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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

1. Ìåðû áåçîïàñíîñòè
2. Êîìïëåêò ïîñòàâêè
3. Òðàíñïîðòèðîâêà õîëîäèëüíèêà
4. Óñòàíîâêà õîëîäèëüíèêà
5. Ýêñïëóàòàöèÿ õîëîäèëüíèêà
6. Î÷èñòêà ïðèáîðà
7. Óñòðàíåíèå íåïîëàäîê
8. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
9. Çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû, óòèëèçàöèÿ ïðèáîðà
10. Èíôîðìàöèÿ î ñåðòèôèêàöèè, ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà
11. Èíôîðìàöèÿ î ïðîèçâîäèòåëå, èìïîðòåðå

Óâàæàåìûé ïîòðåáèòåëü! 
Áëàãîäàðèì Âàñ çà âûáîð ïðîäóêöèè ÒÌ CENTEK. Ìû ãàðàí-
òèðóåì ôóíêöèîíèðîâàíèå äàííîãî èçäåëèÿ ïðè ñîáëþäåíèè 
ïðàâèë åãî ýêñïëóàòàöèè.

Ïîæàëóéñòà, ïåðåä íà÷àëîì ýêñïëóàòàöèè âíèìàòåëüíî èçó÷èòå 
äàííóþ èíñòðóêöèþ. Èçãîòîâèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè â ñëó-
÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ïðèáîðà íå ïî ïðÿìîìó íàçíà÷åíèþ è ïðè íå-
ñîáëþäåíèè ïðàâèë è óñëîâèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåé èíñòðóêöèè, 
à òàêæå â ñëó÷àå ïîïûòîê íåêâàëèôèöèðîâàííîãî ðåìîíòà ïðèáîðà. 
Åñëè Âû æåëàåòå ïåðåäàòü ïðèáîð äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ äðóãîìó ëèöó, 
ïîæàëóéñòà, ïåðåäàâàéòå åãî âìåñòå ñ íàñòîÿùåé èíñòðóêöèåé.

Õîëîäèëüíèê ÿâëÿåòñÿ áûòîâûì ïðèáîðîì è íå ïðåäíàçíà÷åí 
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ïðîìûøëåííûõ öåëÿõ!

1. ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Ïðèîáðåòåííûé Âàìè ïðèáîð ñîîòâåòñòâóåò âñåì îôèöèàëüíûì 
ñòàíäàðòàì áåçîïàñíîñòè, ïðèìåíèìûì ê ýëåêòðîïðèáîðàì â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è ïðîäëåíèÿ ñðîêà ýêñïëóàòàöèè 
âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå äàííîå ðóêîâîäñòâî è ìàðêèðîâêè ïåðåä 
èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðà è ñîáëþäàéòå ñëåäóþùèå óêàçàíèÿ ïî 
áåçîïàñíîñòè. Ñîõðàíèòå ýòó èíñòðóêöèþ äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëü-
çîâàíèÿ.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Íåñîáëþäåíèå äàííûõ ìåð áåçîïàñíîñòè ìîæåò ïðèâåñòè ê íå-
ñ÷àñòíûì ñëó÷àÿì.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!

1. Èñïîëüçóéòå òîëüêî èñòî÷íèê ïèòàíèÿ 220-240 Â ïåðåìåííîãî
òîêà, 50 Ãö.

2. Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ñòàðàéòåñü íå èñïîëüçîâàòü ïåðåõîäíèêè
è óäëèíèòåëè.

3. Íå õðàíèòå â õîëîäèëüíèêå ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ ìàòåðèà-
ëû (áåíçèí, êëåé, ýôèð è äð.).

4. Íå ðàçëèâàéòå âîäó íà õîëîäèëüíèê, òàê êàê ýòî ìîæåò áûòü
îïàñíî äëÿ âàñ, à òàêæå ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîëîìêå õîëîäèëü-
íèêà.

5. Åñëè âû çàìåòèëè íåîáû÷íûé øóì, çàïàõ èëè äûì ïðè ýêñïëó-
àòàöèè ïðèáîðà, ëèáî èíûå íåñâîéñòâåííûå ïðèáîðó ïðèçíàêè,
íåîáõîäèìî îòêëþ÷èòü ïèòàíèå è ñâÿçàòüñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
ñåðâèñíîé ñëóæáû.

6. Èçáåãàéòå ïîâðåæäåíèÿ êàáåëÿ ïèòàíèÿ:
• Çàïðåùàåòñÿ çàìåíà êàáåëÿ ïèòàíèÿ.
• Íå ñòàâüòå íà êàáåëü ïèòàíèÿ òÿæåëûå ïðåäìåòû.
• Äåðæèòå êàáåëü ïèòàíèÿ íà ðàññòîÿíèè îò èñòî÷íèêîâ òåïëà.
• Ïðè îòêëþ÷åíèè õîëîäèëüíèêà îò ñåòè òÿíèòå çà âèëêó, à íå çà

øíóð ïèòàíèÿ.
7. Õîëîäèëüíèê ðàçðàáîòàí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ âíóòðè ïîìåùå-

íèé. Íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå èñïîëüçóéòå õîëîäèëüíèê
íà óëèöå.

8. Õîëîäèëüíèê äîëæåí èñïîëüçîâàòüñÿ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ äëÿ
õðàíåíèÿ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííîé èíñòðóêöèåé.

9. Íå ðàçðåøàéòå äåòÿì ïîëüçîâàòüñÿ ïðèáîðîì áåç ïðèñìîòðà.
10. Õîëîäèëüíèê ÿâëÿåòñÿ êðóïíîãàáàðèòíîé áûòîâîé òåõíèêîé, äëÿ

òðàíñïîðòèðîâêè ïîòðåáóåòñÿ íå ìåíüøå äâóõ ÷åëîâåê.
11. Íå êàñàéòåñü õîëîäèëüíèêà âëàæíûìè ðóêàìè.
12. Íå èñïîëüçóéòå óäëèíèòåëè, òðîéíèêè è ïåðåõîäíèêè âî èçáå-

æàíèå âîçãîðàíèÿ ëèáî ïîâðåæäåíèÿ ïðèáîðà. Ïðîèçâîäèòåëü
íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà âîçãîðàíèÿ, ïðîèçîøåäøèå èç-çà
èñïîëüçîâàíèÿ ïåðåõîäíèêîâ è óäëèíèòåëåé, à òàêæå ñîåäèíè-
òåëüíîãî êàáåëÿ, ñå÷åíèå êîòîðîãî íå ñîîòâåòñòâóåò ïîòðåáëÿ-
åìîé ìîùíîñòè. Ïðè óñòàíîâêå õîëîäèëüíèêà íåîáõîäèìî ïðî-
âåðèòü ñîîòâåòñòâèå õàðàêòåðèñòèê ñåòè è ýëåêòðîïàðàìåòðîâ,
óêàçàííûõ íà ñïåöèàëüíîé òàáëè÷êå íà çàäíåé ñòîðîíå õîëî-
äèëüíèêà. Íå âûíèìàéòå âèëêó èç ðîçåòêè çà ïðîâîä: ýòî î÷åíü
îïàñíî. Íå ïðèäâèãàéòå ïðèáîð âïëîòíóþ ê ñåòåâîé âèëêå. Ïðè
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ïîâðåæäåíèè øíóðà ïèòàíèÿ åãî ñëåäóåò çàìåíèòü ñïåöèàëü-
íûì øíóðîì èëè êîìïëåêòîì, ïðåäîñòàâëÿåìûì àâòîðèçîâàí-
íûì ñåðâèñíûì öåíòðîì. Çàìåíà êàáåëÿ äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ 
òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì. Ïîäêëþ÷àéòå ïðèáîð 
â ýëåêòðè÷åñêóþ ñåòü, èìåþùóþ èñïðàâíîå óñòðîéñòâî çàùèòû 
(àâòîìàòè÷åñêèå âûêëþ÷àòåëè, ïëàâêèå ïðåäîõðàíèòåëè è äð.).

13. Íå êàñàéòåñü âíóòðåííèõ îõëàæäàþùèõ ïîâåðõíîñòåé õîëî-
äèëüíèêà.

14. Ïåðåä âûïîëíåíèåì ëþáûõ îïåðàöèé ïî î÷èñòêå èëè îáñëóæè-
âàíèþ îòñîåäèíèòå õîëîäèëüíèê îò ñåòè. Óñòàíîâêà ðó÷êè òåð-
ìîðåãóëÿòîðà â ïîëîæåíèå «ÂÛÊË» íåäîñòàòî÷íà äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè.

15. Çàïðåùàåòñÿ èçìåíåíèå êîíñòðóêöèè õîëîäèëüíèêà è âìåøà-
òåëüñòâî ëèö, íå óïîëíîìî÷åííûõ ïðîèçâîäèòåëåì íà ãàðàíòèé-
íûé ðåìîíò.

16. Íå èñïîëüçóéòå ýëåêòðè÷åñêèå ïðèáîðû âíóòðè îòäåëåíèÿ äëÿ
õðàíåíèÿ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, åñëè ýòî íå ðåêîìåíäîâàíî ïðî-
èçâîäèòåëåì.

17. Íå õðàíèòå âíóòðè õîëîäèëüíèêà ãîðþ÷èå ãàçû èëè æèäêîñòè.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

• Íå ïîäêëþ÷àéòå ñëèøêîì ìíîãî ïðèáîðîâ ê îäíîé öåïè ýëåê-
òðîïèòàíèÿ, òàê êàê ýòî ìîæåò âûçâàòü âîçãîðàíèå.

• Åñëè âû íå ïëàíèðóåòå èñïîëüçîâàòü õîëîäèëüíèê â òå÷åíèå äëè-
òåëüíîãî âðåìåíè, îòñîåäèíèòå åãî ñåòåâóþ âèëêó îò ðîçåòêè.

• Íå ïðèêàñàéòåñü âëàæíûìè ðóêàìè ê âíóòðåííèì ñòåíêàì.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!

• Îõëàæäåíèå â õîëîäèëüíèêå îáåñïå÷èâàåò õëàäàãåíò, êîòîðûé
çàïðàâëÿþò â õîëîäèëüíèê ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ. Íå äîïóñêàéòå ïîâðåæäåíèÿ òðóáîê öèðêóëÿöèè
õëàäàãåíòà íà çàäíåé ñòåíêå õîëîäèëüíèêà.

• Â äàííîì èçäåëèè ñîäåðæèòñÿ íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî õëàäàãåí-
òà, ïðåäñòàâëÿþùåãî ñîáîé èçîáóòàí – ïðèðîäíûé ãàç, êîòîðûé
íå íàíîñèò âðåäà îêðóæàþùåé ñðåäå, îäíàêî ÿâëÿåòñÿ âîñïëà-
ìåíÿþùèìñÿ. Ïðè òðàíñïîðòèðîâêå è óñòàíîâêå õîëîäèëüíèêà
íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü îñòîðîæíîñòü, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü íè-
êàêèõ ÷àñòåé êîíòóðà öèðêóëÿöèè õëàäàãåíòà.

• Âûéäÿ èç òðóáîê, õëàäàãåíò ìîæåò âîñïëàìåíèòüñÿ èëè íàíåñòè
âðåä âàøåìó çäîðîâüþ. Åñëè ïîâðåæäåíèå êîíòóðà õëàäàãåíòà
âñå æå ïðîèçîøëî, èçáåãàéòå ëþáûõ âèäîâ îòêðûòîãî îãíÿ èëè
ïîòåíöèàëüíûõ èñòî÷íèêîâ âîñïëàìåíåíèÿ, à òàêæå ïðîâåòðèòå
êîìíàòó, ãäå ñòîèò õîëîäèëüíèê, â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìèíóò.
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• Âî èçáåæàíèå îáðàçîâàíèÿ îãíåîïàñíîé ñìåñè ãàçà è âîçäóõà
â ñëó÷àå óòå÷êè õëàäàãåíòà ðàçìåðû ïîìåùåíèÿ, ãäå ñòîèò õî-
ëîäèëüíèê, äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü êîëè÷åñòâó õëàäàãåíòà, èñ-
ïîëüçóþùåãîñÿ â õîëîäèëüíèêå.

• Îáúåì êîìíàòû äîëæåí ñîñòàâëÿòü 1 ì3 íà êàæäûå 8 ã õëàäà-
ãåíòà R600a â õîëîäèëüíèêå. Êîëè÷åñòâî õëàäàãåíòà, ñîäåðæà-
ùååñÿ â âàøåì êîíêðåòíîì õîëîäèëüíèêå, óêàçàíî íà òàáëè÷êå
ñ ïàñïîðòíûìè äàííûìè íà çàäíåé ñòåíêå õîëîäèëüíèêà.

• Íèêîãäà íå âêëþ÷àéòå õîëîäèëüíèê ñ ïðèçíàêàìè ïîâðåæäåíèÿ.
Åñëè ó âàñ âîçíèêëè ñîìíåíèÿ â èñïðàâíîñòè èçäåëèÿ, îáðàòè-
òåñü â ñåðâèñíóþ ñëóæáó.

2. ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÎÑÒÀÂÊÈ

- Õîëîäèëüíèê - 1 øò.
- Ñòåêëÿííàÿ ïîëêà - 1 øò.
- Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè - 1 øò.

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÀ

1. Äâåðíàÿ ðó÷êà
2. Ñòåêëÿííàÿ ïîëêà
3. Ðó÷êà òåðìîñòàòà
4. Ðåãóëèðóåìàÿ íîæêà

1

2

3

4



5

3. ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÀ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÀ

Âî âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè èëè ïåðåíîñêè ïðèáîðà äåðæèòå åãî çà äíî è 
ïåðåíîñèòå â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè. Íå íàêëîíÿéòå õîëîäèëüíèê áî-
ëåå ÷åì íà 450. Íèêîãäà íå ïåðåâîðà÷èâàéòå åãî ââåðõ äíîì. Íå ñòàâüòå 
ïðèáîð íà áîêîâûå èëè çàäíþþ ñòîðîíû. Íå ïåðåâîçèòå ïðèáîð, åñëè 
îí ëåæèò íà áîêó, íà çàäíåé èëè íà ïåðåäíåé ñòîðîíàõ. Íå èñïîëüçóéòå 
äâåðöó â êà÷åñòâå ïîìîùè ïðè ïåðåíîñêå. Ýòî ìîæåò âûâåñòè ïðèáîð 
èç ñòðîÿ. Äâå ïåðåäíèå íîæêè õîëîäèëüíèêà ìîæíî ðåãóëèðîâàòü ïî 
âûñîòå. Äëÿ òîãî ÷òîáû òî÷íî âûðîâíÿòü ïðèáîð, ïîäêðóòèòå ïåðåäíèå 
íîæêè âëåâî èëè âïðàâî, ÷òîáû ïðèáîð íàäåæíî ñòîÿë íà ïîëó.
Ïîñëå òðàíñïîðòèðîâêè è óñòàíîâêè õîëîäèëüíèêà ïîäîæäèòå ïðèìåðíî 
òðè ÷àñà ïåðåä òåì, êàê ïîäêëþ÷èòü åãî ê ýëåêòðîñåòè, ÷òîáû áûòü óâå-
ðåííûìè, ÷òî õëàäàãåíò ïîñëå òðàíñïîðòèðîâêè ðàñïðåäåëèëñÿ äîëæ-
íûì îáðàçîì, - ýòî íåîáõîäèìî äëÿ ïðàâèëüíîé ðàáîòû õîëîäèëüíèêà.

4. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÀ

Ïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà íåîáõîäèìà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîé  
è ýôôåêòèâíîé ðàáîòû õîëîäèëüíèêà. Íåîáõîäèìî ïîäíèìàòü õî-
ëîäèëüíèê, óäåðæèâàÿ åãî çà äíî. Íå òÿíèòå çà äâåðè èëè ðó÷êè.

ÏÅÐÅÂÅØÈÂÀÍÈÅ ÄÂÅÐÅÉ

Äëÿ âûïîëíåíèÿ ïðîöåäóðû ïåðåñòàíîâêè äâåðöû ðåêîìåíäóåòñÿ îá-
ðàòèòüñÿ ê êâàëèôèöèðîâàííîìó ñïåöèàëèñòó. Åñëè âû ðåøèòå ïåðå-
óñòàíàâëèâàòü äâåðöó õîëîäèëüíèêà ñàìîñòîÿòåëüíî, âîñïîëüçóéòåñü 
íèæåóêàçàííûìè ðåêîìåíäàöèÿìè äàííîé èíñòðóêöèè.

Ãàðàíòèÿ ïðîèçâîäèòåëÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïîâðåæäåíèå 
äâåðöû â ðåçóëüòàòå åå ïåðåñòàíîâêè. Ðåìîíò, âûçâàííûé òàêèìè 
îáñòîÿòåëüñòâàìè, áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çà ñ÷åò âëàäåëüöà.

1. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïåðåâåñèòü äâåðü õîëîäèëüíèêà íà äðóãóþ ñòîðîíó è
èçìåíèòü íàïðàâëåíèå îòêðûâàíèÿ äâåðöû, ñëåäóéòå óêàçàíèÿì íèæå.
Êîìïëåêò äåòàëåé ïîä íîìåðàìè «3», «4», «5» è «6» ñëåäóåò ïåðå-
ìåñòèòü íà äðóãóþ ñòîðîíó õîëîäèëüíèêà. Äëÿ ýòîãî ïðè çàêðûòîé
ñòåêëÿííîé äâåðöå õîëîäèëüíèêà óäàëèòå çàãëóøêè «1» è «2». Ñíè-
ìèòå çàãëóøêó «3», îòêðóòèòå âèíòû «4» è «6» è îòêðåïèòå íàâåñíóþ
ïåòëþ «5».
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2. Îòêðîéòå äâåðöó õîëîäèëüíèêà è ñ áîëüøîé îñòîðîæíîñòüþ âû-
òàùèòå ñòåêëÿííóþ äâåðöó.

3. Ñíèìèòå çàãëóøêó îñè äâåðöû «6» ñ íèæíåé ñòîðîíû ñòåêëÿííîé
äâåðöû, áëîêèðîâî÷íûå âèíòû ñòîïîðíîãî ìåõàíèçìà äâåðöû «8» è
ñòîïîðíûé ìåõàíèçì «7», çàòåì â òàêîì æå âèäå çàêðåïèòå èõ ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû õîëîäèëüíèêà.

④ ⑥
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4. Ðàçáåðèòå ðåãóëèðóåìóþ íîæêó «11», óñòàíîâî÷íûå áîëòû «4»
è íèæíèé øàðíèð «10», çàòåì ïîìåíÿéòå ìåñòàìè ïðàâóþ è ëåâóþ
ñòîðîíû, à çàòåì èñïîëüçóéòå îáðàòíûé ìåòîä äëÿ óñòàíîâêè ðåãó-
ëèðóåìîé íîæêè, íèæíåãî øàðíèðà è óñòàíîâî÷íûõ áîëòîâ.

5. Ïîìåñòèòå ñòåêëÿííóþ äâåðü íà íèæíþþ ïåòëþ è çàôèêñèðóéòå
âåðõíþþ ïåòëþ «5». Ñîâìåñòèòå äâåðü ñ õîëîäèëüíèêîì è ïðîâåðüòå
ãåðìåòè÷íîñòü ïðîêëàäêè, à çàòåì óñòàíîâèòå âñå äåòàëè «2», «3».

ÂÅÍÒÈËßÖÈß

Êîìïðåññîð è êîíäåíñàòîð õîëîäèëüíèêà â ïðîöåññå ðàáîòû íàãðåâà-
þòñÿ, ïîýòîìó íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü ïðèáîðó äîñòàòî÷íóþ âåíòèëÿ-
öèþ.
1. Õîëîäèëüíèê äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí â õîðîøî ïðîâåòðèâàåìîì

ïîìåùåíèè ñ íîðìàëüíîé âëàæíîñòüþ. Çàïðåùåíî óñòàíàâëèâàòü
õîëîäèëüíèê â ïîìåùåíèÿõ ñ ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ, íàïðèìåð,
â âàííûõ êîìíàòàõ, ïîäâàëàõ.

④
⑩11

③

⑤ ②

⑦

⑧
⑥
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2. Ïðè óñòàíîâêå îáåñïå÷üòå ìèíèìàëüíûå çàçîðû (3-5 ñì) ïî ñòîðî-
íàì ïðèáîðà è 10 ñì ñâåðõó äëÿ ñâîáîäíîé öèðêóëÿöèè âîçäóõà. Íå
ïåðåêðûâàéòå äâèæåíèå âîçäóõà ñçàäè ïðèáîðà.

3. Íå ðàñïîëàãàéòå âáëèçè èñòî÷íèêîâ òåïëà.
4. Íå ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü õîëîäèëüíèê òàê, ÷òîáû îí íàõîäèëñÿ ïîä

âîçäåéñòâèåì ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé èëè ðÿäîì ñ èñòî÷íèêàìè
òåïëà (êóõîííûìè ïëèòàìè, äóõîâêàìè, êàìèíàìè).

ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ

Äëÿ ýôôåêòèâíîé ðàáîòû õîëîäèëüíèêà âàæíî, ÷òîáû îí íàõîäèëñÿ íà 
ðîâíîé ïîâåðõíîñòè. Ïîñëå óñòàíîâêè õîëîäèëüíèêà íà ìåñòî îòðåãó-
ëèðóéòå åãî ïîëîæåíèå ïóòåì âðàùåíèÿ ðåãóëèðîâî÷íûõ îïîð. Íàêëîí 
õîëîäèëüíèêà íàçàä íå äîëæåí ïðåâûøàòü 5°.

ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ Ê ÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÈ

Õîëîäèëüíèê èçãîòîâëåí ïî ñòåïåíè çàùèòû îò ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷å-
ñêèì òîêîì êëàññà 1 è ïîäêëþ÷àåòñÿ ê ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ïðè ïîìîùè 
äâóõïîëþñíîé ðîçåòêè ñ çàçåìëÿþùèì êîíòàêòîì.
Ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì ê ýëåêòðîñåòè óáåäèòåñü, ÷òî: 
- íàïðÿæåíèå ñåòè ñîîòâåòñòâóåò äàííûì, óêàçàííûì íà ñïåöèàëüíîé

òàáëè÷êå íà çàäíåé ñòîðîíå õîëîäèëüíèêà;
- çàçåìëÿþùèé êîíòàêò ýëåêòðè÷åñêîé ðîçåòêè ñîåäèíåí ñ çàçåìëÿ-

þùèì ïðîâîäîì ïèòàþùåãî êàáåëÿ ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè (ñîåäèíè-
òåëüíûé ïðîâîä äîëæåí áûòü ðàññ÷èòàí íà òîê íå ìåíåå 10 A);

- ðîçåòêà è âèëêà îäíîãî òèïà; åñëè âèëêà íå ïîäõîäèò ê ðîçåòêå,
ðîçåòêó ñëåäóåò çàìåíèòü íà ñîîòâåòñòâóþùóþ âèëêå ïèòàþùåãî
øíóðà (ðàáîòû äîëæåí âûïîëíÿòü êâàëèôèöèðîâàííûé ýëåêòðèê).
Õîëîäèëüíèê äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû âû âñåã-
äà èìåëè äîñòóï ê ðîçåòêå. Õîëîäèëüíèê, ïîäêëþ÷åííûé ñ íàðóøåíèåì
òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè áûòîâûõ ïðèáîðîâ áîëüøîé ìîùíîñòè, èçëî-
æåííûõ â äàííîì ðóêîâîäñòâå, ÿâëÿåòñÿ ïîòåíöèàëüíî îïàñíûì.
Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá çäîðîâüþ è ñîá-
ñòâåííîñòè, åñëè îí âûçâàí íåñîáëþäåíèåì óêàçàííûõ íîðì óñòàíîâêè.

5. ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÀ

ÏÅÐÅÄ ÂÊËÞ×ÅÍÈÅÌ

Ïîäêëþ÷àòü õîëîäèëüíèê ê ýëåêòðîñåòè íåîáõîäèìî ÷åðåç òðè ÷àñà ïî-
ñëå åãî óñòàíîâêè. Òàêèì îáðàçîì õëàäàãåíò ïîñëå òðàíñïîðòèðîâêè 
ðàñïðåäåëèòñÿ äîëæíûì îáðàçîì, - ýòî íåîáõîäèìî äëÿ ïðàâèëüíîé 
ðàáîòû õîëîäèëüíèêà.
Ïåðåä íà÷àëîì ýêñïëóàòàöèè â õîëîäèëüíèêå íåîáõîäèìî âûìûòü âíó-
òðåííèå ïîâåðõíîñòè ðàñòâîðîì ïèùåâîé ñîäû.
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×åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ õîëîäèëüíèêà ê ýëåêòðîñåòè 
âû ìîæåòå ïîìåñòèòü â íåãî ïðîäóêòû.
Óäàëèòå òðàíñïîðòíûå ðàñïîðêè ìåæäó êîìïðåññîðîì è çàäíåé ñòåí-
êîé íèøè, à òàêæå äðóãèå ðàñïîðêè è êëåÿùèå ëåíòû, óäåðæèâàþùèå 
ïîäâèæíûå ÷àñòè ïðèáîðà îò ñìåùåíèÿ.
Åñëè ïðèáîð èìååò çàùèòíîå ïîêðûòèå èç ïîëèìåðíîé ïëåíêè, àêêóðàò-
íî óäàëèòå åãî, ñîáëþäàÿ ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü 
ëàêîêðàñî÷íîå èëè ïîëèìåðíîå ïîêðûòèå äå-
òàëåé.
Ðåãóëÿòîð òåìïåðàòóðû ðàñïîëîæåí â õîëî-
äèëüíîì îòäåëåíèè.
Ñ ïîìîùüþ ðåãóëÿòîðà òåìïåðàòóðû ìîæíî âû-
áðàòü ðåæèì â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè:
COLD - ðåæèì óñèëåííîãî îõëàæäåíèÿ. Èñ-
ïîëüçóåòñÿ â ëåòíåå âðåìÿ, ëèáî ïðè òåìïå-
ðàòóðå âíåøíåé ñðåäû âûøå 35 °Ñ.
COLDER - ðåæèì ñëàáîãî îõëàæäåíèÿ. Èñ-
ïîëüçóåòñÿ â çèìíåå âðåìÿ, ëèáî ïðè òåìïå-
ðàòóðå âíåøíåé ñðåäû íèæå 10 °Ñ.
NORMAL - ñðåäíåå çíà÷åíèå ìåæäó ðåæèìàìè COLD 
è COLDER. Îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå âíåøíåé 
ñðåäû. 

6. Î×ÈÑÒÊÀ ÏÐÈÁÎÐÀ

1. Âî âðåìÿ ÷èñòêè èëè òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ õîëîäèëüíèêà â
ïåðâóþ î÷åðåäü îáåñòî÷üòå åãî, âûíóâ âèëêó èç ðîçåòêè. Îñâîáîäè-
òå êàìåðû îò ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ. Èñïîëüçóéòå íåéòðàëüíûå ìîþùèå
ñðåäñòâà. Íèêîãäà íå ïðèìåíÿéòå ïîðîøêîâûå àáðàçèâíûå ìîþ-
ùèå ñðåäñòâà, ùåëî÷íûå ñîñòàâû, îðãàíè÷åñêèå êèñëîòû è ãîðÿ÷óþ
âîäó, ýòî ìîæåò ïîâðåäèòü ëàêîêðàñî÷íîå ïîêðûòèå. Íå èñïîëüçóé-
òå îñòðûå èëè ìåòàëëè÷åñêèå ïðåäìåòû, ýòî ìîæåò ïîâðåäèòü õîëî-
äèëüíèê.

2. Äâåðíîé óïëîòíèòåëü ëåãêî çàãðÿçíÿåòñÿ, åãî íåîáõîäèìî ìûòü ÷àùå.
3. Â ñëó÷àå äëèòåëüíîãî ïåðåðûâà â èñïîëüçîâàíèè õîëîäèëüíèêà

âûíüòå âèëêó èç ðîçåòêè, ðàçìîðîçüòå, âûìîéòå è âûòðèòå íàñóõî õî-
ëîäèëüíèê.

7. ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÍÅÏÎËÀÄÎÊ

Â ñëó÷àå íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé ðàáîòû õîëîäèëüíèêà èëè âîçíèêíî-
âåíèÿ íåèñïðàâíîñòè, èçó÷èòå äàííûé ðàçäåë, ïðåæäå ÷åì îáðàòèòüñÿ 
â àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ âû ìîæåòå 
óñòðàíèòü âîçíèêøèå ïðîáëåìû ñàìîñòîÿòåëüíî.

normal

OFF

cold
co

lder
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Äàííûé õîëîäèëüíèê ñîäåðæèò íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî õëàäàãåíòà 
R600a, êîòîðûé ïðàêòè÷åñêè áåçîïàñåí äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, 
íî ïðè ýòîì ÿâëÿåòñÿ ãîðþ÷èì ãàçîì. Â ñëó÷àå óòå÷êè õëàäàãåíò 
ìîæåò âûçâàòü ðàçäðàæåíèå ãëàç èëè âîñïëàìåíèòüñÿ.

Ïðîáëåìà Ïðè÷èíà

Äëèòåëüíàÿ ðàáîòà 
êîìïðåññîðà

- Êîìïðåññîð äîëüøå ðàáîòàåò ëåòîì, êîãäà
òåìïåðàòóðà âíåøíåé ñðåäû âûøå;

- Ñëèøêîì ìíîãî ïðîäóêòîâ â êàìåðå îäíîâðå-
ìåííî;

- Ãîðÿ÷èå ïðîäóêòû â õîëîäèëüíèêå;
- ×àñòîå îòêðûâàíèå äâåðè õîëîäèëüíèêà;
- Äâåðü õîëîäèëüíèêà çàêðûòà íåïëîòíî.

Çàïàõ - Ïàõó÷èå ïðîäóêòû íóæíî ïëîòíî óïàêîâàòü;
- Ïðîâåðüòå ïðîäóêòû íà ñâåæåñòü.

Íå ðàáîòàåò - Õîëîäèëüíèê íå ïîäêëþ÷åí èëè íå ïîäñîåäèíåí
ê èñòî÷íèêó ïèòàíèÿ;

- Íèçêîå íàïðÿæåíèå;
- Ïåðåáîé â ïèòàíèè èëè â öåïè çàìûêàíèÿ.

Äâåðü õîëîäèëüíèêà íå 
çàêðûâàåòñÿ ïîëíîñòüþ

- Ñëèøêîì ìíîãî ïðîäóêòîâ â õîëîäèëüíèêå;
- Õîëîäèëüíèê íàêëîíåí.

Øóì - Õîëîäèëüíèê íå âûðîâíåí;
- Íåïðàâèëüíî óñòàíîâëåíû äåòàëè;
- Õîëîäèëüíèê êàñàåòñÿ ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ

(íàïðèìåð, îêðóæàþùåé ìåáåëè);
- Õàðàêòåðíûå çâóêè âêëþ÷åíèÿ òåðìîðåãóëÿòî-

ðà è êîìïðåññîðà ÿâëÿþòñÿ íîðìàëüíûìè çâó-
êàìè, âîçíèêàþùèìè ïðè ðàáîòå ýëåêòðîîáî-
ðóäîâàíèÿ ïðèáîðà.

- Êîðïóñ õîëîäèëüíèêà ìîæåò âûäåëÿòü òåïëî âî âðåìÿ ðàáîòû, îñî-
áåííî ëåòîì. Ýòî äîïóñòèìî è íå ÿâëÿåòñÿ äåôåêòîì.

- Íà íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè è íà óïëîòíèòåëÿõ äâåðè ïðè âûñîêîé
âëàæíîñòè âíåøíåé ñðåäû ìîæåò îáðàçîâàòüñÿ êîíäåíñàò, ýòî äî-
ïóñòèìî. Ïðîòðèòå êîíäåíñàò ñóõèì ïîëîòåíöåì.

- Çâóê ìîæåò èçäàâàòü ðàáîòàþùèé êîìïðåññîð, îñîáåííî âî âðåìÿ
âêëþ÷åíèÿ èëè îòêëþ÷åíèÿ ïðèáîðà.
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ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÝÊÎÍÎÌÈÈ ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ

- Äåðæèòå äâåðü çàêðûòîé. Îòêðûâàéòå äâåðè òîëüêî ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè, ïîìíèòå, ÷òî êàæäîå îòêðûâàíèå äâåðè íåñêîëüêî ïîâûøà-
åò òåìïåðàòóðó âíóòðè õîëîäèëüíèêà è íà âîññòàíîâëåíèå ïðåæíåé
òåìïåðàòóðû çàòðà÷èâàåòñÿ ýëåêòðîýíåðãèÿ.

- Íå ïåðåïîëíÿéòå õîëîäèëüíèê. Äëÿ ñîõðàííîñòè ïðîäóêòîâ âàæíà
äîñòàòî÷íàÿ öèðêóëÿöèÿ âîçäóõà. Ïåðåïîëíåíèå ïðîäóêòàìè ìåøà-
åò ñâîáîäíîé öèðêóëÿöèè âîçäóõà, ïðàâèëüíîé ðàáîòå õîëîäèëüíèêà
è âûçûâàåò äîïîëíèòåëüíûé ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè.

- Íå ïîìåùàéòå ãîðÿ÷óþ ïèùó. Ãîðÿ÷èå ïðîäóêòû, ïîìåùåííûå â õî-
ëîäèëüíèê, íåìåäëåííî ïîâûøàþò òåìïåðàòóðó íà íåñêîëüêî ãðà-
äóñîâ. Äàéòå îñòûòü ïðîäóêòàì è ïîñóäå äî êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû,
çàòåì ïîñòàâüòå èõ â õîëîäèëüíèê.

- Ïðàâèëüíî óñòàíàâëèâàéòå õîëîäèëüíèê. Íà äîñòàòî÷íîì ðàññòî-
ÿíèè îò èñòî÷íèêîâ òåïëà, â õîðîøî ïðîâåòðèâàåìîì ïîìåùåíèè,
â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ïóíêòà ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÕÎËÎÄÈËÜ-
ÍÈÊÀ.

- Ïðèáîð äîëæåí íàõîäèòüñÿ â ñàìîé ïðîõëàäíîé ÷àñòè ïîìåùåíèÿ,
ïîäàëüøå îò ïðèáîðîâ, âûäåëÿþùèõ òåïëî, èëè òåïëîïðîâîäà, à òàê-
æå ïîäàëüøå îò ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé.

- Óáåäèòåñü, ÷òî ïðîäóêòû ïëîòíî óïàêîâàíû, è ïðîòðèòå äîñóõà êîí-
òåéíåðû, ïðåæäå ÷åì ñòàâèòü èõ â õîëîäèëüíèê.

- Íå ïåðåêðûâàéòå âåíòèëÿöèîííûå îòâåðñòèÿ àëþìèíèåâîé ôîëüãîé,
áóìàãîé è ïð., íå ïðåïÿòñòâóéòå öèðêóëÿöèè âîçäóõà, äåëàÿ ðàáîòó
óñòðîéñòâà ìåíåå ýôôåêòèâíîé.

- Ïðàâèëüíî óñòàíîâèòå òåìïåðàòóðó. Óñòàíîâèòå òåðìîðåãóëÿòîð
â ñðåäíåå ïîëîæåíèå. Óñòàíîâêà èçëèøíå íèçêîé òåìïåðàòóðû ñêà-
æåòñÿ òîëüêî íà ïîâûøåíèè ðàñõîäà ýëåêòðîýíåðãèè, íî íå óëó÷øèò
ñîõðàííîñòü ïðîäóêòîâ.

- Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû óïëîòíèòåëüíàÿ ðåçèíà íà äâåðÿõ õîëîäèëü-
íèêà îñòàâàëàñü ÷èñòîé è ïëîòíî ïðèëåãàëà ê êîðïóñó ïðè çàêðûòèè,
ýòî ïîçâîëèò èçáåæàòü óòå÷êè õîëîäíîãî âîçäóõà.

8. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Ìîäåëü CT-1701

Êëèìàòè÷åñêèé êëàññ SN, N, ST, T

Îáúåì 44 ë

Íàïðÿæåíèå 220-240 Â
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Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà 50 Ãö

Ìîùíîñòü 70 Âò

Òîê 0,5 À

Óðîâåíü øóìà 41 äÁ

Ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè 0,26 êÂò/24÷

Êëàññ ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ À+

Õëàäàãåíò R600À, 17 ã

Âåñ ÍÅÒÒÎ 20 êã

Ãàáàðèòû (ìì) øèðèíà 480

ãëóáèíà 440

âûñîòà 492

9. ÇÀÙÈÒÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ,
ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÏÐÈÁÎÐÀ

ÇÀÙÈÒÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ

Óïàêîâêà, ñàì ïðèáîð ñäåëàíû èç ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü 
èñïîëüçîâàíû ïîâòîðíî.
Ïî âîçìîæíîñòè ïðè óòèëèçàöèè âûáðàñûâàéòå èõ â êîíòåéíåð, 
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ïîâòîðíî èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ.

ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÏÐÈÁÎÐÀ

Ïðèáîð ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ñëóæáû ìîæåò áûòü óòèëèçèðîâàí îò-
äåëüíî îò îáû÷íîãî áûòîâîãî ìóñîðà. Åãî ìîæíî ñäàòü â ñïåöè-
àëüíûé ïóíêò ïðèåìà ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ è ýëåêòðîïðèáîðîâ íà 
ïåðåðàáîòêó.
Ìàòåðèàëû ïåðåðàáàòûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ êëàññèôèêà-
öèåé. Ñäàâ ýòîò ïðèáîð ïî îêîí÷àíèè åãî ñðîêà ñëóæáû íà ïåðå-
ðàáîòêó, Âû âíåñåòå áîëüøîé âêëàä â çàùèòó îêðóæàþùåé ñðåäû. 
Ñïèñîê ïóíêòîâ ïðèåìà ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ è ýëåêòðîïðèáîðîâ 
íà ïåðåðàáîòêó Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü â ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíàõ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè.
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10. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ,
ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ

Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì «Î çàùèòå ïðàâ ïî-
òðåáèòåëåé». Ýòîò ïðèáîð ñîîòâåòñòâóåò âñåì îôèöèàëüíûì íàöèî-
íàëüíûì ñòàíäàðòàì áåçîïàñíîñòè, ïðèìåíèìûì ê ýëåêòðîïðèáîðàì 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Óñòàíîâëåííûé ïðîèçâîäèòåëåì â ïîðÿä-
êå ï. 2 ñò. 5 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé» 
ñðîê ñëóæáû äëÿ äàííîãî èçäåëèÿ ñîñòàâëÿåò 10 ëåò ñ äàòû ðåàëèçà-
öèè êîíå÷íîìó ïîòðåáèòåëþ ïðè óñëîâèè, ÷òî èçäåëèå èñïîëüçóåòñÿ 
â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé èíñòðóêöèåé ïî ýêñïëóàòàöèè 
è ïðèìåíèìûìè òåõíè÷åñêèìè ñòàíäàðòàìè. Ïî îêîí÷àíèè ñðîêà 
ñëóæáû îáðàòèòåñü â áëèæàéøèé àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð 
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåêîìåíäàöèé ïî äàëüíåéøåé ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà. 
Äàòà ïðîèçâîäñòâà èçäåëèÿ óêàçàíà â ñåðèéíîì íîìåðå (2 è 3 çíàêè – 
 ãîä, 4 è 5 çíàêè – ìåñÿö ïðîèçâîäñòâà). Ãàðàíòèéíîå è ïîñëåãàðàí-
òèéíîå îáñëóæèâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ãåíåðàëüíûì ñåðâèñíûì öåí-
òðîì ÎÎÎ «Ëàðèíà-Ñåðâèñ», ã. Êðàñíîäàð. Òåë.: +7 (861) 991-05-42. 
Àäðåñ îðãàíèçàöèè, óïîëíîìî÷åííîé íà ïðèíÿòèå ïðåòåíçèé îò ïîêó-
ïàòåëåé è ïðîèçâîäÿùåé ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå òîâàðà, 
óêàçàí íà ñàéòå https://centek.ru/servis. Íàçâàíèå îðãàíèçàöèè, ïðè-
íèìàþùåé ïðåòåíçèè â Êàçàõñòàíå: ÒÎÎ «Moneytor», ã. Íóð-Ñóëòàí, óë. 
Æàíèáåêà Òàðõàíà, ä. 9, êðûëüöî 5. Òåë.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 
340-09-57.

Ïðîäóêöèÿ èìååò ñåðòèôèêàò ñîîòâåñòâèÿ: 
№ ЕАЭС RU C-SG.BE02.B.02174/20 от 08.04.2020 г.

Ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà è ñîîòâåòñòâóåò âñåì 
òðåáóåìûì ðîññèéñêèì ñòàíäàðòàì.

11. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅ,
ÈÌÏÎÐÒÅÐÅ

Èìïîðòåð: ÎÎÎ «Ëàðèíà-Ýëåêòðîíèêñ». Àäðåñ: Ðîññèÿ, 350080, 
ã. Êðàñíîäàð, óë. Äåìóñà, 14. Òåë.: +7 (861) 2-600-900.



Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца.
Берілген үзік талондарды сатушы фирманың өкілі толтырады 

ÊÓÏÎÍ ¹ 3

ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ

МОДЕЛЬ / ҮЛГІ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР/
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ

ДАТА ПРОДАЖИ /
САТЫЛҒАН КҮНІ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / 
САТУШЫ ФИРМА

ÊÓÏÎÍ ¹ 2

ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ

МОДЕЛЬ / ҮЛГІ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР/
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ

ДАТА ПРОДАЖИ /
САТЫЛҒАН КҮНІ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / 
САТУШЫ ФИРМА

ÊÓÏÎÍ ¹ 1

ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ

МОДЕЛЬ / ҮЛГІ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР/
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ

ДАТА ПРОДАЖИ /
САТЫЛҒАН КҮНІ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / 
САТУШЫ ФИРМА

Ì.Ï. / Ì.Î.

Ì.Ï. / Ì.Î.

Ì.Ï. / Ì.Î.



ÊÓÏÎÍ ¹ 3

МОДЕЛЬ / БҰЙЫМ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР/
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ /
ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ

ДАТА ВЫДАЧИ /
БЕРІЛГЕН КҮНІ

ВИД РЕМОНТА / 
ЖӨНДЕУ ТҮРІ

ÊÓÏÎÍ ¹ 2

МОДЕЛЬ / БҰЙЫМ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР/
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ /
ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ

ДАТА ВЫДАЧИ /
БЕРІЛГЕН КҮНІ

ВИД РЕМОНТА / 
ЖӨНДЕУ ТҮРІ

ÊÓÏÎÍ ¹ 1

МОДЕЛЬ / БҰЙЫМ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР/
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ /
ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ

ДАТА ВЫДАЧИ /
БЕРІЛГЕН КҮНІ

ВИД РЕМОНТА / 
ЖӨНДЕУ ТҮРІ

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, проводящего ремонт изделия. После проведения 
ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.

Берілген үзік талондарды бұйымға жөндеу жүргізетін сервистік орталықтың өкілі толтырады. Жөндеу жүргізгеннен кейін, 
берілген кепілдік талонын Иесіне қайтару керек (толтырылған үзік купонынан басқа) 

Ì.Ï. / Ì.Î.

Ì.Ï. / Ì.Î.

Ì.Ï. / Ì.Î.



Гарантийный талон 
№ _________ кепілдік талоны 

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок
Талон барлық мөртаңбалар мен белгілер болғанда ғана жарамды

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный 
талон и отрывные талоны.
Ескерту! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзік талонды толық толтыруын талап ету-
іңізді өтінеміз.

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Изделие / Бұйым
Модель / Үлгісі
Серийный номер / 
Сериялық нөмірі
Дата продажи / 
Сатылған күні
Фирма-продавец / 
Сатушы фирма

Юридический адрес фирмы-продавца / Сатушы фирманың заңды 
мекенжайы

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының ТАӘ және телефоны

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать продающей организации / Сатушы ұйымның мөрі



17

ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜ!

Ñðîê ãàðàíòèè 24 ìåñÿöà íà ïðèáîð è 36 ìåñÿöåâ íà êîìïðåññîð  
ñ äàòû ðåàëèçàöèè êîíå÷íîìó ïîòðåáèòåëþ. Äàííûì ãàðàíòèéíûì 
òàëîíîì ïðîèçâîäèòåëü ïîäòâåðæäàåò èñïðàâíîñòü äàííîãî ïðè-
áîðà è áåðåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî ïî áåñïëàòíîìó óñòðàíåíèþ 
âñåõ íåèñïðàâíîñòåé, âîçíèêøèõ ïî âèíå ïðîèçâîäèòåëÿ.

ÓÑËÎÂÈß ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß

1. Ãàðàíòèÿ äåéñòâóåò ïðè ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé îôîðì-
ëåíèÿ:
ïðàâèëüíîå è ÷åòêîå çàïîëíåíèå îðèãèíàëüíîãî ãàðàíòèéíîãî òàëî-
íà èçãîòîâèòåëÿ ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ ìîäåëè, åå ñåðèéíîãî
íîìåðà, äàòû ïðîäàæè, ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè ôèðìû-ïðîäàâöà è ïîä-
ïèñè ïðåäñòàâèòåëÿ ôèðìû-ïðîäàâöà â ãàðàíòèéíîì òàëîíå, ïå÷à-
òåé íà êàæäîì îòðûâíîì êóïîíå, ïîäïèñè ïîêóïàòåëÿ.
Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà îòêàç â ãàðàíòèéíîì
îáñëóæèâàíèè â ñëó÷àå íåïðåäîñòàâëåíèÿ âûøåóêàçàííûõ äîêó-
ìåíòîâ, èëè åñëè èíôîðìàöèÿ â íèõ áóäåò íåïîëíîé, íåðàçáîð÷èâîé,
ïðîòèâîðå÷èâîé.
2. Ãàðàíòèÿ äåéñòâóåò ïðè ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé ýêñïëó-
àòàöèè:
- èñïîëüçîâàíèå ïðèáîðà â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèåé
ïî ýêñïëóàòàöèè;
- ñîáëþäåíèå ïðàâèë è òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè.
3. Ãàðàíòèÿ íå âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïåðèîäè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, ÷èñò-
êó, óñòàíîâêó, íàñòðîéêó ïðèáîðà íà äîìó ó âëàäåëüöà.
4. Ñëó÷àè, íà êîòîðûå ãàðàíòèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ:
- ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ;
- åñòåñòâåííûé èçíîñ ïðèáîðà;
- íåñîáëþäåíèå óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè èëè îøèáî÷íûå äåéñòâèÿ
âëàäåëüöà;
- íåïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà, òðàíñïîðòèðîâêà;
- ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ (ìîëíèÿ, ïîæàð, íàâîäíåíèå è äð.), à òàêæå
äðóãèå ïðè÷èíû, íåçàâèñÿùèå îò ïðîäàâöà è èçãîòîâèòåëÿ;
- ïîïàäàíèå âíóòðü ïðèáîðà ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ, æèäêîñòåé,
íàñåêîìûõ;
- ðåìîíò èëè âíåñåíèå êîíñòðóêòèâíûõ èçìåíåíèé íåóïîëíîìî÷åí-
íûìè ëèöàìè;
- èñïîëüçîâàíèå ïðèáîðà â ïðîôåññèîíàëüíûõ öåëÿõ (íàãðóçêà
ïðåâûøàåò óðîâåíü áûòîâîãî ïðèìåíåíèÿ), ïîäêëþ÷åíèå ïðèáîðà
ê ïèòàþùèì òåëåêîììóíèêàöèîííûì è êàáåëüíûì ñåòÿì, íå ñîîò-
âåòñòâóþùèì Ãîñóäàðñòâåííûì òåõíè÷åñêèì ñòàíäàðòàì;
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- âûõîä èç ñòðîÿ ïåðå÷èñëåííûõ íèæå ïðèíàäëåæíîñòåé èçäåëèÿ,
åñëè èõ çàìåíà ïðåäóñìîòðåíà êîíñòðóêöèåé è íå ñâÿçàíà ñ ðàç-
áîðêîé èçäåëèÿ:
à) ïóëüòû äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè,
ýëåìåíòû ïèòàíèÿ (áàòàðåéêè), âíåøíèå áëîêè ïèòàíèÿ è çàðÿäíûå
óñòðîéñòâà;
á) ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è àêñåññóàðû (óïàêîâêà, ÷åõëû, ðåìíè,
ñóìêè, ñåòêè, íîæè, êîëáû, òàðåëêè, ïîäñòàâêè, ðåøåòêè, âåðòåëû,
øëàíãè, òðóáêè, ùåòêè, íàñàäêè, ïûëåñáîðíèêè, ôèëüòðû, ïîãëîòè-
òåëè çàïàõà);
- äëÿ ïðèáîðîâ, ðàáîòàþùèõ îò áàòàðååê, – ðàáîòà ñ íåïîäõîäÿùèìè
èëè èñòîùåííûìè áàòàðåéêàìè;
- äëÿ ïðèáîðîâ, ðàáîòàþùèõ îò àêêóìóëÿòîðîâ, – ëþáûå ïîâðåæäå-
íèÿ, âûçâàííûå íàðóøåíèÿìè ïðàâèë çàðÿäêè è ïîäçàðÿäêè àêêóìó-
ëÿòîðîâ.
5. Íàñòîÿùàÿ ãàðàíòèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ èçãîòîâèòåëåì â äîïîëíå-
íèå ê ïðàâàì ïîòðåáèòåëÿ, óñòàíîâëåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì, è íè â êîåé ìåðå íå îãðàíè÷èâàåò èõ.
6. Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà âîçìîæíûé âðåä,
ïðÿìî èëè êîñâåííî íàíåñåííûé ïðîäóêöèåé ÒÌ CENTEK ëþäÿì,
äîìàøíèì æèâîòíûì, èìóùåñòâó ïîòðåáèòåëÿ è/èëè èíûõ òðåòüèõ
ëèö â ñëó÷àå, åñëè ýòî ïðîèçîøëî â ðåçóëüòàòå íåñîáëþäåíèÿ ïðà-
âèë è óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè, óñòàíîâêè èçäåëèÿ; óìûøëåííûõ è/
èëè íåîñòîðîæíûõ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé) ïîòðåáèòåëÿ è/èëè èíûõ
òðåòüèõ ëèö äåéñòâèÿ îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû.
7. Ïðè îáðàùåíèè â ñåðâèñíûé öåíòð ïðèåì èçäåëèÿ ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ òîëüêî â ÷èñòîì âèäå (íà ïðèáîðå íå äîëæíî áûòü îñòàòêîâ
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ïûëè è äðóãèõ çàãðÿçíåíèé).

Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èçìåíÿòü äèçàéí  
è õàðàêòåðèñòèêè ïðèáîðà áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.
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ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ
Тоңазытқыш CT-1701

МАЗМҰНЫ
1. Қауіпсіздік шаралары
2. Жиынтықтамасы
3. Құралдың сипаттамасы
4. Құралды орнату
5. Құралды пайдалану
6. Құралды тазалау
7. Ақауларды түзету
8. Техникалық сипаттамалары
9. Қоршаған ортаны қорғау, құралды кәдеге жарату
10. Сертификаттау туралы ақпарат, кепілдік міндеттемелер
11. Өндіруші, импорттаушы туралы ақпарат

Құрметті тұтынушы!
CENTEK СМ өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. 

Дұрыс пайдаланған жағдайда бұл құралдың
дұрыс қызмет ететініне кепілдік береміз

Пайдаланар алдында құралды дұрыс және қауіпсіз пайдалану жөніндегі 
маңызды ақпараттары бар нұсқаулықпен мұқият танысуыңызды сұраймыз. Бұл 
нұсқаулықты сақтап қойғаныңыз жөн. Құралды тікелей арналымы бойынша 
қолданбаған жағдайда және осы нұсқаулықта көрсетілген қағидалар мен шарт-
тарды сақтамаған кезде, сондай-ақ құралды біліктіліксіз жөндеуге тырысқан кез-
де, шығарушы жауапкершілікті өз мойнына алмайды.
Егер құралды басқа адамның пайдалануына бергіңіз келсе, оны осы нұсқаулықпен 
бірге табыстауыңызды сұраймыз.

Тоңазытқыш тұрмыстық құрал болып табылады және өнеркәсіптік 
мақсаттарда пайдалануға арналмаған!

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Сіз сатып алған құрал Ресей Федерациясында электр құралдарына қолданылатын 
барлық ресми қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді Қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету және құралдың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін құралды пайдаланар алдында 
осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, қауіпсіздік жөніндегі келесі нұсқауларды 
ұстаныңыз Әрі қарай пайдалану үшін осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз.
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ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛАР МЕН ТҮСІНІКТЕМЕЛЕР

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Осы қауіпсіздік шараларын сақтамау жазатайым жағдайларға алып келуі 
мүмкін.

ЕСКЕРТУ!

1. 220-240 В айнымалы ток, 50 Гц қуат беру көзін ғана пайдаланыңыз.
2. Қосу кезінде жалғастырғыштар мен ұзартқыштарды пайдаланбағаныңыз жөн.
3. Тоңазытқышта тез тұтанатын материалдарды (бензин, желім, эфир және т.б.)
сақтамаңыз.
4. Тоңазытқышқа су төгіп алмаңыз, бұл сіз үшін қауіпті болуы немесе тоңазытқыш
сынып қалуы мүмкін.
5. Егер сіз құралды пайдалану кезінде ерекше шуыл, иіс немесе түтін неме-
се құралға тән емес басқа да белгілерін байқасаңыз, қуат көзінен ажыратып,
сервистік қызмет өкілдеріне хабарласыңыз.
6. Қуат беру кабелін бүлінуден сақтаңыз:
• Қуат беру кабелін ауыстыруға тыйым салынады
• Қуат беру кабелінің үстіне ауыр заттарды қоймаңыз.
• Қуат беру кабелін жылу көздерінен аулақта ұстаңыз.
• Құралды желіден ажыратқан кезде бауынан емес, ашасынан ұстап суырыңыз.
7. Тоңазытқыш үй-жайдың ішінде пайдалану үшін әзірленген. Тоңазытқышты
ешбір жағдайда сыртта пайдаланбаңыз.
8. Тоңазытқыш осы нұсқаулыққа сәйкес тамақ өнімдерін сақтау үшін үй
жағдайында пайдаланылуы тиіс.
9. Балаларға құралды қараусыз пайдалануға рұқсат бермеңіз.
10. Тоңазытқыштың салмағы өте үлкен, тасымалдау үшін кемінде екі адам қажет.
11. Тоңазытқышты дымқыл қолмен ұстамаңыз.
12. Тұтанбас үшін немесе құрал бүлінбес үшін ұзартқыштарды, үштіктер
мен жалғастырғыштарды пайдаланбаңыз. Өндіруші жалғастырғыштар мен
ұзартқыштарды, сондай-ақ қимасы тұтынылатын қуатқа сәйкес келмейтін
жалғағыш кабельдің қолданылуына байланысты туындаған тұтану үшін жауап-
ты болмайды. Тоңазытқышты орнату кезінде тоңазытқыштың артқы жағындағы
арнайы тақтайшада көрсетілген желі сипаттамалары мен электр параметрлерінің
сәйкестігін тексеру қажет. Ашаны розеткадан сымнан тартып суырмаңыз: бұл өте
қауіпті. Құралды желілік ашаға жақын қоймаңыз. Қуат беру бауы зақымдалған
жағдайда, оны авторизацияланған сервис орталығы ұсынатын баумен немесе
жиынтықпен ауыстыру керек. Кабельді ауыстыруды тек білікті персонал жүргізуі
тиіс. Құралды жарамды қорғау құрылғысы (автоматты ажыратқыштар, балқитын
сақтандырғыштар және т.б.) бар электр желісіне қосыңыз.
13. Тоңазытқыштың ішкі салқындатқыш жақтауларын ұстамаңыз.
14. Тазалау немесе қызмет көрсету үшін кез-келген операцияларды орындамас
бұрын тоңазытқышты желіден ажыратыңыз. Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету
үшін термореттегіш тұтқасын «ӨШІРУ» қалпына келтіру жеткіліксіз.
15. Тоңазытқыш конструкциясын өзгертуге және өндіруші кепілді жөндеуге
өкілеттік бермеген тұлғалардың араласуына тыйым салынады.
16. Егер өндіруші мұны ұсынбаған болса, тамақ өнімдерін сақтауға арналған бөлім
ішінде электр құралдарын пайдаланбаңыз.
17. Тоңазытқыштың ішінде жанғыш газдарды немесе сұйықтықтарды сақтамаңыз.
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ПАЙДАЛАНУ  БОЙЫНША ҰСЫНБАЛАР

• Электр қуатын берудің бір тізбегіне тым көп құралдар жалғамаңыз, өйткені
тұтануы  мүмкін.
• Егер сіз құралды ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, оның желілік аша-
сын розеткадан ажыратып қойыңыз.
• Төмен температуралы бөлімдердің ішкі қабырғаларын немесе онда жатқан
өнімдерді дымқыл қолмен ұстамаңыз.

ЕСКЕРТУ! 

• Тоңазытқышта салқындату салқындатқыш агенттің көмегімен  қамтамасыз
етіледі, ол тоңазытқышқа арнайы жабдықпен құйылады. Тоңазытқыштың
артқы жақтауындағы салқындатқыш агенттің циркуляциялық тұрбаларын
зақымдамаңыз.
• Бұл бұйымда аз мөлшердегі табиғи газ - изобутаннан тұратын салқындатқыш
агент бар, ол қоршаған орта үшін зиянды емес, алайда тұтанғыш болып табы-
лады. Тоңазытқышты тасымалдау және орнату кезінде салқындатқыш агенттің
айналу контурының қандай да бір бөлігін зақымдап алмау үшін, абай болу қажет.
• Тұрбадан шыққан салқындатқыш агент тұтануы немесе денсаулығыңызға
нұқсан келтіруі мүмкін. Егер салқындатқыш агент контуры бүлінген болса, кез-
келген түрдегі ашық от немесе ықтимал тұтану көздеріне сақ болыңыз, сонымен
бірге тоңазытқыш тұрған бөлмені бірнеше минуттай желдетіп алыңыз.
• Салқындатқыш агент төгілген жағдайда газ бен ауаның жарылыс қаупі бар
қоспасы түзілмес үшін, тоңазытқыш тұрған бөлменің өлшемдері тоңазытқышта
пайдаланылатын салқындатқыш агенттің мөлшеріне сәйкес келуі қажет.
• Бөлме көлемі тоңазытқыштағы R600a салқындатқыш агентінің әр 8 грамына
1м3 құрауы тиіс. Сіздің  тоңазытқышыңыздағы салқындатқыш агенттің мөлшері
тоңазытқыштың артқы жақтауындағы паспорттық деректері бар тақтайшада
көрсетілген.
• Бүліну белгілері байқалған құралды ешқашан қоспаңыз.
Егер құралдың жарамдылығына күмәніңіз туындаса, сервистік қызметке жүгініңіз.

2. ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ
1. Тоңазытқыш - 1 дана
2. Шыны сөре - 1 дана
3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана

ТОҢАЗЫТҚЫШ ҚҰРЫЛЫСЫ
1. Есік тұтқасы
2. Шыны сөре
3. Термостат тұтқасы
4. Реттелетін табан
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3. ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ТАСЫМАЛДАУ
Құралды тасымалдау немесе алып жүру кезінде оны астынан ұстаңыз және тік 
күйінде алып жүріңіз. Тоңазытқышты 45°-тан артық еңкейтуге болмайды. Ешқашан 
оны төңкеріп қоймаңыз. Құралды қырынан немесе шалқайтып қоймаңыз. Егер ол 
қырынан, шалқайтып немесе еңкейтіп қойылған болса, құралды тасымалдауға 
болмайды. Тасымалдау кезінде есігін тіреу ретінде пайдаланбаңыз. Бұл құралды 
істен шығаруы мүмкін. Тоңазытқыштың алдыңғы екі табанының биіктігін реттеуге 
болады. Құралды дәл орналастыру үшін, алдыңғы табандарын солға немесе оңға 
құрал еденде қозғалмайтындай етіп бұраңыз.
Салқындатқыш агенттің тасымалданғаннан кейін дұрыс таралғанына сенімді 
болу үшін тоңазытқышты тасымалдағаннан және орнатқаннан кейін, оны электр 
желісіне қоспас бұрын үш сағаттай күтіңіз бұл тоңазытқыш дұрыс жұмыс жасауы 
үшін қажет.

4. ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ОРНАТУ
Дұрыс орнату тоңазытқыштың сенімді және тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін 
қажет. Тоңазытқышты астынан ұстап көтеру қажет. Есігінен немесе тұтқасынан 
тартпаңыз.

ЕСІКТЕРДІ ІЛУ
Есіктерді ауыстырып ілу рәсімін орындау үшін білікті маманға жүгіну ұсынылады.
Егер сіз тоңазытқыштың есігін өз бетіңізбен қайта орнатам деп шешсеңіз, осы 
нұсқаулықтың төменде көрсетілген нұсқауларына құлақ асыңыз.
Өндірушінің кепілдігі қайта орнатылып қойылған кезде бүлінген есікке берілмейді. 
Мұндай жағдайларға байланысты жөндеу иесінің есебінен жүзеге асырылады.
1. Тоңазытқыштың есігін басқа жаққа орнату және есікті ашу бағытын өзгерту
үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

1

2

3

4
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«3», «4», «5» және «6» нөмірлі тетіктер жиынтығын тоңазытқыштың басқа 
жағына қарай ауыстыру керек.Ол үшін тоңазытқыштың есігі жабық тұрған 
кезде бітеуіштерді «1» және «2»  алып тастаңыз. Бітеуішті «3» шешіп алып, 
бұрандаларды «4» және «6» ағытып, аспалы ілмекті «5»  бекітіңіз. 

2. Тоңазытқыштың есігін ашып, шыны есікті үлкен сақтықпен шығарып алыңыз.

3. Шыны есіктің төменгі жағынан есік осінің бітеуішін «6», есіктің тоқтатқыш
механизмінің бұғаттау бұрандаларын «8»  және тоқтатқыш механизмін «7»  алып
тастаңыз, содан кейін оларды осы күйінде тоңазытқыштың екінші жағына бекітіңіз.

④ ⑥
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4. Реттелетін табанды «11», орнату болттарын «4»  және төменгі топсаны
«10» бөлшектеп алып, содан кейін оң жағын сол жағына өзгертіңіз, содан соң
реттелетін табанды, төменгі топсаны және орнату болттарын орнату үшін кері
әдісті пайдаланыңыз.

5. Шыны есікті төменгі ілмекке қойып, жоғарғы ілмекті «5» бекітіңіз. Есікті
тоңазытқышпен біріктіріп, төсемнің бітеулігін тексеріңіз, содан кейін барлық
тетіктерді «2», «3» орнатыңыз.

ÆÅËÄÅÒÓ

Жұмыс барысында тоңазытқыштың компрессоры мен конденсаторы қызады, 
сондықтан құралды жеткілікті желдетуді қамтамасыз ету қажет.
1. Тоңазытқыш ылғалдылығы қалыпты, жақсы желдетілетін үй-жайда орнаты-
луы тиіс. Тоңазытқышты ылғалдылығы жоғары үй-жайларда, мысалы, жуынатын
бөлмелерде, жертөлелерде орнатуға тыйым салынады.
2. Орнату кезінде ауа еркін айналып тұруы үшін құралдың жандарынан кем де-
генде 3-5 см және үстінен 10 см саңылау қалуын қамтамасыз етіңіз. Құралдың
артындағы ауа қозғалысын жауып тастамаңыз.
3. Жылу көздеріне жақын орналастырмаңыз.

④
⑩11
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4. Тоңазытқышты күн сәулесінің тікелей әсеріне ұрындыруға немесе жылу
көздерінің жанында (ас үй плиталары, пештер, духовкалар, каминдер) орнатуға
болмайды.

ТҮЗЕУЛЕУ
Тоңазытқыш тиімді жұмыс істеуі үшін оның тегіс еден бетіне орналасуы маңызды. 
Тоңазытқышты тиісті орнына орнатқаннан кейін, оның қажетті қалпын реттеу 
тіректерін бұрап реттеңіз. Тоңазытқыштың артқа қарай көлбеулігі 5°-тан аспауы 
тиіс.

ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫЛУ
Тоңазытқыш электр тогы соғудан қорғаудың 1 класты дәрежесі бойынша 
дайындалған және жерге қосқыш түйіспесі бар екі полюсті розетканың көмегімен 
электр желісіне қосылады.Электр желісіне қосар алдында келесілерге көз 
жеткізіңіз:
- желі кернеуі тоңазытқыштың артқы жағында арнайы тақтайшада көрсетілген
деректерге сәйкес келетініне;
- электр розеткасының жерге қосқыш түйіспесі электр желісінің қуат беру кабелінің
жерге қосқыш сымымен жалғанған (жалғағыш сым 10 A кем емес токқа есептелуі
тиіс);
- розетка мен аша бір типті болуы тиіс; егер аша розеткаға сәйкес келмесе, розет-
каны қуат беру бауының ашасына  сәйкес келетініне ауыстыру керек (жұмыстарды
білікті электрик орындауы тиіс).
Тоңазытқыш розеткаға өтетін жолды бөгемей орнатылуы тиіс. Осы нұсқаулықта
баяндалған қуаты үлкен тұрмыстық құралдардың қауіпсіздік талаптарын бұза
отырып қосылған тоңазытқыш қауіпті болуі мүмкін.
Орнатудың көрсетілген нормаларын бұзу салдарынан денсаулыққа және мүлікке
келтірілген зиян үшін өндіруші жауапты болмайды.

5. ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

ҚОСАРДАН БҰРЫН
Тоңазытқышты электр желісіне орнатылғаннан кейін үш сағаттан соң қосу керек. 
Осылайша салқындатқыш агент тасымалдағаннан кейін тиісті түрде таралады 
-бұл тоңазытқыштың дұрыс жұмыс істеуі үшін қажет.
Тоңазытқышты пайдалануды бастамас бұрын оның ішкі беттерін ас содасының
ерітіндісімен жуып шығу қажет.
Тоңазытқышты электр желісіне қосқаннан кейін бірнеше сағат өткен соң ғана оған
өнімдерді қоюға болады.
Компрессор мен артқы қабырға арасындағы тасымалдауға арналған кергіштерді,
сондай-ақ құралдың жылжымалы бөліктерін ығысудан қорғайтын басқа кергіштер
мен желімді таспаларды алып тастаңыз.
Егер құралдың полимер қабықтан жасалған қорғаныш жабыны бар болса, оны
тетіктердің лак-бояу немесе полимер жабынын зақымдамау үшін сақтық шарала-
рын сақтай отырып, алып тастаңыз.
Температура реттегіші тоңазытқыш бөлігінде орналасқан.
Температура реттегіші көмегімен талаптарға сәйкес келетін
режимді таңдауға болады:
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• COLD - аса тез қатыру режимі.
Жазғы уақытта немесе сыртқы ортаның температу-
расы 35°С-тан жоғары болған кезде пайдаланыла-
ды.
• COLDER - аса баяу қатыру режимі.
Қысқы уақытта немесе сыртқы орта температурасы
10°С-тан төмен болғанда қолданылады.
• NORMAL - COLD және COLDER режимдерінің орта-
ша мәні. Әдетте сыртқы ортадағы бөлме температу-
расында қолданылады.

6. ҚҰРАЛДЫ ТАЗАЛАУ

1. Тоңазытқышты тазалау немесе техникалық қызмет көрсету кезінде ең алды-
мен розеткадан ашаны суырып, оны токтан ажыратыңыз. Камерадағы тамақ
өнімдерін шығарыңыз. Бейтарап жуғыш құралдарды пайдаланыңыз. Ешқашан
ұнтақты абразивті заттарды, сілтілі құрамдарды, органикалық қышқылдар мен
ыстық суды қолданбаңыз, бұл лак-бояу жабынын зақымдауы мүмкін. Үшкір не-
месе металл заттарды пайдаланбаңыз, бұл тоңазытқышты зақымдауы мүмкін.

2. Есік тығыздағыш тез ластанады, оны жиі жуып тұру керек.
3. Тоңазытқышты пайдалануда ұзақ уақыт үзіліс болған жағдайда, розеткадан

ашаны суырып, тоңазытқыш ішін ерітіңіз, жуыңыз және әбден құрғатып сүртіңіз.

7. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ
Тоңазытқыш дұрыс жұмыс істемесе немесе жұмысында ақау пайда болған 
жағдайда, авторизацияланған сервис орталығына жүгінбес бұрын осы бөлімді 
оқып шығыңыз. Кейбір жағдайларда сіз туындаған мәселелерді өз бетіңізбен жоя 
аласыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Бұл тоңазытқышта қоршаған орта үшін іс жүзінде қауіпсіз, бірақ жанғыш 
газ болып табылатын аз мөлшерде R600a салқындатқыш агенті бар, 
Салқындатқыш агент ағып кеткен жағдайда, көзді тітіркендіруі немесе 
тұтануы мүмкін.

Мәселе Себебі
Компрессор жұмысының 
ұзаққа созылуы

-  Компрессор жазда, сыртқы орта температурасы
жоғары болған кезде ұзағырақ жұмыс істейді;

-  Мұздатқыш камераға бір уақытта тым көп өнім
салынған;

-  Тоңазытқышта ыстық өнімдер бар;
-  Тоңазытқыштың есіктерін жиі ашу;
-  Есік дұрыс жабылмайды.

Иісі - Иісі өткір өнімдерді тығыз орау керек;
- Азық-түліктердің ескірмегенін тексеріңіз.

normal

OFF

cold
co

lder
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Жұмыс істемейді - Тоңазытқыш қуат көзіне қосылмаған немесе
жалғанбаған;

- Кернеуі төмен;
- Қуаттың немесе тұйықтау тізбегінің тоқтап

қалуы.
Тоңазытқыш есігі дұрыс 
жабылмайды.

- Тоңазытқышта немесе есік сөрелерінде өнім тым
көп;

- Тоңазытқыш еңкіш тұр.

Шуыл - Тоңазытқыштың асты тегіс емес;
- Тетіктері дұрыс орнатылмаған;
- Тоңазытқыш басқа заттарға тиіп тұр (мысалы,

айналасындағы жиһазға);
- Термореттегіш пен компрессордың дыбыстары
- құралдың электр жабдықтары жұмыс істеп

тұрған кезде
- пайда болатын өздеріне тән дыбыстары болып

табылады.

- Тоңазытқыштың корпусы жұмыс кезінде, әсіресе жаз мезгілінде жылу бөлуі
мүмкін. Бұл қалыпты жайт, ақауы емес.

- Мұздатқыш камераның сыртқы бетінде және есігінің тығыздағыштарында
сыртқы ортаның жоғары ылғалдылығы кезінде конденсат түзілуі мүмкін, бұл
қалыпты жайт. Конденсатты құрғақ сүлгімен сүртіп алыңыз.

- Дыбыс жұмыс істеп тұрған компрессордан шығуы мүмкін, әсіресе құрал
қосылған немесе айырылған кезде.

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ҮНЕМДЕУ БОЙЫНША ҰСЫНБАЛАР

-  Есігін жауып қойыңыз. Есіктерін тек қажет болған жағдайда ғана ашыңыз, есік
ашылған сайын тоңазытқыштың ішіндегі температура біршама көтерілетінін
және бұрынғы температураны қалпына келтіруге электр энергиясы
жұмсалатынын есте сақтаңыз.

-  Тоңазытқышқа тамақты тым көп салмаңыз. Өнімдерді дұрыс сақтау үшін
- ауа циркуляциясы жеткілікті болуы тиіс. Тым көп салынған азық-түлік ауаның

еркін айналуына, тоңазытқыштың дұрыс жұмыс істеуіне кедергі туғызып,
электр энергиясының қосымша шығынын тудырады.

-  Ыстық тамақты қоймаңыз. Тоңазытқышқа салынған ыстық өнімдер
- оның температурасын дереу бірнеше градусқа көтереді. Азық-түлік пен ыды-

старды бөлме температурасына дейін суытып, тоңазытқышқа қойыңыз.
-  Тоңазытқышты дұрыс орнатыңыз. ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ОРНАТУ тармағының

ұсынбаларына сәйкес, жақсы желдетілетін үй-жайда, жылу көздерінен
жеткілікті қашықтықта орнатылуы тиіс.

-  Құрал үй-жайдың ең салқын бөлігінде болуы тиіс,
- жылу бөлетін аспаптардан немесе жылу құбырынан алшақ, сондай-ақ тікелей

түсетін күн көзінен аулақ орнатылуы тиіс.
-  Өнімдер тығыз оралғанына көз жеткізіңіз, тоңазытқышқа қоймас бұрын
- контейнерлерді мұқият құрғатып сүртіңіз.
-  Желдеткіш саңылауларды алюминий фольгамен, қағазбен және т.б. жаппаңыз,

ауаның циркуляциясына кедергі келтірілсе, бұл құрылғының жұмысының
тиімділігін төмендетеді.
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-  Температураны дұрыс орнатыңыз. Термореттегішті орташа қалыпта орнатыңыз.
Тым төмен температура орнатылса, бұл электр энергиясының шығысын артты-
рады, алайда өнімдердің сақталуын жақсартпайды.

- Тоңазытқыш есігіндегі тығыздағыш резеңке таза болуын және жапқан кезде
корпуспен тығыз қабысуын қадағалаңыз, бұл суық ауаның ағып кетуіне жол
бермейді.

8. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Моделі CT-1701
Климаттық класы SN,N,ST,T
Көлемі 44 л
Кернеуі 220-240 В
Номиналды жиілігі 50 Гц
Қуаттылығы 70 Вт
Ток 0,5 А
Шу деңгейі 41 дБ
Электр энергиясын тұтынуы 0,26 кВт/24 сағ
Энергия тұтыну класы А+
Салқындатқыш агент R600А, 17 г
Таза салмағы 20 кг
Габариті, мм ені 480

тереңдігі 440
биіктігі 492

9. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ,
ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Құралдың өзі, қаптамасы қайта пайдалануға болатын материалдардан жасалған.
Мүмкіндігінше, кәдеге жарату кезінде оларды қайта пайдаланылатын 
материалдарға арналған контейнерге салыңыз.

ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін құрал кәдімгі тұрмыстық қоқыстардан 
бөлек кәдеге жаратылуы тиіс. Оны қайта өңдеу үшін электронды құралдар мен 
электр құралдарын қабылдайтын арнайы орындарға тапсыруға болады.
Материалдар жіктемесіне сәйкес қайта өңделеді. Бұл құралдың қызмет ету 
мерзімі аяқталғаннан кейін қайта өңдеуге тапсырсаңыз, қоршаған ортаны қорғау 
ісіне үлкен үлес қосасыз. Электронды құралдар мен электр құралдарын қайта 
өңдеуге қабылдау орындарының тізімін мемлекеттік биліктің муниципалдық ор-
гандарынан алуыңызға болады.
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10. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ,
КЕПІЛДІКТІК 

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа 
және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған 
жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 10 жылды құрайды. Қызмет 
мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар 
алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. 
Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – 
жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Қазақстандағы талаптар қабылдау 
ұйымының аталымы: «Moneytor» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Жәнібек Тархан к., 
9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57. Сатып алушылардан
шағымдарды қабылдауға уәкілетті және Қазақстан Республикасында тауарға
жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуді жүргізетін ұйымның мекенжайы мен
басқа да деректемелері сайтта көрсетілген https://centek.ru/servis.

Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:
№ ЕАЭС RU C-SG.BE02.B.02174/20, 08.04.2020 ж.

Өнім сертификатталған және талап етілетін 
барлық және ресейлік стандарттарға сай 

11. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ
ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Импорттау-шы: ООО «Ларина-Электроникс». Мекенжайы: Ресей, 350080, г. 
Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.
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ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ! 

Кепілдік мерзімі құрылғы үшін 24 ай және компрессор үшін сатылған күннен 
бастап соңғы пайдаланушыға дейін 36 ай. Шыға рушы осы кепілдік талонымен 
берілген аспаптың ақаусыздығын растайды және шығарушының кінәсінен болған 
барлық ақаулықтарды тегін жоюға байланысты міндеттемелерді өзіне алады.
Кепілдіктік жөндеуді «Ларина-Сервис» ЖШҚ-ының Краснодар қ. Демус к-сі, 14 
мекенжайында орналасқан автор лан дырылған сервистік орталы ғында жүр гізілуі 
мүмкін. Тел.: 8 (861) 991-05-42.

КЕПІЛДІКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ 

1. Кепілдік келесідей шарттарды орын даған жағдайда қолданылады:
• үлгі атауы, оның сериялық нөмірі, сатыл ған күні көрсетіліп, болған жағ-

дайда сатушы фирманың мөрі және кепілдік талонындағы сатушы фир маның
өкілдерінің қолдары, әрбір үзік талонында мөрлер, сатып алушының қолы
қойылып, шығарушының түпнұс қалық кепілдік талоны дұрыс және анық
толтырылған.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар болма ған немесе ондағы ақпараттар толық 
емес, түсініксіз, шындыққа қайшы келе тін жағдайда, шығарушы кепілдіктік қыз-
мет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады. 
2. Кепілдік келесідей пайдалану жағдай ларын сақтаған кезде қолданы лады:
• аспапты пайдалану жөніндегі нұсқау лыққа қатаң сәйкес қолдану;
• қауіпсіздік қағидалары мен талаптарын сақтау.
3. Кепілдікке аспапқа, иесінің үйінде мер зімді қызмет көрсету, оны тазалау, ор нату,
дәлдеу кірмейді.
4. Кепілдіктің қолданылмайтын жағдай лары:
• механикалық бұзылулар;
• аспаптың табиғи тозуы;
• пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
• дұрыс орнатпау, тасымалдамау;
• апаттық жағдайлар (найзағай, өрт, су тасқыны және т.с.), сондай-ақ сатушы

мен шығарушының бақылауынан тыс болатын себептер;
• аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұй ық тықтың, жәндіктердің түсуі;
• өкілетті емес тұлғалардың жөндеу жасауы немесе құрылыстық өзгерістер жа-

сауы;
• аспапты кәсіби мақсаттарда пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолданудың дең-

гейінен асып кетеді), аспапты Мем лекеттік техникалық стан дарттарға сәй кес
келмейтін қуат беруші теле коммуникациялық және кабельдік же лілерге қосу;

• бұйымның төменде көрсетілген құ рал-жабдықтарының істен шығуы (егер ауы-
стырылуы құрылысымен қара сты рылған және бұйымды бөл шек теуге қаты сы
болмаса):

а) қашықтан басқару тетігі, аккуму ляторлық батареялар, қуат беру эле мент тері 
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(батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары.
б) шығыс материалдары мен керек-жра қтар (қаптама, қаптар, белбеулер, сөм-
келер, торқапшықтар, пышқтар, кол ба лар, тәрелкелер, торлар, шаны шқы лар, 
құбыршектер, түтіктер, щеткалар, сап та малар, шаңжинағыштар, сүзгі лер, иіс 
жұтқыштар).
• батареялармен жұмыс жасайтын ас пап тар үшін – сәйкес келмейтін немесе

біткен батареялармен жұмыс;
• аккумуляторлық батареялармен жұ мыс іс тейтін аспаптар үшін – аккуму лятор-

ларды зарядтау қағидаларын бұ зуымен орын алған кез келген бұ зылулар.
5. Шығарушы осы кепілдікді қолда ныстағы заңнамамен белгіленген тұты-
нушының құқықтарына қосымша береді және ешқандай жағдайда ол құқықтарды
шектемейді.
6. Егер бұйымды пайдалану, орнату қағи далары мен шарттарын сақтамаудың
нәтижесінде, тұтынушылардың және/немесе өзге де үшінші тұлғалардың қаса-
қана әрекетінен (әрекетсіздігінен), бой бермейтін күштің салдарынан CENTEK
ТМ өнімі адамдарға, үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші
тұлғанының мүлкіне тікелей немесе келтірілген ықтимал зиян келтірілсе, Шыға-
рушы ол үшін жауапкершілік алмайды.
7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде, бұйым тек таза күйінде қабылданады
(аспапта тамақтың қалдықтары, шаң немесе басқа ластар болмау керек).

Шығарушы алдын ала хабарламасыз аспаптың дизайнына және сипат-
тамасына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.
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ЖАЗБАЛАР ҮШІН 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ЖАЗБАЛАР ҮШІН ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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