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При установке разборной полки в ХК на выбранное место
необходимо заднюю часть полки завести в направляющие на
расстояние от 8 до 10 см, вставить элементы крепления передней
части в пазы задней и обе части задвинуть до упора.
ВНИМАНИЕ! При переустановке полки-стекло (разборной) придерживайте ее переднюю часть для избежания
падения.
1.8 Полка (для бутылок) в соответствии с рисунком 1, предназначенная для хранения напитков в пластиковых бутылках, позволяет рационально использовать внутреннее пространство ХК.
Чтобы предотвратить повреждение задней стенки ХК, бутылки
необходимо размещать горлышком к двери.
Полку (для бутылок) рекомендуется устанавливать под верхней
полкой, где напитки охлаждаручка
ручка
ются до оптимальной температуры употребления.
1.9 Корзины МК имеют
ручку на передней панели
для удобства при загрузке и
выгрузке продуктов, а также
ручки на боковых поверхностях (кроме нижней корзины) для перемещения вне
холодильника в соответствии
ручка
Рисунок 4 – Корзина
с рисунком 4.
2 Б Л О К У П РА В Л Е Н И Я . О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я
2.1 Кнопки управления и индикаторы
2.1.1 Управление работой холодильника производится нажатием соответствующих кнопок блока управления в соответствии
с рисунками 5, 6.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ при нажатии кнопок использовать посторонние предметы и прилагать чрезмерные усилия во избежание
деформации поверхности кнопок и их поломки.
2.1.2 Кнопки управления имеют соответствующие индикаторы.
Индикаторы сигнализируют о включении или выключении режимов работы холодильника, отображают выбранную температуру
или текущее время (при наличии функции).
2.1.3 Индикация повышенной температуры в МК
Индикатор повышенной температуры в МК (красного цвета)
горит, если температура в МК повысилась (например, при первом
включении или включении после уборки, при загрузке большого количества свежих продуктов). Кратковременное включение
индикатора (например, при длительном открытии двери МК) не
является признаком неисправности холодильника: при понижении
температуры в МК индикатор автоматически гаснет.
При длительном включении индикатора следует проверить
качество хранящихся продуктов и вызвать механика сервисной
службы.
Мигание индикатора повышенной температуры в МК является сигналом размораживания продуктов из-за отключения
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2.2 Звуковая сигнализация
2.2.1 Звуковой сигнал включается, если дверь ХК открыта
более 60 секунд. Выключается звуковой сигнал при закрытии
(в соответствии с рисунками
двери ХК, при нажатии кнопки
5, 6) или при выключении камеры.
2.3 Буквенно-цифровые показания блока управления
2.3.1 На индикаторах температуры МК и ХК могут загораться
буквенно-цифровые показания, связанные с диагностикой работы
холодильника:
– «H». Мигает, если температура в камере выше предельно
допустимой (при подключении холодильника к электрической
сети, при открытой длительное время двери камеры, при загрузке
большого количества свежих продуктов и т.п.). Индикатор гаснет
после восстановления в камере выбранной температуры;
– «L». Мигает, если температура в камере ниже предельно
допустимой. Гаснет после восстановления в камере выбранной
температуры, после выключения режима «Замораживание»;
–«SC». Загорается при включении режима «Суперохлаждение
ХК» и гаснет после его выключения или автоматически через 6
часов;
– «SF». Загорается при включении режима «Замораживание» и
гаснет после его выключения или автоматически через 48 ч;
– «F1», «F3», «F4», «F5», «F6», «F7». Загорается при неисправностях.
При высвечивании на блоке управления показаний «F1», «F3»,
«F4», «F5», «F6», «F7» или при мигании «L» либо «H» на протяжении 24 ч необходимо вызвать механика сервисной службы
для устранения неисправностей.
ВНИМАНИЕ! Показание «F1» связано с неполадкой датчика температуры ХК, при которой ХК не работает.
Показание «F3» связано с неполадкой датчика температуры МК, при которой холодильник продолжает работать, но
температура в МК будет ниже выбранной.
3 У П РА В Л Е Н И Е РА Б ОТ О Й Х олодильник А
(блок управления в соответствии с рисунком 5)
3.1 Включение камеры
3.1.1 Включение камер производится: ХК – нажатием кноп; МК – нажатием кнопки
.
ки
После нажатия кнопки загорится соответствующий индикатор
включения камеры 5 или 8. На цифровых индикаторах температуры
в ХК и (или) МК начнет мигать «H», если температура в камерах
выше выбранной температуры хранения.
После включения МК начинает мигать индикатор повышенной
температуры в МК, мигание которого следует отключить нажа-
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Индикаторы

2

или сбоев в подаче напряжения в электрической сети на неопределенное время. Мигание отключается нажатием кнопки
в соответствии с рисунками 5, 6.
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Кнопки управления

1 – знак «–»;

– выключение звукового сигнала

2 – температура в МК;

Кнопки управления МК

3 – знак «+» ;

– выбор температуры в МК;

4 – температура в ХК;

– включение/выключение МК;

5 – включение МК;

– включение/выключение режима «Замораживание»

6 – режим «Замораживание»;

Кнопки управления ХК

7 – повышенная температура в МК;

– выбор температуры в ХК;

8 – включение ХК

– включение/выключение ХК
Рисунок 5 – Блок управления

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является
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тием кнопки
– индикатор начинает гореть постоянно. Выбрать
необходимую температуру в МК и ХК, режимы работы камер. Выбранные показания температур на индикаторах вновь сменяются
на мигающие «H».
Через промежуток времени от 3 до 6 часов мигание «H» прекращается. Индикатор повышенной температуры в МК гаснет и
на цифровых индикаторах появляются показания установленных
температур в МК и ХК. В холодильник можно помещать продукты.
3.2 Выбор температуры В КАМЕРЕ
3.2.1 Выбор температуры производится: в ХК – нажатием
кнопки ; в МК – нажатием кнопки . После нажатия кнопки
на цифровом индикаторе начинает мигать выбранное значение
температуры в градусах Цельсия и загорается соответствующий индикатор знака «+» или знака «–». Мигание выбранного показания
температуры в камере прекращается через 3 секунды.
При повторных нажатиях кнопок или числовое значение
на индикаторе возрастает до максимально допустимого, после чего
происходит сброс на минимальное значение.
3.3 режим «Замораживание» в МК
3.3.1 Включение режима производится кратковременным
– загорается индикатор режима «Заморажинажатием кнопки
вание», на цифровом индикаторе температуры в МК загорается
«SF».
Выключение режима «Замораживание» производится автоматически через 48 часов или кнопкой , а также при выключении
МК. После выключения режима «Замораживание» индикатор 6
гаснет, блок управления начинает отображать выбранные ранее
режимы работы МК.
3.4 Выключение КАМЕРЫ
3.4.1 Выключение камер производится: ХК – нажатием
; МК – нажатием кнопки
.
кнопки
После нажатия кнопки гаснет индикатор включения соответствующей камеры, индикатор знака «+» или знака «–» и цифровой
индикатор температуры в камере. При повторных нажатиях кнопок
или
камеры вновь начинают работать через 5 минут.
4 У П РА В Л Е Н И Е РА Б ОТ О Й Х олодильник А
(блок управления с функцией отображения времени
в соответствии с рисунком 6)
4.1 Включение камеры
4.1.1 Включение ХК или МК производится нажатием соответствующей камере кнопки – загорается индикатор включения
камеры 1 или 9. На цифровых индикаторах температуры в МК и ХК
начинает мигать «H», если температура в камерах выше выбранной
температуры хранения.
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Индикаторы
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После включения МК начинает мигать индикатор повышенной
температуры в МК, мигание которого следует отключить нажа– индикатор начинает гореть постоянно. Выбрать
тием кнопки
необходимую температуру в МК и ХК, режимы работы камер,
установить текущее время. Выбранные показания температур на
индикаторах вновь сменяются на мигающие «H».
Через промежуток времени от 3 до 6 часов мигание «H» прекращается. Индикатор повышенной температуры в МК гаснет и
на цифровых индикаторах появляются показания установленных
температур в МК и ХК. В холодильник можно помещать продукты.
4.2 Режимы работы блока управления
4.2.1Блок управления может работать в одном из трех режимов:
«---1» – отображение температуры в МК и ХК;
«---2» – отображение текущего времени;
«---3» – попеременное (по 30 секунд) отображение времени
и температуры в камерах.
Выбор режима производится кратковременным нажатием
– на двух цифровых индикаторах загорается номер
кнопки
режима, например «---2». Затем индикация номера режима сменяется на цифровые показания температуры или времени.
,
)
4.3 Выбор температуры В КАМЕРЕ (
4.3.1 Для выбора температуры в камере следует выбрать
режим работы блока управления «---1». Выбор температуры
; в МК – нажатием
осуществляется: в ХК – нажатием кнопки
.
кнопки
После нажатия кнопки на цифровом индикаторе начинает
мигать показание температуры в градусах Цельсия. Мигание выбранного показания температуры в камере прекращается через
3 секунды.
или
числовое значеПри повторных нажатиях кнопок
ние на индикаторе возрастает до максимально допустимого, после
чего происходит сброс на минимальное значение.
)
4.4 Режим «Суперохлаждение ХК» (
4.4.1 Режим «Суперохлаждение ХК» рекомендуется включать
при необходимости быстрого охлаждения напитков или большого
количества свежих продуктов в ХК. При включении режима температура в ХК понижается до минимально допустимого значения.
Для включения режима следует выбрать режим работы блока
– зауправления «---1», затем кратковременно нажать кнопку
горается индикатор 8 и на цифровом индикаторе температуры в
ХК загорается «SC».
Выключение режима «Суперохлаждение ХК» производится
автоматически через 6 часов или кнопкой , а также при выключении ХК. После выключения режима гаснет индикатор 8,
блок управления начинает отображать выбранные ранее режимы
работы ХК.
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Кнопки управления

1 – включение МК;

– выключение звукового сигнала;

2 – режим «Замораживание»;

– установка времени/выбор режима

3 – повышенная температура в МК;

9

Кнопки управления МК

4 – знак «–»;

– выбор температуры в МК/установка времени (часы);

5 – температура в МК/время (часы);

– режим «Замораживание»;

6 – знак «:»;

– включение/выключение МК

7 – температура в ХК/время
(минуты);

Кнопки управления ХК

8 – режим «Суперохлаждение ХК»;

– выбор температуры в ХК/установка времени (минуты);

9 – включение ХК

– режим «Суперохлаждение ХК»;
– включение/выключение ХК

Рисунок 6 – Блок управления (с функцией отображения времени)
Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является
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4.5 режим «Замораживание» в МК (
)
4.5.1 Для включения режима «Замораживание» следует выбрать режим работы блока управления «---1», затем кратковременно нажать кнопку   – загорается индикатор 2 и на цифровом
индикаторе температуры в МК загорается «SF».
Выключение режима «Замораживание» производится автоматически через 48 часов или кнопкой , а также при выключении
МК. После выключения режима гаснет индикатор 2, блок управления начинает отображать выбранные ранее режимы работы МК.
4.6 Отображение текущего времени
4.6.1 При первом включении режимов работы блока управления «---2» или «---3» на цифровых индикаторах температуры
МК и ХК высвечиваются показания времени (часы и минуты) и
мигает индикатор знака «:».
4.6.2 Для установки точного времени или изменения показаний следует:
– выбрать режим работы блока управления «---2»;
– нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку (замигают
цифровые индикаторы температуры МК и ХК, индикатор знака
«:» не мигает);
установить показания в часах, нажатием
– нажатием кнопки
– в минутах.
кнопки
После установки времени следует снова длительно нажать
кнопку .
4.6.3 В случае длительного прекращения подачи напряжения в
электрической сети отсчет текущего времени прекращается. После
возобновления подачи напряжения следует установить текущее
время в соответствии с 4.6.2.
4.6.4 При выключении ХК или МК блок управления переключается на режим отображения текущего времени «---2» независимо от выбранного ранее режима.
ВНИМАНИЕ! Время, отображенное на блоке управления,
– информация, которая не связана с работой холодильника
и его техническими характеристиками. При необходимости
показания текущего времени корректируются в соответствии
с 4.6.2.
4.7 Выключение КАМЕРЫ
4.7.1 Выключение ХК или МК производится нажатием соответствующей камере кнопки – гаснет индикатор включения камеры,
индикатор включения режима «Суперохлаждение ХК» (если был
ранее выбран), индикатор включения режима «Замораживание»
и цифровой индикатор температуры в камере. После выключения
камеры, если холодильник подключен к электрической сети, на
маска
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цифровом индикаторе будет отображаться время при работе
блока управления в режиме «---2».
камера вновь начинает
При повторных нажатиях кнопки
работать через 5 минут.
5 Э ксплуата ц ия холодильника
ВНИМАНИЕ! Прекращение подачи напряжения в электрической сети не влияет на последующую работу холодильника:
после возобновления подачи напряжения в электрической
сети холодильник продолжает работать с установленными
ранее температурными параметрами в камерах.
В холодильнике с блоком управления в соответствии с
рисунком 6 в режиме работы «---2» или «---3» на цифровых
индикаторах могут появиться мигающие показания «00:00».
В холодильнике следует заново установить режимы работы
и показание текущего времени.
5.1 Система автоматического оттаивания ХК
5.1.1 В ХК используется автоматическая система оттаивания.
Иней, появляющийся на задней стенке ХК, тает в цикле оттаивания при отключении компрессора и превращается в капли воды.
Капли талой воды стекают в лоток, через отверстие в нем по трубке
попадают в сосуд на компрессоре в соответствии с рисунком 7 и
испаряются.
В некоторых случаях иней может остаться на задней стенке ХК
после включения компрессора, что не является неисправностью.
Иней растает в последующих циклах оттаивания, предусмотренных
в работе холодильника.
5.1.2 В отверстие лотка установлен ерш для предотвращения
засорения системы слива талой воды.
Необходимо регулярно (не реже 1 раза в 3 месяца) следить
за чистотой лотка и проверять отсутствие воды в лотке. Наличие
воды в лотке указывает на засорение системы слива.
Для устранения засорения следует:
– прочистить ершом отверстие в лотке, чтобы вода без препятствий стекала в сосуд,
– вымыть ерш и установить в соответствии с рисунком 7.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать холодильник с засоренной
системой слива.
ВНИМАНИЕ! Не размещайте продукты:
– в ХК вплотную к датчику температуры, расположенному
на правой боковой стенке ХК в соответствии с рисунком 7;
– в МК вплотную к датчику температуры, расположенному на задней стенке МК в соответствии с рисунком 7.
5.2 Размораживание и уборка МК
5.2.1 При размораживании МК талую воду следует удалять:
– установить в соответствии с рисунком 8 лопатку и любую
емкость объемом не менее 2 л для сбора талой воды;
– собирать талую воду, если она вытекает из МК вне лопатки,
легковпитывающим влагу материалом;
– вымыть МК и вытереть насухо.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ размораживать МК без использования лопатки, установленной в соответствии с рисунком 8.
внимание! Не допускайте вытекания талой воды из МК
вне лопатки при размораживании и уборке.
ВНИМАНИЕ! Вода, появившаяся на дне ХК или попавшая
в место прилегания поперечины к шкафу внутреннему ХК,
планки передней к шкафу внутреннему МК в соответствии с
рисунком 7 может вызвать коррозию наружного шкафа холодильника и элементов холодильного агрегата, нарушить
теплоизоляцию, привести к образованию трещин шкафа
внутреннего и выходу из строя шкафа холодильника.

лопатка

емкость

опора
щиток декоративный
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Рисунок 7 – Схема слива талой воды из ХК

Рисунок 8 – Сбор талой воды из МК
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1 О П И С ХОЛ ОД И Л Ь Н И К А
1.1 Холодильник призначений для заморожування свіжих
продуктів, тривалого зберігання заморожених продуктів і приготування харчового льоду в МК; для охолодження і короткочасного зберігання свіжих продуктів, напоїв, овочів і фруктів в ХК
відповідно з рисунком 1.
Холодильник двокомпресорний, в якому ХК і МК охолоджуються незалежними холодильними агрегатами, що дозволяє
відключати одну камеру під час роботи другої.
МК може працювати в одному з двох режимів – у режимі
«Зберігання» або в режимі «Заморожування».
1.2 Дизайнерське вирішення форми дверей холодильника
у вигляді зустрічних хвиль передбачає лише лівобічне відкриття.
1.3 У холодильнику використовується блок керування (вид.
рисунок 5 або 6), який дозволяє встановлювати температуру в
камерах, відключати камери і управляє роботою холодильника.
Холодильник з блоком керування відповідно з рисунком 6 має
додатковий режим роботи – «Суперохолодження ХК» і додаткову
функцію «Відображення поточного часу».
1.4 В холодильнику передбачена звукова сигналізація (при
відкритих більше 60 секунд дверях ХК)
1.5 Експлуатувати холодильник необхідно при температурі
навколишнього середовища від плюс 10 0С до плюс 38 0С.
1.6 Загальний простір, необхідний для експлуатації холодильника, визначається габаритними розмірами, які вказані на рисунку
2 в міліметрах. Для безперешкодного виймання комплектуючих з

морозильника необхідно відкривати двері камер на кут не менше
900.
1.7 Полиця-скло (розбірна) відповідно з рисунком 1
складається з двох частин згідно з рисунком 3. Частини розбірної
полиці можуть встановлюватися в ХК окремо одна від одної для
розміщення високих ємностей у просторі між полицями.
При установці розбірної полиці в ХК на вибране місце
необхідно задню частину полиці завести в напрямні на відстань від
8 см до 10 см, вставити елементи кріплення передньої частини в
пази задньої і обидві частини засунути до упору.
УВАГА! При перевстановленні полиці-скло (розбірної)
притримуйте її передню частину для уникнення падіння.
1.8 Полиця (для пляшок) відповідно до рисунку 1 призначена для зберігання напоїв в пластикових пляшках, дозволяє
раціонально використовувати внутрішній простір ХК. Щоб
запобігти пошкодження задньої стінки ХК, пляшки необхідно
розміщувати шийкою до дверей.
Полицю (для пляшок) рекомендується встановлювати під
верхньою полицею, де напої охолоджуються до оптимальної температури вживання.
1.9 Корзини МК мають ручку на передній панелі для зручності
при завантаженні і вивантаженні продуктів, а також ручки на бічних
поверхнях (окрім нижньої корзини) для переміщення поза холодильником відповідно до рисунку 4.

упор задній

вмістище з кришкою
полиця-скло
1180

вкладиш для яєць

полиця (для пляшок)*

корзина

II

обмежувач (малий)

полиця-скло
(розбірна)

бар’єр-полиця

полиця–скло (нижня)
обмежувач (великий)

посудина (для овочів
або фруктів)

900

бар’єр

613

двері МК

I

корзина

«а»

корзина

«б»

Рисунок 2 – Холодильник (вигляд зверху)
полиця-скло (розбірна)

«б»

корзина (нижня)

упор задній форма для льоду

Рисунок 3 – Полиця-скло (розбірна)
ручка
йорж

ручка

лопатка

I – морозильна камера (МК):
«а» – зона заморожування та зберігання;
«б» – зона зберігання;
II – камера для зберігання свіжих продуктів (ХК)
* Входить в комплект поставки деяких моделей холодильників.
ручка
Рисунок 1 – Холодильник і комплектуючі вироби

Рисунок 4 – Корзина
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2 Б Л О К К Е Р У В А Н Н Я . З А ГА Л Ь Н І В І Д О М О С Т І
2.1 КНОПКИ КЕРУВАННЯ І ІНДИКАТОРИ
2.1.1 Керування роботою холодильника виробляється натисканням відповідних кнопок блока керування відповідно з
рисунками 5, 6.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ при натисканні кнопок використовувати сторонні предмети та прикладати надмірні зусилля, щоб
уникнути деформації поверхні кнопок і їх поломки.
2.1.2 Кнопки керування мають відповідні індикатори.
Індикатори сигналізують про вмикання або вимикання режимів
роботи морозильника, відображують вибрану температуру або
поточний час (за наявності функції).
2.1.3 Індикація підвищеної температури в МК
Індикатор підвищеної температури в МК (червоного кольору)
горить, коли температура в МК підвищилась (наприклад, при першому вмиканні або вмиканні після прибирання, при завантаженні
великої кількості свіжих продуктів). Короткочасне вмикання
індикатора (наприклад, при тривалому відкритті дверей МК) не
є прикметою несправності морозильника: при знижуванні температури в МК індикатор автоматично згасає.
При тривалому вмиканні індикатора необхідно перевірити
якість продуктів, що зберігаються, і викликати механіка сервісної
служби.
Мигання індикатора підвищеної температури в МК є сигналом
розморожування продуктів із-за відключення або перерви в подачі
напруги в електричній мережі на невизначений час. Мигання
відповідно
індикатора припиняється після натискання кнопки
з рисунками 5, 6.
2.2 ЗВУКОВА СИГНАЛІЗАЦІЯ
2.2.1 Звуковий сигнал вмикається, якщо двері ХК відкриті
більше 60 секунд.
Вимикається звуковий сигнал при закритті дверей ХК, при
(відповідно до рисунков 5, 6) або при
натисканні кнопки
вимиканні камери.
2.3 БУКВЕНО-ЦИФРОВІ ПОКАЗИ БЛОКА КЕРУВАННЯ
2.3.1 На індикаторах температури МК і ХК можуть засвічуватися
буквено – цифрові покази, пов’язані з діагностикою роботи морозильника:
– «H». Мигає, якщо температура в камері вища гранично
допустимої (при вмиканнi холодильника до електричної мережі,
при відкритих тривалий час дверях камери, при завантаженні
великої кількості свіжих продуктів і т.п.). Індикатор гасне після
відновлення в камері вибраної температури;
– «L». Мигає, якщо температура в камері нижче гранично допустимою. Гасне після відновлення в камері вибраної температури,
після вимикання режиму «Заморожування»;
– «SC». Засвiчується при вмиканні режиму «Суперохолодження
ХК» і гасне після його вимикання або автоматично через 6 годин;
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– «SF». Засвiчується при вмиканні режиму «Заморожування»
і гасне після його вимикання або автоматично через 48 годин;
– «F1», «F2», «F4», «F5», «F6», «F7». Засвiчується при несправностях.
При висвіченні на блоці керування показань «F1», «F2», «F4»,
«F5», «F6», «F7», а також при миганні «L» або «H» протягом 24
годин необхідно викликати механіка сервісної служби для усунення
несправностей.
УВАГА! Показання «F1» пов’язане з неполадкою датчика
температури ХК, при якій ХК не працює.
Показання «F3» пов’язане з неполадкою датчика температури МК, при якій холодильник продовжує працювати, але
температура в МК буде нижча вибраної.
3 К Е РУ В А Н Н Я РО Б ОТО Ю ХОЛ ОД И Л Ь Н И К А
(з блоком керування відповідно до рисунку 5)
3.1 ВМИКАННЯ КАМЕРИ
3.1.1 Вмикання камер здійснюється: ХК – натисненням кнопки
; МК – натисненням кнопки
.
Після натиснення кнопки засвітиться відповідний індикатор
включення камери 5 або 8. На цифрових індикаторах температури
в ХК і (або) МК почне мигати «H», якщо температура в камерах
вище вибраної температури зберігання.
Після вмикання МК починає мигати індикатор підвищеної температури в МК, мигання якого слід відключити натисненням кнопки
– індикатор починає світитися постійно. Вибрати необхідну
температуру в МК і ХК, режими роботи камер. Вибрані показання
температур на індикаторах знов змінилися на миготливі «H».
Через проміжок часу від 3 до 6 годин мигання «Н» припиняється.
Iндикатор підвищеної температури в МК гасне, і на цифрових
індикаторах температури з’являються показання встановлених
температур в МК і ХК.В холодильник можна вміщувати продукти.
3.2 ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ В КАМЕРІ
3.2.1 Вибір температури здійснюється: в ХК – натисканням
. Після натиснення
кнопки ; в МК – натисканням кнопки
кнопки на цифровому індикаторі починає мигати вибране значення температури в градусах Цельсія і засвічується відповідний
індикатор знаку «+» або знаку «–». Мигання вибраного показання
температури в камері припиняється через 3 секунди.
числове значенПри повторних натисненнях кнопок або
ня на індикаторі зростає до максимально допустимого, після чого
відбувається скидання на мінімальне значення.
3.3 РЕЖИМ «ЗАМОРОЖУВАННЯ» В МК
3.3.1 Вмикання режиму здійснюється короткочасним натисненням кнопки – засвічується індикатор режиму «Заморожування», на цифровому індикаторі температури в МК засвічується «SF».
Вимикання режиму «Заморожування» проводиться автома-

5

6

7

8

Кнопки керування

1 – знак «–»;

– вимикання звукового сигналу

2 – температура в МК;

Кнопки керування МК

3 – знак «+» ;

– вибір температури в МК;

4 – температура в ХК;

– вмикання/вимикання МК;

5 – вмикання МК;

– вмикання/вимикання режиму «Заморожування»

6 – режим «Заморожування»;

Кнопки керування ХК

7 – підвищена температура в МК;

– вибір температури в ХК;

8 – вмикання ХК

– вмикання/вимикання ХК

Рисунок 5 – Блок керування
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тично через 48 годин або кнопкою , а також при вимиканні МК.
Після вимикання режиму «Заморожування» гасне індикатор 6, блок
керування починає відображати обрані раніше режими роботи МК.
3.4 ВИМИКАННЯ КАМЕРИ
3.4.1 Вимикання камер здійснюється: ХК – натисненням
; МК – натисненням кнопки
.
кнопки
Після натиснення кнопки гасне індикатор включення відповідної
камери, індикатор знаку «+» або знаку «–» і цифровий індикатор
або
температури в камері. При повторних натисненнях кнопок
камери знову починають працювати через 5 хвилин.
4 К Е Р У В А Н Н Я Р О Б ОТ О Ю Х О Л О Д И Л Ь Н И К А
(з блоком керування з функцією відображення
ч а с у в і д п о в і д н о д о р и с у н ку 6 )
4.1 ВМИКАННЯ КАМЕРИ
4.1.1 Вмикання ХК або МК здійснюється натисненням кнопки
, що відповідає камері, – засвічується індикатор вмикання камери 1 або 9. На цифрових індикаторах температури в МК і ХК
починає мигати «H», якщо температура в камерах вище вибраної
температури зберігання.
Після вмикання МК починає мигати індикатор підвищеної температури в МК, мигання якого слід відключити натисненням кнопки
– індикатор починає світитися постійно. Вибрати необхідну
температуру в МК і ХК, режими роботи камер, встановити поточний час. Вибрані показання температур на індикаторах знову
змінилися на миготливі «H».
Через проміжок часу від 3 до 6 годин мигання «Н» припиняється.
Iндикатор підвищеної температури в МК гасне, і на цифрових
індикаторах температури з’являються показання встановлених
температур в МК і ХК.В холодильник можна вміщувати продукти.
4.2 РЕЖИМИ РОБОТИ БЛОКУ КЕРУВАНННЯ
4.2.1 Блок керування може працювати в одному з трьох режимів:
«---1» – відображення температури в МК і ХК;
«---2» – відображення поточного часу;
«---3» – поперемінне (по 30 секунд) відображення часу і
температури в камерах.
Вибір режиму здійснюється короткочасним натисканням кнопки – на двох цифрових індикаторах засвічується номер режиму,
наприклад «---2». Потім індикація номера режиму змінюється на
цифрові показники температури або часу.
,
)
4.3 ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ У КАМЕРІ (
4.3.1 Для вибору температури в камері слід вибрати режим
роботи блоку керування «---1». Вибір температури здійснюється:
; в МК – натисканням кнопки
.
в ХК – натисканням кнопки
Після натискання кнопки на цифровому індикаторі починає
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мигати показ температури в градусах Цельсія. Миготіння вибраного
показання температури в камері припиняється через 3 секунди.
або
числове
При повторних натисканнях кнопок
значення на індикаторі зростає до максимально допустимого, після
чого відбувається скидання на мінімальне значення.
4.4 РЕЖИМ «СУПЕРОХОЛОДЖУВАННЯ ХК» ( )
4.4.1 Режим «Суперохолоджування ХК» рекомендується вмикати при необхідності швидкого охолоджування напоїв або великої
кількості свіжих продуктів в ХК. При вмиканні режиму температура
в ХК знижується до мінімально допустимого значення.
Для вмикання режиму слід вибрати режим роботи блоку
–
керування «---1», потім короткочасно натиснути кнопку
засвічується індикатор 8 і на цифровому індикаторі температури
в ХК засвічується «SC».
Вимикання режиму «Суперохолоджування ХК» здійснюється
автоматично через 6 годин або кнопкою , а також при вимиканні
ХК. Після вимикання режиму гасне індикатор 8, блок керування
починає відображати вибрані раніше режими роботи ХК.
4.5 РЕЖИМ «ЗАМОРОЖУВАННЯ» В МК ( )
4.5.1 Для вмикання режиму «Заморожування» слід вибрати
режим роботи блоку керування «---1», потім короткочасно натис– засвічується індикатор 2 і на цифровому індикаторі
нути кнопку
температури засвічується «SF».
Вимикання режиму «Заморожування» проводиться автома, а також при вимиканні
тично через 48 годин або кнопкою
МК. Після вимикання режиму гасне індикатор 2, блок керування
починає відображати обрані раніше режими роботи МК.
4.6 ВІДОБРАЖЕННЯ ПОТОЧНОГО ЧАСУ
4.6.1 При першому вмиканні режимів роботи блоку керування
«---2» або «---3» на цифрових індикаторах температури МК і ХК
висвічуються показання часу (години і хвилини) і мигає індикатор
знака «:».
4.6.2 Для установки точного часу або зміни показань слід:
– вибрати режим роботи блоку керування «---2»;
(зами– натиснути і утримувати протягом 3 секунд кнопку
гають цифрові індикатори температури МК і ХК, індикатор знака
«:» не мигає);
встановити показання в годинах,
– натисканням кнопки
– у хвилинах.
натисканням кнопки
Після встановлення часу слід короткочасно натиснути кнопку
.
4.6.3 В разі тривалого припинення подачі напруги в електричній
мережі відлік поточного часу припиняється. Після відновлення
подачі напруги слід встановити поточний час відповідно до 4.6.2.
4.6.4 При вимиканні ХК або МК блок керування перемикається
на режим відображення поточного часу «---2» незалежно від вибраного раніше режиму.
6

7

8

Кнопки керування

1 – вмикання МК;

– вимикання звукового сигналу;

2 – режим «Заморожування»;

– установка часу/вибор режиму

3 – підвищена температура в МК;

9

Кнопки керування МК

4 – знак «–»;

– вибір температури в ХК/установка часу (години);

5 – температура в МК/время (години);

– режим «Заморожування»;

6 – знак «:»;

– вмикання/вимикання МК

7 – температура в ХК/время (хвилини);

Кнопки керування ХК

8 – режим «Суперохолоджування ХК»;

– вибір температури в ХК/установка часу (хвилини);

9 – вмикання ХК

– режим «Суперохолоджування ХК»;
– вмикання/вимикання ХК

Рисунок 6 – Блок керування (с функцией отображения времени)
Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является
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УВАГА! Час, що відображує на блоці керування, –
інформація, яка не пов’язана з роботою холодильника і його
технічними характеристиками. При необхідності показання
поточного часу коректуються відповідно до 4.6.2.
4.7 ВИМИКАННЯ КАМЕРИ
4.7.1 Вимикання ХК або МК здійснюється натисненням
кнопки , що відповідає камері – гасне індикатор вмикання
камери, індикатор вмикання режиму «Суперохолоджування ХК»
(якщо був раніше вибраний), індикатор вмикання режиму «Заморожування» і цифровий індикатор температури в камері. Після
вимикання камери, якщо холодильник підключений до електричної
мережі, на цифровому індикаторі буде відображатися час при
роботі блоку керування в режимі «---2».
камера знову починає
При повторних натисканнях кнопки
працювати через 5 хвилин.
5 Е К С П Л УАТА Ц І Я Х О Л О Д И Л Ь Н И К А
УВАГА! Припинення подачі напруги в електричній
мережі не впливає на подальшу роботу холодильника: після
відновлення подачі напруги в електричній мережі холодильник продовжує працювати зі встановленими раніше
температурними параметрами в камерах.
У холодильнику з блоком керування відповідно до рисунком 6 в режимі роботи «---2» або «---3» на цифрових
індикаторах можуть з’явитися миготливі позначки «00:00».
У холодильнику слід заново встановити режими роботи і
показ поточного часу.
маска

шафа
внутрішня ХК

конденсатор

лоток

датчик
температури ХК

йорж

5.1 СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО РОЗМОРОЖУВАННЯ ХК
5.1.1 В ХК використовується автоматична система розморожування. Іній, що з’являється на задній стінці ХК, тане в циклі
відтавання при вимкненні компресора і перетворюється в краплини
води. Краплини талої води стікають в лоток, через отвір в ньому по
трубці попадають в посудину на компресорі відповідно з рисунком
7 і випаровуються.
В деяких випадках іній може залишитися на задній стінці ХК
після вмикання компресора, що не є несправністю. Іній розтане в
наступних циклах розморожування, передбачених в роботі холодильника.
5.1.2 В отвір лотка встановлений йорж для запобігання забиття
системи зливу талої води.
Необхідно регулярно (не менше 1 разу в 3 місяці) стежити за
чистотою лотка і перевіряти відсутність води в лотку. Наявність води
в лотку вказує на забиття системи зливу.
Для усунення забиття слід:
– прочистити йоржиком отвір в лотку, щоб вода без перешкод
стікала в посудину;
– вимити йорж і встановити відповідно з рисунком 7.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатувати холодильник із забитою
системою зливу. Вода, що з’явилася на дні ХК або попала в місце
прилягання поперечини до шафи внутрішньої ХК відповідно з рисунком 7, може викликати корозію зовнішньої шафи холодильника
та елементів холодильного агрегату, пошкодити теплоізоляцію,
привести до утворення тріщин шафи внутрішньої та псування шафи
холодильника.
УВАГА! Не розміщуйте продукти в ХК впритул до датчика температури, розташованого на правій бічній стінці ХК
відповідно з рисунком 7.
5.2 РОЗМОРОЖУВАННЯ І ПРИБИРАННЯ МК
5.2.1 При розморожуванні МК необхідно видаляти талу воду:
– встановити відповідно з рисунком 8 лопатку та будь-яку посудину об’ємом не менше 2 л для збору талої води;
– збирати талу воду, якщо вона витікає із МК поза лопаткою,
легковбираючим вологу матеріалом;
– вимити МК та витерти насухо.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розморожувати МК без використання лопатки, встановленої відповідно з рисунком 8. Тала вода, що витікає
з МК поза лопаткою, потрапляючи в місце прилягання планки
передньої до шафи внутрішньої МК відповідно з рисунком 7, може
викликати корозію зовнішньої шафи холодильника та елементів холодильного агрегату, пошкодити теплоізоляцію, привести до утворення тріщин шафи внутрішньої та псування шафи холодильника.

ручка дверей
поперечина

датчик
температури
МК

шафа
внутрішня МК

трубка

лопатка

посудина

планка передня

компрессор
опора

посудина

щиток декоративни

Рисунок 7 – Схема зливу талої води із ХК

Рисунок 8 – Збір талої води iз МК
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Таблиця 2 – Комплектуючі

К О М П Л Е К ТА Ц І Я

№

6.1 Найменування технічних характеристик і комплектуючих
виробу указані в таблицях 1 і 2 відповідно.
6.2 В табличці виробу указані технічні характеристики
російською мовою. Найменування характеристик, що указані на
рисунку 9, необхідно зіставити із значеннями характеристик на
табличці виробу.
Таблиця 1 – Технічні характеристики
№

НАЙМЕНУВАННЯ

Модель

1.1 Загальний об’єм холодильника, дм3

НАЙМЕНУВАННЯ

2.1

Корзина (нижня)

2.2

Корзина

2.3

Посудина для овочів або фруктів1

2.4

Полиця-скло (нижня)2

2.5

Полиця-скло2

2.6

Полиця (для пляшок)

2.7

Полиця-скло2

2.8

Посудина з кришкою

2.9

Вкладиш для яєць

2.10

Бар’єр-полиця3

1.3 Корисний об’єм холодильной камеры, дм3

2.11

Обмежувач (малий)

1.4 Корисний об’єм морозильной камеры, дм3

2.12

Обмежувач (великий)

висота

2.13

Бар’єр4

ширина

2.14

Упор задній

глибина

2.15

Форма для льоду

2.16

Йорж

2.17

Лопатка

1.5 Габаритні розміри, мм

1.6 Маса нетто, кг, не більше
1.7 Клас енергетичної ефективності
1.8 Кліматичний клас
1.9

Номінальне річне споживання енергії при температурі
навколишнього середовища плюс 25 °С, кВт·ч

1.10 Сумарна площа полиць для зберігання продуктів, м2
1.11 Температура в МК в режимі зберігання, °C, не більше
1.12 Температура в ХК, °C
1.13 Середня температура в ХК, °C, не більше
Номінальна потужність заморожування при температурі
1.14
навколишнього середовища плюс 25 °C, кг/доба
1.15 Номінальна добова продуктивність отримання льоду, кг
1.16

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

Параметри, що відповідають
найменуванням, вказані в гарантійній карті.

1.2 Загальний об’єм МК, дм3

1.17 Корегований рівень звукової потужності, дБА, не більше

Не розраховані для зберігання масел та продуктів, які пройшли
теплову обробку
2
Максимальне навантаження при рівномірному розподілі 20 кг.
3
Максимальне навантаження при рівномірному розподілі 2 кг.
4
Максимальне навантаження при рівномірному розподілі 5 кг.
1

ATLANT
Позначення моделі і
виконання виробу
Кліматичний клас
виробу
Нормативний
документ

1.19 Вбудований прилад

Клас
енергоефективності
виробу

1.20 Вміст золота, г

Знаки відповідності

1.18 Відділення без утворення інею (No Frost)

Кількість, шт.

Параметри, що відповідають найменуванням, вказані в
гарантійній карті.

6 Т Е Х Н І Ч Н І Х А РА К Т Е Р И С Т И К И І

Загальний об’єм холодильника, дм3:
Корисний об’єм, дм3:
– холодильной камери:
– морозильной камери:
Номінальна потужність заморожування:
Номінальна напруга:
Номінальний струм:
Холодоагент: R600a/ Спінювач: C-Pentane
Маса холодоагенту:
Вироблено в Республіці Білорусь
ЗАТ «АТЛАНТ», пр. Переможців, 61, м.
Мінськ

1.21 Вміст срібла, г
Примітка – Визначення технічних характеристик проводиться в
спеціально обладнаних лабораторіях за визначеними методиками.

Рисунок 9 – табличка
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