений
посередині каналу холодильного
відділення, щоб запобігти
переливанню води через край і
потраплянню її на продукти в
холодильнику.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Якщо ви не вимикатимете
прилад, то попросіть когонебудь періодично
перевіряти продукти, які в
ньому знаходяться, на
предмет псування через
відключення
електроенергії.

8. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.

8.1 Що робити у випадку, якщо...
Проблема

Можлива причина

Спосіб усунення

Прилад не працює.

Прилад вимкнено.

Увімкніть прилад.

Кабель живлення
Вставте вилку кабелю
неправильно під’єднано живлення в розетку
до електромережі.
належним чином.
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Проблема

Можлива причина

Спосіб усунення

Відсутній струм у
розетці.

Під’єднайте до розетки
інший електроприлад.
Зверніться до
кваліфікованого електрика.

Прилад шумить під час
роботи.

Прилад стоїть нестійко.

Переконайтеся в тому, що
прилад стоїть стійко.

Лампочка не світиться.

Лампочка знаходиться
в режимі очікування.

Закрийте, а потім відкрийте
дверцята.

Несправність лампочки. Див. розділ «Заміна
лампочки».
Компресор працює без
зупинок.

Вода затікає всередину
холодильника.

Неправильно
встановлено
температуру.

Див. розділ «Опис роботи».

У приладі одночасно
зберігається багато
продуктів.

Зачекайте кілька годин, а
потім знову перевірте
температуру.

Температура у
приміщенні надто
висока.

Див. діаграму кліматичного
класу на табличці з
технічними даними.

Продукти, покладені у
прилад, були
недостатньо
охолодженими.

Перш ніж завантажувати
продукти, дайте їм
охолонути до кімнатної
температури.

Дверцята закриті не
щільно.

Див. розділ «Закривання
дверцят».

Забився отвір для зливу Помийте отвір для зливу
води.
води.
Продукти
Подбайте про те, щоб
перешкоджають
продукти не торкалися
стіканню води у збірник. задньої стінки.

Температура всередині
приладу надто низька
або надто висока.

Неправильно
Встановіть вищу чи нижчу
встановлений
температуру.
регулятор температури.
Дверцята закриті не
щільно.

Див. розділ «Закривання
дверцят».

Температура продуктів
надто висока.

Зачекайте, доки продукти
охолонуть до кімнатної
температури, перш ніж
розміщувати їх у камері
приладу.
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Проблема

Можлива причина

Спосіб усунення

У приладі одночасно
зберігається дуже
багато продуктів.

Не тримайте в
холодильнику так багато
продуктів.

Дверцята відкривали
надто часто.

Відкривайте дверцята
лише в разі потреби.

У приладі немає
циркуляції холодного
повітря.

Подбайте про те, щоб
повітря могло вільно
циркулювати всередині
приладу.

Якщо ці поради не
допомогли, зверніться до
найближчого сервісного
центру.

8.2 Закриття дверцят
1. Прочистьте прокладки дверцят.
2. У разі потреби відкоригуйте
дверцята. Див. розділ «Установка».
3. У разі потреби замініть прокладки
дверцят, що вийшли з ладу.
Зверніться в сервісний центр.

8.3 Заміна лампочки
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3. Видаліть плафон (2).
4. Замініть лампочку іншою з такою
самою потужністю, яка спеціально
призначена тільки для побутових
приладів.
5. Встановіть плафон.
6. Під’єднайте прилад до мережі.
7. Відкрийте дверцята.
Переконайтеся в тому, що
лампочка світиться.

1

2

1. Відключіть прилад від мережі.
2. Натисніть на рухому частину для
того, щоб від’єднати плафон (1).

9. УСТАНОВКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.

Клімат
ичний
клас

Навколишня температура

9.1 Розміщення

SN

Від +10°C до +32°C

Цей прилад слід встановлювати в
сухому, добре провітрюваному
приміщенні, де температура
навколишнього середовища відповідає
кліматичному класу, вказаному на
табличці з технічними даними
приладу:

N

Від +16°C до +32°C

ST

Від +16°C до +38°C

T

Від +16°C до +43°C
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При експлуатації за
межами цього діапазону
для деяких типів моделей
можуть виникнути певні
проблеми в роботі.
Правильна робота
гарантується лише при
експлуатації в зазначеному
діапазоні температур. При
виникненні сумнівів щодо
того, де встановлювати
прилад, зверніться до
продавця, нашої служби
обслуговування клієнтів
або в найближчий
авторизований сервісний
центр.

9.2 Розміщення
Щоб мати можливість
від’єднувати прилад від
електромережі, забезпечте
вільний доступ до розетки
після установки.
Прилад слід встановлювати подалі від
джерел тепла, таких як батареї,
бойлери, пряме сонячне світло і т. д.
Повітря повинне вільно циркулювати
довкола задньої панелі приладу. Для
забезпечення найвищої ефективності
роботи, якщо прилад встановлюється
під навісною шафою, мінімальна
відстань від верхнього краю приладу
до навісної шафи повинна становити
не менше 100 мм. Проте в ідеальному
випадку, прилад краще не ставити під
навісними шафами. Точне
вирівнювання виконується однією або
кількома ніжками регульованої висоти,
розташованими під приладом.

min.
100 mm

A

B

20 mm

9.3 Вирівнювання
Встановлюючи прилад, подбайте про
те, щоб він стояв рівно. Цього можна
досягти за допомогою двох
регульованих ніжок, розташованих
спереду знизу.

9.4 Задні розпірки
У пакеті з документацією містяться
також дві розпірки.
1. Відкрутіть гвинт.
2. Зачепіть розпірку нижче гвинта.
3. Поверніть розпірку у правильне
положення.
4. Затягніть гвинти.

УКРАЇНСЬКА

2

1
4

3

9.5 Підключення до
електромережі
•

•

•
•

Перш ніж під’єднати прилад до
електромережі, переконайтеся, що
показники напруги й частоти,
вказані на табличці з паспортними
даними, відповідають показникам
мережі у вашому регіоні.
Прилад повинен бути заземленим.
З цією метою вилка приладу
оснащена спеціальним контактом.
Якщо у розетці заземлення немає,
заземліть прилад окремо у
відповідності до чинних
нормативних вимог,
проконсультувавшись із
кваліфікованим електриком.
Виробник не несе відповідальності
у разі недотримання цих правил
техніки безпеки.
Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.

9.6 Встановлення дверцят на
інший бік

ОБЕРЕЖНО!
Для виконання описаних
нижче процедур вам
знадобиться помічник,
який буде міцно тримати
дверцята приладу.
1. Щоб змінити напрямок відкривання
дверцят, відкрийте дверцята та
звільніть полиці.
2. Відкрутіть верхню завісу.

3. Зніміть дверцята з нижньої завіси.
4. Зніміть кришку (А) за допомогою
інструмента.
5. Відкрутіть нижню завісу (С) і шайби
(B).
6. Встановіть штифт і шайби з
протилежного боку.
7. Встановіть кришку (А) з
протилежного боку.

A

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перед виконанням будьяких операцій витягніть
штепсель із електричної
розетки.
Перед початком будь-яких
операцій переконайтеся,
що прилад порожній.
Вийміть і розмістіть усі
продукти в необхідних для
нормального зберігання
температурних умовах.

15

B
C
8. Встановіть дверцята на місце.
9. Закрутіть верхню завісу.
10. Відкрутіть ручки (В) і встановіть їх з
протилежного боку (С).

16

www.electrolux.com

Проведіть остаточну
перевірку, щоб
переконатися, що:
• усі гвинти міцно
затягнено;
• магнітний ущільнювач
прилягає до корпусу;
• дверцята правильно
відкриваються та
закриваються.

C
B

A

11. Встановіть шплінти ручок (А) з
протилежного боку.

Якщо температура
навколишнього
середовища низька
(наприклад, узимку),
ущільнювач може не
повністю прилягати до
корпусу. У такому разі
зачекайте, доки
ущільнювач не займе
належне місце без
сторонньої допомоги.
Якщо ви не хочете
самостійно виконувати
наведені вище операції,
зверніться до найближчого
сервісного центру.
Спеціаліст сервісного
центру перевстановить
дверцята на інший бік за
ваш рахунок.

ОБЕРЕЖНО!
Поставте прилад на місце,
вирівняйте його, зачекайте
щонайменше чотири
години, а потім вмикайте в
розетку.

10. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
10.1 Технічні дані
Висота

мм

1854

Ширина

мм

595

Глибина

мм

668

Електрична напруга

В

230–240

Частота

Гц

50

Технічна інформація міститься на
табличці, розташованій на зовнішній

або внутрішній поверхні приладу, і на
табличці електричних параметрів.

11. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним

символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної

УКРАЇНСЬКА

сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
приладів. Не викидайте прилади,
позначені відповідним символом

,

*
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разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.

18

www.electrolux.com

УКРАЇНСЬКА

19

280155441-B-272015

www.electrolux.com/shop

