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Перш за все, дякуємо Вам за довіру до торгової марки Interline.  
Переконайтесь, що Ви отримали прилад без ушкоджень. При виявленні пошкоджень зверніться до 

торгівельної організації, де Ви придбали прилад.  
Інструкції з експлуатації також доступні на нашому сайті: https://interline.ua/ .  
Ця інструкція містить важливу інформацію з техніки безпеки та вказівки, які допоможуть Вам у 

роботі з приладом. Також в ній міститься важлива інформація щодо технічного обслуговування пристрою. 
Перш ніж використовувати прилад, будь ласка, прочитайте цей посібник та збережіть його для 

подальшого використання. При перевезенні чи передачі пристрою новому власнику переконайтесь, що він 
отримає цю інструкцію. 

 
1.1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ 
 
1.1. Загальні застереження з безпеки 

 
• Переконайтесь, що Ви зняли увесь пакувальний матеріал та захисний матеріал для 

транспортування перш ніж підключити пристрій до електромережі. 
• Перед тим, як класти продукти на зберігання в пристрій, дайте приладу пропрацювати 

порожнім щонайменше 4 години. 
• Перед тим, як викидати свій старий холодильник, потрібно переконатись, що дверцята 

надійно зачинені, скільки малі діти граючись можуть випадково потрапити в пастку. 
• Прилад призначений виключно для зберігання продуктів харчування, він не повинен 

використовуватися не за призначенням. 
Піклування про навколишнє середовище та його безпека важливі для нас, тож не розташовуйте 

холодильник поруч з відкритим полум’ям. Хоч пристрій й частково безпечний для навколишнього 
середовища, все ж він містить холодоагент (R600a) в контурі охолодження та циклопентан, що є потенційно 
вибухонебезпечними при контакті з відкритим вогнем. Тож будьте обережними при транспортуванні та 
встановленні пристрою, не можна допустити пошкодження охолоджуючого контуру. Якщо ж він все таки 
отримав пошкодження, тримайте холодильник якнайдалі від джерел відкритого вогню, чи джерел, що 
виділяють тепло та провітріть кімнату, в якій розташований прилад протягом кількох хвилин. 

• Щоб утилізувати цей прилад правильно без шкоди для людей чи навколишнього середовища, 
ми радимо зв’язатися з місцевими організаціями, що займають утилізацією побутових приладів. 

• Не радимо використовувати цей холодильник в холодних приміщеннях без опалення 
(наприклад гаражах, консерваторіях, прибудовах, ангарах, виїзних будинках). 

• Щоб прилад виконував свої функції в повній мірі та дарував Вам тільки радість, й служив як 
можна довше, радимо прочитати та дотримуватися інструкцій, що наведені в цьому посібнику. 

• Переконайтесь, що після підключення до електромережі, Ви маєте доступ до розетки й в разі 
потреби зможете швидко відключити пристрій від електромережі. Не підключайте пристрій до 
електромережі, використовуючи подовжувачі чи трійники. 

• Недотримання цих та інших застережень, що наведені в цьому посібнику, може скасувати 
гарантію на прилад. 

• Отвори на корпусі та при вбудовуванні , що призначені для вентиляції, повинні бути 
чистими. Не можна перекривати їх будь-чим. 

• Не використовуйте жодних механічних пристроїв чи інших засобів, щоб пришвидшити 
процес розморожування. Крім тих, що рекомендовані виробником. 

• Не можна допускати пошкоджень охолоджуючого контуру. 
• Не використовуйте електричні пристрої всередині камери для зберігання харчових 

продуктів, окрім рекомендованих виробником. 
• Холодильник не призначений для використання дітьми віком до 8 років, а також особами з 

обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, або особами з відсутністю досвіду та 
знань з користування такими пристроями без нагляду.  

• Наглядайте за дітьми, що переконатися що вони не граються х пристроєм. 
 

1.2. Вимоги до електромережі та заміна вилки 
 
1.2.1.  Вимоги до електромережі 
 
• Перед тим, як підключити пристрій до електромережі, переконайтесь, що її характеристики 

(напруга та частота) відповідають тим, що зазначені на паспортній табличці приладу. Табличка розташована 
зліва, біля морозильного відділення.  

• Радимо підключати холодильник до електромережі через запобіжник. Також розетка має 
бути заземлена й легкодоступна. 
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• Якщо кабель живлення пошкоджений, його необхідно замінити. Для того, щоб уникнути 
можливих ризиків, цю роботу має виконувати персонал авторизованого сервісного центру чи особа, що має 
відповідну кваліфікацію. 

• Якщо вилка кабелю живлення не підходить до вашої розетки, її можна замінити. Щоб 
уникнути можливих ризиків, цю роботу має виконувати персонал авторизованого сервісного центру чи особа, 
що має відповідну кваліфікацію. Використання неправильної вилки може призвести до ураження струмом! 

 
1.2.2. Заміна вилки 
 
Оскільки кольори дротів приладу можуть 

відрізнятися від кольорів дротів у вилці в вашому регіоні, 
ознайомтесь зі схемою, що наведена в цьому розділі. Для 
заміни вилки виконайте наступні дії: 

1. Підключіть жовто-зелений чи зелений 
дріт (Земля) до контакту з маркуванням «Е» чи з символом 

, чи до жовто-зеленого або зеленого дроту; 
2. Підключіть синій дріт (Нейтральний) до 

чорного дроту чи контакту з маркуванням «N»; 
3. Підключіть коричневий дріт (Фаза) до 

червоного дроту чи контакту з маркуванням «L».  
В схемі підключення має бути запобіжний на 13 

А. Він має знаходитись або у вилці, або в розетці, або в 
розподільному щитку з запобіжниками. Якщо маєте 
сумніви при підключенні приладу до електромережі, 
зверніться до сервісного центру чи до електрика, що має 
відповідну кваліфікацію.  

 
 

 
1.3. Застереження з безпеки під час транспортування 
 
• При перенесенні чи транспортування прилад має знаходитись у вертикальному положенні. 

Не перевертайте холодильник. Пакувальний матеріал при цьому має залишатися неушкодженим. 
• Якщо протягом транспортування все ж необхідно розмістити холодильник горизонтально, 

кладіть його на лівий бій (якщо стоїте обличчям до нього) чи на його правий. Після того, як Ви повернули 
його в вертикальне положення, йому потрібно дати щонайменше 4 години постояти в цьому положенні 
вимкненим. 

• Недотримання цих порад можуть пошкодити прилад й скасувати гарантійні зобов’язання 
виробника. 

• Під час транспортування потрібно переконатись в тому, що прилад надійно захищений від 
дощу, вологи та інших атмосферних явищ. 

• Будьте обережними розташовуючи холодильник в оселі, під час встановлення не пошкодьте 
підлогу, труби, шпалери тощо. Не намагайтесь посунути пристрій тягнучи його за дверцята чи ручку. 

 
ВАЖЛИВО: Будьте обережними під час чищення чи транспортування приладу. Не торкайтеся 

металевої опори конденсатора, що знаходиться знизу чи системи трубок, позаду холодильника. Ви можете 
завдати шкоди своїм пальцям, рукам, чи пошкодити пристрій. 

 
ВАЖЛИВО: Прилад не призначений для розміщення на ньому інших пристроїв чи предметів. Не 

намагайтесь сидіти чи стояти на холодильнику. Ви можете завдати собі шкоди чи пошкодити пристрій. 
 
ВАЖЛИВО: Переконайтесь, що кабель живлення не придавлений та не перекручений після того, як 

Ви транспортували чи переміщали його. Це вбереже кабель живлення від ушкоджень. 
 
• Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. 
• Будьте обережними під час щоденного використання, першого встановлення та 

використання холодильника, Не пошкодьте охолоджуючі панелі та систему трубок під час розморожування 
та догляду за інтер’єром морозильного відділення. Це вбереже Вас від можливих травм. Ми рекомендуємо 
користуватися рукавицями для догляду за холодильними панелями, оскільки без них Ви можете випадково 
ушкодити пальці рук, руки та/чи Ваш новий пристрій. 

• Виробник не несе відповідальності при недотриманні цих та інших правил безпеки. 
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1.4. Застереження з безпеки під час встановлення 
 
• Для уникнення можливих травм через ненадійність кріплення приладу, слідуйте наведеним 

нижче інструкціям. 
• Пристрій має вбудовуватися в шафу, не використовуйте його окремо. 
• Холодильник потрібно розміщувати на гладкій рівній поверхні. За потреби можна 

налаштувати висоту кожної з ніжок окремо, просто повертайте їх за годинниковою чи проти годинникової 
стрілки доки пристрій не буде стояти рівно й надійно на своєму місці. Це також допоможе уникнути зайвого 
шуму та вібрацій. 

• Перед першим використанням прочитайте уважно інструкції, наведені в розділі «Чищення 
та догляд». 

 
Щоб уникнути можливого зниження характеристик приладу, повітряні канали повинні бути 

відкритими, не блокуйте та не перекривайте їх. 
Мінімальна дистанція між стінкою та холодильником має бути щонайменше 10 мм. 
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2. ЗМІНА СТОРОНИ ВІДЧИНЕННЯ ДВЕРЦЯТ 
 
Для зміни сторони відчинення дверцят уважно слідуйте інструкціям, наведеним нижче, крок за 

кроком. 
1. Відключіть холодильник від електромережі та витягніть вилку з розетки; 
2. Звільніть холодильник від усіх продуктів харчування, що в ньому зберігались на полицях, у 

морозильному відділенні та в дверцятах; 
3. Відкрутіть гвинти, що тримають верхні та нижні петлі. Від’єднайте їх від шафи та від 

дверцят. 
4. Зніміть шарнір кріплення петель; 

5. Встановіть шарніри з іншого боку; 
6. Встановіть верхню петлю з іншого боку в якості нижньої петлі; 
7. Встановіть нижню петлю з іншого боку в якості верхньої петлі; 
8. Встановіть дверцята та затягніть гвинти, що їх тримають. 
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3. РОЗМІРИ ТА ВБУДОВУВАННЯ 
 
3.1.  Розміри холодильника та шафи для вбудовування 

 
A 820-870 мм C 100-150 мм D >150 мм 
 
ПРИМІТКА: 
• Висоту пристрою можна змінювати в межах від 820 до 870 мм за допомогою ніжок. Це 

потрібно для того, щоб Ви мали змогу підлаштувати пристрій під висоту меблів. 
• Не використовуйте холодильник окремо, він призначений працювати лише будучи 

вбудованим в шафу. 
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Вимоги до шафи для вбудовування: 
• Глибина має складати щонайменше 550 мм. 
• Висота шафи миє бути 820-870 мм. 
• Мінімальна ширина має складати щонайменше 600 мм. 

 
3.2. Вбудовування 

Типи гвинтів, що використовується для вбудовування 
 

Умовна позначка Умовне зображення Назва 

A 
 

Гвинт з потайною головкою 

B 
 

Великий гвинт з плоскою головкою 

C 

 

Гвинт з напівсферичною головкою 

D 
 

Фіксуючий гвинт 

 
1. Закрутіть верхні пластикові панелі великими гвинтами з плоскою головкою (B) згідно схеми 

нижче. Вставте холодильник в шафу. 
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УВАГА! Будьте обережними при встановленні приладу в шафу, не придавіть кабель живлення. При 
ушкодженні кабелю є ризик виникнення пожежі. 

ПРИМІТКА: Не закручуйте гвинти занадто сильно. Пластикові панелі повинні мати змогу легко 
переміщатись вліво та вправо. 

 
2. Закрутіть фіксуючі гвинти в фіксуючу пластину згідно малюнку. 

 
ПРИМІТКИ: 
1. Ця схема для випадку, коли петлі встановлені справа. 
2. Якщо ж петлі дверцят встановлені зліва, то схема буде дзеркально протилежною. Проте дії 

зі встановлення залишаться тими ж. 
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3. Закрутіть потайні гвинти (A) та гвинт з напівсферичною головкою (C) згідно схеми. 

 
ПРИМІТКИ: 
1. Ця схема для випадку, коли петлі встановлені справа. 
2. Якщо ж петлі дверцят встановлені зліва, то схема буде дзеркально протилежною. Проте дії 

зі встановлення залишаться тими ж. 
 

4. Відчиніть дверцята та закрутіть потайні гвинти (A) зверху та знизу згідно схеми. 
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5. Регулювання верхньої частини дверцят відбувається так: 

 
1. Для того, щоб підняти дверцята вище відкручуйте спочатку гвинт D1, а потім гвинт D2. Для 

того, щоб опустити дверцята нижче закручуйте спочатку гвинт D1, а потім гвинт D2. 
2. Для того, щоб відрегулювати відстань між дверцятами та холодильником, ослабте гвинт D1 

й перемістіть фіксуючу пластину назад чи вперед в потрібну Вам позицію, а потім закрутіть гвинт D2. 
3. Для регулювання дверцят по горизонталі ослабте гвинт D1, пересуньте кронштейн фіксуючої 

панелі в потрібну Вам позицію, а потім закрутіть гвинт D2. 
 

6. Регулювання нижньої частини дверцят по горизонталі відбувається так: 

 
Нижню частину дверцят можна відрегулювати лише по горизонталі. Для того, щоб відрегулювати 

відстань між дверцятами та холодильником, ослабте гвинт й перемістіть дверцята в потрібну Вам позицію, а 
потім закрутіть гвинт. Після цього закріпіть нижню фіксуючу пластину гвинтами A та C. 
 

ВАЖЛИВО: 
• Холодильник розроблений та виготовлений лише для використання в побуті. 
• Користуйтесь, встановлюйте та розміщайте прилад правильно, згідно з інструкцією. 
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4. РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТІВ В ХОЛОДИЛЬНИКУ 
 

 
Ми рекомендуємо розміщувати продукти у відсіках холодильнику наступним чином: 
1. Морозильна камера. Чудово підходить для розміщення охолоджених готових страв, м’яса та 

риби; 
2. Скляна полиця. Підходить для розміщення молочної продукції та випічки; 
3. Відділення для фруктів та овочів. Чудово підходить для зберігання фруктів, овочів, салатів; 
4. Дверні стійки. Підходять для зберігання продуктів в банках, напоїв в невеликих пляшках та 

металевих банках; 
5. Дверна стійка для зберігання яєць; 
6. Дверна стійка. Можна зберігати масло, сир; 
7. Стійка для пляшок. Чудово підходить для зберігання напоїв, великих пляшок з напоями. 
 
Аби Ваш досвід користування приладом був якнайкращим, а також для дотримання гігієни, радимо 

дотримуватися простих правил: 
• Прилад призначений для короткострокового зберігання свіжих продуктів та напоїв. Не 

тримайте такі продукти в холодильнику протягом тривалого часу. 
• Готові страви краще зберігати в герметичних контейнерах та розміщувати їх на знімних 

полицях. 
• Свіжозапаковані продукти можна зберігати на полицях. Свіжі фрукти та овочі необхідно 

спершу промити, висушити перед розміщенням у відділенні для фруктів та овочів. 
• Зберігайте пляшки в дверних стійках. 
• Запаковуйте сире м’ясо в герметичні поліетиленові кульки перед тим, як розмістити його на 

нижній полиці. Переконайтесь, що сире м’ясо не контактує з готовими стравами. Це допоможе уникнути 
зараження. Для Вашої ж безпеки радимо зберігати сире м’ясо в холодильнику не довше двох-трьох днів. 

• Нахилені полиці мають канавки позаду й їх можна використовувати для зберігання напоїв в 
пляшках. Підніміть полицю, щоб очистити ці канавки в разі потреби. 

• Для того, щоб нахилити полицю, розмістіть її задню частину на один рівень нижче за 
передню. Щоб зняти нахилену полицю, спершу звільніть задню частину, а потім витягніть її. 

• Не можна зберігати готові страви в холодильнику відкритими, завжди упаковуйте, 
загортайте чи накривайте її чим-небудь. Перед тим, як розміщувати теплі напої та страви в холодильнику, 
дайте їм охолонути. Не зберігайте вибухонебезпечні предмети, наприклад балони з горючим газом, всередині 
пристрою. Міцні напої потрібно зберігати в вертикальному положенні. Переконайтесь, що вони надійно 
закриті. Не зберігайте залишки консервів у власній залізній банці. 
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• Деякі фрукти та овочі можуть зіпсуватися, якщо зберігати їх за температури близької до 0°С. 
Тож загортайте ананаси, дині, огірки, томати тощо в поліетиленові пакети. 

• Всі полиці, стійки, відсік для фруктів та овочів, полиці для молочних продуктів, висувні 
ящики, полиці для пляшок можна зняти при потребі та звільнити місце для великої страви/чи великої кількості 
продуктів. 

 
5. ЗМІНА ТЕМПЕРАТУРНИХ НАЛАШТУВАНЬ 
 
Робоча температура налаштовується на термостаті.  
Можна встановлювати температура в межах від 1 до 5, де «5» це найхолодніший режим роботи. 

Коли Ви вперше увімкнули пристрій, налаштуйте бажану температуру на термостаті так, щоб за 24 години 
середня температура в холодильнику не перевищувала +5°С. 

Ми радимо встановити термостат посередині між 1 й 5 та стежити, щоб досягти бажаної 
температури. Можливо Вам не знадобиться використовувати холодильник на максимум й Ви досягнете 
бажаної температури в потрібному Вам відділенні раніше. Деякі відділення холодильника можуть бути 
холодніші чи тепліші. Наприклад, відділення для овочів та фруктів буде тепліше за відділення біля 
морозильної камери. Це нормально. 

При температурі навколишнього середовища в 25°С й вище, особливо влітку, встановлюйте 
термостат в позицію «5». За температури навколишнього середовища нижче за 25°С оберіть проміжну 
позицію на термостаті. 

Часте чи тривале відкриття дверцят призведе до збільшення температури в середині холодильника, 
тож закривайте дверцята якнайшвидше. 

Якщо Ви помітили накопичення криги всередині холодильника, змініть позицію термостата на 
«1», перевіряйте коли температура всередині холодильника буде близькою до 5°С. Коли намерзання 
зникне й прилад почне автоматично розмерзатися, як зазвичай, Ви можете збільшити температурні 
налаштування на термостаті за потреби. 

 
6. ПЕРШЕ УВІМКНЕННЯ 
 
Перед першим увімкненням зробіть наступні дії: 
• Переконайтесь, що прилад стоїть рівно та не хитається. 
• Переконайтесь, що інтер’єр холодильника сухий й Ви зняли увесь пакувальний матеріал, щоб 

повітря могло вільно циркулювати. 
• Почистіть інтер’єр згідно з інструкціями наданими в розділі «Чищення та догляд». 
• Вставте вилку в розетку та увімкніть електропостачання. Щоб переконатися, що прилад 

працює, відчиніть дверцята. Лампа всередині камери холодильника має горіти. 
• Ви почуєте шум, коли компресор запуститься. Рідина та гази в охолоджувальній системі 

також можуть видавати певний шум незалежно від того, чи працює компресор. Це нормально. 
• Ми радимо Вам встановити термостат в позицію «3» та перевіряти температуру всередині 

холодильника, доки вона не досягне необхідної Вам позначки. Більше деталей в розділі «Зміна температурних 
налаштувань». 

• Не кладіть продукти до холодильника відразу після його ввімкнення. Зачекайте доки 
температура всередині приладу не досягне необхідної позначки. Перевірити температуру всередині можна за 
допомогою термометра. 
 

 
7. РОЗМОРОЖУВАННЯ 
 
Холодильна камера розморожується автоматично. Тала 

вода стікає в зливний отвір через канал для збору води та 
випаровується в спеціальному контейнері для випаровування 
(1), що розташований в задній частині приладу. Під час 
розморожування на задній стінці холодильної камери можуть 
утворюватися краплі, де й розташований прихований випарник. 
Більша частина крапель випарується в випарнику, однак деякі 
краплі можуть залишитись на задній стінці холодильної камери 
та замерзнути повторно після того, як процес автоматичного 
розморожування завершиться. Не намагайтесь віддерти 

повторно замерзлі краплі гострими предметами (наприклад ножами, виделками тощо). Якщо вода не стікає в 
канал для збору води, отже він скоріш за все забитий залишками їжі тощо. Канал можна прочистити за 
допомогою спеціального пластмасового плунжера (2).  
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ПРИМІТКА: Формування криги на задній стінці інтер’єру холодильника це нормально, не 

переживайте (більше деталей в розділі «Розморожування»). 
 

8. ЧИСТКА ТА ДОГЛЯД 
 
• Перш ніж чистити холодильник, відключіть його від електромережі вийнявши вилку з 

розетки. 
• Не використовуйте гострих предметів, абразивних миючих засобів, мило, побутові засоби 

для чищення, миючі засоби та восковий лак. 
• Для догляду за шафою, в яку вбудований холодильник, використовуйте злегка теплу воду. 

Після того, як шафа стане чистою, протріть її насухо. 
• Для очищення інтер’єру холодильника використовуйте ганчірку з тканини, що змочена в 

розчині, який складається з однієї чайної ложки соди на пів літра води. Після того, як камера холодильника 
буде чиста, витріть її насухо. 

• Будьте обережними, не можна щоб вода потрапила на блок керування температурою. 
• Якщо Ви не плануєте використовувати холодильник протягом тривалого проміжку часу, то 

відключіть його від електромережі, заберіть усі продукти з нього, почистіть холодильник та залиште дверцята 
відчиненими. 

• Регулярно перевіряйте ущільнювач дверей на наявність залишків їжі чи бруду та чистіть за 
потреби.  

• Ніколи не розміщуйте холодильник поруч з джерелами тепла чи в місцях, де температура 
навколишнього середовища дуже висока. 

• Ніколи не використовуйте абразивний чи шорсткий матеріал для очищення холодильника. 
• Для того, щоб зняти дверний лоток, спершу витягніть усі продукти з нього й злегка штовхніть 

лоток догори. 
 

9. ЗАМІНА ВНУТРІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ 
 
Перед тим, як замінювати лампу в холодильнику, Ви повинні його вимкнути та відключити від 

електромережі. Для заміни виконайте наступні дії: 
1. Вимкніть холодильник та відключіть його від електромережі. Ви можете витягнути полиці, 

щоб Вам було легше замінити лампу; 
2. Зніміть захисну скляну кришку (b, c); 
3. Замініть  лампу, що перегоріла, на аналогічну; 
4. Одягніть назад захисну кришку (d). Тисніть на кришку, доки вона не стане на своє місце. 
5. Утилізуйте лампу, що перегоріла, належним чином. 

 
ПРИМІТКА: Також Ви можете зателефонувати в сервісний центр та викликати майстра, аби він 

виконав цю роботу. 

 
 
10. КОРИСНІ ПОРАДИ 
 
• Доглядайте за холодильником регулярно. 
• Зберігайте сире м’ясо та птицю на полиці, що знаходиться нижче за готові страви та молочні 

продукти. 



15 
 

• Зберігайте продукти якомога менше в холодильнику та споживайте їх до закінчення їхнього 
терміну придатності. 

• Зрізайте непотрібне листя з овочів та протирайте їх від залишків ґрунту чи іншого бруду 
перед тим, як розмістити в холодильнику. 

• Зберігайте листя салату, кабачки, петрушку та цвітну капусту позаду, біля стінки 
холодильника. 

• Загортайте сир в пергаментний папір, а вже потім в поліетиленовий пакет, при цьому 
максимально витіснивши повітря з пакету. Для повноти розкриття смаку сиру, витягніть його з холодильника 
за годину до споживання. 

• Для кращого зберігання сирого м’яса та птиці, загортайте їх у поліетиленовий пакет чи 
фольгу не дуже щільно. Це вбереже м’ясо від висихання. 

• Загортайте рибу та окремі частини риби в поліетиленовий пакет. 
• Щільно загортайте їжу, що має стійкий аромат чи може висохнути, в поліетиленовий пакет, 

фольгу чи в герметичний контейнер. 
• Для збереження свіжості хлібу, щільно загортайте його в поліетиленовий пакет, 

пергаментний папір. 
• Охолоджуйте білі вина, пиво, лагер чи мінеральну воду перед споживанням. 
• Не зберігайте банани в холодильнику. 
• Не зберігайте диню в холодильнику. Її можна лише ненадовго покласти в прилад для 

охолодження, попередньо загорнувши в поліетиленовий пакет. 
• Не залишайте дверцята холодильника відчиненими надовго, оскільки це підвищить 

температуру всередині та збільшить навантаження на компресор. 
• Не зберігайте отруйних чи інших небезпечних речовин в Вашому приладі. Він розроблений 

виключно для зберігання продуктів харчування. 
• Не споживайте їжу, що зберігалася в холодильнику занадто довго чи понад термін, 

визначений виробником продукції. 
• Не зберігайте готову їжу в одному контейнері зі свіжими продуктами харчування. Їх потрібно 

запакувати та зберігати окремо. 
• Не дозволяйте рідинам з розмерзлих продуктів чи природнім сокам, що містяться в деяких 

продуктах, потрапляти на інші продукти, що зберігаються в холодильнику. 
 

11. УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК ТА ГАРАНТІЙНІ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
 

11.1. Усунення неполадок 
 
Якщо пристрій перестав працювати, перевірте наступні речі: 
• Переконайтесь, що вилка вставлена в розетку й в електромережі є живлення (для перевірки 

підключіть інший робочий пристрій в розетку). 
• Переконайтесь, що запобіжник не зламався/автоматичний вимикач не спрацював/головний 

розподільний вимикач не вимкнений. 
• Температурні налаштування встановлені правильно. 
• Якщо Ви змінювали вилку, то переконайтесь, що вона підключена правильно. 
• Зв’яжіться з сервісним центром у випадку, якщо попередні поради не допомогли. 

 
11.2. Гарантійні зобов’язання 
 
Ваш новий холодильник має 24 місяці гарантійного обслуговування з моменту його придбання.  
Гарантія поширюється на неякісні матеріали, дефективні компоненти чи інші дефекти, що були 

допущені при виробництві приладу, а також на запчастини, за винятком витратних матеріалів. 
Гарантія не поширюється у випадках, коли пристрій було пошкоджено при недотриманні загальних 

правил безпеки, правил безпеки з транспортування та підключення приладу до електромережі та 
встановлення. А також у випадках ремонту, що пошкодив пристрій, неавторизованим сервісним центром й у 
випадках, коли прилад використовувався не за призначенням. 
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12. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
Цей символ на приладі чи його упаковці означає, що цей продукт не можна викидати разом з 

побутовими відходами.  
Натомість його потрібно віднести до відповідної точки збору, що займається переробкою 

електричного та електронного обладнання. Утилізуючи прилад таким чином Ви допоможете запобігти 
потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та людського здоров’я.  

Для того, щоб отримати більш детальну інформацію щодо переробки та утилізації, будь ласка, 
зв’яжіться з міською радою, вашою місцевою організацію, що займається переробкою чи магазином, де 
ви придбали цей продукт. 

 
13. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 Параметр Значення 
1 Марка Interline 
2 Модель RCS 521 MWZ WA+ 
3 Категорія виробу Вбудований холодильник з 

низькотемпературним відділенням, 
маркованим двома зірочками 

4 Номінальна напруга/частота, В/Гц 230/50 
5 Номінальна потужність, Вт 60 
6 Клас енергоефективності A+ 
7 Річне споживання електроенергії, кВт·г/рік * 124 
8 Загальний об’єм, л 100 
9 Об’єм холодильної камери, л 87 
10 Об’єм морозильної камери, л 13 
11 Маркування морозильної камери ** (2) 
12 Проектна температура морозильної камери -6°С 
13 Система охолодження Статична 
14 Автономне живлення без споживання електроенергії, год - 
15 Продуктивність заморожування протягом 24 годин, кг - 
16 Кліматичний клас ** SN, N, ST, T (10°C – 43°C) 
17 Рівень шуму, дБ 39 
18 Вбудовування Так 
* Річне енергоспоживання в 124 кВт*г/рік це приблизне значення, що розраховане на основі енергоспоживання за 

стандартних умов протягом 24-х годин. Справжнє енергоспоживання може відрізнятися в залежності від умов 
експлуатації та місце роботи продукту. 

** Цей пристрій розроблений для використання при температурі навколишнього середовища від 10°C до 43°C 
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