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Сертификаты соответствия изделий выданы БЕЛЛИС (ул. Красная, 7Б, 220029, г. Минск):
№ ТС BY/112 03.03. 020 00143, срок действия с 27.03.2012 г. по 26.03.2017 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.

Морозильник может работать в одном из двух режимов — в режиме
“Хранение” или в режиме “Замораживание”.
1.2 Эксплуатировать морозильник необходимо при температуре
окружающей среды от плюс 10 0С до плюс 43 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 1 - Морозильник и комплектующие изделия
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2.1 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
2.1.1 Органами управления в соответствии с рисунком 3 являются:
— ручка регулировки температуры (далее — ручка), которая поворачивается по часовой стрелке и против нее. Вокруг ручки нанесены
цифровые деления: деление «1» соответствует наиболее высокой температуре (наименьшее охлаждение) в камере, деление «7» — наиболее
низкой (наибольшее охлаждение);
— выключатель режима «Замораживание» (далее — выключатель), который предназначен для включения/выключения режима «Замораживание». Имеет две метки: «I» — включение и «0» — выключение.
2.1.2 Световые индикаторы:
— включения (зеленого цвета). Горит постоянно, когда морозильник
включен. Гаснет при его выключении или при отсутствии напряжения в
электрической сети;
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Рисунок 3 — Органы управления морозильника
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— 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 Включение морозильника производится при подключении его
к электрической сети — загорается индикатор включения в соответствии с
рисунком 3.
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 ручки в соответствии с рисунком 3.
При первом включении рекомендуется, открыв дверь морозильника,
установить ручку на деление «3» или «4» в соответствии с рисунком 3 и
выключатель — на метку «0». Затем закрыть дверь морозильника.
В дальнейшем для выбора оптимальной для хранения продуктов температуры необходимо произвести регулировку температуры. Если после
регулировки или изменений условий эксплуатации компрессор начал
работать непрерывно, необходимо плавно повернуть ручку в сторону
уменьшения цифровых делений до щелчка терморегулятора. После регулировки температура в морозильнике поддерживается автоматически.
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.
ВНИМАНИЕ! Прекращение подачи напряжения в электрической
сети не влияет на последующую работу морозильника: после возобновления подачи напряжения в электрической сети морозильник
продолжает работать с установленными ранее режимами и с установленной ранее температурой.

3 Э К С П Л УАТА Ц И Я М О Р О З И Л Ь Н И К А
3.1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ
СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ
3.1.1 Допустимый объем замораживаемых свежих продуктов — не
более двух корзин (кроме нижней).
3.1.2 В морозильнике М-7204-ХХХ в корзине BIG-BOX в соответствии
с рисунком 4 можно замораживать свежие продукты массой не более 14 кг,
на полке — 15 кг.
3.1.3 В моделях М-7203-ХХХ, М-7204-ХХХ нижняя корзина, а также
третья корзина сверху и полка под ней, предназначены только для хранения
замороженных продуктов.

4 УДАЛЕНИЕ ТАЛОЙ ВОДЫ ИЗ МОРОЗИЛЬНИКА
4.1 При размораживании морозильника талую воду следует удалять
из зоны стекания в соответствии с рисунком 5 легковпитывающим влагу
материалом по мере оттаивания снегового покрова. Затем вымыть морозильник и вытереть насухо.
ВНИМАНИЕ! Не допускайте вытекания талой воды из морозильника при размораживании и уборке, так как она, попадая в место
прилегания планки передней к шкафу внутреннему в соответствии с
рисунком 5, может вызвать коррозию наружного шкафа морозильника и элементов холодильного агрегата, нарушить теплоизоляцию,
привести к образованию трещин шкафа внутреннего и выходу из
строя шкафа морозильника.
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Рисунок 5 - Сбор талой воды
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Сертифікат відповідності виробів виданий БЕЛЛИС (вул. Червона, 7Б, 220029, м. Мінськ):
№ ТС BY/112 03.03. 020 00143, термін дії з 27.03.2012 р. по 26.03.2017р.

1 ОПИС МОРОЗИЛЬНИКА
1.1 Морозильник у відповідності з рисунком 1 призначений для
заморожування свіжих продуктів, зберігання заморожених продуктів в
корзинах, приготування харчового льоду.
Морозильник може працювати в одному з двох режимів — в режимі
“Зберігання” або в режимі “Заморожування”.
1.2 Експлуатувати морозильник необхідно при температурі навколишнього середовища від плюс 10 0С до плюс 43 0С.
1.3 Загальній простір, необхідний для експлуатації морозильника,
визначається габаритними розмірами, вказаними на рисунку 2 в міліметрах. Для безперешкодного діставання комплектуючих із 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 у відповідності з рисунком 3 є:
— ручка регулювання температури (далі — ручка), яка повертається
за годинниковою стрілкою та проти неї. Навколо ручки нанесені цифрові
поділки: поділка «1» відповідає найвищій температурі (найменше охолодження) в камері, поділка «7» — найвищій (найбільше охолодження);
— вимикач режиму «Заморожування» (далі — вимикач), який
призначений для вмикання/вимикання режиму «Заморожування» і має
дві мітки: «I» — вмикання і «0» — вимикання.

2.1.2 Світлові індикатори:
— вмикання (зеленого кольору). Горить постійно, коли морозильник
увімкнений. Гасне під час його вимикання або при відсутності напруги в
електричній мережі;
— режиму «Заморожування» (жовтого кольору). Горить під час
вмикання режиму «Заморожування». Гасне під час вимикання режиму, а
також під час вимикання морозильника;
— підвищеної температури (червоного кольору). Горить, якщо
температура в морозильнику підвищилась (наприклад, під час першого
вмикання, при завантаженні великої кількості свіжих продуктів, під час
вмикання після розморожування). Короткочасне вмикання індикатора (наприклад, при тривалому відкриванні дверей) не є ознакою несправності
морозильника: при зниженні температури в морозильнику індикатор автоматично гасне. При тривалому вмиканні індикатора слід перевірити якість
продуктів, що зберігаються і викликати механіка сервісної служби.
2.2 ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ МОРОЗИЛЬНИКА
2.2.1 Вмикання морозильника відбувається при підключенні його
до електричної мережі — загориться індикатор вмикання у відповідності
з рисунком 3.
Для вимикання морозильника слід відключити його від електричної
мережі — індикатор погасне.
2.3 РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
2.3.1 Регулювання температури в морозильнику проводиться за допомогою ручки у відповідності з рисунком 3. Після регулювання температура
в морозильнику підтримується автоматично.
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3.1.2 В морозильнику М-7204-ХХХ в корзині BIG-BOX у відповідності
з рисунком 4 можна заморожувати свіжі продукти масою не більше 14 кг,
на полиці — 15 кг.
3.1.3 В моделях М-7203-ХХХ, М-7204-ХХХ нижня корзина, а також
третя корзина зверху и полиця під нею, призначені тільки для зберігання
заморожених продуктів.
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Рисунок 4 – Корзина BIG-BOX

4 ВИДАЛЕННЯ ТАЛОЇ ВОДИ ІЗ МОРОЗИЛЬНИКА

Рисунок 5 – Збір талої води

Під час першого вмикання рекомендується, відкривши двері морозильника, встановити ручку на поділку «3» або «4» у відповідності з рисунком 3
і вимикач — на поділку «0». Потім зачинити двері морозильника. В подальшому для вибору оптимальної для зберігання продуктів температури
необхідно провести регулювання температури.
2.4 ВМИКАННЯ РЕЖИМУ «ЗАМОРОЖУВАННЯ»
2.4.1 Вмикання режиму «Заморожування» проводиться при натисканні вимикача на позначку «I» — загорається індикатор режиму, при натисканні на мітку «0» режим вимикається і індикатор гасне у відповідності
з рисунком 3.
УВАГА! Припинення подачі напруги в електричній мережі не
впливає на подальшу роботу морозильника: після відновлення подачі
напруги в електричній мережі морозильник продовжує працювати
з встановленими раніше режимами і з встановленою раніше температурою.

3 Е К С П Л УАТА Ц І Я М О Р О З И Л Ь Н И К А

4.1 При розморожуванні морозильника талу воду сліду видаляти із
зони стікання у відповідності з рисунком 5 легко вбираючим вологу матеріалом по мірі відтаювання снігового покриву. Потім вимити морозильник
і витерти насухо.
УВАГА! Не допускайте витікання талої води із морозильника при
розморожуванні та прибиранні, тому що вона попадаючи в місце
прилягання планки передньої до шафи внутрішньої у відповідності
з рисунком 5, може викликати корозію зовнішньої шафи морозильника і елементів холодильного агрегату, порушити теплоізоляцію,
спричинити утворення тріщин шафи внутрішньої і вихід з ладу шафи
морозильника.

5 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
5.1 Найменування технічних характеристик і комплектуючих
виробу указані в таблицях 1 і 2 відповідно.
5.2 В табличці виробу указані технічні характеристики російською мовою. Найменування характеристик, що указані на
рисунку 6, необхідно зіставити із значеннями характеристик на
табличці виробу.

3.1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАМОРОЖУВАННЮ І ЗБЕРІГАННЮ СВІЖИХ
ПРОДУКТІВ
3.1.1 Допустимий об’єм заморожуваних свіжих продуктів — не більше
двох корзин (крім нижньої).

Таблиця 1 - Технічні характеристики
НАЙМЕНУВАННЯ

Модель

1.1

Номінальний загальний об’єм брутто, дм

1.2

Номінальна площа полиць для зберігання продуктів, дм2

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
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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

Параметри, що відповідають
найменуванням, вказані в гарантійній карті.

№

Номінальна напруга:
Позначення
моделі виробу

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

Рисунок 6 – 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

Акумулятор холоду

2.4

Форма для льоду

2.5

Упор задній

2.6

Гвинт

4

Кількість, шт.

Параметри, що
відповідають
найменуванням, вказані в
гарантійній карті.

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

