Холодильник
RE-8120NT, RE-8126NB, RE-8129FT

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ОПИС ПРИЛАДУ
Дякуємо, що обрали холодильник Mirta!
Щоб забезпечити його тривале та ефективне використання,
уважно прочитайте цю інструкцію.
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1. Стелаж морозильного апарата.
2. Індикатор температури холодильника.
3. Стелаж холодильного апарата.
4. Кришка контейнера для
овочів та фруктів.

5. Контейнер для овочів
та фруктів.
6. Ніжки для вирівнювання.
7. Полиця для пляшок.
8. Полиця для яєць.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
- Не використовуйте пристрій, якщо шнур живлення пошкоджений. У випадку
пошкодження, шнур живлення повинен бути замінений виробником чи
кваліфікованою особою, щоб уникнути нещасних випадків.
- Переконайтесь, що шнур від’єднаний від розетки і пристрій не використовується.
- При митті пристрою, використовуйте тільки м’які миючі засоби або засоби
для чистки скла. Не рекомендується використовувати сильні миючі засоби чи
розчинники.
- Не рекомендується використовувати для підключення холодильника
подовжувальні шнури чи багатомісні розетки. Переконайтесь, що пристрій
підключений безпосередньо до електричної розетки.
- При установленні агрегату, переконайтесь,що з його бічних сторін є
щонайменше 5 см простору і задня частина пристрою віддалена від стіни чи
меблів на 10 см, оскільки це основний вихід тепла.
- Не кладіть гарячу іжу чи напої в холодильник, поки вони не охолонуть.
- Закривайте дверцята відразу після того, як Ви помістили туди продукти, щоб
уникнути різкого підвищення температури всередині пристрою.
- Забезпечте, щоб холодильник був віддалений від будь-яких джерел тепла та
прямих сонячних променів.
- Розміщуйте пристрій на плоскій і твердій поверхні, щоб установка була
стабільна. Обладнання не слід ставити на будь-яку м’яку поверхню.
- Не кладіть будь-які інші посторонні предмети на поверхню холодильника і
уникайте попадання води.
- Не зберігайте в холодильнику такі вироби як метанол, бензин і та інші
предмети, що містять легкозаймисті чи вибухонебезпечні речовини.
- Щоб уникнути поранення чи смерті від електрошоку, не торкайтеся пристрою
вологими руками знаходячись на мокрій поверхні чи у воді.
- Не застосовуйте препарат поза приміщенням чи у вологих умовах.
- Не тягніть мережевий шнур, щоб від’єднати його від розетки. Витягніть
штепсельну вилку з розетки.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
- Зберігайте шнур подалі від нагрівальних поверхонь.
- Переконайтесь, що напруга електромережі Вашого будинку відповідає
напрузі живлення, зазначеній в таблиці технічних даних.
- Пристрій повинен бути підключений до гнізда живлення із заземленням.
- У випадку припинення процесу заморожування в морозильній камері,
відсутності електропостачання чи пристрій перестав працювати, холодильний
агрегат необхідно помити, щоб уникнути неприємного запаху.
- Розморожуйте холодильник один раз в місяць.
- Не торкайтесь холодильного агрегату мокрими руками чи босими ногами на
мокрій підлозі.
- Не зберігайте в холодильнику легкозаймисті пристрої, якщо це не
передбачено виробником.
- Включайте електроживлення не раніше ніж через 5 хв після його
виключення. В іншому випадку компрессор буде пошкоджено.
- Пристрій не призначений для користування через зовнішній таймер чи
самостійну систему дистанційного управління.
- Пристрій повинен бути оснащений заземленою вилкою. Переконайтесь, що
стінна розетка у Вашому будинку заземлена відповідним чином.
- Рекомендовано здійснювати регулярну перевірку стану шнура живлення при
будь-яких ознаках можливого пошкодження. У випадку пошкодження шнура,
холодильним агрегатом користуватись не можна.
- Не збергайте в холодильнику вибухонебезпечні речовини такі як банки
аерозолю з легкозаймистою рідиною.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Вентиляційні отвори в корпусі приладу чи в конструкції, що
вбудовується мають бути відкритими.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте механічні пристрої чи інші засоби для
прискорення процесу розморожування, ящо це не передбачено виробником.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте інші електричні пристрої всередині
холодильника, якщо це не передбачено виробником.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не пошкодьте холодильний контур приладу.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТРАНСПОРТУВАННЯ І РОЗМІЩЕННЯ - Під час преміщення морозильної камери, підтримуйте
основу та піднімайте пристрій під кутом не більше ніж 45°. Ніколи не підтримуйте
пристрій за ручку в якості підтримки. Не кладіть холодильник догори дном чи
горизонтально. Розташуйте агрегат вертикально на роликові ніжки.
ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ - Установіть морозильник на рівній і твердій підлозі. Оберіть
добре вентильоване місце. Навколо морозильної камери залиште щонайменше 10 см
вільного місця.Не встановлюйте прилад поряд з джерелом тепла (радіаторів опалення
чи на прямому сонячному світлі).
ПЕРШЕ КОРИСТУВАННЯ - Очистіть камеру і аксесуари пристосування теплою водою і сухою
ганчіркою або нейтральним миючим засобом з чистою водою, потім витріть залишки
води чистою сухою ганчіркою.
Примітки: Електричні частини холодильника можна протирати сухою ганчіркою.
Поверніть ручку термостата в сторону позначки 3 і включіть електрику. Компресор і
лампочка всередині холодильника починають працювати. Зачиніть дверцята і
почекайте 30 хв. Якщо температура знизилася - система охолодження працює добре.
Коли морозильна камера працює певний період часу, регулятор температури
автоматично налаштовує температуру.
РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ - Регулювання температури у морозильній камері
налаштовується за допомогою панелі управління. Позначка Min вказує на мінімальний
холод. Позначка Max вказує на максимальний холод. Взимку потрібно регулювати
температуру на позначку 4-7, влітку на 4-1.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ - 1. Дотримуйтесь правильного налаштування температури.
2. Неправильні налаштування можуть призвести до порушення системи охолодження.
ШВИДКЕ ЗАМОРОЖЕННЯ - Свіжі продукти, риба та м’ясо заморожують які потребують
тривалого зберігання слід заморожувати якнайшвидше. Для швидкого заморожування
поверніть ручку термостата на позначку 5 поки не розпочнеться замороження
продуктів. Потім поверніть ручку назад на позначку 3.
РОЗМОРОЖУВАННЯ - Від'єднайте мережевий штепсель від електричної розетки, відкрийте
дверцята та вийміть продукти, поклавши їх у холодне місце. Розморожуйте агрегат за
допомогою пластикового скребка, або зачекайте поки лід розтане природнім шляхом.
Потім витріть залишки льоду і води та підключіть морозильну камеру знову до
електричної мережі.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
Увага! Щоб уникнути удару електричним струмом завжди вимикайте прилад
від електромережі перед його очищенням.
• Протріть зовнішню поверхню приладу та кришку м'якою, сухою тканиною.
При сильному забрудненні протріть їх тканиною з м'яким миючим засобом.
Потім витріть піну вологою тканиною.
Увага! Не проливайте воду на прилад та не мийте його водою.
• Щоб не пошкодити поверхню приладу, не використовуйте жорсткі абразивні
миючі засоби або хімічні речовини для його очищення.

ЗАМІНА ЛАМПОЧКИ
Відключіть холодильник від електричної мережі, вийнявши вилку шнура
живлення з розетки;
Потужність лампи 10 Вт.
Лампа повинна відповідати IEC 60079-15.
Технічні характеристики:

RE-8120NT RE-8126NB RE-8129FT
220-240 В
50 Гц
85 Вт

220-240 В
50 Гц
95 Вт
Розміри:

220-240 В
50 Гц
120 Вт

54,5х58х144 см 54,5х58х170 см 60х59,5х174,5 см
Цей прилад не призначений для користування особами (зокрема малолітніми дітьми) з
обмеженими фізичними, розумовими або психічними можливостями чи з браком досвіду
та знань, за винятком випадків безпосередньої присутності уповноваженого наглядового
персоналу, або коли особою, яка є відповідальною за їхню безпеку, надано необхідні
інструкції щодо користування приладом. Малолітні діти повинні бути під наглядом
уповноваженого персоналу, щоб унеможливити їхню гру з приладом.

ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМА

МОЖЛИВА ПРИЧИНА

ПРИСТРІЙ НЕ ПРАЦЮЄ.

ВІДСУТНЯ НАПРУГА В МЕРЕЖІ.

ПЕРЕВІРТЕ ЧИ ВИЛКА ВВІМКНЕНА НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ.

ВИРІШЕННЯ

ЗАНАДТО ВЕЛИКИЙ ШУМ
ПРИ РОБОТІ.

АВТОМАТИЧНИЙ ЗАПОБІЖНИК НЕ ПРАЦЮЄ.
ПРИЛАД ВСТАНОВЛЕНИЙ НАДТО БЛИЗЬКО ДО СТІНИ ЧИ НЕ
НА РІВНІЙ ПОВЕРХНІ, АБО АКСЕСУАРИ ВСЕРЕДИНІ
ХОЛОДИЛЬНИКА РОЗМІЩЕНІ НЕ ПРАВИЛЬНО.

ЗАМІНІТЬ ЗАПОБІЖНИК.
ВСТАНОВІТЬ ПРИЛАД ВЕРТИКАЛЬНО ВИРІВНЮЮЧИ
НІЖКИ. ВІДСУНЬТЕ ХОЛОДИЛЬНИЙ АГРЕГАТ ВІД
СТІНИ. ВСТАНОВІТЬ АКСЕСУАРИ ВСЕРЕДИНІ
ХОЛОДИЛЬНИКА НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ.
ЗАЧИНІТЬ ДВЕРЦЯТА І НЕ ВІДЧИНЯЙТЕ НАДТО ЧАСТО.

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
НЕДОСТАТНЬО МОРОЗИТЬ

ДВЕРЦЯТА ВІДЧИНЯЮТЬСЯ НАДТО ЧАСТО ЧИ БУЛИ
ВІДКРИТІ ПРОТЯГОМ ДОВГОГО ЧАСУ.
МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА ЗНАХОДИТЬСЯ НАДТО БЛИЗЬКО ДО ВІДСУНЬТЕ ХОЛОДИЛЬНИК НА НЕОБХІНУ ВІДСТАНЬ.
СТІНИ.
ХОЛОДИЛЬНИК ПЕРЕПОВНЕНИЙ ПРОДУКТАМИ.
ВИТЯГНІТЬ ПРОДУКТИ ИЗ ХОЛОДИЛЬНИКА.
НЕ ПРАВИЛЬНО ВСТАНОВЛЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ ПОВЕРНІТЬ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ НА 3 І БІЛЬШЕ.
АГРЕГАТУ.

НЕПРИЄМНИЙ ЗАПАХ В
ХОЛОДИЛЬНИКУ

ВИЙШОВ ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ПРОДУКТІВ.
ХОЛОДИЛЬНИК ПОТРЕБУЄ ЧИЩЕННЯ.

ПОЗБУДЬТЕСЯ ЗІПСОВАНИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАМІНІТЬ
ЇХ СВІЖИМИ.
ПОМИЙТЕ ВСЕРЕДИНІ ХОЛОДИЛЬНИК.

Наступні особливості роботи не варто розглядати як проблемні:
• Інколи можна почути шум, схожий на звук рідини, що ллється. Причиною
такого шуму є циркуляція холодоагенту в системі охолодження, що є
нормальним явищем.
• У вологу погоду, на зовнішній частині приладу може з'явитись конденсат.
Поверхню достатньо протерти сухою гарнчіркою.
• Компресор може нагріватись у період сильної спеки.
• Рама дверцят нагрівається, це означає що працює конденсатор, що
регулює вологість повітря.
УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ

БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!
Будь ласка, завжди дотримуйтесь правила: передавайте непрацююче
електричне обладнання до відповідного пункту збору відходів.

ЗМІНА ДВЕРЕЙ
1. Відкрутіть 2 шурупи з верхньої кришки пристрою, зніміть кришку, викрутіть
6 квадратних гайок з одвірка з правої сторони.
2. Обережно зніміть дверцята з середньої петлі та поставте в сторону.
3. Використовуючи викрутку, демонтуйте середню петлю. Зніміть двері вгору,
щоб розчепити їх з нижньої петлі.
4. Поміняйте місцями нижню петлю та ніжки дверцят.
5. Витягніть шарнірний шуруп внизу дверцят. Вставте змінний шарнірний
шуруп, який входить в комплект з пристроєм в іншу сторону дверцят.
Дотримуйтесь вказівок зворотнього способу монтажу дверцят.
6. Помістіть двері холодильника на нижню петлю, упевнившись, що шарнірний
шуруп вставлений належним чином. Покладіть середню петлю на корпус,
упевнившись, що вона знаходиться на протилежній стороні від її початкової
позиції.
7. Розмістіть дверцята морозильної камери на середню петлю, упевнившись,
що шарнірний шуруп вставлений належним чином. Закрутіть 2 шурупи
верхньої кришки.

