Інструкція з експлуатації
Руководство по эксплуатации
Морозильник - скриня
Морозильник - ларь
NORD F 250

Будь ласка, уважно прочитайте перед використанням
наших продуктів.
Будь ласка, збережіть цю інструкцію належним чином
для використання в майбутньому
Пожалуйста,
внимательно
прочитайте
перед
использованием наших продуктов.
Пожалуйста, сохраните эту инструкцию должным
образом для использования в будущем
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RoHS

Морозильні прилади маять декларації про відповідність технічним регламентам,
прийнѐтим в Україні. Морозильні прилади відповідаять вимогам Технічного
регламенту обмеженнѐ використаннѐ деѐких небезпечних речовин в електричному
та електронному обладнанні, затвердженого постановоя Кабінету Міністрів
України, а також вимогам Директиви Європейського Парламенту та Ради
Європейського Соязу 2002/95 / ЄС, згідно з ѐкими максимальна концентраціѐ свинця,
ртуті, шестивалентного хрому, полібромбіфенілу і полібромдіфеніловіх ефірів не
перевищую 0,1%, кадмія - 0,01%.
________________________________________________________________________
Морозильные приборы имеят декларации о соответствии техническим
регламентам, принѐтым в Украине. Морозильные приборы соответствуят
требованиѐм Технического регламента ограничениѐ использованиѐ некоторых
опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, утвержденного
постановлением Кабинета Министров Украины, а также требованиѐм Директивы
Европейского Парламента и Совета Европейского Сояза 2002/95 / ЕС, согласно
которым максимальнаѐ концентрациѐ свинца, ртути, шестивалентного хрома ,
полибромбифенилу и полибромдифенилових эфиров не превышает 0,1%, кадмиѐ 0,01%.
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ВВЕДЕНИЕ

RUS

Спасибо за выбор нашей продукции. Мы уверены, что Вы будете
использовать нашу продукция с удовольствием.
Перед тем как использовать морозильник, рекомендуем
внимательно ознакомитьсѐ с Руководством, в котором содержитсѐ
подробнаѐ информациѐ о его эксплуатации и функциѐх.
•
Пожалуйста, убедитесь, что все ляди, используящие данный
морозильник ознакомлены с Руководством и мерами безопасности. Важно,
чтобы установка морозильника была правильно выполнена и в
соответствии с общепринѐтыми требованиѐми безопасности, а также в
соответствии с требованиѐми указанными в настоѐщем Руководстве .
•
Рекомендуем Вам хранить данное Руководство вместе с
морозильником длѐ обращениѐ к нему в будущем и/или, если оно понадобитсѐ следуящим пользователѐм .
•
Данный морозильник предназначен длѐ использованиѐ в быту,
кухнѐх-столовых, в магазинах, офисах и других подобных местах
•
Производитель равно как импортер не несут ответственности перед
конечным пользователем, если он по каким-то причинам не ознакомилсѐ с
Руководством должным образом. Если по каким-то причинам Руководство
было утерѐно или испорчено, Вы всегда можете обратитьсѐ в справочнуя
службу, либо самостоѐтельно ознакомитьсѐ/скачать Руководство на
официальном сайте www .nord.ua .
•
Если Вы заметили, что морозильник работает неправильно, обратитесь к разделу «Поиск и устранение неисправностей». Если
информации в данном разделе недостаточно, свѐжитесь со справочной
службой по вопросам гарантийного и сервисного обслуживаниѐ по
телефону горѐчей линии 0-800-505-204 (звонок по Украине бесплатный)
длѐ получениѐ помощи или вызова уполномоченного специалиста.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
Распаковка морозильника
Внимание: В целѐх предотвращениѐ травм передвигать морозильник
должны не менее двух человек.
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•
Удалите упаковочные ленты, скотч и наклейки до начала эксплуатации (кроме наклейки с техническими характеристиками
морозильника) .
•
Остатки клеѐ после удалениѐ наклеек и скотча можно легко смыть,
нанесѐ небольшое количество жидкого моящего средства длѐ посуды и
слегка потерев. Затем протрите это место влажной трѐпкой и протрите
насухо.
•
Не используйте острые инструменты, растворители, горячие
жидкости и металлические щетки длѐ удалениѐ остатков клеѐ, так как это
может повредить поверхность морозильника.
•
Передвигаѐ морозильник, не наклонѐйте его более чем на 45° от
вертикального положениѐ.

Общие правила техники безопасности
и ежедневного использованиѐ
•
Храните продукты питаниѐ в соответствии с рекомендациѐми от
производителѐ. Никогда не используйте механические или иные
приспособлениѐ длѐ ускорениѐ процесса оттаиваниѐ, если иное не
одобрено изготовителем.
•
Не пытайтесь ремонтировать морозильник самостоѐтельно. Это
опасно длѐ Вас и технических параметров морозильника. Лябое
повреждение кабелѐ может привести к короткому замыкания, возгорания
или поражения электрическим током.
•
Будьте осторожны и внимательны, чтобы не повредить трубки
морозильного контура.
•
Соблядайте размещение допустимого количества продуктов, чтобы
обеспечить нормальнуя циркулѐция воздуха.
•
Не размещайте горѐчие предметы вблизи пластиковых деталей
данного прибора.
•
Не храните в морозильнике бутылки или банки с напитками
(особенно газированные напитки).
•
Не перегружайте корзины.
•
Не употреблѐйте фруктовый лед или кубики простого льда прѐмо из
морозильника, так как это может привести ожогу холодом.
•
Не замораживайте повторно ранее размороженные продукты.
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Безопасность детей
и лиц с ограниченными способностѐми
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Не рекомендуетсѐ пользоватьсѐ прибором детѐм, лядѐм с
ограниченными физическими или умственными способностѐми, лядѐм с
недостаточным опытом и знаниѐми о приборе, за исклячением случаев
использованиѐ прибора под надзором лядей, ответственных за их
безопасность.

Безопасность при работе с электричеством
•
Удалите упаковку и выполните проверку прибора. При обнаружении
механических повреждений не вклячайте морозильник в сеть. Обратитесь
в магазин, в котором он был приобретен. В этом случае сохраните все
упаковочные материалы.
•
После транспортировки рекомендуетсѐ выждать примерно 4 часа
перед подклячением морозильника.
•
При первом вклячении морозильника не загружайте в него
продукты сразу, дайте морозильнику набрать необходимуя температуру в
течении 24 часов. Морозильник должен быть подклячен только к
однофазной сети переменного тока ~ 220-240В/50Гц. Если у Вас бываят
скачки напрѐжениѐ, то рекомендуетсѐ использовать стабилизатор
напрѐжениѐ с автоматической регулировкой напрѐжениѐ.
•
Напрѐжение в розетке должно соответствовать показателѐм
аппарата, розетка также должна быть с заземлением. Рекомендуетсѐ
подклячение морозильника в отдельнуя розетку, к которой не будут
подклячатьсѐ другие электрические приборы. Не используйте удлинитель!
•
Убедитесь, что вилка и шнур питаниѐ не повреждены. В противном
случае, повреждение может привести к короткому замыкания, поражения
электрическим током или перегреву и даже вызвать пожар.
•
Отклячайте морозильник (из сети электропитаниѐ в том числе)
перед очисткой или его перемещением.
•
При отклячении морозильника от розетки всегда придерживайте
вилку. Не тѐните за шнур питаниѐ.
•
Лябой электрический компонент может быть заменен или
отремонтирован только представителем сертифицированной сервисной
службы. Должны использоватьсѐ только оригинальные запасные части.
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•
Не используйте/не держите другие электрические аппараты, такие,
как аппараты длѐ приготовлениѐ мороженого внутри морозильника, если
это не одобрено заводом-изготовителем.
Внимание: в случае необходимости выполнениѐ каких либо процедур с
морозильником (перемещение, чистка и т.д.) необходимо сначала
отклячить морозильник от сети. По окончания работ снова подклячите
морозильник к сети.

Хладагент и риск возникновениѐ пожара
•
Морозильник содержит небольшое количество хладагента (R600a) в
морозильном контуре.
•
Если морозильник содержит хладагент R600a, который не опасен
длѐ окружаящей среды, но горяч, убедитесь, что трубки с хладагентом не
были повреждены во времѐ транспортировки и монтажа, иначе утечка
хладагента может привести к пожару. В случае если утечка хладагента
(R600a) произошла, держите зажженные свечи, лампы и другие предметы с
открытым пламенем и иные источники воспламенениѐ подальше от
морозильника и тщательно проветрите помещение, чтобы избежать риска
возникновениѐ пожара и повреждениѐ глаз.
•
Не храните в морозильнике предметы, которые обладаят
легковоспламенѐящимсѐ составом (например, спреи и аэрозоли) или
взрывчатые вещества.
•
Площадь помещениѐ должна быть не менее 1м на 8 г хладагента
(R600a). Количество хладагента в Вашем морозильнике указано на
технической этикетке на корпусе.
3

УСТАНОВКА МОРОЗИЛЬНИКА
Вентилѐциѐ морозильника
В целѐх повышениѐ эффективности системы охлаждениѐ и сохранениѐ
энергии необходимо обеспечивать хорошуя вентилѐция вокруг
морозильника длѐ отвода тепла. По этой причине, вокруг морозильника
должно быть достаточно свободного пространства. Рекомендуетсѐ: не
менее 75 мм от задней стены, не менее 100 мм по бокам.
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Примечание:
Морозильный прибор выполнѐет свои функции при условии
соблядениѐ
требований
климатического
класса.
Соответствие климатического класса приведено в
таблице. Климатический класс Вашего прибора указан в
технической этикетке на корпусе и указан в разделе
технических характеристик данного Руководства

Климатический
класс
SN
N
ST
T

Температура
окружаящей
среды
от +10°С до +32°С
от +16°С до +32°С
от +16°С до +38°С
от +16°С до +43°С

•
Устанавливайте Ваш морозильник в сухом месте подальше от
источников большой влажности.
•
Размещайте морозильник вдали от прѐмых солнечных лучей, дождѐ
или снега. Также устанавливайте морозильник на расстоѐнии от источников
тепла, таких как печки/плиты, радиаторы отоплениѐ, камины или
обогреватели.
•
Морозильник не предназначен длѐ эксплуатации в гаражах или на
открытых площадках .
•
Не накрывайте морозильник.

Установка морозильника
Выравнивание прибора необходимо длѐ устранениѐ вибрации.
Рекомендуем Вам выравнивать следуящим образом:
1. Подкатите морозильник на место установки.
2. Откручивайте регулируемые ножки до момента касаниѐ их с полом.
3. При необходимости передвиньте морозильник.

После установки
После установки морозильника, необходимо тщательно его протереть
перед использованием. Рекомендации по уходу за морозильникам
указаны в главе «ЧИСТКА ПРИБОРА».

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Энергосбережение
Длѐ экономии электроэнергии советуем Вам следовать следуящим
рекомендациѐм:
•
Не держите дверь морозильника подолгу открытой.
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•
Не устанавливайте температуру ниже (холоднее), чем Вам на самом
деле необходимо.
•
Не размещайте в морозильнике недавно приготовленные (теплые)
продукты питаниѐ.
•
Устанавливайте
морозильник
в
хорошо
вентилируемых
помещениѐх.

Замораживание
•
Рекомендуетсѐ делить продукты на небольшие порции/части, что
позволит им быстро и полностья замораживатьсѐ, а также быстро
порционно размораживатьсѐ.
•
Закрывайте или упаковывайте продукты, имеящие сильный и/или
резкий запах.
•
Храните продукты в герметичной (воздухонепроницаемой)
аляминиевой упаковке или полиэтиленовой пищевой пленке.
•
Не позволѐйте свежим не замороженным продуктам касатьсѐ уже
замороженных, чтобы избежать нагрева (повышение температуры)
последних.
•
Будьте осторожны с замороженными продуктами: соприкосновение
открытых кожных покровов с сильно замороженными продуктами может
привести к ожогу морозом.
•
Рекомендуетсѐ указывать даты на продуктах, чтобы отслеживать
времѐ хранениѐ.

Хранение замороженных продуктов
•
Убедитесь, что замороженные продукты правильно хранились
продавцом.
•
Размороженные продукты быстро портѐтсѐ, и не рекомендуетсѐ
замораживать их повторно. Не превышайте срок хранениѐ указанный
производителем продуктов.
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ОПИСАНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА
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NORD F 250

1. Шкаф в сборе
2. Отверстие слива талой воды
3. Ручка двери
4. Корзина проволочнаѐ

5. Шнур питаниѐ
6. Решетка вентилѐционнаѐ
7. Панель контролѐ температуры
8. Опора

Примечание:
Благодарѐ постоѐнной модификации наших изделий,
Ваш морозильник может
незначительно отличатьсѐ от описаниѐ в данной инструкции по эксплуатации, но его функции и
правила эксплуатации остаятсѐ прежними.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
NORD F 250

Габаритные размеры (мм) (Ш х Г х В)
Общий объем (л)
Общий объем хранениѐ (л)
Потребление электроэнергии, кВт·ч/24ч (кВт·ч/год)
Класс энергоэффективности
Марка компрессора
Касс климатического исполнениѐ
Номинальное напрѐжение / Частота
Номинальнаѐ мощность (Вт)
Номинальный ток (A)
Класс защиты от поражениѐ электрическим током
Вспениватель теплоизолѐции
Хладагент, масса
Мощность замораживаниѐ (кг/24ч)
Сохранение температуры без электроэнергии (мин.)
Вес нетто (кг)
Шум, дБ

985*600*850
249
249
0,67 (246)
A+
PZ75H1X
N/SN/ST/T
220V-240V~/50Hz
140
1.4
I
Cyclopentane
R600a, 66g
12
2600
37
41

УПРАВЛЕНИЕ
Подклячите морозильнуя камеру к
источнику питаниѐ и индикатор "Power"
(зеленаѐ лампочка) будет светить.
Индикатор "Run" (краснаѐ лампочка) будет
светить во времѐ работы компрессора.
Температура
камеры
регулируетсѐ
с
помощья ручки термостата. Номера 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 не означаят
конкретные температуры, чем меньше число, тем температура внутри
будет выше и наоборот. Пользователь может выбрать зону нужной
температуры в соответствии с его потребностѐми:
• Длѐ охлаждениѐ, регулѐтор температуры должен быть установлен в
зоне «COOLING»;
• Длѐ замораживаниѐ, регулѐтор температуры должен быть установлен
в зоне «FREEZING»;
• Длѐ быстрого замораживаниѐ, регулѐтор температуры должен быть
установлен в зоне «SUPER».
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ЧИСТКА ПРИБОРА
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Внимание! Морозильник должен быть отклячен от сети перед
началом и вовремѐ чистки, иначе возникает опасность поражениѐ
электрическим током!

Внешнѐѐ очистка
Длѐ поддержаниѐ хорошего внешнего вида Вашего морозильника,
необходимо регулѐрно чистить его.
•
Наносите воду на ткань (трѐпку), а не на поверхность морозильника.
Это обеспечит равномерное распределение влаги на поверхности.
•
Нанесите на двери, ручки и корпус морозильника мѐгкое моящее
средство, а, затем, насухо вытрете мѐгкой тканья.

Внимание!
•
Не используйте острые предметы длѐ уборки, чтобы не поцарапать
поверхность морозильника.
•
Не используйте растворители, автомобильные моящие средства,
отбеливатели, эфирные масла, абразивные чистѐщие средства или
органические растворители, такие как бензол длѐ очистки морозильника.
Они могут повредить поверхность морозильника и/или привести к пожару.

Внутреннѐѐ очистка
Вы должны чистить морозильник регулѐрно. Протрите морозильник
изнутри слабым раствором бикарбоната соды, а затем смойте теплой
водой, используѐ отжатуя губку или трѐпку. Протрите насухо все перед
помещением корзин на место. Тщательно протрите все поверхности и
съемные части.
Если слой инеѐ слишком большой, то Вам необходимо выполнить
следуящие действиѐ:
1. Извлечь все продукты, полки, аксессуары, корзины, отклячить
морозильник от электросети и оставить дверь открытой. Проветрить
помещение, чтобы ускорить процесс размораживаниѐ.
2. По завершении размораживаниѐ, очистить морозильнуя камеру
согласно рекомендациѐм, приведенным выше.
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Внимание! Не используйте острые предметы длѐ удалениѐ инеѐ из
морозильной камеры. Только после полного осушениѐ внутренней
поверхности морозильной камеры, Вы можете подклячить морозильник к
электросети.

Чистка дверных уплотнителей
Позаботьтесь, чтобы дверные уплотнители всегда были чистыми. Липкие
продукты питаниѐ и напитки, касаѐсь уплотнителѐ, могут затем вызывать
прилипание уплотнителѐ к дверной рамке морозильника и рвать
уплотнитель при открытии двери. Протирайте уплотнитель мѐгким
моящим средством и теплой водой, затем насухо вытирайте.

Внимание! Только после того, как дверные уплотнители полностья
высушены, Вы можете вклячить морозильник в электросеть.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если у Вас возникли проблемы с Вашим морозильником или Вы
обеспокоены тем, что морозильник работает неправильно, Вы можете
выполнить несколько простых операций, прежде чем обращатьсѐ в
сервисный центр.
Внимание!
Не
пытайтесь
самостоѐтельно
ремонтировать
морозильник. Если Вы не смогли устранить проблему, выполнив
нижеуказанные действиѐ, обратитесь к квалифицированному электрику,
сервисному менеджеру или в магазин, где морозильник был
приобретен.
Проблема
Устройство не
работает
правильно

Возможные причины и варианты решений
Убедитесь в том, что кабель питаниѐ подклячен к розетке
должным образом.
Это ѐвлѐетсѐ нормой, если морозильник вклячен длѐ
защиты компрессора.
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Шумы из
морозильника

Мотор работает
безостановочно

Слой инеѐ
наблядаетсѐ
внутри
морозильника
Температура
внутри слишком
высока

Следуящие шумы ѐвлѐятсѐ нормой:
• Шум работы компрессора.
• Булькаящий звук похож на кипение воды.
• Потрескивание во времѐ размораживаниѐ.
• Щелчки перед стартом работы компрессора
• Температура установлена ниже необходимой.
• Большой объем теплых продуктов был недавно помещен
в морозильник.
• Температура окружаящей среды очень высокаѐ.
• Дверь открыта продолжительное времѐ, либо часто
открываятсѐ.
• Первое вклячение морозильника либо вклячение после
длительного перерыва.
Убедитесь, что продукты не препѐтствуят циркулѐции
воздуха. Проконтролируйте, чтобы дверь была плотно
закрыта. Длѐ удалениѐ инеѐ, пожалуйста, обратитесь к
главе «ЧИСТКА ПРИБОРА».
Возможно, Вы оставили дверь надолго открытой, слишком
часто открывали дверь, что-то мешает двери закрытьсѐ,
морозильник установлен без соблядениѐ необходимой
дистанции от стен, электроприборов и т .п.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА
При выклячении морозильника на продолжительный срок, необходимо
выполнить следуящие действиѐ:
1. Извлеките продукты, отклячите прибор от электрической сети.
2. Тщательно протрите морозильник изнутри.
3. Зафиксируйте дверь в полуоткрытом состоѐнии.
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УТИЛИЗАЦИЯ МОРОЗИЛЬНИКА
Утилизациѐ морозильного прибора производитсѐ в соответствии с
нормами и правилами, принѐтыми местной администрацией.
Основные этапы утилизации:
• отсоедините от сети вилку и перережьте сетевой шнур;
• корпус, глухие двери, боковые части оборудованиѐ
подлежат захоронения на полигонах бытовых и
промышленных отходов по правилам и требованиѐм,
установленным местной администрацией;
•
сжигание теплоизолѐции корпуса, боковых частей категорически
запрещаетсѐ ввиду образованиѐ при горении токсических веществ;
•
компрессор, пуско-защитное реле, проводка, теплообменники,
аляминиевый профиль дверей, вентилѐторы могут утилизироватьсѐ как
лом черных и цветных металлов на предприѐтиѐх по переработке металла;
•
элементы
стеклѐнной
структуры
утилизируятсѐ
специализированном предприѐтии по утилизации стекла,

на

•
лампы освещениѐ утилизируятсѐ на специализированном
предприѐтии по утилизации ляминесцентных ламп.
Правильнаѐ утилизациѐ морозильного прибора, после окончаниѐ срока
службы (эксплуатации), поможет предотвратить потенциально вредное
воздействие на окружаящуя среду и здоровье человека.
Этот морозильный прибор содержит компоненты из горячего материала
и не может быть утилизирован с обычным бытовым мусором (отходами) .
Длѐ получениѐ более подробных сведений об утилизации старого
оборудованиѐ обратитесь в администрация города или службу,
занимаящуясѐ утилизацией.
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Спасибі за вибір нашої продукції. Ми впевнені, що Ви будете
використовувати нашу продукція із задоволеннѐм.
Перед тем ѐк використовувати морозильник, рекомендуюмо уважно
ознайомитисѐ з Інструкціюя, у ѐкій прописана докладна інформаціѐ про
його експлуатація й функції.
•
Будь ласка, переконайтесѐ, що всі ляди, що використовуять даний
морозильник ознайомлені з Інструкціюя і заходами безпеки. Важливо, щоб
установка морозильника була правильно виконана й відповідно до
загальноприйнѐтих вимог безпеки, а також відповідно до вимог зазначених
в цій Інструкції.
•
Рекомендуюмо Вам зберігати дану Інструкція разом з
морозильником длѐ звертаннѐ до неї в майбутньому й/або, ѐкщо вона
знадобитьсѐ наступним користувачам .
•
Даний морозильник призначений длѐ використаннѐ в побуті,
кухнѐх-їдальнѐх, у магазинах, офісах і інших подібних місцѐх
•
Виробник так само ѐк і імпортер не несуть відповідальності перед
кінцевим користувачем, ѐкщо він з ѐкихось причин не ознайомивсѐ з
Інструкціюя належним чином. Якщо з ѐкихось причин Інструкція було
загублено або зіпсоване, Ви завжди можете звернутисѐ в довідкову службу,
або самостійно ознайомитисѐ/скачати Інструкція на офіційному сайті www
.nord.ua .
•
Якщо Ви помітили, що морозильник працяю неправильно,
звернітьсѐ до розділу «Пошук і усуненнѐ несправностей». Якщо інформації
в даному розділі недостатньо, зв'ѐжітьсѐ з довідковоя службоя з питань
гарантійного й сервісного обслуговуваннѐ по телефону гарѐчої лінії 0-800505-204 (дзвінок по Україні безкоштовний) длѐ одержаннѐ допомоги або
виклику вповноваженого фахівцѐ.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Розпакуваннѐ морозильника
Увага: З метоя запобіганнѐ травм пересувати морозильник повинні не
менш двох лядей.
13
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•
Вилучите пакувальні стрічки, скотч і наклейки до початку
експлуатації ( крім наклейки з технічними характеристиками морозильника)
.
•
Залишки клея післѐ видаленнѐ наклейок і скотча можна легко змити
невеликоя кількістя рідкого мийного засобу длѐ посуду. Потім протріть це
місце вологоя ганчіркоя й протріть насухо.
•
Не використовуйте гострі інструменти, розчинники, горячі рідини й
металеві щітки длѐ видаленнѐ залишків клея, тому що це може ушкодити
поверхня морозильника.
•
Пересуваячи морозильник, не нахилѐйте його більш ніж на 45° від
вертикального положеннѐ.

Загальні правила техніки безпеки
і щоденного використаннѐ
•
Зберігаюте продукти харчуваннѐ відповідно до рекомендацій від
виробника. Ніколи не використовуйте механічні або інші пристосуваннѐ длѐ
прискореннѐ процесу відтаваннѐ, ѐкщо інше не схвалене виробником.
•
Не намагайтесѐ ремонтувати морозильник самостійно. Це
небезпечно длѐ Вас і технічних параметрів морозильника. Будь-ѐке
ушкодженнѐ кабеля може привести до короткому замиканнѐ, пожежі або
поразки електричним струмом.
•
Будьте обережні й уважні, щоб не ушкодити трубки морозильного
контуру.
•
Дотримуйтесь розміщеннѐ припустимої кількості продуктів, щоб
забезпечити нормальну циркулѐція повітрѐ.
•
Не розміщуйте гарѐчі предмети поблизу пластикових деталей
даного приладу.
•
Не зберігайте плѐшки або банки з напоѐми (особливо газовані
напої).
•
Не перевантажуйте кошика
•
Не вживайте фруктовий лід або кубики простого льоду прѐмо з
морозильника, тому що це може привести до опіку морозом.
•
Не заморожуйте повторно раніше розморожені продукти.

14

UKR
Безпека дітей
і осіб з обмеженими здатностѐми
Не рекомендуютьсѐ користуватисѐ приладом дітѐм, лядѐм з обмеженими
фізичними або розумовими здатностѐми, лядѐм з недостатнім досвідом і
знаннѐми про прилад, за винѐтком випадків використаннѐ приладу під
наглѐдом лядей, відповідальних за їхня безпеку.

Безпека при роботі з електрикоя
•
Вилучите упаковку і виконайте перевірку приладу. При виѐвленні
механічних ушкоджень не вклячайте морозильник у мережу. Звернітьсѐ в
магазин, у ѐкому він був придбаний. У цьому випадку збережіть всі
пакувальні матеріали.
•
Післѐ транспортуваннѐ рекомендуютьсѐ виждати приблизно 4
години перед підкляченнѐм морозильника.
•
При першому вкляченні морозильника не завантажуйте в нього
продукти відразу, дайте морозильнику набрати необхідну температуру за
24 години. Морозильник повинен бути підклячений тільки до однофазної
мережі змінного струму ~ 220-240В/50Гц. Якщо у Вас буваять перегони
напруги, то рекомендуютьсѐ використовувати стабілізатор напруги з
автоматичним регуляваннѐм напруги.
•
Напруга в розетці повинна відповідати показникам апарата, розетка
також повинна бути із заземленнѐм. Рекомендуютьсѐ підкляченнѐ до
окремої розетки, до ѐкої не будуть підклячатисѐ інші електричні прилади.
Не використовуйте подовжувача!
•
Переконайтесѐ, що електричні вилка й шнур не ушкоджені. В
протилежному разі, ушкодженнѐ може привести до короткого замиканнѐ,
поразки електричним струмом або перегріву й навіть привести до пожежі.
•
Відклячайте морозильник ( з мережі електроживленнѐ в тому числі)
перед очищеннѐм або його переміщеннѐм.
•
При відкляченні морозильника від розетки завжди притримуйте
вилку . Не тѐгніть за електричний шнур.
•
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•
Будь-ѐкий електричний компонент може бути замінений або
відремонтований тільки представником сертифікованої сервісної служби.
Повинні використовуватисѐ тільки оригінальні запасні частини.
•
Не використовуйте/не тримаюте інші електричні апарати, такі, ѐк
апарати длѐ готуваннѐ морозива усередині морозильного або
морозильного відділень морозильника, ѐкщо це не схвалене заводомвиробником.

Увага: ѐкщо буде потреба виконаннѐ ѐких-небудь

процедур з
морозильником (переміщеннѐ, чищеннѐ і т.д.) необхідно спочатку
відклячити морозильник від мережі. По закінчення робіт знову підклячите
морозильник до мережі.

Холодоагент і ризик виникненнѐ пожежі
•
Морозильник містить невелику кількість холодоагенту (R600a) у
морозильному контурі.
•
• Якщо морозильник містить холодоагент R600a, ѐкий безпечний
длѐ навколишнього середовища, але горячий, переконайтесѐ, що трубки з
холодоагентом не були ушкоджені під час транспортуваннѐ й монтажу,
інакше витік холодоагенту може спричинити пожежу . У випадку ѐкщо витік
холодоагенту (R600a) відбувсѐ, тримайте запалені свічі, лампи й інші
предмети з відкритим полум'ѐм, а також джерела запаленнѐ подалі від
морозильника й ретельно провітрите приміщеннѐ, щоб уникнути ризику
виникненнѐ пожежі й ушкодженнѐ очей.
•
Не зберігайте в морозильнику предмети, ѐкі маять легкозаймистий
склад (наприклад, спреї й аерозолі) або вибухові речовини.
3

•
Площа приміщеннѐ повинна бути не менш 1м на 8 г холодоагенту
(R600a). Кількість холодоагенту у Вашому морозильнику зазначена на
технічній етикетці на корпусі.
•
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Вентилѐціѐ морозильника
З метоя підвищеннѐ ефективності системи охолодженнѐ й збереженнѐ
енергії необхідно забезпечувати гарну вентилѐція навколо морозильника
длѐ відводу тепла. Із ціюї причини, навколо морозильника повинно бути
досить вільного простору - не менш 75 мм від задньої стіни, не менш 100
мм до стелі, не менш 100 мм із боків.
Примітка:
Морозильний прилад виконую свої функції за умови
дотриманнѐ вимог кліматичного класу. Відповідність
кліматичного класу наведена в таблиці. Кліматичний клас
Вашого приладу зазначений у технічній етикетці на
корпусі й зазначений у розділі технічних характеристик
ціюї Інструкції

Кліматичний
клас
SN
N
ST
T

Температура
навколишнього
середовища
від +10°С до +32°С
від +16°С до +32°С
від +16°С до +38°С
від +16°С до +43°С

•
Встановляйте Ваш морозильник у сухому місці подалі від джерел
великої вологості.
•
Розміщуйте морозильник у далині від прѐмих сонѐчних променів,
дощу або снігу. Також встановляйте морозильник на відстані від джерел
тепла, таких ѐк грубки/плити, радіатори опаленнѐ, каміни або обігрівачі.
•
Морозильник не призначений длѐ експлуатації в гаражах або на
відкритих майданчиках.
•
Не накривайте морозильник.

Установка морозильника
Вирівняваннѐ приладу необхідно длѐ усуненнѐ вібрації. Рекомендуюмо
Вам вирівнявати в такий спосіб:
1. Підкотіть морозильник на місце встановленнѐ.
2. Відкручуйте регульовані ніжки до моменту торканнѐ їх з підлогоя.
4. При необхідності пересуньте морозильник.

Післѐ установки
Післѐ установки морозильника, необхідно ретельно його протерти перед
використаннѐм. Рекомендації з доглѐду за морозильником зазначені в
главі «ЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ».
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КОРИСНІ ПОРАДИ Й РЕКОМЕНДАЦІЇ
Енергозбереженнѐ
Длѐ економії електроенергії радимо Вам додержуватисѐ наступних
рекомендацій:
•
Не тримайте дверей морозильника подовгу відкритими.
•
Не встановляйте температуру нижче (морозніше), чим Вам
насправді необхідно.
•
Не розміщуйте в морозильнику нещодавно приготовлені (теплі)
продукти харчуваннѐ.
•
Встановляйте морозильник у добре вентильованих приміщеннѐх.

Заморожуваннѐ
•
Рекомендуютьсѐ ділити продукти на невеликі порції/частини, що
дозволить їм швидко й повністя заморожуватисѐ, а також швидко
порціонно розморожуватисѐ.
•
Закривайте або упаковуйте продукти, що маять сильний і/або
різкий запах.
•
Зберігайте продукти в герметичній упаковці.
•
Не дозволѐйте свіжим не замороженим продуктам торкатисѐ вже
заморожених, щоб уникнути нагріваннѐ (підвищеннѐ температури)
останніх.
•
Будьте обережні із замороженими продуктами: зіткненнѐ відкритих
шкірних покривів із сильно замороженими продуктам може привести до
опіку морозом.
•
Рекомендуютьсѐ вказувати дати на продуктах, щоб відслідковувати
час зберіганнѐ.

Зберіганнѐ заморожених продуктів
•
Переконайтесѐ, що заморожені продукти правильно зберігалисѐ
продавцем.
•
Розморожені продукти швидко псуятьсѐ, і не рекомендуютьсѐ
заморожувати їх повторно. Не перевищуйте строк зберіганнѐ зазначений
виробником продуктів.
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ОПИС МОРОЗИЛЬНИКА
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NORD F 250

1. Шафа в зборі
2. Отвір зливу талої води
3. Ручка двері
4. Кошик з дроту

5. Шнур живленнѐ
6. Решітка вентилѐційна
7. Панель контроля температури
8. Опора

Примітка: Завдѐки постійній модифікації наших виробів, Ваш морозильник може незначно відрізнѐтисѐ
від опису в даній інструкції длѐ експлуатації, але його функції й правила експлуатації залишаятьсѐ
незмінними.
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ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
NORD F 250

Габаритні розміри (мм) (Ш х Г х В)
Загальний обсѐг (л)
Загальний обсѐг зберіганнѐ (л)
Обсѐг зберіганнѐ морозильної камери (л)
Споживаннѐ електроенергії, кВт·г/24г (кВт·г/рік)
Клас енергоефективності
Марка компресора
Клас кліматичного виконаннѐ
Номінальна напруга / Частота
Номінальна потужність (Вт)
Номінальний струм (A)
Клас захисту від ураженнѐ електричним струмом
Вспениватель теплоізолѐції
Холодоагент, маса
Потужність заморожуваннѐ (кг / 24г)
Збереженнѐ температури без електроенергії (хв.)
Вага нетто (кг)
Шум, дБ

985*600*850
249
249
249
0,67 (246)
A+
PZ75H1X
N/SN/ST/T
220V~240/50Hz
140
1.4
I
Cyclopentane
R600a, 66g
12
2600
37
41

УПРАВЛІННЯ
Підклячіть морозильну камеру до джерела
живленнѐ і індикатор "Power" (зелена
лампочка) буде світити.
Індикатор "Run" (червона лампочка) буде
світити під час роботи компресора.
Температура камери регуляютьсѐ за
допомогоя ручки термостата. Номери 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 не означаять конкретні температури, чим менше число, тим
температура всередині буде вище і навпаки. Користувач може вибрати
зону потрібної температури в відповідно до його потреб:
• Длѐ охолодженнѐ, регулѐтор температури повинен бути встановлений
в зоні «COOLING»;
• Длѐ заморожуваннѐ, регулѐтор температури повинен бути
встановлений в зоні «FREEZING»;
• Длѐ швидкого заморожуваннѐ, регулѐтор температури повинен бути
встановлений в зоні «SUPER».
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ЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ
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Увага! Морозильник повинен бути відклячений від мережі перед
початком і під час чищеннѐ, інакше виникаю небезпека поразки
електричним струмом!

Зовнішню очищеннѐ
Длѐ підтримки гарного зовнішнього виглѐду Вашого морозильника,
необхідно регулѐрно чистити його.
•
Наносіть воду на тканину (ганчірку), а не на поверхня
морозильника. Це забезпечить рівномірний розподіл вологи на поверхні.
•
Нанесіть на двері, ручки й корпус морозильника м'ѐкий мийний
засіб, а, потім, насухо витріть м'ѐкоя тканиноя.

Увага!
•
Не використовуйте гострі предмети длѐ прибираннѐ, щоб не
подрѐпати поверхня морозильника.
•
Не використовуйте розчинники, автомобільні мийні засоби,
відбілявачі, ефірні масла, абразивні засоби, що чистѐть, або органічні
розчинники, такі ѐк бензол длѐ очищеннѐ морозильника. Вони можуть
ушкодити поверхнѐ морозильника й/або спричинити пожежу.

Внутрішню очищеннѐ
Ви повинні чистити морозильник регулѐрно. Протріть морозильник
зсередини слабким розчином бікарбонату соди, а потім змийте теплоя
водоя, використовуячи віджату губку або ганчірку. Протріть насухо все
перед розміщеннѐм полиць, ѐщиків і кошиків по місцѐх. Ретельно протріть
усі поверхні й знімні частини.
Якщо шар інея занадто великий, то Вам необхідно виконати наступні дії:
1. Витѐгти всі продукти, полиці, аксесуари, кошики, відклячити
морозильник від електромережі й залишити двері відкритими. Провітрити
приміщеннѐ, щоб прискорити процес розморожуваннѐ.
2. По завершення розморожуваннѐ, очистити морозильну камеру згідно з
рекомендаціѐми, наведеним вище.
Увага! Не використовуйте гострі предмети длѐ видаленнѐ інея з
морозильної камери. Тільки післѐ повного осушеннѐ внутрішньої поверхні
морозильної камери, Ви можете підклячити морозильник до
електромережі.
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Чищеннѐ дверних ущільнявачів

Подбайте, щоб дверні ущільнявачі завжди були чистими. Липкі продукти
харчуваннѐ й напої, торкаячись ущільнявача, можуть потім викликати
прилипаннѐ ущільнявача до дверної рамки морозильника й рвати
ущільнявач при відкритті дверей. Протирайте ущільнявач м'ѐким мийним
засобом і теплоя водоя, потім насухо витирайте.

Увага! Тільки післѐ того, ѐк дверні ущільнявачі повністя висушені, Ви
можете вклячити морозильник у електромережу.

ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Якщо у Вас виникли проблеми з Вашим морозильником або Ви
стурбовані тим, що морозильник працяю неправильно, Ви можете
виконати кілька простих операцій, перш ніж звертатисѐ в сервісний
центр.
Увага! Не намагайтесѐ самостійно ремонтувати морозильник. Якщо Ви
не змогли усунути проблему, виконавши наведені нижче дії, звернітьсѐ
до кваліфікованого фахівцѐ, сервісного менеджера або в магазин, де
морозильник був придбаний.
Проблема
Обладнаннѐ
працяю не
правильно
Шуми з
морозильника

Можливі причини й варіанти рішень
Переконайтесѐ в тому, що кабель живленнѐ
підклячений до розетки належним чином.
Це ю нормоя, ѐкщо морозильник вклячений длѐ
захисту компресора.
Наступні шуми ю нормоя:
• Шум роботи компресора.
• Звук, що булькаю, схожий на кипіннѐ води.
• Потріскуваннѐ під час розморожуваннѐ.
• Клацаннѐ перед стартом роботи компресора
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Мотор працяю
безперервно

• Температура встановлена нижче необхідної.
• Великий об`юм теплих продуктів був недавно
поміщений у морозильник.
• Температура навколишнього середовища дуже висока.
• Двері відкриті тривалий час, або часто відкриваятьсѐ.
• Перше вкляченнѐ морозильника або вкляченнѐ післѐ
тривалої перерви.

Шар інея
спостерігаютьсѐ
усередині
морозильника

Переконаютесѐ, що продукти не перешкоджаять
циркулѐції повітрѐ. Проконтроляйте, щоб двері були
щільно закриті. Длѐ видаленнѐ інея, будь ласка,
звернітьсѐ до глави «ЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ».

Температура
усередині
занадто висока

Можливо, Ви залишили двері відкритими надовго,
занадто часто відкривали двері, щось заважаю дверѐм
закритисѐ, морозильник установлений без дотриманнѐ
необхідної дистанції від стін, електроприладів і т.п.

ВИМИКАННЯ МОРОЗИЛЬНИКА
При викляченні морозильника на тривалий термін, необхідно виконати
наступні дії:
1. Вийміть продукти, вимкніть прилад від електричної мережі.
2. Ретельно протріть морозильник зсередини.
3. Зафіксуйте двері в напіввідчиненому стані.
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УТИЛІЗАЦІЯ МОРОЗИЛЬНИКА

Утилізаціѐ морозильного приладу проводитьсѐ відповідно до норм і
правил, прийнѐтих місцевоя адміністраціюя .
Основні етапи утилізації:
• від'юднайте від мережі вилку й переріжте мережевий
шнур;
• корпус, глухі двері, бічні частини встаткуваннѐ підлѐгаять
поховання на полігонах побутових і промислових відходів за
правилами
й
вимогам,
установленим
місцевоя
адміністраціюя;
•
спаляваннѐ теплоізолѐції корпуса, бічних частин категорично
заборонѐютьсѐ через утвір при горінні токсичних речовин;
•
компресор, пуско-захисне реле, проводка, теплообмінники,
алямініювий профіль дверей, вентилѐтори можуть утилізуватисѐ ѐк лом
чорних і кольорових металів на підприюмствах по переробці металу;
•
елементи склѐної структури утилізуятьсѐ на спеціалізованому
підприюмстві по утилізації скла,
•
лампи освітленнѐ утилізуятьсѐ на спеціалізованому підприюмстві по
утилізації лямінесцентних ламп.
Правильна утилізаціѐ морозильного приладу, післѐ закінченнѐ терміну
служби (експлуатації), допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу
на навколишню середовище й здоров'ѐ лядини.
Цей морозильний прилад містить компоненти з горячого матеріалу й не
може бути утилізований зі звичайним побутовим сміттѐм (відходами) . Длѐ
одержаннѐ більш докладних відомостей про утилізація старого
встаткуваннѐ звернетесѐ в адміністрація міста або службу, що займаютьсѐ
утилізаціюя.
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З усіх питань стосовно сервісного обслуговуваннѐ Ви можете
звернутисѐ за телефоном гарѐчої лінії:
По всем вопросам сервисного обслуживаниѐ Вы можете обращатьсѐ
по телефону горѐчей линии:

UKR
RUS

0-800-505-204
ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ /
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ФОРМА № 1-ГАРАНТ

Виробник /Производитель: Hefei Hualing Co.,Ltd
Адреса виробництва /Адрес производства:
No.88 Yulan Road, High-tech zone, Hefei, Anhui, China
Ексклязивний імпортер в Україну / Эксклязивный импортер в Украину
ПрАТ «ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС» (код ЕДРПОУ 32289675) /
ЧАО «ТОРГОВЫЙ АЛЬЯНС», (код ЕГРПОУ 32289675)
Адреса/Адрес: вул. Саксаганського 107/47, літ. Б, м. Київ, 01032. / ул.
Саксаганского 107/47, лит. Б, г. Киев, 01032.

1
UKR Виробник (імпортер) гарантую відповідність товару вимогам
прийнѐтих технічних регламентів, при використанні в побутових
(особистих, сімейних, домашніх) цілѐх, не пов'ѐзаних із здійсненнѐм
підприюмницької діѐльності та дотриманні споживачем правил, ѐкі
викладено в експлуатаційних документах.
RUS Изготовитель (импортер) гарантирует соответствие товара
требованиѐм принѐтых технических регламентов, при использовании в
бытовых (личных, домашних, семейных) целѐх, не свѐзанных с
осуществлением предпринимательской деѐтельности и соблядении
потребителем правил, изложенных в эксплуатационных документах.
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2
Гарантійний термін експлуатації товару/ Гарантийный срок
эксплуатации товара
1 рік/ 1 год
При промисловому використанні виробу, використанні виробу в офісах,
підприюмствах сфери обслуговуваннѐ, громадського харчуваннѐ, охорони здоров'ѐ,
освіти і т.ін. виробником встановляютьсѐ гарантійний термін експлуатації - 3
місѐцѐ.
Гарантійний термін експлуатації товару обчисляютьсѐ від дати продажу. Протѐгом
гарантійного терміну експлуатації споживач маю право на безоплатне технічне
обслуговуваннѐ товару або безоплатний ремонт згідно з законодавством країни
споживача.
Гарантіѐ не розповсяджуютьсѐ на лампу освітленнѐ та на комплектуячі вироби, ѐкі
можуть бути знѐті з морозильного приладу без застосуваннѐ будь-ѐких
інструментів: полиці, посуд з полімерних матеріалів (корзини, бар'юри, бар'юрполиці, сосуди овочеві) або інші подібні комплектуячі.
Якщо протѐгом гарантійного терміну товар експлуатувавсѐ з порушеннѐм правил
експлуатації або споживач не виконував рекомендацій підприюмства, що виконую
гарантійне обслуговуваннѐ товару, ремонт здійсняютьсѐ за рахунок споживача.
Морозильний прилад знімаютьсѐ з гарантії в наступних випадках:
порушеннѐ споживачем правил установленнѐ та експлуатації, що
викладені у настанові;
некомплектності і механічних пошкоджень післѐ продажу морозильного
приладу;
виѐвленнѐ слідів впливу хімічних речовин;
використаннѐ виробу не за призначеннѐм;
недбалості при зберіганні, експлуатації та транспортуванні споживачем,
торговельноя або транспортноя організаціѐми;
пошкоджень, визваних екстремальними кліматичними умовами при
транспортуванні, зберіганні та експлуатації;
пошкодженнѐ або порушеннѐ нормальної роботи, визваних тваринами або
комахами;
проведеннѐ ремонту морозильного приладу особами, що не маять на це
відповідного дозволу;
експлуатації морозильного приладу на всіх видах транспорту, ѐкий
рухаютьсѐ;
пошкодженнѐ внаслідок стихії, пожежі, побутових факторів, випадкових
зовнішніх факторів (стрибок напруги в електричній мережі, блискавка і
т.п.).
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При промышленном использовании изделиѐ, использовании
изделиѐ в офисах, предприѐтиѐх сферы обслуживаниѐ, общественного
питаниѐ, здравоохранениѐ, просвещениѐ и т.п. изготовителем
устанавливаетсѐ гарантийный срок эксплуатации - 3 месѐца.
Гарантийный срок эксплуатации товара исчислѐетсѐ со днѐ продажи. В
течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на
бесплатное техническое обслуживание товара или бесплатный ремонт
всоответствии с законодательством страны потребителѐ.
Гарантиѐ не распространѐетсѐ на лампу освещениѐ и на комплектуящие
изделиѐ, которые могут быть снѐты с морозильного прибора без
применениѐ каких-либо инструментов: полки, посуда из полимерных
материалов (корзины, барьеры, барьер-полки, сосуды овощные) или
другие подобные комплектуящие.
Если в течение гарантийного срока товар эксплуатировалсѐ с
нарушением правил эксплуатации или потребитель не выполнѐл
рекомендаций
предприѐтиѐ,
осуществлѐящего
гарантийное
обслуживание товара, ремонт осуществлѐетсѐ за счет потребителѐ.
Морозильный прибор снимаетсѐ с гарантии в следуящих случаѐх:
нарушениѐ потребителем правил установки и эксплуатации,
изложенных в руководстве;
некомплектности и механических повреждений после продажи
морозильного прибора;
обнаружениѐ следов воздействиѐ химических веществ;
использованиѐ изделиѐ не по назначения;
небрежности при хранении, эксплуатации и транспортировании
потребителем, торгуящей или транспортной организациѐми;
повреждений, вызванных экстремальными климатическими
условиѐми при транспортировании, хранении и эксплуатации;
повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных
животными или насекомыми;
проведениѐ ремонта морозильного прибора лицами, не
имеящими на это соответствуящего разрешениѐ;
эксплуатации морозильного прибора на всех видах движущегосѐ
транспорта;
повреждениѐ вследствие стихии, пожара, бытовых факторов,
случайных внешних факторов (скачок напрѐжениѐ в
электрической сети, молниѐ и т.п.).
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3
Термін служби товару / Срок службы товара
10 років/ 10 лет
UKR

При промисловому використанні виробу, використанні виробу в офісах,
підприюмствах сфери обслуговуваннѐ, громадського харчуваннѐ, охорони здоров'ѐ,
освіти і т.ін. виробником встановляютьсѐ термін служби - 1 рік.
Виробник підтверджую можливість використаннѐ товару за призначеннѐм протѐгом
терміну служби (за умови проведеннѐ у разі потреби післѐгарантійного технічного
обслуговуваннѐ або ремонту за рахунок споживача).
Термін служби припинѐютьсѐ у разі внесеннѐ у конструкція товару змін та здійсненнѐ
доробок, а також використаннѐ вузлів, деталей, комплектуячих виробів, не
передбачених нормативними документами, використаннѐ товару не за призначеннѐм,
пошкодженнѐ споживачем, порушеннѐ споживачем правил експлуатації товару.
Післѐ закінченнѐ терміну служби виробу необхідно визвати фахівцѐ сервісної служби,
ѐкий повинен надати висновок про можливість подальшої експлуатації приладу та
обов’ѐзково замінити всі елементи його електропроводки.
В противному випадку ви можете наразити на небезпеку себе та оточуячих.
За докладноя інформаціюя про утилізація приладу звертайтесь до місцевої влади, у
службу по вивозу і утилізації відходів або в магазин, у ѐкому придбаний морозильний
прилад.
При промышленном использовании изделиѐ, использовании изделиѐ в
офисах,
предприѐтиѐх
сферы
обслуживаниѐ,
общественного
питаниѐ,
здравоохранениѐ, просвещениѐ и т.п. изготовителем устанавливаетсѐ срок службы - 1
год.
Изготовитель подтверждает возможность использованиѐ товара по назначения в
течение срока службы (при условии проведениѐ в случае необходимости
послегарантийного технического обслуживаниѐ или ремонта за счет потребителѐ).
Срок службы прекращаетсѐ в случае внесениѐ в конструкция товара изменений и
осуществлениѐ доработок, а также использованиѐ узлов, деталей, комплектуящих
изделий, не предусмотренных нормативными документами, использование товара не
по назначения, повреждение потребителем, нарушениѐ потребителем правил
эксплуатации товара.
По истечении срока службы изделиѐ необходимо вызвать специалиста сервисной
службы, который должен дать заклячение о возможности дальнейшей эксплуатации
прибора и обѐзательно заменить все элементы его электропроводки. В противном
случае вы можете подвергнуть опасности себѐ и окружаящих.
За подробной информацией об утилизации прибора обращайтесь к местным властѐм,
в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором приобретен
морозильный прибор.
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ УКРАЇНИ
З питань виконаннѐ гарантійного та післѐгарантійного ремонту, технічного
обслуговуваннѐ холодильних приладів, у тому числі ѐкості виконаннѐ цих
робіт, а також з пропозиціѐми щодо удосконаленнѐ виробів та сервісу, ви
можете звертатисѐ щоднѐ з 800 до 1700 за телефоном гарѐчої лінії*:

0-800-505-204
Длѐ наданнѐ Вам своючасної допомоги та економії часу оператора, перед
дзвінком підготуйте, будь ласка, інформація, що міститьсѐ в настанові з
експлуатації або в табличці Вашого холодильного приладу:
- найменуваннѐ та модель приладу;
- заводський номер;
- дата продажу,
а також сформуляйте опис виѐвленої несправності або іншу причину
зверненнѐ.
________________________________________________________________________________

* - дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні БЕЗКОШТОВНІ

Сервісні центри України
Область

Назва

Адреса

Телефон
0432-670356,
095-2959149
03322-31093,
095-2959119
056-3723274,
095-2959155,
095-2959156
056-792-72-88,
067-782-79-60,
066-564-01-76
0564-511235,
095-2959115

Вінницька

ФОП Сулик

Вінниця. вул. Єрусалимка, 6

Волинська

ФОП Матвіюк

Луцьк, ул.Лідавська, 1а

Дніпропетровська

ФОП Сюмак

Дніпро, вул. Куликівська, 23

Дніпропетровська

"НАШ СЕРВІС"

Дніпро, вул. Фабрично-Заводська
18

Дніпропетровська

СПД Олійник

Кривий Ріг, вул. Мусоргського, 21

Дніпропетровська

"НАШ СЕРВІС"

Донецька

ФОП Пономарьов

Донецька

ТОВ КРАМСЕРВІС

Донецька

Елма-Сервіс
(ФОП Собчук)

Краматорськ, б. Краматорський, 3

095-7009588,
096-3255838,
0626-490571,
050-8334303

Житомирська

ПП Муравицький

Коростень, вул. Музейна (колишня
Крупська), 3, оф. 5

04142-50504

Житомирська

ТОВ "СВП
Гарантія" (СЦ

Житомир, Вул.Черняхівського, 20

0674280751,
0412422254

Кривий Ріг, вул. Степана Тильги
(колишня Революційна), 73, 22
Маріуполь, вул. Куїнджі (колишня
Артема), 2
Краматорськ, Ярослава Мудрого,
67
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056-440-07-64
050-514-90-43,
096-3080388
050-4735612

Область

Назва

Адреса

Телефон

ПрофМастер)
Житомирська

"НАШ СЕРВІС"

Житомир, Вул.Черняхівського, 20

Житомирська

Прелюдія

Хмельницький, пр. Миру, 62 А.,
вул. Курчатова, 122

Закарпатська

ПП ПРАКТИКА

Ужгород, ул.Легоцького, 3

Запорізька

ТОВ
Ремпобутсервіс

Запоріжжя, вул. Леоніда
Жаботинського (Правди), 50

Запорізька

ПП
Електротехніка

Запоріжжя, вул. Олександрівська,
83

Запорізька

"НАШ СЕРВІС"

Запоріжжя, вул. Святого Миколая
(колишня Артема), 6

ІваноФранківська
Київська
Київська
Київська
Київська

Івано-Франківськ
СПД Колодій (ПП
"Ладо М")
ФОП Денисенко
"НАШ СЕРВІС"
Аматі Сервіс
Атлант Сервіс

Кіровоградська

Европобуттех
(СПД ФО
Денисенко А.А.)

Кіровоградська

ФОП Кирпа

Луганська

ПП СДРТ

Львівська
Львівська
Миколаївська

СПД Копач О.Б.
(ПП Бойчук,
"Захід Холод
Сервіс")
"НАШ СЕРВІС"
ТОВ ЗАКОН ОМА
- тільки плити і
ЕВАД

Івано-Франківськ, вул. Миру, 90
Київ, вул. Чистяківська, 4
Київ, вул. Щусєва, 44
Київ, вул. Бориспільська, 9
Біла Церква, вул. Фастівська, 28
Кіровоград, вул. В. Чорновола, 1-В
Кіровоград, б-р Студентський,
(колишня Комуністична), 22/12
Сєвєродонецьк, вул. Курчатова,
19б

0674280751,
0412422255
0382-70-13-77,
067-349-02-62,
050-438-34-34
050-540-58-05,
03122-65-55-55
061-212-54-90,
061-220-97-65,
061-220-03-22,
067-631-10-81
061-2120303,
061-2120608
061-221-09-22,
099-220-20-26,
096-569-60-62
0342-783000,
03422-61582,
03422-68786
093-339-66-55
044-537-48-45
044-3695001
045-6361528,
0522-272840,
0522-277667,
0522-301456,
095-5001464
067-717-36-14,
066-41-57-022
050-470-07-10,
(06452) 2-78-53

Львів, вул. Драгана, 1/157

032-2228710,0322992564, 0322228711

Львів, вул. Курмановича, 9

032-255-62-35

Миколаїв, вул. Космонавтів, 81/16

0512-725232

Миколаївська

ПП Єльніков
С.А.

Херсон, вул. Університетська
(колишня 40 років Жовтня),
179

0552-443080,
0552-442080

Миколаївська

ВІДЕОСТАР

Херсонська обл., Смт Антонівка,
вул. Кримська, 69

095-0423698

Миколаївська

"НАШ СЕРВІС"

Одеська

ТОВ "Південь
Сервіс Центр"

Одеса, вул. Щеголева, 14

Одеська

"НАШ СЕРВІС"

Одеса, вул. Транспортна, 7 Е

Полтавська

ПП Зайцев С.С.

Полтава, вул. Степового фронту,
29

Полтавська

ТЕХПОБУТ
ХОЛОД

Кременчук, проспект Свободи
(колиш.60 років Жовтня), буд.

Миколаїв, вул. Сінна, 44А

30

0512-50-03-11,
55-29-04
048-7349810,
048-7349811,
0487349815
048-784-20-85,
784-20-86
0983052767,
0501367013
0536-775248

Область

Назва

Адреса

Телефон

85 Д
Полтавська

"НАШ СЕРВІС"

Кременчук, вул. Переяславська,
55

0536-74-72-10,
0536-74-71-53

Полтавська

ПП Остистий О.І.

Лубни, Володимирський пр.
(колишня вул. Радянська), 48

05361-71764

Полтавська

Аматі Сервіс

Полтава, вул. Зіньківська, 21

Рівненська

ФОП Дзюба

Рівне, вул. Фабрична, 16

Сумська

ФОП Мовчан
(Квітченко)

Суми, вул. Р. Корсакова, 22

0542-335100

Тернопільська

Прелюдія

Хмельницький, пр. Миру, 62 А,
вул. Курчатова, 122

0382-70-13-77,
067-349-02-62,
050-438-34-34

Тернопільська

ФОП Новіцька
Ю.В., СЦ"Репортсервіс",

Тернопіль, б-р П.Куліша, 1

0352-51-12-47,
097-951-14-89

0532-690946,
0935628125
0362-243569,
0362-247481,
095-2959192 0964676192

Харківська

ФОП Іванов

Харків, пл. Захисників України
(колишня Повстання), 7/8

057-755-68-59,
057-762-61-34,
057-757-68-22,
097-683-01-07,
057-715-25-33

Харківська

ЧФ Компанія
"НЕО"

Харків, вул. Коцарская, 43

057-763-09-12

Харківська

"НАШ СЕРВІС"

Харків, вул. Вернадського, 1

057-758-10-39,
758-10-40

Херсонська

ПП Єльніков
С.А.

Херсон, вул. Університетська
(колишня 40 років Жовтня),
179

0552-443080,
0552-442080

Херсонська

ВІДЕОСТАР

Хмельницька

Прелюдія

Черкаська

БудиночокСервіс, СПД
Браїлко

Черкаська

Технохолод, ПП
Терещенко

Черкаська

"НАШ СЕРВІС"

Чернігівська

Аматі Сервіс

Прилуки, вул. Київська, 371а

Чернігівська

"НАШ СЕРВІС"

Чернігівська

ВЕНА-СЕРВІС

Чернігів, вул. Шевченко, 4
Чернигів, вул. 77-й Гвардійскої
дивізії, 1

Чернівецька

Чернівці ПНВП
"Сервер"

Чернівці, вул.Головна, 226

Чернівецька

"НАШ СЕРВІС"

Чернівці, вул.Головна, 226

Херсонська обл .. смт Антонівка,
вул. Кримська, 69
Хмельницький, пр. Миру, 62 А. ХП
ремонтуються за адресою вул.
Курчатова, 122
ул.Ярославская, 26/2, в
приміщенні магазину

Черкаси, вул. Максима
Залізняка (колишня Громова),
146, офіс 102
Черкаси, вул. Надпільна
(колишня Ільїна), 204
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095-0423698
0382-70-13-77,
067-349-02-62,
050-438-34-34
0472-562079

0472-500371
0472-45-45-86
04637-5-39-82,
093-753-38-28;
050-355-15-68
046-267-58-58
0462-60-15-85
0372-543738,
0372-555266
0372-58-43-01,
099-029-69-67

Длѐ приміток / Длѐ заметок

32

Длѐ приміток / Длѐ заметок
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телефон гарѐчої лінії

0-800-505-204
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