
EN3889MFW UK ХОЛОДИЛЬНИК-
МОРОЗИЛЬНИК

ІНСТРУКЦІЯ



ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................2
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ...................................................................4
3. ОПИС РОБОТИ................................................................................................. 6
4. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ...........................................................................8
5. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА...................................................................................... 10
6. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ...................................................................................11
7. УСТАНОВКА.................................................................................................... 13
8. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ................................................................................14

МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного досвіду та новітніх технологій.
Оригінальний і стильний — сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Ласкаво просимо у світ Electrolux.
Звертайтеся на наш веб-сайт:

Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com

Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop

РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу, серійний номер.
Її можна знайти на табличці з технічними даними.

 Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
 Загальна інформація й рекомендації
 Інформація щодо захисту навколишнього середовища

Може змінитися без оповіщення.

1.  ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за пошкодження, що
виникли через неправильне встановлення чи
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експлуатацію. Інструкції з користування приладом
слід зберігати з метою користування в майбутньому.

1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
• Діти від восьми років, особи з обмеженими

фізичними, сенсорними чи розумовими
здібностями й особи без відповідного досвіду та
знань можуть користуватися цим приладом лише
під наглядом або після проведення інструктажу
стосовно безпечного користування приладом і
пов’язаних ризиків.

• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
• Не можна доручати чищення або технічне

обслуговування приладу дітям без відповідного
нагляду.

• Пакувальні матеріали слід тримати в недоступному
для дітей місці.

1.2 Загальні правила безпеки
• Цей прилад призначено для використання в

побутових і аналогічних сферах, наприклад:
– у фермерських будинках, на кухнях магазинів,

офісів та інших робочих середовищ;
– клієнтами готелів, мотелів, міні-готелів та в

інших житлових приміщеннях.
• Вентиляційні отвори в корпусі приладу та у

вбудованій конструкції мають бути відкритими.
• Для прискорення процесу розморожування не

застосовуйте механічні пристрої або інші засоби,
окрім тих, що рекомендовані виробником.

• Стежте за тим, щоб не пошкодити контур
циркуляції холодоагенту.

• Не застосовуйте електричні пристрої всередині
відділень для зберігання продуктів, якщо вони не
передбачені для цієї мети виробником.

• Не використовуйте водяні розпилювачі або пару
для очистки приладу.
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• Витирайте прилад м’якою вологою ганчіркою.
Використовуйте тільки нейтральні миючі засоби.
Не застосовуйте абразивні засоби, абразивні
серветки, розчинники або металеві предмети.

• Не зберігайте в цьому приладі легкозаймисті
речовини, зокрема аерозольні балончики з
паливом.

• У разі пошкодження електричного кабелю
виробник, його авторизований сервісний центр або
інша кваліфікована особа має замінити його, щоб
уникнути небезпеки.

2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Встановлення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Цей пристрій повинен
встановлювати лише
кваліфікований фахівець.

• Повністю зніміть упаковку.
• Не встановлюйте й не

використовуйте пошкоджений
прилад.

• Дотримуйтесь інструкцій зі
встановлення, що постачаються із
приладом.

• Прилад важкий, тому будьте
обережні, пересуваючи його.
Обов’язково одягайте захисні
рукавички.

• Подбайте про те, щоб повітря
могло вільно циркулювати навколо
приладу.

• Зачекайте щонайменше 4 години,
перш ніж під’єднати прилад до
електромережі. Це потрібно для
того, щоб масло могло стекти назад
до компресора.

• Не встановлюйте прилад поблизу
обігрівачів, кухонних плит, духових
шаф чи варильних поверхонь.

• Задня стінка приладу повинна
стояти біля стіни.

• Встановлюйте прилад так, щоб на
нього не попадало пряме сонячне
проміння.

• Не встановлюйте прилад у місцях з
високою вологістю або низькою

температурою, наприклад у
примурках, гаражах або винних
льохах.

• Пересуваючи прилад, піднімайте
його за передній край, аби не
подряпати підлогу.

2.2 Підключення до
електромережі

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та
ураження електричним
струмом.

• Прилад повинен бути заземленим.
• Переконайтеся, що електричні

параметри на табличці з технічними
даними відповідають параметрам
електромережі. У разі
невідповідності слід звернутися до
електрика.

• Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.

• Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.

• Стежте за тим, щоб не пошкодити
електричні компоненти (наприклад,
штепсель, кабель живлення,
компресор). При необхідності
заміни електричних компонентів
слід звернутися до авторизованого
сервісного центру або до
електрика.
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• Кабель живлення повинен
знаходитися нижче рівня
штепсельної вилки.

• Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.

• Не тягніть за кабель живлення, щоб
вимкнути прилад із мережі. Завжди
вимикайте, витягаючи штепсельну
вилку.

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

• Не змінюйте технічні
характеристики приладу.

• Не дозволяється класти всередину
приладу інші електричні прилади
(наприклад, апарати для
виготовлення морозива), якщо інше
не зазначається виробником.

• Стежте за тим, щоб не пошкодити
контур циркуляції холодоагенту. У
ньому міститься ізобутан (R600a),
природний газ із високим рівнем
екологічності. Цей газ є займистим.

• У разі пошкодження контуру
циркуляції холодоагенту,
переконайтесь у відсутності полум’я
та джерел займання в кімнаті.
Провітріть приміщення.

• Не ставте гарячі предмети на
пластикові частини приладу.

• Не кладіть газовані напої в
морозильну камеру. Це створить
тиск на пляшку з напоєм.

• Не зберігайте у приладі займисті
гази та рідини.

• Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього займисті
речовини чи предмети, змочені в
займистих речовинах.

• Не торкайтеся до компресора чи
конденсатора. Вони гарячі.

• Не виймайте предмети з
морозильної камери та не
торкайтеся їх мокрими або
вологими руками.

• Не заморожуйте ті продукти, що
були раніше розморожені.

• Дотримуйтеся вказаних на упаковці
продуктів інструкцій щодо
зберігання.

2.4 Догляд і чищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик травмування
або пошкодження приладу.

• Перед початком ремонту прилад
треба від’єднати від електромережі,
знявши запобіжник або витягнувши
шнур живлення з розетки.

• У холодильному агрегаті цього
приладу містяться вуглеводні.
Обслуговування та перезаряджання
агрегату повинен виконувати лише
кваліфікований спеціаліст.

• Регулярно оглядайте дренажний
отвір приладу та очищуйте його за
необхідності. У разі блокування
отвору розморожена вода
збиратиметься на дні приладу.

2.5 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.

• Від’єднайте прилад від
електромережі.

• Відріжте кабель живлення й
викиньте його.

• Зніміть дверцята, щоб запобігти
запиранню дітей чи домашніх
тварин усередині приладу.

• Контур циркуляції холодоагенту й
ізоляційні матеріали приладу є
екологічно чистими.

• Ізоляційна піна містить займистий
газ. Щоб отримати інформацію про
належну утилізацію приладу, слід
звернутися до органів
муніципальної влади.

• Не пошкоджуйте елементи
охолоджувача, що знаходяться
поруч із теплообмінником.

Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
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речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова

Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)

3. ОПИС РОБОТИ
3.1 Панель керування

1

2

39

4

7

5

6

8

1. Кнопка вибору відділення та кнопка
ON/OFF.

2. Дисплей
3. Кнопка підвищення температури
4. Індикатор FastFreeze
5. Індикатор ExtraHumidity

6. Індикатор ShopingMode
7. Кнопка ExtraHumidity
8. Кнопка режиму
9. Кнопка зниження температури

Стандартні звукові сигнали кнопок
можна змінити, одночасно натиснувши
й утримуючи кнопки збільшення та
зниження температури протягом

3 секунд. Налаштування може бути
скасовано.

Дисплей

B
A

C

A) Індикатор відділення
B) Функція EcoMode

C) Індикатор температури у відділенні
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3.2 ON/OFF
Вставте вилку приладу в розетку
електромережі.
Прилад автоматично вмикається при
підключенні до розетки електромережі.
1. Щоб вимкнути прилад, торкніться

кнопки ON/OFF і утримуйте її 3
секунди.

2. Увімкніть прилад, натиснувши
кнопку ON/OFF.

3.3 Регулювання температури
1. Виберіть відділення холодильника

або морозильника, натиснувши
кнопку вибору відділення.

2. Натисніть кнопку збільшення або
зменшення температури, щоб
вибрати відповідну температуру. 
Температурні налаштування за
промовчанням:
• +4 °С для холодильного

відділення;
• –18 °С для морозильного

відділення.
На індикаторі температури
відобразиться встановлена
температура.

Якщо налаштована
максимальна або
мінімальна температура,
при повторному натисканні
кнопки налаштована
температура не зміниться.
Прозвучить звуковий
сигнал.

3.4 Активний режим
Активний режим дозволяє змінювати
будь-які налаштування в приладі.
Щоб увімкнути активний режим,
відкрийте дверцята або утримуйте
будь-яку кнопку протягом 1 секунди,
доки не почуєте звуковий сигнал.
Загоряться символи.

Активний режим
автоматично вимикається
через 30 секунд.

3.5 Функції швидкого
зниження температури:
ShoppingMode і FastFreeze
Функції швидкого зниження
температури дають змогу швидко
зменшити температуру у відповідному
відділенні для належного зберігання
продуктів. Рекомендується вмикати
функцію ShoppingMode, щоб швидше
охолоджувати продукти та запобігати
нагріву інших продуктів у
холодильнику, і функцію FastFreeze,
щоб забезпечити швидке зниження
температури в морозильнику, завдяки
чому свіжі продукти будуть швидко
заморожені.

Ця функція вимикається
автоматично:
• ShoppingMode через 6

годин;
• FastFreeze через 52

години.
Якщо активована
принаймні одна з функцій
швидкого зниження
температури, індикатор
температури буде
вимкнений, доки
активована ця функція.

1. Щоб увімкнути функцію
ShoppingMode, натисніть кнопку
режиму один раз.

З’явиться індикатор ShoppingMode.
2. Щоб увімкнути функції

ShoppingMode і FastFreeze
одночасно, натисніть кнопку
режиму двічі.

З’являться індикатори ShoppingMode і
FastFreeze.
3. Щоб увімкнути функцію FastFreeze,

натисніть кнопку режиму три рази.
З’явиться індикатор FastFreeze.
4. Щоб вимкнути функції, натискайте

кнопку режиму, доки не вимкнуться
індикатори FastFreeze та/або
ShoppingMode.

3.6 EcoMode
Функція EcoMode вмикається, якщо
задана температура для відповідного
відділення має такі значення:
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• 4 °С для холодильного відділення;
• –18 °С для морозильного відділення
Індикатор EcoMode з’являється, коли
вмикається функція.

Це налаштування гарантує
мінімальне споживання
енергії та належні
характеристики зберігання
продуктів.

3.7 Режим ExtraHumidity
Якщо потрібно підвищити вологість у
холодильнику, рекомендується
ввімкнути функцію ExtraHumidity.
1. Щоб увімкнути функцію,

натискайте кнопку ExtraHumidity,
доки не засвітиться відповідний
індикатор.

З’явиться індикатор ExtraHumidity.
2. Щоб вимкнути функцію, натискайте

кнопку ExtraHumidity, доки не
вимкнеться індикатор
ExtraHumidity.

3.8 Режим DEMO
DEMO дозволяє керувати панеллю без
увімкнення приладу.
• Для увімкнення цього режиму,

натисніть кнопка режиму 9 разів,
доки на дисплеї не з'явиться dE.

• Для вимкнення цього режиму
натисніть та утримуйте кнопка
режиму приблизно 10 секунд.
Прилад повертається у звичайний
режим.

3.9 Сигнал високої
температури
Підвищення температури в
морозильному відділенні (наприклад,
через перебої в постачанні
електроенергії або відкриті дверцята)
позначається:
• миготінням кнопки вибору

відділення й індикатора відділення;
• звуковим сигналом.
Щоб скинути попередження, натисніть
будь-яку кнопку.
Звуковий сигнал вимикається.
Сигнальні індикатори продовжують
блимати до відновлення нормальних
умов.

3.10 Сигнал відкритих
дверцят
Якщо дверцята залишаються
відкритими протягом декількох хвилин,
пролунає звуковий сигнал.
Попередження про відкриті дверцята
позначається:
• миготінням кнопки вибору

відділення й індикатора відділення;
• звуковим сигналом.
Після відновлення нормальних умов
(дверцята закриті) сигнал
вимикається. Під час сигнальної фази
звуковий сигнал можна вимкнути,
натиснувши будь-яку кнопку.

4. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
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4.1 Перше вмикання
ОБЕРЕЖНО!
Перш ніж вставити вилку в
розетку та вперше
ввімкнути камеру, прилад
повинен бути
розташований у
вертикальному положенні
принаймні 4 години. Це
необхідно для того, щоб
мастило повернулося в
компресор. Інакше можна
пошкодити компресор або
електронні елементи.

4.2 Зберігання заморожених
продуктів
При першому вмиканні або після
тривалого періоду простою залиште
холодильник попрацювати
щонайменше впродовж 2 годин з
увімкненою функцією FastFreeze, перш
ніж класти продукти у відділення.
Шухляди морозильної камери
дозволяють легко знайти бажаний
пакет із продуктами. Якщо потрібно
зберігати великий об’єм продуктів,
вийміть усі шухляди, крім найнижчої,
яка має бути на місці для
забезпечення гарної циркуляції
повітря. На полицях можна
розташовувати продукти, які
виступають максимум на 15 мм від
дверцят.

4.3 Заморожування свіжих
продуктів
Морозильна камера підходить для
заморожування свіжих продуктів і
тривалого зберігання заморожених
продуктів і продуктів глибокої
заморозки.
Для заморожування невеликої
кількості свіжих продуктів немає
потреби змінювати поточне
налаштування.
Щоб заморозити свіжі продукти,
активуйте функцію FastFreeze
принаймні за 24 години до того, як
покласти до морозильної камери
продукти для заморожування.

Покладіть продукти, які необхідно
заморозити, у верхнє відділення.
Максимальна кількість продуктів, які
можна заморозити за 24 години,
вказана на табличці з технічними
даними, прикріпленій на внутрішній
стороні приладу.
Процес заморожування триває 24
години: впродовж цього періоду не
додавайте нові продукти для
заморожування.
Після завершення заморожування
встановіть необхідну температуру
(див. «Функція FastFreeze»).

За таких умов температура
в холодильному відділенні
може опуститися нижче
0 °C. У цьому випадку слід
встановити регулятор
температури на вище
значення.

4.4 Модуль FreshZone
Шухляда всередині модуля підходить
для зберігання свіжих продуктів (риби,
м’яса, морепродуктів тощо), оскільки
температура в ній нижча, ніж в інших
відділеннях холодильника.

ОБЕРЕЖНО!
Перед розміщенням або
вийманням модуля
FreshZone у приладі,
витягніть шухляду
SpacePlus і скляну кришку.

Модуль FreshZone обладнано
рейками. Щоб вийняти його з
холодильника, потягніть модуль на
себе та зніміть кошик, нахиливши його
передню частину вниз.
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4.5 FREESTORE
Холодильне відділення оснащене
автоматичним пристроєм, який
забезпечує швидке охолодження
продуктів і підтримує рівномірну
температуру.

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

5.1 Миття камери
Щоб усунути типовий запах нового
приладу, перш ніж користуватися ним,
помийте камеру і все внутрішнє
приладдя теплою водою з
нейтральним милом, а потім ретельно
витріть.

ОБЕРЕЖНО!
Не застосовуйте миючі
засоби або абразивні
порошки, оскільки вони
можуть пошкодити
поверхню.

5.2 Періодичне чищення
ОБЕРЕЖНО!
Не тягніть, не пересувайте
та не пошкоджуйте трубки
й кабелі всередині камери.

ОБЕРЕЖНО!
Пильнуйте за тим, щоб не
пошкодити систему
охолодження.

ОБЕРЕЖНО!
Пересуваючи прилад,
піднімайте його за
передній край, аби не
подряпати підлогу.

Прилад необхідно регулярно мити.
1. Камеру та аксесуари мийте теплою

водою з нейтральним милом.
2. Регулярно перевіряйте ущільнювач

дверцят і очищуйте його від бруду
та залишків продуктів.

3. Промийте чистою водою й
ретельно витріть.

4. Конденсатор і компресор у задній
частині приладу необхідно чистити
за допомогою щітки. 
Це покращить роботу приладу й
дозволить заощадити
електроенергію.

Найнижчу поличку, яка розділяє
охолоджувальне відділення та
відділення, можна виймати лише з
метою чищення. Щоб вийняти поличку,
потягніть її прямо на себе.

Щоб не порушити
функціональність
відділення FreshZone,
після чищення встановіть
нижню поличку та кришки
на свої місця.

Кришки над шухлядами у відділенні
можна виймати для чищення.

5.3 Розморожування
Прилад не потребує розморожування.
Це означає, що під час роботи
приладу поклади криги не
утворюються ні на внутрішніх стінках,
ні на продуктах. Відсутність льоду
досягається завдяки постійній
циркуляції всередині камери
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холодного повітря, яке нагнітається
вентилятором із автоматичним
керуванням. Тала вода витікає через
жолоб у спеціальний контейнер у
задній частині приладу над двигуном
компресора, де потім випаровується.

5.4 Періоди простою
Якщо прилад тривалий час не
експлуатується, виконайте наступні
запобіжні дії:

1. Відключіть прилад від
електромережі.

2. Вийміть із приладу всі продукти.
3. Помийте прилад і всі аксесуари.
4. Залишіть дверцята відкритими,

щоб запобігти утворенню
неприємних запахів.

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

6.1 Що робити у випадку, якщо...

Проблема Можлива причина Спосіб усунення
Прилад шумить під час
роботи.

Прилад стоїть нестійко. Переконайтеся в тому, що
прилад стоїть стійко.

Увімкнено звукову або
візуальну сигналізацію.

Прилад було нещодавно
ввімкнено або
температура в ньому ще
недостатньо знизилася.

Див. розділ
«Попередження щодо
відкритих дверцят» або
«Сигнал високої
температури».

Температура в приладі
надто висока.

Див. розділ
«Попередження щодо
відкритих дверцят» або
«Сигнал високої
температури».

На температурному
дисплеї відображається
квадратний символ
замість цифр.

Проблема з датчиком
температури.

Зверніться до найближчого
сервісного центру (система
охолодження продовжить
охолоджувати продукти,
однак регулювання
температури буде
неможливим).

Лампочка не світиться. Лампочка знаходиться в
режимі очікування.

Закрийте, а потім відкрийте
дверцята.

Лампочка не світиться. Несправність лампочки. Зверніться до найближчого
сервісного центру.

Компресор працює без
зупинок.

Неправильно
встановлено
температуру.

Див. розділ «Опис роботи».
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Проблема Можлива причина Спосіб усунення
 У приладі одночасно

зберігається багато
продуктів.

Зачекайте кілька годин, а
потім знову перевірте
температуру.

 Температура в
приміщенні надто
висока.

Див. діаграму кліматичного
класу на табличці з
технічними даними.

 Продукти, покладені у
прилад, були
недостатньо
охолодженими.

Перш ніж завантажувати
продукти, дайте їм
охолонути до кімнатної
температури.

Функція FastFreeze
увімкнена.

Див. розділ «Функція Fast‐
Freeze».

Функція ShoppingMode
увімкнена.

Див. розділ «Функція Shop‐
pingMode».

Компресор не
вмикається одразу після
натискання FastFreeze
або після того, як було
змінено температуру.

Це цілком нормально і
не свідчить про
несправність.

Компресор вмикається
через деякий час.

Компресор не
вмикається одразу після
натискання Shopping‐
Mode або після того, як
було змінено
температуру.

Це цілком нормально і
не свідчить про
несправність.

Компресор вмикається
через деякий час.

Вода затікає всередину
холодильника.

Забився отвір для зливу
води.

Помийте отвір для зливу
води.

Продукти
перешкоджають
стіканню води у збірник.

Подбайте про те, щоб
продукти не торкалися
задньої стінки.

Вода тече на підлогу. Злив для талої води не
з’єднано з піддоном для
випаровування, який
розташований над
компресором.

Під’єднайте злив для талої
води до піддону для
випаровування.

Температура не
встановлена.

Увімкнена функція Fast‐
Freeze або Shopping‐
Mode.

Вимкніть функцію Fast‐
Freeze або ShoppingMode
вручну або відрегулюйте
температуру після того, як
функція вимкнеться
автоматично. Див. розділ
«Функція FastFreeze або
ShoppingMode».
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Проблема Можлива причина Спосіб усунення
На дисплеї з’являється
DEMO.

Прилад працює в
демонстраційному
режимі.

Натисніть і утримуйте
кнопку кнопка режиму
протягом приблизно
10 секунд, доки не
пролунає довгий звуковий
сигнал і дисплей на деякий
час не вимкнеться.

Температура всередині
приладу надто низька
або надто висока.

Неправильно
встановлений регулятор
температури.

Установіть вищу чи нижчу
температуру.

Температура продуктів
надто висока.

Зачекайте, доки продукти
охолонуть до кімнатної
температури, перш ніж
розміщувати їх у камері
приладу.

У приладі одночасно
зберігається дуже
багато продуктів.

Не тримайте в
холодильнику занадто
багато продуктів.

Функція FastFreeze
увімкнена.

Див. розділ «Функція Fast‐
Freeze».

Функція ShoppingMode
увімкнена.

Див. розділ «Функція Shop‐
pingMode».

Якщо ці поради не
допомогли, зверніться до
найближчого сервісного
центру.

6.2 Заміна лампочки
Прилад оснащено довговічною
світлодіодною лампою.

Замінювати освітлювальний пристрій
дозволяється тільки фахівцям
сервісного центру. Зверніться в
сервісний центр.

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

7.1 Розміщення
Цей прилад слід встановлювати в
сухому, добре провітрюваному
приміщенні, де температура
навколишнього середовища відповідає
кліматичному класу, вказаному на
табличці з технічними даними
приладу:

Клімат
ичний
клас

Навколишня температура

SN +10°C ... +32°C

N +16°C ... +32°C

ST +16°C ... +38°C

T +16°C ... +43°C
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7.2 Підключення до
електромережі
• Перш ніж під’єднати прилад до

електромережі, переконайтеся, що
показники напруги й частоти,
вказані на табличці з паспортними
даними, відповідають показникам
мережі у вашому регіоні.

• Прилад повинен бути заземленим.
З цією метою вилка приладу
оснащена спеціальним контактом.
Якщо у розетці заземлення немає,
заземліть прилад окремо у
відповідності до чинних
нормативних вимог,
проконсультувавшись із
кваліфікованим електриком.

• Виробник не несе відповідальності
у разі недотримання цих правил
техніки безпеки.

• Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.

7.3 Установка приладу й
дверей на інший бік

Дивіться окремі інструкції
щодо встановлення
(вимоги до вентиляції,
вирівнювання) й
встановлення дверей на
інший бік.

7.4 Встановлення й заміна
фільтра TASTEGUARD
Вугільний фільтр знаходиться в
пластиковому пакеті, що постачається
з приладом. Фільтр необхідно
вставити в шухляду до вмикання
приладу.
1. Відкрийте шухляду.
2. Вийміть фільтр із пластикового

пакета.
3. Вставте фільтр у шухляду.
4. Закрийте шухляду.

Для забезпечення ефективної роботи
вугільний повітряний фільтр необхідно
раз на рік замінювати.
Нові повітряні фільтри з активованим
вугіллям можна придбати в магазині.

Повітряний фільтр
належить до витратних
матеріалів, тому на нього
не поширюється гарантія.

8. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
8.1 Технічні дані

Висота 2000 мм

Ширина 595 мм

Глибина 642 мм

Час виходу в робочий
режим

17 год.

Електрична напруга 230-240 В

Частота 50 Гц

Технічна інформація міститься на
табличці, розташованій на зовнішній
або внутрішній поверхні приладу, і на
табличці електричних параметрів.

9. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити

навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
приладів. Не викидайте прилади,
позначені відповідним символом ,
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разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій

місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.

*
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