




4

сенсорними або розумовими здібностями або 
відсутністю досвіду та знань, якщо вони перебувають 
під наглядом і пройшли належний інструктаж стосовно 
безпечного використання пристрою та розуміють усі 
ризики, пов'язані з його використанням.

ЩОБ уникнути забруднення їжі, дотримуйтеся таких 

вказівок:
–Якщо дверцята залишатимуться відкритими протягом 
тривалого часу, це може призвести до значного підвищення 
температури у відсіках пристрою.
–Регулярно очищайте поверхні, які можуть контактувати з 
продуктами й відкритими дренажними системами.
–Якщо резервуари для води не використовувалися протягом 
48 годин, їх необхідно очистити; злийте воду з системи
водопостачання, підключеної до водопроводу, якщо ви не 
користувалися водою протягом 5 днів. （Примітка 1）
–Зберігайте сире м'ясо та рибу в холодильнику у відповідних 
контейнерах, щоб вони не контактували з іншими 
продуктами і рідина з них не капала вниз.
–Відсіки для заморожених продуктів, позначені двома 

зірочками , підходять для зберігання попередньо 

заморожених продуктів, зберігання або приготування
морозива та кубиків льоду.（Примітка 2）

5

–Не заморожуйте свіжі продукти у відсіках з однією ,

двома або трьома зірочками. （Примітка

3）
–Якщо ви не плануєте використовувати холодильник 
протягом тривалого часу, вимкніть його, розморозьте, 
очистьте, висушіть і залиште дверцята відкритими, щоб 
запобігти утворенню цвілі всередині пристрою.
Примітка 1, 2, 3：залежить від типу відсіку.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: зафіксуйте пристрій 

відповідно до інструкцій.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: підключайте пристрій 

лише до систем постачання питної води (стосується 
автоматичних пристроїв для виготовлення льоду).

Загальні відомості
Холодильники даного типу широко використовуються в 
готелях, офісах, гуртожитках і будинках. Вони підходять для 
охолодження та зберігання харчових продуктів, як-от 
фруктів і напоїв. Їх основні переваги – невеликі розміри та 
вага, низькі витрати електроенергії та простота в 
експлуатації.

Інструкції зі встановлення
1. Переміщуючи холодильник, не нахиляйте його більше 

ніж на 450 відносно вертикального положення. Не 
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температури у відсіках пристрою.
–Регулярно очищайте поверхні, які можуть контактувати з 
продуктами й відкритими дренажними системами.
–Якщо резервуари для води не використовувалися протягом 
48 годин, їх необхідно очистити; злийте воду з системи
водопостачання, підключеної до водопроводу, якщо ви не 
користувалися водою протягом 5 днів. （Примітка 1）
–Зберігайте сире м'ясо та рибу в холодильнику у відповідних 
контейнерах, щоб вони не контактували з іншими 
продуктами і рідина з них не капала вниз.
–Відсіки для заморожених продуктів, позначені двома 

зірочками , підходять для зберігання попередньо 

заморожених продуктів, зберігання або приготування
морозива та кубиків льоду.（Примітка 2）
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–Не заморожуйте свіжі продукти у відсіках з однією ,

двома або трьома зірочками. （Примітка

3）
–Якщо ви не плануєте використовувати холодильник 
протягом тривалого часу, вимкніть його, розморозьте, 
очистьте, висушіть і залиште дверцята відкритими, щоб 
запобігти утворенню цвілі всередині пристрою.
Примітка 1, 2, 3：залежить від типу відсіку.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: зафіксуйте пристрій 

відповідно до інструкцій.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: підключайте пристрій 

лише до систем постачання питної води (стосується 
автоматичних пристроїв для виготовлення льоду).

Загальні відомості
Холодильники даного типу широко використовуються в 
готелях, офісах, гуртожитках і будинках. Вони підходять для 
охолодження та зберігання харчових продуктів, як-от 
фруктів і напоїв. Їх основні переваги – невеликі розміри та 
вага, низькі витрати електроенергії та простота в 
експлуатації.

Інструкції зі встановлення
1. Переміщуючи холодильник, не нахиляйте його більше 

ніж на 450 відносно вертикального положення. Не 
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