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Шановний покупець, дякуємо вам за вибір продукції Interline. Перед тим, як 
використовувати цей прилад, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. У ній 
міститься важлива інформація щодо безпечного використання, встановлення та 
догляду за приладом. 

1. Застереження щодо безпеки

1.1 Попередження: 

• Існує небезпека ураження електричним струмом, тому не намагайтеся самотужки
відремонтувати прилад. Якщо є така необхідність, зверніться до сервісного центру за
допомогою.

• Не використовуйте механічні прилади чи інші методи для прискорення
розморожування окрім тих, що рекомендуються виробником.

• Не зберігайте небезпечні речовини в холодильнику. Такі речі як метанол, бензин. Вони
можуть випаровуватися, зайнятися чи вибухнути.

• Ніколи не торкайтеся внутрішньої поверхні морозильної камери чи замерзлих
продуктів в ній мокрими руками, тому що ви можете обморозитись.

• Якщо кабель живлення пошкоджено, зверніться до сервісного центру.
• Цей прилад не повинен використовуватися людьми (включаючи дітей) з фізичними чи

психічними вадами, з вадами органів чуттів, а також за відсутності досвіду чи знань
щодо користування даним приладом, окрім випадків, коли їм було проведено
інструктаж людиною, яка турбується про їх безпеку.

• Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм.
• Цей прилад призначений для використання в домашніх умовах та подібних до них:

офіси, кухні у заходах швидкого харчування, готелях, мотелях.
• Не блокуйте вентиляційні отвори.
• Прилад має бути встановлений так, щоб був вільний доступ до електричної вилки.
• Не кладіть газовані напої в морозильну камеру. Не слід класти в морозильну камеру

скляні пляшки та напої в металічних банках, тому що при заморожуванні вони можуть
вибухнути.

• Не слід відразу споживати морозиво з морозильної камери, можна отримати холодні
опіки.

• Холодильник важкий. Будьте уважні, коли переміщуєте його.
• Не змінюйте характеристики приладу.
• Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, якщо вони

перебувають під наглядом або їх проінструктовано про безпечне користування
приладом і вони розуміють можливі безпеки.

• Чищення й обслуговування приладів можливо для дітей старше 8 років під наглядом.
Прилад та його шнур потрібно тримати недосяжним для дітей менше 8 років.

• Прилади можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними
здібностями або з нестачею досвіду та знання, якщо вони перебувають під наглядом
або їх проінструктовано про безпечне користання приладом і вони розуміють можливі
небезпеки.

• Діти не повинні гратися з приладом.
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1.2 Значення попереджувальних символів безпеки 

1.3  Застереження, пов'язані з електроенергією 

• Не смикайте шнур живлення, коли вимикаєте холодильник. Будь
ласка, міцно візьміть штепсель та витягніть його безпосередньо з
розетки.
• Щоб забезпечити безпечне використання, не пошкоджуйте шнур
живлення або не використовуйте, якщо він пошкоджений або
зношений.
• Будь ласка, використовуйте спеціальну електричну розетку для
живлення, яку не слід використовувати разом з іншими
електроприладами. Шнур живлення повинен міцно з'єднатися з
гніздом, в іншому випадку це може спричинити пожежу.
• Переконайтесь, що заземлюючий електрод розетки оснащений
надійною заземлюючою лінією.
• Вимкніть клапан витоку газу, а потім відкрийте двері та вікна у
випадку витоку газу та інших займистих газів. Не відключайте
холодильник та інші електроприлади, вважаючи, що іскра може
спричинити пожежу.

• Не використовуйте електричні пристрої на верхній частині
холодильника, якщо це не рекомендовано виробником.
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1.4  Попередження щодо використання 

• Не розбирайте або не реконструюйте холодильник,
не пошкоджуйте контур холодоагента; обслуговування
приладу повинно бути проведене спеціалістом.
• Пошкоджений шнур живлення повинен бути
замінений виробником, його відділом технічного
обслуговування й відповідним кваліфікованим
персоналом, щоб уникнути небезпеки.

• Відстані між дверцятами холодильника та відстані
між дверима та корпусом холодильника невеликі, і не слід
поміщати руку в цю область, щоб не прищемити пальці.
Будь ласка, будьте обережними, коли закриваєте
дверцята холодильника.
• Не розміщуйте контейнери в морозильній камері
мокрими руками, у той час, коли холодильник працює,
особливо металеві контейнери з ціллю уникнення
обмороження

• Не дозволяйте дітям заповзати в холодильник; в
іншому випадку це може призвести до травмування.

• Не зберігайте важкі предмети на верхній частині
холодильника, враховуючи, що предмети можуть падати
під час відкривання дверей і це може спричинити
випадкові травми.
• Будь ласка, витягніть штепсель у разі відключення
живлення. Не підключайте морозильник до джерела
живлення протягом п'яти хвилин, щоб запобігти
пошкодженню компресора внаслідок послідовних
запусків.
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1.5  Попередження щодо розміщення 

• Не кладіть легкозаймисті, вибухонебезпечні, леткі та сильно корозійні
речовини у холодильник, щоб запобігти пошкодженню виробу.
• Не слід розміщувати легкозаймисті предмети біля холодильника, з 
метою уникнення пожеж.
• Холодильник призначений для домашнього використання, наприклад,
зберігання продуктів харчування; він не повинен використовуватися для
інших цілей, таких як зберігання крові, ліків або біологічних продуктів
тощо.

• Не зберігайте пиво, напої або іншу рідину, що міститься в пляшках або
закритих контейнерах в морозильній камері холодильника; інакше пляшки
або закриті контейнери можуть зламатися через замерзання та заподіяти
шкоду.

1.6  Попередження щодо енергії 

1. Холодильний прилад може працювати не коректно ( температура стає занадто
високою у відділеннях для заморожених продуктів), якщо продукти розташовані
протягом тривалого періоду часу не у відповідному відділенні, яке призначене для
таких продуктів.

2. Необхідно мати на увазі, що шипучі напої не повинні зберігатися в відділеннях чи
шафках для їжі або у відділеннях чи шафах з низькою температурою, і що деякі напої,
такі як соки і води, не повинні споживатися занадто холодними;

3. Необхідно не перевищувати час зберігання продуктів, рекомендований виробником
харчових продуктів для певного виду продуктів харчування, та особливо для
швидкозаморожених продуктів у відділеннях чи шафках для зберігання продуктів
харчування та замороженого харчування;

4. Заходом безпеки, необхідним для запобігання надмірному підвищенню температури
заморожених продуктів під час розморожування холодильника, є, наприклад,
заморожування їжі в декількох шарах газети.

5. Необхідно мати на увазі, що при підвищенні температури заморожених продуктів під
час ручного розморожування, обслуговування чи очищення можна скоротити термін
зберігання.

6. Необхідно, щоб для дверей або кришок, оснащених замками, ключі зберігались в
місцях, недоступних для дітей, а не поблизу холодильного приладу з метою
запобігання замикання дітей всередині.

7. Тривале відкриття дверцят може спричинити значне підвищення температури у
відсіках приладу.

8. Регулярно очищайте поверхні які контактують з продуктами або дренажними
системами.

9. Очищайте резервуари для води якщо вони не використовувалися протягом 48 годин.
Якщо вода не набиралася протягом 5 днів – необхідно промити систему підключення
для водопроводу.



6 

10. Зберігайте сире м'ясо та рибу у відповідних контейнерах, щоб запобігти їх контактів з
іншою їжею.

11. Якщо холодильний прилад залишається порожнім протягом тривалого часу – вимкніть
його, очистіть, висушіть, і залиште відкритим.

1.7  Попередження щодо утилізації

Холодоагент та матеріал-наповнювач, що використовується для холодильника, є
легкозаймистим. Тому у розібраному стані холодильник слід утримувати від джерела вогню 
та його утилізувати з допомогою спеціальної утилізуючої компанії з відповідною 
кваліфікацією, щоб запобігти пошкодженню навколишнього середовища а також нанесенню 
іншої шкоди. 

Якщо холодильник пошкоджений, зніміть двері, витягніть полиці та зберігайте їх у 
недоступному для дітей місці. 

Даний знак вказує на те, що цей прилад не може бути утилізований з 
іншими побутовими відходами на території ЄС. Для запобігання можливої 
шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людей від 
неконтрольованого утилізації відходів необхідно утилізувати прилад 
відповідально з метою сприяння повторному використанню матеріальних 
ресурсів. Для того, щоб повернути пристрій, будь ласка, зверніться до 
продавця, у якого було придбано товар та який може екологічно та безпечно 
утилізувати пристрій. 

2. Правильне використання холодильника

2.1  Розміщення приладу

• Перед використанням вийміть усі пакувальні матеріали,
включаючи нижні подушки, пінні подушки та стрічки всередині
холодильника; відірвіть захисну плівку з дверей та корпусу
холодильника.

• Тримайте пристрій подалі від спеки та уникайте прямих сонячних
променів. Не розміщуйте морозильну камеру у вологих місцях, щоб
запобігти утворенню іржі.
• Не розпилюйте вологу та не мийте холодильник; не ставте
холодильник у вологому просторі, щоб не впливати на
електроізоляційні його властивості.
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• Холодильник має бути розміщений у добре провітрюваному
приміщенні; поверхня підлоги повинна бути плоскою та міцною
(якщо прилад нестійкий, необхідно повернути регульовану ніжку
вправо або вліво)

• Зовнішні розміри пристрою

Попередження перед встановленням холодильника: 
Інформація у інструкції з експлуатації лише для довідки. Реальний продукт може 

відрізнятись. Перед встановленням холодильника та налаштуванням аксесуарів необхідно 
переконатися, що пристрій не підключено до мережі. 
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2.2  Встановлення холодильника 

• Схема вбудовування

• Поставте холодильник у шафу та відрегулюйте його, щоб переконатися що крайовий 
згин верхньої перегородки повністю торкнувся верхнього краю шафи, а
обмежувальний гачок ніжки опори повністю прилягає до нижнього краю шафи.
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• Закріпіть опорну ніжку гвинтами, а потім встановіть гвинтові ковпачки.

• Закріпіть верхню перегородку на верхній частині шафи за допомогою гвинтів, а потім
встановіть гвинтові ковпачки.
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• Відкрийте нижні дверцята шафи на максимальний кут та відкрийте нижні дверцята
холодильника у відповідне положення. Пересовуйте блок, щоб переконатися, що
внутрішній край вирівняний з нижньою кромкою дверцят холодильника, потім
закріпіть блок за допомогою гвинта до дверей шафи та встановіть гвинтові ковпачки.

• Вийміть ущільнювальну смужку з сумки для аксесуарів і вдавіть її в зазор між шафою та
холодильником. Встановлення завершено.



11 

• Зніміть декоративну кришку з лівого боку балки в холодильнику і вийміть фіксуючий
блок середньої балки, гвинти та пластикові вставки йдуть в комплекті. Потім вставте
пластикові вставки у два верхні отвори середньої балки (або нижні отвори), а потім
закріпіть гвинтами фіксуючий блок середньої балки на двох нижніх отворах (або
верхніх отворах) середньої балки. Коли гвинт наполовину закручений, перемістіть
фіксуючий блок до шафи і затягніть гвинти. В кінці, затягніть фіксуючий блок на шафі
маленькими гвинтами. Встановлення завершене. (Цей елемент є опціональним для
блоку кріплення середньої балки).

(Наведене зображення лише для довідки. Фактична конфігурація може відрізнятись) 



12 

2.3  Перенавішування дверей 

Для перевішування дверей знадобляться наступні інструменти 

Хрестова 
викрутка 

Шпаклівка 
Викрутка 

пласка 

Торцевий 
ключ 5/16” 

Ізоляційна 
стрічка 

1) Вимкніть холодильник з мережі живлення, вийміть усі продукти з дверних полиць.
2) Зніміть верхній шарнір та кришки отворів дверей холодильника.
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3) Зніміть дверцята холодильника, нижній шарнір та кришку отвору.
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4) Змініть нижній шарнір та верхній шарнір та встановіть їх відповідно кроків наведених
нижче (на малюнку), та встановіть кришку верхнього отвору.
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5) Вийміть два нерухомі блоки дверцят холодильника і поверніть їх на 180°, і встановіть
їх з іншого боку дверцят холодильника.
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6) Зніміть верхній шарнір дверцят морозильної камери
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7) Зніміть дверцята морозильної камери, нижній шарнір та кришки отворів
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8) Змініть нижній шарнір та верхній шарнір та встановіть їх відповідно кроків наведених
нижче (на малюнку), та встановіть кришку верхнього отвору нижні кришки отворів.
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9) Вийміть два нерухомі блоки дверцят морозильної камери і поверніть їх на 180°, і
встановіть їх з іншого боку дверцят морозильної камери.

10) Малюнок після завершення перевішування дверей показано нижче



20 

(Наведене зображення лише для довідки. Фактична конфігурація може відрізнятись) 

2.4  Заміна ламп освітлення 

Будь-яка заміна або технічне обслуговування світлодіодних ламп повинне 
виконуватись виробником, авторизованим сервісним центром або іншою кваліфікованою 
особою. 

2.5  Початок експлуатації 
• Перед першим запуском залишить холодильник на півгодини, не
підключаючи його до джерела живлення.
• Перед тим, як класти свіжу чи заморожену їжу, холодильник повинен
працювати 2-3 години, або 4 години у літній час, коли температура
навколишнього середовища висока.
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• Необхідно забезпечити достатньо місця для зручності відкриття дверей і
ящиків.

2.6  Поради з енергозбереження 

• Пристрій повинен розташовуватися в найхолоднішій кімнаті, подалі від тепло генеруючих
пристроїв та опалювальних каналів, а також в захищеному від прямих сонячних променів
місці.

• Гарячі продукти мають охолоджуватись до кімнатної температури перед розміщенням в
холодильнику. Перевантаження пристрою змушує компресор працювати повільніше.
Продукти, які замерзають занадто повільно, можуть втратити якість або зіпсуватись.

• Обов'язково огорніть продукти належним чином і витріть вологу з контейнерів перед їх
розміщенням у приладі. Це скорочує накопичення інію всередині приладу.

• Блоки для зберігання продуктів не повинні бути вкриті алюмінієвою фольгою, восковим
папером, паперовим рушником. Такі шари перешкоджають циркуляції холодного повітря,
що робить прилад менш ефективним.

• Згрупуйте та підпишіть їжу в холодильнику для зменшення частоти відкривання дверей та
часу на пошуки їжі. Беріть якомога більше продуктів за один раз і якнайшвидше закрийте
двері.
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3. Структура та функції

3.1  Опис холодильника

(Наведене зображення лише для довідки. Фактична конфігурація може відрізнятись) 

Холодильна камера 

• Холодильна камера призначена для зберігання найрізноманітніших фруктів, овочів,
напоїв та інших продуктів, які будуть спожиті у короткостроковій перспективі.
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• Приготована їжа не повинна бути поміщена в холодильну камеру, поки вона не
охолоне до кімнатної температури.

• Харчові продукти рекомендується герметизувати перед тим, як класти їх у
холодильник.

• Скляні полиці можна регулювати для зберігання простору та зручності використання.

Морозильна камера 

• Низькотемпературна морозильна камера може тримати свіжу їжу протягом тривалого
часу та вона в основному використовується для зберігання заморожених продуктів та
приготування льоду.

• Морозильна камера підходить для зберігання м’яса, риби, та інших продуктів, які не
будуть споживатися в короткий термін.

• Шматки м’яса бажано розділити на маленькі шматочки для легкого споживання. Будь
ласка, зверніть увагу на те, що продукти харчування повинні бути спожиті протягом їх
терміну придатності.

Примітка. Зберігання занадто великої кількості харчових продуктів під час роботи після 
першого підключення до мережі може негативно вплинути на заморожувальний ефект 
холодильника. Їжа, що зберігається, не повинна блокувати циркуляцію повітря, інакше таке 
заморожування може негативно вплинути на якість їжі. 

3.2  Основні функції 

(Наведений вище малюнок є лише для довідки. Фактична конфігурація буде залежати від 
наявного приладу або документації дистриб'ютора) 

1) Кнопка:
A. Кнопка налаштування температури холодильного відділення
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2) Екран дисплея
• налаштування 1: 8 ℃
• налаштування 2: 6 ℃
• налаштування 3: 4 ℃
• налаштування 4: 2 ℃

3) Дисплей
При першому підключенні холодильника до електромережі, екран відображається

повністю протягом 3 секунд, а потім холодильник працює відповідно до налаштування 3. У 
разі несправності блимає відповідний світлодіод. У разі відсутності помилок, він показує 
встановлену температуру холодильника. 

Код несправності Опис помилки 
Індикатор налаштування 1 Датчик температури холодильника 
Індикатор налаштування 2 Датчик розморожування холодильної камери 
Індикатор налаштування 3 Датчик розморожування морозильної камери 
Індикатор налаштування 4 Датчик навколишньої температури 

4) Налаштування температури

Щоразу, коли один раз натискається кнопка настройки температури A, установка 
температури змінюється один раз. Після завершення налаштування температури холодильник 
почне працювати відповідно до встановленого значення через 30с. 

Зміна температурних налаштувань відбуваються наступним чином: 

5) Блокування / розблокування

Розблокування панелі відбувається тривалим натисканням клавіші настройки температури 
протягом 3 секунд, коли світлодіодні індикатори будуть блимати протягом 2 секунд - панель 
розблокована. Якщо панель керування температурою знаходиться в стані розблокування, та 
протягом 30 секунд вона не використовується, панель автоматично перейде в стан 
блокування. 

6) Функція вимкнення живлення

a) Вхід:
В розблокованому стані, натисніть та утримуйте протягом 10 секунд кнопку
налаштування температури. Через 30 секунд буде ввімкнено функцію вимкнення
живлення, всі налаштування будуть відключені, дисплей та управління будуть
вимкнені.

б) Вихід:  
В режимі вимкненого живлення, натисніть кнопку налаштування температури і 
холодильник повернеться до нормальної роботи. 
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4. Обслуговування та догляд за холодильником

4.1 Загальне очищення 

Пил за холодильником та поверхнею повинні бути 
вчасно очищені щоб сприяти ефекту охолодження та 
енергозбереження. Внутрішню частину холодильника 
слід регулярно чистити, щоб уникнути неприємний 
запаху. Для чищення рекомендовані м'які рушники або 
губки, змоченою у воді, а також нейтральні миючі 
засоби. Морозильну камеру слід очищати чистою 
водою і сухою тканиною. Відкрийте двері для 
природного сушіння перед включенням живлення. 
Не використовуйте жорсткі щітки, дротяні щітки, 
абразивні матеріали, такі як зубні щітки, органічні 
розчинники (такі як спирт, ацетон, бананове масло 
тощо), окріп, кислотну або лужну речовину при 
очищенні холодильника, вважаючи, що це може 
пошкодити поверхню та внутрішню частину 
холодильника. Не розпилюйте воду щоб не впливати на електроізоляційні властивості. 

Будь ласка, вимкніть холодильник для розморожування і очищення. 

4.2 Розморожування  

Холодильник виготовлений на основі принципу охолодження повітря і, таким чином, має 
автоматичну функцію розморожування. Намороження, сформоване внаслідок зміни сезону 
або температури, також можуть бути видалені, відключивши прилад від джерела живлення, 
або обтираючи сухим рушником. 

4.3 Відключення приладу 

• Порушення електроживлення: у разі відмови живлення, навіть якщо це відбувається
влітку, продукти в приладі можуть зберігатися протягом декількох годин; під час
відключення живлення, час відчинення дверей повинен бути зменшений і більше не
слід класти свіжу їжу в холодильник.

• Якщо довгий час прилад не використовується: пристрій необхідно вимкнути та
очистити, після чого двері залишити відкритими, щоб запобігти утворенню
неприємного запаху.

• Переміщення: перш ніж перемістити холодильник, дістаньте усе із холодильника,
зафіксуйте скляні перегородки, овочевий тримач, ящики для морозильних камер тощо
стрічкою та закріпіть регульовані ніжки; зачиніть двері та закріпіть їх стрічкою. Під час
переміщення прилад не повинен бути розміщений горизонтально чи дверима вниз,
або піддаватися вібраціям, нахил під час руху не повинен перевищувати 45 °C.
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5. Виявлення та усунення несправностей

Ви можете самостійно вирішити наступні прості проблеми. Якщо їх не вдається вирішити, 
зверніться до відділу після продажного обслуговування. 

Помилка експлуатації Перевірте, чи пристрій підключено до джерела живлення, та чи 
знаходиться штекер я в зафіксованому положенні;  
Перевірте, чи напруга не занадто низька;  
Перевірте, чи не вимкнено живлення або не від`єднано обладнання; 

Неприємний запах Запашні продукти повинні бути щільно загорнуті;  
Перевірте, чи є якась зіпсована їжа, очистіть холодильник всередині; 

Тривала робота компресора Довгий час охолодження є нормальним в період літнього сезону, 
коли температура навколишнього середовища висока;  
Не слід зберігати занадто багато їжі в холодильнику одночасно;  
Їжа повинна охолонути перед тим, як потрапити в холодильник;  
Двері відкриваються занадто часто;  

Світло не вмикається Перевірте, чи холодильник підключено до джерела живлення та чи 
не пошкоджено лампи;  
Освітлювальні лампи мають бути замінені фахівцем;  

Двері не можуть бути 
належним чином закриті 

На дверцятах міститься забагато контейнерів в їжею; 
Холодильник нахилений;  

Гучний шум Перевірте, чи рівна підлога і чи холодильник розміщений стійко; 
Перевірте, чи розміщені аксесуари у відповідних місцях.  

Ущільнювач двері прилягає
нещільно

Зніміть сторонні матеріали з ущільнювача дверей. Нагрійте 
ущільнювач дверей, а потім охолодіть його для відновлення (або 
продуйте його за допомогою електричної сушарки або використайте 
гарячий рушник для нагрівання)  

Контейнер для води 
переповнений  

Занадто багато їжі в камері, або контейнери містять занадто багато 
вологи, що призводить до сильного розморожування;  
Двері не закриті належним чином, що призводить до замерзання 
через проникання повітря та збільшення води через 
розморожування;  

Гарячий корпус Теплорозсіювання конденсатора вбудоване в корпус, що є  
Нормальним;  
Коли корпус стає гарячим через високу температуру навколишнього 
середовища, зберігання занадто великої кількості продуктів 
небажане, щоб забезпечити вентиляцію для більш легкого 
розсіювання тепла.  

Конденсація поверхні Конденсація на зовнішній поверхні та ущільнювачі дверей  
холодильника є нормальною, коли вологість навколишнього  
середовища надто висока. Просто протріть конденсат чистим 
рушником.  

Ненормальний шум Гул: Компресор може гудіти під час роботи, а також голосно  
дзижчати під час запуску або зупинки роботи. Це нормально.  
Скрип: Холодоагент, що тече всередину приладу, може спричинити 
скрип, що є нормальним.  



6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип
Загальний об'єм, л: 266
Корисний об'єм, л: 241
Об'єм холодильної камери, л: 182 

Об'єм морозильної камери, л: 59
Номінальна напруга, Вт: 230~

Номінальна частота, Гц: 50 

Номінальна сила току, А: 0,8 

Кліматичний клас: N / ST / T 

Холодоагент і кількість: R600a, 43 г 

Продуктивність морозильної камери, кг/д 3,5 

Енергоспоживання, Вт: 85 

Потужність в режимі розморозки, Вт 180 

Клас енергоефективності (2): А+ 

Річне споживання енергії, кВт/г (3): 283
Рівень шуму, дБ: 41 

Розміри, мм (Ш х Г х В) 540 х 545 х 1785
Маса брутто, кг 62
Маса нетто, кг 56,5 

1. Таблиця значення температур для кліматичних класів:

Климатичний клас Температура

SN + 10°C ... +32°C

N + 16°C ... +32°C

ST + 16°C ... +38°C

T + 16°C ... +43°С

2.От А++ (максимальна ефективність) до D (найнижча ефективність)

3.Енергоспоживання «283» кВт / год на рік грунтується на результатах 24-годинного
стандартного тесту (0,778 кВт * год / 24 год). Фактичне енергоспоживання залежить від того,
який використовується температурний режим і від місця розташування приладу.
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Модель RDF 770 EBZ WA
Total  No frost



Розшифровка серійного номера (UA) / Расшифровка серийного номера (RU) 

2 4 6 8 1 0 1 0 8 6 7 3 6 2 0 1 9 0 1 2 3 0 0 0 0 1 

обліковий код на складі 
рік виробництва / год 
місяць виробництва / месяц 

день виробництва / день 
номер партії / номер партии 

Serial Number description (EN) 

2 4 6 8 1 0 1 0 8 6 7 3 6 2 0 1 9 0 1 2 3 0 0 0 0 1 

warehouse code 
year 

month 
day 

batch number 



Імпортер: ТОВ "КП Емір", 
Україна, 03150, 
м. Київ, вул. Ямська 72

У разі виникнення складностей з 
використанням продукту зверніться до
сервісного центру:

0 800 30 33 34

Бажаємо вам гарного настрою та чекаємо на вас в 
мережі! Скануйте відповідний QR-код та 
приєднуйтесь до нас

interline.ua Facebook Instagram
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