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З ДУМКОЮ ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх
технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Відвідайте 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.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію 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
не несе відповідальності за травми або збитки через
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неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації приладу слід зберігати в
безпечному і доступному місці з метою користування
в майбутньому.

1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•

•

•
•
•

•

Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після отримання інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть
залишатися поблизу приладу лише за умови
постійного нагляду.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу, які можуть
виконуватися користувачем, без нагляду.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
та утилізуйте ці матеріали належним чином.

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.
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•

•
•

•
•

•

•

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.
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!
Установлювати цей прилад
повинен лише
кваліфікований фахівець.
•
•
•
•

Видаліть усі транспортувальні
болти та пакувальні матеріали.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.

•
•

•

•
•

Подбайте про те, щоб повітря
могло вільно циркулювати навколо
приладу.
Під час першої установки або після
переставлення дверцят зачекайте
принаймні 4 години, перш ніж
підключати прилад до живлення. Це
потрібно для того, щоб масло могло
стекти назад до компресора.
Перш ніж виконувати будь-які
операції на приладі (наприклад,
переставлення дверцят), витягніть
вилку з електричної розетки.
Не встановлюйте прилад поблизу
обігрівачів, кухонних плит, духових
шаф чи варильних поверхонь.
Встановлюйте прилад так, щоб на
нього не попадало пряме сонячне
проміння.
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•
•

Не встановлюйте прилад у місцях з
високою вологістю або низькою
температурою.
Пересуваючи прилад, піднімайте
його за передній край, аби не
подряпати підлогу.

2.2 Під’єднання до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та
ураження електричним
струмом.
•
•

•
•
•

•
•

•

Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Стежте за тим, щоб не пошкодити
електричні компоненти (наприклад,
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
відключити прилад із мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.

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

•
•

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

2.4 Внутрішня підсвітка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека враження
електричним струмом.
•
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Не змінюйте технічні специфікації
цього 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 кладіть газовані напої в
морозильну камеру. Це створить
тиск на пляшку з напоєм.
Не зберігайте у 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 чи
конденсатора. Вони гарячі.
Не виймайте предмети з
морозильної камери та не
торкайтеся їх мокрими або
вологими руками.
Не заморожуйте ті продукти, що
були раніше розморожені.
Дотримуйтеся вказаних на упаковці
продуктів інструкцій щодо
зберігання.

Тип лампи, що застосовується у
цьому приладі, призначено лише
для побутових приладів. Не
використовуйте її для освітлення
оселі.
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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 Сервіс
•
•

Для ремонту приладу зверніться в
авторизований сервісний центр.
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.

•
•
•
•
•

•

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
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)

2.7 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.

3. ОПИС РОБОТИ
3.1 Панель керування
1

2

3

1 Регулятор температури
2 Індикатор живлення
3 Індикатор попередження про
високу температуру

УКРАЇНСЬКА

3.2 Увімкнення

A. Регулятор температури
B. Положення половинного
завантаження
C. Положення повного завантаження

1
2

A
3

7
6

B

4
5

C

1. Вставте вилку у стінну розетку.
2. Перш ніж розміщати продукти
всередині, поверніть регулятор
температури в положення повного
завантаження й залиште прилад
увімкненим на 24 години.
Загориться підсвітка індикатора
живлення.
3. Налаштуйте регулятор
температури відповідно до
кількості продуктів, що
зберігаються.

•

Якщо потрібно заморозити
меншу кількість продуктів,
оптимальним буде
налаштування «Половинне
завантаження». Якщо
потрібно заморозити
велику кількість продуктів,
оптимальним буде
налаштування «Повне
завантаження».

3.3 Вимкнення
Поверніть регулятор температури в
положення OFF.

3.4 Регулювання температури
Контроль температури всередині
приладу здійснюється за допомогою
регулятора температури на панелі
керування.
Для управління роботою приладу
виконайте зазначені нижче дії.
•

Щоб отримати мінімальне
охолодження, поверніть регулятор
температури до меншого значення
в налаштуваннях.

Щоб отримати максимальне
охолодження, поверніть регулятор
температури до більшого значення
в налаштуваннях.

3.5 Сигнал високої
температури
Про підвищення температури у
морозильнику (наприклад, через
перебої у постачанні електроенергії)
сигналізує індикатор , який вмикає
сигнальну лампочку .
Під час сигнальної фази не ставте
продукти в морозильник.
Після відновлення нормальних умов
сигнальна лампочка згасне
автоматично.

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

4.1 Заморожування свіжих
продуктів
Морозильна камера підходить для
заморожування свіжих продуктів, а
також для тривалого зберігання
заморожених продуктів і продуктів
глибокого заморожування.
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Максимальна кількість продуктів, яку
можна заморозити за 24 години,
вказана на табличці з технічними
даними (див. розділ «Технічні дані»).
Процес заморожування триває
24 години. Упродовж цього періоду не
додавайте нові продукти для
заморожування.

4.2 Зберігання заморожених
продуктів
Перед тим як завантажувати продукти
при першому ввімкненні, а також після
тривалого періоду бездіяльності,
встановіть регулятор температури в
положення повного завантаження та
дайте приладу попрацювати
щонайменше 24 години.
УВАГА
У разі випадкового
розморожування, якщо
електропостачання було
відсутнє довше, ніж
зазначено в таблиці
технічних характеристик у
графі «Час виходу в
робочий режим»,
розморожені продукти
необхідно якнайшвидше
спожити або негайно
приготувати, охолодити та
знову заморозити.

4.3 Відкривання й закривання
кришки
УВАГА
Ніколи не тягніть за ручку
силоміць.

4.4 Календар заморожування
Символи відповідають різним типам
заморожених продуктів.
Числа вказують на терміни зберігання
відповідних типів заморожених
продуктів у місяцях. Фактичний термін
зберігання (верхнє чи нижнє значення)
залежить від якості продуктів і умов їх
зберігання перед заморожуванням.

4.5 Кошики для зберігання
продуктів
Навішуйте кошики на верхній край
морозильника (А) або ставте їх
усередину морозильника (В). Для
кожного з цих положень поверніть і
зафіксуйте ручки, як показано на
малюнку.

A

B

На наступних малюнках показано,
скільки кошиків можна встановити в
морозильниках різних моделей.
Кошики стають один в один.
606

806

946

1061

230

Оскільки кришка оснащена системою
герметичного закривання, знову
відкрити її невдовзі після того, як
кришка була закрита, важко (це
пов’язано з тим, що всередині
утворюється вакуум). Зачекайте кілька
хвилин перш ніж знову відкривати
прилад.
Вакуумний клапан допоможе вам
відкрити кришку.

1201

1336

1611

Додаткові кошики можна придбати в
місцевому авторизованому сервісному
центрі.

УКРАЇНСЬКА
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5. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.

5.1 Поради щодо
заморожування
Ось кілька підказок, які допоможуть
вам отримати найкращі результати
заморожування:
•

•

•
•

•

•

•

Максимальна кількість продуктів,
яку можна заморозити за 24 год.,
вказана на табличці з технічними
даними.
Процес заморожування триває
24 години. Упродовж цього періоду
не можна додавати продукти до
тих, які вже заморожуються.
Заморожуйте лише продукти
найвищої якості, свіжі й ретельно
вимиті.
Готуйте продукти невеликими
партіями, щоб можна було їх
швидко й повною мірою
заморозити, а потім розморозити
стільки, скільки потрібно.
Загортайте продукти в алюмінієву
фольгу або складайте в
поліетиленові пакети; пакування
має бути герметичним.
Не давайте незамороженим
продуктам контактувати з уже
замороженими – в іншому разі
температура останніх підвищиться.
Пласкі продукти зберігаються
краще й довше, ніж товсті; сіль

•

•

зменшує термін зберігання
продуктів.
Шматочки льоду, якщо їх
проковтнути відразу після того, як
продукт був вийнятий з
морозильника, можуть викликати
холодовий опік.
Рекомендується вказувати на
кожній окремій упаковці дату
заморожування, щоб не
перевищувати тривалість
зберігання.

5.2 Поради щодо зберігання
заморожених продуктів
Щоб отримати найкращі результати:
•

•

•
•
•

переконайтеся, що продукти, які
продаються замороженими,
належним чином зберігалися в
магазині;
подбайте про те, щоб заморожені
продукти якнайшвидше були
перенесені з магазину до
морозильника;
не відкривайте часто кришку й не
залишайте її відкритою довше, ніж
це необхідно.
Після розморожування продукти
швидко псуються та не можуть бути
заморожені знову.
Не можна зберігати продукти
довше, ніж вказано компанієювиробником продуктів.

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

6.1 Очищення 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.

УВАГА
Не використовуйте миючі
засоби, абразивні
порошки, хлор або засоби
для чищення на основі
масла, оскільки вони
можуть пошкодити
оздоблення поверхні.
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6.2 Періодичне чищення
УВАГА
Перш ніж виконувати
операції з технічного
обслуговування, завжди
виймайте вилку з розетки.
Не застосовуйте миючі
засоби, абразивні
речовини, детергенти із
сильним запахом або
полірувальний віск для
чищення внутрішньої
поверхні приладу.
Пильнуйте, щоб не
пошкодити систему
охолодження.
Область навколо
компресора мити не
потрібно.
1. Вимкніть пристрій.
2. Регулярно мийте прилад і
аксесуари за допомогою теплої
води й нейтрального мила.
Ретельно мийте ущільнювач на
кришці.
3. Повністю висушіть прилад.
4. Вставте вилку в розетку.
5. Увімкніть пристрій.

6.3 Розморожування
морозильника
УВАГА
В жодному разі не
використовуйте металеві
предмети для видалення
інею з випарника, тому що
це може пошкодити
прилад. Для прискорення
процесу розморожування
не застосовуйте механічні
пристрої чи інші засоби,
окрім засобів,
рекомендованих
виробником. Підвищення
температури упаковок із
замороженими продуктами
під час розморожування
може скоротити їх строк
зберігання.

Коли товщина шару інею досягне
приблизно 10–15 мм, розморозьте
морозильник.
Кількість інею на стінках приладу
збільшується, якщо в навколишньому
середовищі наявний високий рівень
вологості та якщо заморожені
продукти не загорнуті належним
чином.
Найкращий час для розморожування
морозильника тоді, коли в ньому дуже
мало продуктів або їх немає взагалі.
1. Вимкніть прилад.
2. Вийміть продукти, загорніть їх у
декілька газет і покладіть у
прохолодне місце.
3. Залишіть кришку відкритою,
вийміть пробку з системи спуску
талої води і зберіть талу воду в
піддоні.
4. Коли розморожування
завершиться, ретельно висушіть
внутрішні поверхні та вставте
пробку на місце.
5. Увімкніть прилад.
6. Поставте регулятор температури
на максимальне охолодження й
дайте приладу попрацювати
впродовж двох-трьох годин у
цьому режимі.
7. Знову покладіть у відділення
раніше вийняті продукти.

6.4 Періоди простою
Коли прилад тривалий час не
експлуатується, виконайте такі
запобіжні дії:
1. Вимкніть прилад і від’єднайте його
від електромережі.
2. Вийміть усі продукти.
3. Розморозьте й помийте прилад і
всі аксесуари.
4. Залишіть кришку відкритою, щоб
запобігти утворенню неприємних
запахів.

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

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

7.1 Необхідні дії в разі виникнення проблем
Проблема

Можлива причина

Рішення

Прилад не працює.

Прилад вимкнений.

Увімкніть прилад.

Вилка кабелю живлення
неправильно під’єднана
до розетки.

Правильно під’єднайте
вилку кабелю живлення
до розетки.

Відсутня напруга в розет‐ Підключіть пристрій до ін‐
ці.
шої розетки. Зверніться
до кваліфікованого елект‐
рика.
Прилад шумить під час
роботи.

Прилад не зафіксовано
належним чином.

Активний звуковий або ві‐ Прилад було нещодавно
зуальний сигнал тривоги. ввімкнено, і температура
в ньому ще недостатньо
знизилася.

Переконайтеся, що при‐
лад стоїть стійко.
Див. розділ «Сигнал ви‐
сокої температури». Як‐
що проблема повто‐
рюється, зверніться до
найближчого авторизова‐
ного сервісного центру.

Підсвітка індикатора жи‐
влення блимає.

Під час вимірювання тем‐ Зверніться до найближ‐
ператури сталася помил‐ чого авторизованого сер‐
ка або прилад не працює вісного центру.
належним чином.

Кришка повністю не за‐
кривається.

Пакунки з продуктами за‐ Правильно розмістіть па‐
блокували кришку.
кунки, див. наліпку на
приладі.
Утворюється забагато
криги.

Кришка важко відкри‐
вається.

Видаліть надмірну кригу.

Прокладки кришки брудні Помийте прокладки
або липкі.
кришки.

12

www.electrolux.com

Проблема

Можлива причина

Рішення

Клапан заблоковано.

Перевірте клапан.

Лампа не світиться.

Лампа несправна.

Див. розділ «Заміна лам‐
пи».

Компресор працює без
зупинок.

Неправильно налаштова‐ Див. розділ «Опис робо‐
но температуру.
ти».
У морозильну камеру бу‐ Зачекайте кілька годин, а
ло одночасно завантаже‐ потім знову перевірте
но велику кількість про‐
температуру.
дуктів, які необхідно за‐
морозити.
Кімнатна температура за‐ Див. діаграму кліматично‐
надто висока.
го класу на табличці з
технічними даними.

Утворюється забагато
інею та льоду.

Страва, поставлена у
прилад, була недо‐
статньо охолоджена.

Перш ніж ставити страву
в морозильник, дайте їй
охолонути до кімнатної
температури.

Кришка не закрита на‐
лежним чином.

Перевірте, чи добре за‐
крита кришка, чи не пош‐
коджені прокладки, чи не
забруднилися вони.

Кришку не закрито на‐
лежним чином, або про‐
кладка деформувалася/
забруднилася.

Див. розділ «Відкривання
та закривання кришки».

Пробка системи зливу во‐ Установіть пробку систе‐
ди встановлена непра‐
ми зливу води правиль‐
вильно.
но.
Неправильно налаштова‐ Див. розділ «Опис робо‐
но температуру.
ти».
Температура всередині
приладу занадто низька
або занадто висока.

Неправильно налаштова‐ Встановіть вище або
но регулятор температу‐ нижче значення темпера‐
ри.
тури.
Кришка закрита нещіль‐
но.

Див. розділ «Відкривання
та закривання кришки».

Продукти мають надто
високу температуру.

Дайте продуктам охоло‐
нути до кімнатної темпе‐
ратури, перш ніж розмі‐
щувати їх у приладі.

У приладі одночасно збе‐ Не тримайте в холодиль‐
рігається надто багато
нику так багато продуктів.
продуктів.
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Можлива причина
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Рішення

Товщина інею перевищує Розморозьте прилад.
4-5 мм.
Кришку відкривали надто Відкривайте кришку лише
часто.
в разі потреби.
Продукти, які треба замо‐
розити, розташовані над‐
то близько один до одно‐
го.

7.2 Технічне обслуговування
Якщо прилад не працює належним
чином навіть після виконання всіх
перевірочних процедур, зверніться до
найближчого авторизованого
сервісного центру.
Щоб отримати швидке
обслуговування, важливо,
звертаючись до сервісного центру,
назвати модель приладу та його
серійний номер. Ці дані можна знайти
або в гарантійному сертифікаті, або на
табличці з технічними даними,
розміщеній на зовнішній правій
поверхні приладу.

7.3 Заміна лампи
Прилад оснащено
довговічною світлодіодною
лампою внутрішньої
підсвітки.
Наполегливо
рекомендується
використовувати лише
оригінальні запасні
частини.
Використовуйте лише
світлодіодні лампи (база
Е14). Максимальна
потужність зазначена на
плафоні.

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

Переконайтеся в тому,
що холодне повітря може
вільно циркулювати все‐
редині приладу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не знімайте кришку лампи
під час заміни. Не
користуйтеся
морозильником, якщо
плафон пошкоджений або
відсутній.
1. Від’єднайте вилку від розетки.
2. Замініть лампу на нову такої ж
самої потужності й спеціально
призначену для побутових
приладів (максимальна потужність
вказана на плафоні).
3. Вставте вилку в розетку.
4. Відкрийте кришку. Переконайтеся в
тому, що лампочка світиться.
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8.1 Розміщення
Цей прилад слід встановлювати в
сухому, добре провітрюваному
приміщенні, де температура
навколишнього середовища відповідає
кліматичному класу, вказаному на
табличці з технічними даними
приладу:
Кліма‐ Навколишня температура
тичний
клас
SN

Від +10°C до + 32°C

N

Від +16°C до + 32°C

ST

Від +16°C до + 38°C

T

Від +16°C до +43°C

8.2 Підключення до
електромережі
•

•

•

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.

•

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.

8.3 Вимоги щодо вентиляції
Позаду приладу має бути достатньо
місця для циркуляції повітря.
1. Поставте морозильник
горизонтально на тверду
поверхню. Прилад має міцно
стояти на всіх своїх чотирьох
ніжках.
2. Подбайте про те, щоб відстань між
приладом і стіною позаду
становила 5 см.
3. Подбайте про те, щоб відстань між
приладом і бічними стінами
становила 5 см.

Слід забезпечити вільний
доступ до розетки після
встановлення.

9. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
9.1 Технічні дані
Висота

мм

876

Ширина

мм

1336

Глибина

мм

667,5
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Час виходу в робочий режим

Годин

31

Напруга

вольт

230 - 240

Частота

Гц

50

Технічна інформація міститься на
табличці (на зовнішньому боці
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приладу) і на ярлику
енергоефективності.

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

приладів. Не викидайте прилади,

символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних

*

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

804181838-A-132018

www.electrolux.com/shop

