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Сертификаты соответствия изделий выданы БЕЛЛИС (ул. Красная, 7, 220029, г. Минск):
№ ТС BY/112 03.03. 020 00051, срок действия с 20.05.2011 г. по 19.05.2016 г.

1 ОПИСАНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА
1.1 Морозильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для
замораживания свежих продуктов, хранения замороженных продуктов
в корзинах, приготовления пищевого льда.

1.2 Эксплуатировать морозильник необходимо при температуре
окружающей среды от плюс 10 0С до плюс 38 0С.
1.3 Общее пространство, необходимое для эксплуатации морозильника, определяется габаритными размерами, указанными на рисунке 2 в
миллиметрах. Для беспрепятственного извлечения комплектующих из
морозильника необходимо открывать дверь на угол не менее 900.
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Рисунок 2 — Морозильник (вид сверху)

форма для льда

аккумулятор холода

упор задний

лопатка

Рисунок 1 - Морозильник и комплектующие изделия

2 У П РА В Л Е Н И Е РА Б ОТ О Й М О Р О З И Л Ь Н И К А
2.1 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
2.1.1 Органами управления в соответствии с рисунком 3 являются:
— ролик поворачивается по часовой стрелке и против нее и имеет
с цифровые деления. Деление «1» соответствует наиболее высокой
температуре (наименьшее охлаждение) в камере, деление «7» — наиболее низкой (наибольшее охлаждение). Деление ролика следует
установить под указателем при регулировке температуры;
— выключатель, который предназначен для включения/выключения режима «Замораживание» в морозильнике и имеет две метки: «I»
— включение и «0» — выключение.

индикатор режима “Замораживание”

ролик регулировки
температуры

индикатор включения

индикатор повышенной
температуры

выключатель

Рисунок 3 — Органы управления морозильника
Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является
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2.4 ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА «ЗАМОРАЖИВАНИЕ»
2.4.1 Включение режима «Замораживание» производится при
нажатии выключателя на метку «I» — загорается индикатор режима,
при нажатии на метку «0» режим выключается и индикатор гаснет в
соответствии с рисунком 3.

3 УДАЛЕНИЕ ТАЛОЙ ВОДЫ ИЗ МОРОЗИЛЬНИКА

ролик
Рисунок 4 - Ролик

емкость
Рисунок 5 - Сбор талой
воды

2.1.2 Морозильник имеет световые индикаторы:
— включения (зеленого цвета). Горит постоянно, когда морозильник
включен. Гаснет при его выключении или при отсутствии напряжения в
электрической сети;
— режима «Замораживание» (желтого цвета). Горит при включении режима «Замораживание». Гаснет при выключении режима, а
также при выключении морозильника;
— повышенной температуры (красного цвета). Горит, если температура в морозильнике повысилась (например, при первом включении,
при загрузке большого количества свежих продуктов, при включении
после размораживания). Кратковременное включение индикатора (например, при длительном открытии двери) не является признаком неисправности морозильника: при понижении температуры в морозильнике
индикатор автоматически гаснет. При длительном включении индикатора
следует проверить качество хранящихся продуктов и вызвать механика
сервисной службы.
2.2 ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА
2.2.1 Для включения морозильника следует подключить его к
электрической сети — загорится индикатор включения в соответствии с
рисунком 3.
При первом включении рекомендуется, открыв дверь, установить
ролик на деление «3» или «4» под указателем в соответствии с рисунком 4 и выключатель — на метку «0». Затем закрыть дверь морозильника.
Для выключения морозильника следует отключить его от электрической сети — индикатор погаснет.
2.3 РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ
2.3.1 Регулировка температуры в морозильнике производится
с помощью ролика соответствии с рисунком 4. После регулировки
температура в морозильнике поддерживается автоматически.
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3.1 Для удаления снегового покрова при размораживании морозильника рекомендуется использовать пластмассовую лопатку, входящую в комплект поставки.
При размораживании морозильника следует:
— удалять талую воду, установив в соответствии с рисунком 5 лопатку и любую емкость объемом не менее 2 л;
— собирать талую воду, если она вытекает из камеры вне лопатки,
легковпитывающим влагу материалом;
— вымыть морозильник и вытереть насухо.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ размораживать морозильник без использования
лопатки, установленной с соответствии с рисунком 5. Талая вода, вытекающая из камеры вне лопатки, попадая в место прилегания планки
передней к шкафу внутреннему в соответствии с рисунком 6, может
вызвать коррозию наружного шкафа морозильника и элементов холодильного агрегата, нарушить теплоизоляцию, привести к образованию
трещин шкафа внутреннего и выходу из строя шкафа морозильника.

маска
ручка
шкаф
внутренний

планка передняя
щиток декоративный
опора
Рисунок 6 - Схема морозильника

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является
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Сертифікат відповідності виробів виданий БЕЛЛИС (вул. Червона, 7, 220029, м. Мінськ):
№ ТС BY/112 03.03. 020 00051, термін дії з 20.05.2011 р. по 19.05.2016р.

1 ОПИС МОРОЗИЛЬНИКА
1.1 Морозильник відповідно з рисунком 1 призначений для заморожування свіжих продуктів, зберігання заморожених продуктів в
корзинах, приготування харчового льоду.
1.2 Експлуатувати морозильник необхідно при температурі навколишнього середовища від плюс 10 0С до плюс 38 0С.
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дрібних продуктів)
корзина
корзина

корзина
корзина
корзина (нижня)

форма для льоду

акумулятор холоду

упор задній

лопатка

Рисунок 1 – Морозильник та комплектуючі вироби
упор задній

1.3 Загальний простір, необхідний для експлуатації морозильника,
визначається габаритними розмірами, які вказані на рисунку 2 в міліметрах. Для безперешкодного виймання комплектуючих з морозильника
необхідно відкривати двері на кут не менше 900.

2 К Е Р У В А Н Н Я Р О Б ОТ О Ю М О Р О З И Л Ь Н И К А
2.1 ОРГАНИ КЕРУВАННЯ
2.1.1 Органами керування відповідно з рисунком 3 є:
— ролик з цифровими поділками, який повертається за годинниковою стрілкою і проти неї. Поділка «1» відповідає найбільш високій
температурі (найменше охолодження) в камері, поділка «7» — найбільш
низькій (найбільше охолодження). Поділку ролика потрібно установити
під покажчиком при регулюванні температури;
— вимикач, призначений для вмикання/вимикання режиму «Заморожування» в морозильнику і має дві позначки: «I» — вмикання та
«0» — вимикання.
2.1.2 Морозильник має світлові індикатори:
— вмикання (зеленого кольору). Горить постійно, коли морозильник увімкнений. Згасає при його вимиканні або при відсутності напруги
в електричній мережі;
— режиму «Заморожування» (жовтого кольору). Горить при
вмиканні режиму «Заморожування». Гасне при вимиканні режиму, а
також при вимиканні морозильника;
— підвищеної температури (червоного кольору). Горить, коли
температура в морозильнику підвищилась (наприклад, при першому
вмиканні, при завантаженні великої кількості свіжих продуктів, при
вмиканні після розморожування). Короткочасне вмикання індикатора
(наприклад, при тривалому відкритті дверей) не є прикметою несправності морозильника: при знижуванні температури в морозильнику
індикатор автоматично згасає. При тривалому вмиканні індикатора
необхідно перевірити якість продуктів, що зберігаються та викликати
механіка сервісної служби.
2.2 ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ МОРОЗИЛЬНИКА
Для вмикання морозильника необхідно підключити його до електричної мережі – загориться індикатор вмикання відповідно з рисунком 3.
При першому вмиканні рекомендується, відкривши двері, установити ролик на поділку «3» або «4» під покажчиком відповідно з рисунком
4 та вимикач — на позначку «0». Потім закрити двері морозильника.
Для вимикання морозильника необхідно відключити його від електричної мережі – індикатор погасне.
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2.3 РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
Регулювання температури в морозильнику проводиться за допомогою ролика відповідно з рисунком 4. Після регулювання температура
в морозильнику підтримується автоматично.
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Рисунок 2 - Морозильник (вигляд зверху)
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Рисунок 3 — Органи керування морозильника

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является
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2.4 ВМИКАННЯ РЕЖИМУ «ЗАМОРОЖУВАННЯ»
Вмикання режиму «Заморожування» проводиться при натисканні
вимикача на позначку «I» — засвічується індикатор режиму, при натисканні на позначку «0» режим вимикається і індикатор згасає відповідно
з рисунком 3.
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3 В И ДАЛ Е Н Н Я ТАЛ О Ї В ОД И З М О РО З И Л Ь Н И КА
3.1 Для видалення снігового покриву при розморожуванні морозильника рекомендується використовувати пластмасову лопатку, яка
входить в комплект поставки.
При розморожуванні морозильника необхідно:
— видаляти талу воду, установивши відповідно з рисунком 5 лопатку
та будь-яку посудину об’ємом не менше 2 л;
— збирати талу воду, якщо вона витікає із камери поза лопаткою,
легковбираючим вологу матеріалом;
— вимити морозильник та витерти насухо.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розморожувати морозильник без використання
лопатки, установленої відповідно з рисунком 5. Тала вода, що витікає з
камери поза лопаткою, потрапляючи в місце прилягання планки передньої до шафи внутрішньої відповідно з рисунком 6, може викликати
корозію зовнішньої шафи морозильника та елементів холодильного
агрегату, пошкодити теплоізоляцію, привести до утворення тріщин шафи
внутрішньої та псування шафи морозильника.

посудина
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Рисунок 4 - Ролик

Рисунок 5 - Збір талої води
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4 Т Е Х Н І Ч Н І Х А РА К Т Е Р И С Т И К И І
К О М П Л Е К ТА Ц І Я
4.1 Найменування технічних характеристик і комплектуючих
виробу указані в таблицях 1 і 2 відповідно.
4.2 В табличці виробу указані технічні характеристики російською мовою. Найменування характеристик, що указані на
рисунку 7, необхідно зіставити із значеннями характеристик на
табличці виробу.

планка передня
щиток декоративний
опора
Рисунок 6 – Схема морозильника

Таблиця 1 - Технічні характеристики
НАЙМЕНУВАННЯ

1.2

Номінальна площа полиць для зберігання продуктів, м 2

1.3

Температура зберігання заморожених продуктів в МК, °C, не
більше

Потужність заморожування:

висота
1.4

Габаритні розміри, мм

Номінальний об’єм для зберігання, дм3

Модель

Номінальний загальний об’єм брутто, дм 3

ширина
глибина без ручки з опуклими
дверима

1.5

Маса нетто, кг, не більше

1.6

Номінальний час підвищення температури в морозильнику
від мінус 18 до мінус 9 °C (при температурі навколишнього
середовища плюс 25 °C) при відключені електроенергії, годин

1.7

Номінальна потужність заморожування при температурі
навколишнього середовища плюс 25 °C, кг/доба

1.8

Номінальна добова продуктивність отримання льоду, кг

1.9

Вміст срібла г

Номінальна напруга:
Параметри, що відповідають
найменуванням, вказані в гарантійній карті.

№
1.1

Позначення
моделі виробу

Номінальний ток:
Номінальна спожита потужність:
Холодоагент: R600a/Спінювач: C-Pentane
Масса хладагента:
Зроблено в Республіці Білорусія

Рисунок 7 – Табличка

Примітка - Визначення технічних характеристик проводиться в спеціально
обладнаних лабораторіях за визначеними методиками.

Таблиця 2 – Комплектуючі
№

НАЙМЕНУВАННЯ

2.1

Корзина (нижня)

2.2

Корзина

2.3

Посудина (для заморожування пельменів, ягід та
інших дрібних продуктів)

2.4

Упор задній

2.5

Лопатка

2.6

Форма для льоду

2.7

Акумулятор холоду

4

Кількість, шт.

Параметри, що
відповідають
найменуванням, вказані
в гарантійній карті.

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

