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МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

Дякуємо Вам за Ваш вибір!

Інструкція з експлуатації
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ШАНОВНИЙ ПОКУПЦЮ!

Дякуємо Вам за придбання цієї морозильної каме-
ри. Для того щоб отримати максимальний ефект 
від використання Вашої нової морозильної камери, 
будь-ласка, знайдіть час і прочитайте прості інструк-
ції, наведені у цій брошурі.

• При утилізації пакувального матеріалу, будь-
ласка, дотримуйтеся вимог щодо охорони на-
вколишнього середовища.

• Перед тим як викинути холодильник або будь-
який з його вузлів, будь-ласка, зверніться до 
місцевої служби вивезення сміття та прокон-
сультуйтеся щодо безпечної утилізації.

• Цей прилад не можна використовувати не за 
призначенням. 

ВСТАНОВЛЕННЯ
МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

Необхідно дістати ручку дверцят з поліетиленового 
пакету та встановити її на дверцята. Потім слід ви-
тягнути дві заглушки і закрити ними гвинти, за допо-
могою яких була закріплена ручка. Заглушки місць 
встановлення ручки, що знаходяться в поліетиле-
новому пакеті, і заглушки гвинтів можуть бути вико-
ристані, якщо виникне необхідність. Щоб дверцята 
відкривалися зліва.

РОЗПАКУВАННЯ
МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Переміщувати морозильну камеру слід лише вдвох. 
Недотримання цієї вимоги може призвести до трав-
мування, у тому числі хребта.

• Перед ввімкненням морозильної камери при-
беріть стрічку та усі етикетки (окрім таблички з 
паспортними даними).

• Щоб прибрати стрічку або залишки клею просто 
протріть відповідну ділянку великим пальцем.

• Стрічку або залишки клею можна також легко 
видалити, протерши липку ділянку пальцями, 
змоченими у рідкому милі. Потім протріть це 
місце теплою водою та висушіть його.

• Не використовуйте гострі інструменти, денату-
рат, легкозаймисті рідини або очищувачі з абра-
зивними домішками для видалення залишків 
стрічки або клею. Вони можуть пошкодити по-
верхню морозильної камери. 

• При перенесенні морозильної камери не нахи-
ляйте її більш ніж на 45° від вертикалі. 

ОЧИЩЕННЯ ПЕРЕД УВІМКНЕННЯМ

Після видалення усіх пакувальних матеріалів (осо-
бливо ретельно слід прибрати пінопласт, розміще-
ний між зовнішнім компресором та корпусом) очис-
тіть внутрішню поверхню морозильної камери.

ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Тримайте легкозаймисті матеріалі та леткі рідини, 
такі як бензин, подалі від морозильної камери. Не-
дотримання цієї вимоги може призвести до смер-
тельного випадку, вибуху, штрафу або займанню.

• З метою забезпечення належної вентиляції для 
морозильної камери залиште приблизно 200 мм 
вільного простору між задньою панеллю морозиль-
ної камери та стіною і 300 мм вільного простору між 
верхньою поверхнею та стелею або дахом.  

• Якщо Ви все ж встановлюєте морозильну каме-
ру поряд зі стіною, залиште достатньо вільного 
простору з боку петель дверцят, щоб їх можна 
було вільно відчиняти.

• Ніколи не встановлюйте морозильну камеру по-
близу джерел тепла і не піддавайте її впливу 
прямого сонячного проміння.

 

ВИМОГИ ДО ПІДКЛЮЧЕННЯ
ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Не виймайте штирок заземлення.
• Не використовуйте перехідник.
• Не використовуйте подовжувач.
• Недотримання цих інструкцій може призвести 

до смертельного випадку, пожежі або ураження 
електричним струмом.

• Перед встановленням морозильної камери у 
призначеному для неї місці важливо перекона-
тися у тому, що при цьому буде забезпечено на-
лежне підключення до електромережі.

• Якщо шнур живлення пошкоджений, щоб уник-
нути небезпеки, він повинен бути замінений ви-
робником, агентом з обслуговування або осо-
бою з аналогічною кваліфікацією.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ МЕТОД ЗАЗЕМЛЕННЯ

• Необхідно підключати прилад лише до електро-
мережі змінного струму напругою 220-240 вольт 
з частотою 50 Герц, використовувати плавкий 
запобіжник на 10 ампер і ретельно виконати за-
землення. 

• Рекомендується, щоб для живлення даного при-
строю використовувалася окрема гілка електро-
мережі. Використовуйте розетку, що не може 
бути вимкнена перемикачем або будь-яким ін-
шим чином. Не використовуйте подовжувач.

ПРИМІТКА
Перед встановленням відключіть морозильну каме-
ру від електромережі. Завершивши встановлення, 
підключіть морозильну камеру до електромережі та 
задайте потрібний режим роботи.

ВИРІВНЮВАННЯ ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ

• Якщо не встановити морозильну камеру суворо 
горизонтально, її дверцята не будуть щільно за-
криватися, в результаті чого виникнуть проблеми з 
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охолодженням, замороженням або появою вологи.
• Для того щоб морозильна камера могла нор-

мально функціонувати, дуже важливо встанови-
ти її у горизонтальному положенні.

• Для вирівнювання морозильної камери можна 
повернути ніжку регулювання рівня або за годин-
никовою стрілкою, щоб припідняти відповідну сто-
рону морозильної камери, або повернути її проти 
годинникової стрілки, щоб дещо опустити її. 

ПРИМІТКА
Під час вирівнювання попросіть ще когось натисну-
ти на верхню частину морозильної камери для того, 
щоб зняти частину ваги з ніжок регулювання рівня, 
тоді їх легше буде повертати.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Для отримання найкращих результатів морозильну 
камеру необхідно правильно експлуатувати.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ

• Температура в морозильній камері регулюється 
за допомогою ручки термостата. Блок управлін-
ня термостатом встановлений у компресорному 
відсіку.

• Щоб відрегулювати температуру всередині мо-
розильної камери, поверніть ручку управління 
термостатом вгору або вниз. На ручці управлін-
ня нанесене маркування «1~3» для вказування 
рівня підтримуваної в камері температури. У по-
ложенні «1» температура в камері відносно ви-
сока, у положенні «3» — найнижча.

• Щоб встановити температуру в камері, встано-
віть ручку у положення між «1» і «3». При роботі 
в нормальних умовах, як правило, ручку вста-
новлюють в середнє положення.

ЗБЕРІГАННЯ ЗАМОРОЖЕНИХ ПРОДУКТІВ 

При використанні морозильної камери вперше або 
після її розмороження встановіть ручку контролю 
температури у положення «3» і дайте камері попра-
цювати не менше двох годин, перш ніж завантажу-
вати в неї продукти.
 
• Усі заморожені харчові продукти, які Ви купля-

єте, слід класти в морозильну камеру якомога 
швидше, щоб вберегти їх від розморожування.

• Слід також дотримуватися рекомендації вироб-
ників заморожених продуктів щодо їх зберіган-
ня, вказаних на упаковці.

• Будьте обережні, висувний ящик не повинен по-
шкодити випарювач.

ЗАМОРОЖУВАННЯ СВІЖИХ ПРОДУКТІВ

• Заморожування слід здійснювати з дотриман-
ням правил гігієни, оскільки заморожування 
саме по собі не стерилізує продукти.

• Бажано заморожувати їжу, запаковуючи її окре-
мими порціями.

• Ніколи не кладіть в морозильну камеру гарячі 
або навіть теплі продукти харчування.

• Перш ніж покласти в морозильну камеру на 
зберігання заморожені продукти, запакуйте їх у 
пластикові пакети, фольгу або спеціальні кон-
тейнери для заморожування.

• У паспортній табличці (шильд) на зворотному 
боці холодильника вказано максимально допус-
тиму кількість кілограмів свіжих продуктів, що 
підлягають заморожуванню протягом 24 год. при 
кімнатній температурі, що не перевищує 25С°

ПРИМІТКА
• Ніколи не кладіть в морозильну камеру пляшки 

з продуктами або напоями.  
• Залишайте в морозильній камері достатньо 

вільного простору для забезпечення циркуляції 
повітря навколо пакетів.

РОЗМОРОЖУВАННЯ

Витягніть штепсель з розетки, відкрийте дверцята 
та перемістіть продукти у прохолодне місце. Ви-
даліть іній за допомогою пластикового скребка або 
дайте температурі підвищуватися природним шля-
хом, поки іній не розтане. Потім витріть залишки 
льоду та води і підключіть морозильну камеру до 
електромережі.

ПРИМІТКА
Щоб уникнути пошкодження стінок морозильної ка-
мери не використовуйте гострі предмети для вида-
лення інею або окремих заморожених продуктів.

ОЧИЩЕННЯ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

• Перед очищенням морозильної камери, витяг-
ніть штепсель з розетки.

• Використовуйте губку для очищення або м’яку 
тканину і м’який миючий засіб, розчинений у те-
плій воді. Не застосовуйте абразивні або грубі 
чистячі засоби.

• Вимийте вручну, ополосніть і ретельно просу-
шіть усі поверхні.

• Не використовуйте очищуючі воски (наприклад, 
воскову полірувальну пасту), концентровані 
миючі засоби, підбілювачі і чистячі засоби, що 
містять нафтопродукти, для очищення пластма-
сових та гумових деталей морозильної камери.

• Ніколи не використовуйте паперові рушники, 
спреї для  миття вікон, чистячі засоби або лег-
козаймисті рідини для очищення пластмасових 
деталей, оскільки вони можуть подряпати або 
пошкодити цей матеріал. 

• Очищуйте тканиною, змоченою у миючому розчині, 
а потім насухо протирайте усе м’якою тканиною.

У випадку тривалої перерви в експлуатації виконай-
те наступні дії:

• Відключіть морозильну камеру від мережі, ви-
тягнувши штепсель з розетки.

• Очистіть та просушіть внутрішні поверхні моро-
зильної камери, як вказано в розділі «Очищення 
морозильної камери». 

• Залиште дверцята відкритими, щоб уникнути 
появи у подальшому неприємних запахів.
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УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

У випадку виникнення несправності більшість про-
блем можуть бути легко усунені.

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА НЕ ПРАЦЮЄ

• Перевірте, чи не відключений кабель живлення
від електромережі.

• Перевірте, чи дверцята не закриваються повністю
• Перевірте, чи правильно встановлені ящики
• Перевірте, чи не забруднене ущільнення
• Перевірте, чи рівно встановлена морозильна

камера.

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА ШУМИТЬ
ПІД ЧАС РОБОТИ

Перевірте, чи рівно встановлена морозильна каме-
ра і чи не торкається вона інших приладів або ку-
хонних меблів.

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА НЕ ОХОЛОДЖУЄ 
ПРОДУКТИ У ДОСТАТНІЙ МІРІ

• Якщо дверцята відкривалися занадто часто або
були залишені відкритими, необхідне деякий
час для того, щоб камера досягнула необхідної
температури.

• Перевірте, чи не зменшився повітряний потік
в задній частині морозильної камери, це може
статися через її погане очищення.

Наступні явища не слід розглядати як ознаки не-
справності:

• Незначний шум, викликаний протіканням холо-
дагенту у трубі;

• Висока температура поверхні працюючого
компресора.

ЗВЕРНЕННЯ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

• Якщо проблема, що виникнула, не пов’язана із
жодним з пунктів, перерахованих у розділі «Усу-
нення несправностей», зверніться до дилера
або в авторизований сервісний центр.

•  Обережно: небезпека займання!

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

• УВАГА! Не закривайте будь-якими предметами
або матеріалами вентиляційні отвори в корпусі
пристрою або отвори, що знаходяться всередині.

• УВАГА! Не використовуйте механічні пристрої
або інші засоби для прискорення процесу роз-
морожування, окрім тих, що рекомендовані ви-
робником.

• УВАГА! Не пошкодьте систему охолодження.
• УВАГА! Не використовуйте електричні прилади

всередині відсіку морозильної камери, якщо їх тип
відрізняється від рекомендованого виробником.

• Після завершення використання та перед про-
веденням робіт з обслуговування пристрій слід
відключити від електромережі.

• Даний пристрій не призначений для користуван-

ня людьми (у тому числі дітьми) з обмеженими 
фізичними, сенсорними або розумовими мож-
ливостями, або такими, що не мають достатньо-
го досвіду та знань, якщо вони не знаходяться 
під наглядом або не отримали інструкцій щодо 
використання пристрою від особи, відповідаль-
ної за їх безпеку. 

• Не дозволяйте дітям гратися з даним пристроєм.
• Якщо шнур живлення пошкоджений, він, щоб

уникнути небезпеки, повинен бути замінений
виробником, агентом з обслуговування або осо-
бою з відповідною кваліфікацією.

• Будь-ласка, утилізовуйте морозильну камеру,
дотримуючись місцевого законодавства щодо
використання легкозаймистих рідин, вибухоне-
безпечних газів та холодагента.

Імпортер: ТОВ «САВ-Дістрибьюшн», вул. 
Дорогожицька, 1, м. Київ, 04119. Виробник: NINGBO 
LAMO ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. Rongyu 
Village, Xinpu Town, Cixi City, Zhejiang,China. (Нінгбо 
Ламо Електрік Еплайанс Ко, ЛТД  Ронгуі Віладж, 
Ксінпу таун, Сіксі, Жейянг, Китай). Зберігати в 
сухому місці, уникати механічних пошкоджень. 
Строк служби: 5 років. Гарантійний термін: 2 роки. 
Номер партії виробництва ідентифікується за 
датою виготовлення. Дата виготовлення: 
20.02.2020. Серiйний номер вказано на виробi.
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МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Благодарим Вас за Ваш выбор!

Инструкция по эксплуатации
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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку этой морозильной ка-
меры. Для того чтобы получить максимальный эф-
фект от использования вашей новой морозильной 
камеры, пожалуйста, найдите время и прочитайте 
простые инструкции, приведенные в этой брошюре.

• При утилизации упаковочного материала, по-
жалуйста, соблюдайте требования по охране 
окружающей среды.

• Прежде чем выбрасывать холодильник или 
какой-то его узел, пожалуйста, свяжитесь с мест-
ной службой вывоза мусора и проконсультируй-
тесь относительно безопасной утилизации.

• Это устройство нельзя использовать не по на-
значению.

УСТАНОВКА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Необходимо извлечь ручку двери из полиэтиленово-
го пакета и установить ее на дверь. Затем следует 
вынуть две заглушки и закрыть ими винты, с помо-
щью которых была закреплена ручка. Заглушки мест 
установки ручки, имеющиеся в полиэтиленовом па-
кете, и заглушки винтов можно использовать, если 
возникнет необходимость, открытия двери  слева.

РАСПАКОВКА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перемещать морозильную камеру следует толь-ко 
вдвоем. Пренебрежение этим требованием может 
привести к травмам, в том числе позвоночника.

• Перед включением морозильной камеры уда-
лите ленту и все этикетки (за исключением та-
блички с паспортными данными).

• Для удаления ленты или остатков клея просто по-
трите соответствующий участок большим пальцем.

• Ленту или остатки клея можно также легко уда-
лить, протерев липкий участок пальцами, смо-
ченными в жидком мыле. Затем протрите это 
место теплой водой и высушите.

• Не используйте острые инструменты, дена-
турат, легковоспламеняющиеся жидкости или 
очистители с абразивными примесями для уда-
ления остатков ленты или клея. Они могут по-
вредить поверхность морозильной камеры. 

• При переноске морозильной камеры не накло-
няйте его более чем на 45° от вертикали.

 

ОЧИСТКА ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ

После удаления всех упаковочных материалов 
(особенно тщательно должен быть удален пено-
пласт, помещенный между внешним компрессором 
и корпусом) очистите внутренность морозильной 
камеры.

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Держите легковоспламеняющиеся материалы и 
летучие жидкости, такие как бензин, подальше от 
морозильной камеры. Пренебрежение этим требо-
ванием может привести к смертельному случаю, 
взрыву, штрафу или возгоранию.
• В целях обеспечения надлежащей вентиляции 

для морозильной камеры, оставьте примерно 
200 мм свободного пространства с каждой ее 
стороны, 200 мм пространства между задней 
панелью морозильной камеры и стеной и 300 
мм свободного пространства между верхней по-
верхностью и потолком или крышей.

• Если вы все же устанавливаете морозильную ка-
меру рядом со стеной, оставьте достаточно сво-
бодного пространства со стороны петель двер-
цы, чтобы ее можно было свободно открывать.

• Никогда не устанавливайте морозильную каме-
ру вблизи источников тепла и не подвергайте ее 
воздействию прямых солнечных лучей. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ
К ЭЛЕКТРОСЕТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не удаляйте штырек заземления.
• Не используйте какой-либо адаптер.
• Не используйте удлинитель.
• Несоблюдение этих инструкций может привести 

к смертельному случаю, пожару или поражению 
электрическим током.

• Перед тем как установить морозильную камеру 
в предназначенном для нее месте, важно убе-
диться в том, что при этом будет обеспечено 
надлежащее подключение к электросети.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МЕТОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ

• Необходимо подключать устройство только к 
электросети переменного тока напряжением 
220-240 вольт с частотой 50 герц, использовать 
плавкий предохранитель на 10 ампер и тща-
тельно выполнить заземление. 

• Рекомендуется, чтобы для питания данного 
устройства использовалась отдельная ветка элек-
тросети. Используйте розетку, которая не может 
быть отключена переключателем или каким-либо 
другим образом. Не используйте удлинитель.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед выполнением установки отключите моро-
зильную камеру от электросети. Закончив установ-
ку, подключите морозильную камеру к электросети 
и задайте требуемый режим работы.

ВЫРАВНИВАНИЕ ПРИ УСТАНОВКЕ

• Если морозильная камера не будет установле-
на строго горизонтально, ее дверца не будет 
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плотно закрываться, в результате чего возник-
нут проблемы с охлаждением, заморозкой или 
появлением влаги.

• Для того чтобы морозильная камера могла нор-
мально функционировать, очень важно устано-
вить ее в горизонтальном положении.

• Для выравнивания морозильной камеры можно 
либо повернуть по часовой стрелке ножку регу-
лирования уровня, чтобы приподнять соответ-
ствующую сторону морозильной камеры, или 
повернуть ее против часовой стрелки, чтобы 
несколько опустить. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Во время выравнивания попросите кого-нибудь на-
давить на верхнюю часть морозильной камеры для 
того, чтобы снять часть веса с ножек регулирования 
уровня, тогда их легче будет вращать.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Для получения наилучших результатов морозильную 
камеру необходимо правильно эксплуатировать.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура в морозильной камере регулируется 
ручкой термостата. Блок управления термостатом 
установлен в компрессорном отсеке.

Чтобы отрегулировать температуру внутри моро-
зильной камеры, поверните ручку управления тер-
мостатом вверх или вниз. На ручке управления на-
несена маркировка «1~3» для указания уровня под-
держиваемой в камере температуры.

В положении «1» температура в камере относи-
тельно высокая, в положении «3» — самая низкая.

Для задания температуры в камере установите 
ручку в положение между «1» и «3». При работе в 
нормальных условиях, как правило, ручку устанав-
ливают в среднее положение.

ХРАНЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ

При использовании морозильной камеры в первый 
раз или после ее размораживания установите ручку 
контроля температуры в положение «3» и дайте ка-
мере поработать не менее двух часов, прежде чем 
загружать в нее продукты.

• Все замороженные пищевые продукты, которые 
вы покупаете, следует помещать в морозиль-
ную камеру как можно быстрее, чтобы уберечь 
их от размораживания.

• Следует также соблюдать рекомендации произ-
водителей замороженных продуктов по их хра-
нению, имеющиеся на упаковке.

• Будьте осторожны, выдвижной ящик не должен 
повредить испаритель.

ЗАМОРАЖИВАНИЕ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ

• Замораживание следует осуществлять с соб-
людением  правил гигиены, так как заморажи-
вание само по себе не стерилизует продукты.

• Желательно замораживать пищу, упаковав ее 
отдельными порциями.

• Никогда не помещайте в морозильную камеру 
горячие или хотя бы теплые продукты питания.

• Прежде чем поместить в морозильную камеру 
на хранение замороженные продукты, упакуйте 
их в пластиковые пакеты, фольгу или в специ-
альные контейнеры для замораживания.

• В паспортной табличке (шильд) на обратной 
стороне холодильника указано максимально 
допустимое количество килограмм свежих про-
дуктов, подлежащих замораживанию в течение 
24ч при комнатной температуре, не превышаю-
щей 25С°.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Никогда не кладите в морозильную камеру бу-

тылки с пищей и напитками. 
• Оставляйте в морозильной камере достаточно 

свободного пространства для обеспечения цир-
куляции воздуха вокруг пакетов.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Выньте вилку из розетки, откройте дверцу и переме-
стите все продукты в прохладное место. Удалите иней 
с помощью пластикового скребка или позвольте темпе-
ратуре повыситься естественным образом, пока иней 
не растает. Потом вытрите остатки льда и воды и под-
ключите морозильную камеру к электросети.

ПРИМЕЧАНИЕ
Во избежание повреждения стенок морозильной ка-
меры не используйте острые предметы для удале-
ния инея или отдельных замороженных продуктов.

ЧИСТКА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

• Перед тем как начать чистку морозильной каме-
ры, выньте вилку из розетки.

• Используйте губку для чистки или мягкую ткань 
и мягкое моющее средство, растворенное в те-
плой воде.

• Не применяйте абразивные или грубые чистя-
щие материалы.

• Вымойте вручную, ополосните и тщательно 
просушите все поверхности.

• Не используйте чистящие воски (например, 
восковую полировальную пасту), концен-три-
рованные моющие средства, отбеливатели и 
чистящие средства, содержащие нефте-про-
дукты, для чистки пластмассовых и резиновых 
деталей морозильной камеры.

• Никогда не используйте бумажные полотенца, 
спреи для мытья окон, чистящие составы или 
легковоспламеняющиеся жидкости для чистки 
пластмассовых деталей, поскольку они могут 
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поцарапать или повредить этот материал.
• Чистите тканью, смоченной в моющем растворе,

а затем насухо протирайте все мягкой тканью.
В случае длительного перерыва в эксплуатации, 
выполните следующие действия.
• Отключите морозильную камеру от сети, вынув

вилку из розетки.
• Вычистите и высушите внутренние поверхно-

сти морозильной камеры, как указано в разделе
«Чистка морозильной камеры».

• Оставьте дверцу открытой, чтобы избежать по-
явления в дальнейшем неприятных запахов.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

В случае возникновения неисправности многие 
проблемы могут быть легко устранены.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
НЕ РАБОТАЕТ

• Проверьте не отключен ли кабель питания от
электросети

• Проверьте дверцы не закрываются полностью
• Проверьте правильно ли установлены ящики
• Проверьте не загрязнилось ли уплотнение
• Проверьте ровно ли установлена морозильная

камера

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
ШУМИТ ПРИ РАБОТЕ

• Проверьте ровно ли установлена морозильная
камера и не соприкасается ли она с другим
устройством или кухонной мебелью.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА НЕ ОХЛАЖДАЕТ ПРО-
ДУКТЫ В ДОСТАТОЧНОЙ СТЕПЕНИ

• Если дверца открывалась слишком часто или
была оставлена открытой, потребуется некото-
рое время для того, чтобы морозильная камера
достигла заданной температуры.

• Проверьте, не уменьшился ли воздушный поток
в задней части морозильной камеры; это может
произойти из-за недостаточной ее очистки.

Следующие явления не должны рассмат-риваться 
как признаки неисправности:
• негромкий шум, вызванный течением по трубе

хладагента;
• высокая температура поверхности работающе-

го компрессора.

ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

• Если возникшая проблема не связана ни с
одним из пунктов, перечисленных в разделе
«Устранение неполадок», обратитесь к дилеру
или в авторизованный сервисный центр.

•  Осторожно! Опасность возгорания!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
• ВНИМАНИЕ! Не перекрывайте какими-либо

предметами или материалами вентиляционные
отверстия в корпусе устройства или нахо-дящи-
еся внутри.

• ВНИМАНИЕ! Не используйте механические
устройства или другие средства ускорения про-
цесса размораживания, отличные от тех, кото-
рые рекомендованы производителем.

• ВНИМАНИЕ! Не повредите систему охлаж-дения.
• ВНИМАНИЕ! Не используйте электрические

приборы внутри отсека морозильной камеры,
если их тип отличен от рекомендованного про-
изводителем.

• По окончании использования и перед прове-
дением работ по обслуживанию устрой-ство
должно быть отключено от электросети.

• Данное устройство не предназначено для ис-
пользования людьми (в том числе и детьми) с
пониженными физическими, сенсорными или
умственными способностями или не имеющи-
ми достаточного опыта и знаний, если они не
находятся под присмотром или не получили ин-
струкций по использованию устройства от лица,
отвечающего за их безопасность.

• Не позволяйте детям играть с прибором.
• Если шнур питания поврежден, он, во избе-

жание опасности, должен быть заменен про-
изводителем, агентом по обслуживанию или
лицом аналогичной квалификации.

• Пожалуйста, утилизируйте морозильную камеру,
соблюдая местное законодательство относи-
тельно использования легковоспламе-няющихся
жидкостей, взрывоопасных газов и хладагента.

Импортер: ООО «САВ-Дистрибьюшн», ул. 
Дорогожицкая, 1, г.. Киев, 04119. Производитель: 
NINGBO LAMO ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. Rongyu 
Village, Xinpu Town, Cixi City, Zhejiang, China. (Нингбо 
Ламо Электрик Еплайанс Ко, ЛТД Ронгуи Виладж, 
Ксинпу таун, сек, Жейянг, Китай). Хранить в сухом 
месте, избегать механических повреждений. Срок 
службы: 5 лет. Гарантийный срок 2 года. Номер партии 
производства идентифицируется по дате изготовления. 
Дата изготовления: 20.02.2020. Серийный номер указан 
на изделии.


