GC-309BA

МОДЕЛЬ: GC-379BV

ХОЛОДИЛЬНИК
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

(4

5

Нижняя

)

Скребок для удаления льда

ДЕМОНТАЖ СЪЕМНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Полка холодильника
Слегка приподнимите переднюю часть
полки и потяните наружу.

Полка на дверце холодильной камеры
Возьмите полку за обе стороны,
приподнимите и потяните наружу.

Ящик морозильной камеры
Потяните наружу. Слегка
приподнимите и выньте ящик.

Нижняя крышка
Удалите крепежные винты, возьмите
крышку за обе стороны и потяните
наружу.

Лампа
- Тип лампы: 230 в/15вт
- Замена:
1.Выключите холодильник из розетки.
2.Надавите на заднюю часть защитной
крышки лампы (стрелка ①) и
потяните наружу.
3.Удалите неисправную лампу и
замените ее на новую.
4.Поставьте крышку на место.
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Как перевесить двери
Ваш холодильник с морозильной камерой спроектирован таким образом, что позволяет перевесить
двери, чтобы они могли открываться влево или вправо, в зависимости от планировки вашей кухни.

Предостережение

1. Перед тем как перевесить двери, прежде всего, уберите из холодильника все продукты и
принадлежности: полки или подносы, которые не закреплены в холодильнике.
2. Чтобы закрепить или удалить болты, используйте гаечный ключ или ключ с ограничением по
крутящему моменту.
3. Не кладите холодильник. Это вызовет неполадки.
4. Будьте осторожны: не уроните двери при сборке или разборке.
5. Во избежание падения дверей и получения травмы, при изменении типа открывания дверей
требуется помощь не менее чем двух человек.

Как перевесить двери
Последовательно выполните следующие шаги (рисунок А):
1. Разберите среднюю петлю (1);
2. Снимите дверь холодильника (2) и дверь морозильной камере (3) (с помощью второго человека);
3. Снять верхнюю крышку(4);
4. Извлеките ось верхней правой петли и установите ее в левую верхнюю петлю (5);
5. Снять петлю крышки и установить ее в соответствующем положении на правой стороне(6),
Установите верхнюю крышку(7);
6. Извлеките ось нижней правой петли и вставьте ее в нижнюю левую петлю (8);
7. Снимите крышку, расположенную слева средней петли и вставьте ее в соответствующее
положение (9) с правой стороны;
8. Снимите крышку двери и установите ее в соответствующее положение (10) с правой стороны;
9. Снимите правый ограничитель двери холодильника и морозильной камеры (11). Возьмите
запасной левый ограничитель из пакета с прилагаемой инструкцией, и установите его в
соответствующее положение на двери холодильника и морозильной камеры;
10. Снимите щетку (12) на двери холодильника и морозильной камеры;
11. Установите дверь холодильника (13) и морозильной камеры (14) (с помощью другого человека),
закрепите среднюю петлю слева (15).;
Затем выполните следующие шаги (рисунок B):
12. Снимите крышки с ручки холодильника и морозильной камеры, разберите ручку;
13. Снимите крышки двери холодильника и морозильной камеры (5);
14. Закрепите соответствующие ручки с другой стороны (7), установите крышки в соответствующих
местах (8, 9);
15. У холодильника с вертикальной ручкой, пожалуйста, измените положение ручки соответствующим
образом.
Примечание

Гарантийные обязательства не распространяются на
перевешенные двери.
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GC-309BA
GC-379BV

Поддон для яиц
Нижняя крышка

Скребок для удаления льда

Утилизация старого оборудования
1. Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое
мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие
распространяется Директива 2002/96/EC.
2. Электрические и электронные устройства должны
утилизовываться не вместе с бытовым мусором, а через
специальные места, указанные правительственными или
местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет
предотвратить потенциально вредное воздействие на
окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений о старом
оборудовании обратитесь в администрацию города, службу,
занимающуюся утилизацией или в магазин, где был
приобретен продукт.
• Информация о фтор-содержащих парниковых
газах, используемых как хладагент данного
холодильника.
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Химическое название
R-134a

Состав газов

Общее GWP (kg CO2 -eq)

100% HFC-134a

1300

ҮЛГІ: GC-309BA
GC-379BV

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ
ПАЙДАЛАНУ
ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
Тоңазытқышты пайдаланар алдында осы
нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Нұсқаулықты
оқып шыққаннан кейін, керек болғанда
қарау үшін оны сақтап қойыңыз.
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1

БӨЛШЕКТІҢ АТАУЫ

(4 Немесе 5 дана）

Ескерім: Сурет тек ақпарат ретінде берілген.
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ЖЫЛЖЫТУ ЖƏНЕ ТАСЫМАЛДАУ
• ТАСЫМАЛДАМАС БҰРЫН

• ТАСЫМАЛДАУ КЕЗІНДЕ

1. Тоңазытқыштан барлық азық-түлікті алып
шығыңыз, сөрелер сияқты алмалы бөлшектерін
жабысқақ таспамен бекітіңіз.
2. Реттелмелі аяғын сағат тілінің бағытымен
бұрап
бекітіңіз.

1. Тоңазытқыштың астындағы реттелмелі
аяғы мен артқы жағындағы үстіңгі
тұтқасынан мықтап ұстаңыз.
2. Тасымалдау кезінде тоңазытқышты
төңкеруге болмайтынын есте ұстаңыз.
3.Қашық жерге тасымалдаған кезде
тоңазытқышты көліктің үстіне тігінен
қою керек. (Олай етпесе, ақаулық пайда
болуы мүмкін)

Ескерім: Тасымалдар алдында реттелмелі аяғын сағат тілінің бағытымен
сырып тастауы немесе аяғы тіреліп қалуы мүмкін.

бұрап бекітіңіз, олай етпесе еденді

ЖЕРГЕ ҚОСУ
Ескерім:
1. Осы электрлік құрылғының жерге қосу сымы қуат көзі ашасына қосылған, қуат көзі ашасын өз бетіңізше
өзгертпеңіз.
2. Тоңазытқышты стандартты 230 вольттық электр желісіне жалғаңыз, розетканың жерге дұрыс қосылғанына
көз жеткізіңіз.
3. Егер тоңазытқыштың қандай да бір бөлшегін ұстаған кезде электр тогы соқса, тоңазытқышты пайдалануды
дереу тоқтатып, арнайы техникалық қызмет көрсету орнына немесе өнімді сатқан дүкенге бірден хабарласу
керек.
ҚУАТ КӨЗІ ҰЯШАСЫНА ЖЕТУ МҮМКІНДІГІ
Тоңазытқыш-мұздатқышты егер оқыс жағдай болып қалса, қуат көзі ұяшасынан жылдам ажыратуға болатындай
етіп орналастырыңыз.
ҚУАТ КӨЗI СЫМЫН АУЫСТЫРУ
Егер қуат көзіне қосу сымы зақымданса, өндіруші немесе оның техникалық қызмет көрсетуші делдалы
жабдықтайтын арнайы сыммен немесе бөлшектер жинағымен ауыстырылуға тиіс.
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ОРНАТУ
Қабырғамен екі ортада тиiстi қашықтықты
сақтаңыз

Тоңазытқышты мығым əрі тегіс
жерде орнатыңыз.

- Құрылғыны орнықсыз орнату əдетте діріл мен
шуыл шығуының негізгі себебі болады.
- Тоңазытқыш орнықсыз орнатылған кезде, оны
реттелмелі аяғын лайықтау жолымен орнықтыруға
болады.
- Тоңазытқыштың алдыңғы жағын сəл көтерсе, есік
өте оңай жабылады.
- Кілемнің немесе еденнің үстіне орнатқан кезде,
тоңазытқыштың астына қатты төсем салу керек,
олай етпесе, астыңғы жағының түсі өзгеріп кетеді.

Тоңазытқыш-мұздатқыштың ішіндегі ауа
дұрыс айналуын қамтамасыз ету үшін оның
екі жағынан, сондай-ақ үстіңгі жағынан
жеткілікті ашық жер жəне артқы жағынан
қабырғаға дейін кемінде 2 дюйм (5 см) ашық
жер қалдырыңыз.
- Екі араның аз болуы тоңазытқыштың жұмысын
шектейді, ал бұл қуат тұтынуының артуына əкелуі
мүмкін.

Тоңазытқышты ылғалдылығы
төмен жерде орнатыңыз.

Тоңазытқышты жылу көзі мен газ пешінің
жанына орнатпаңыз.

- Тоңазытқышты ылғалдылығы жоғары жерде
немесе су шашырап кетуі мүмкін жерде орнатпаңыз.
- Егер тоңазытқыш ылғалды ортада орнатылса,
оған зең тұрып, көгеріп кетуі мүмкін. Бұл
оқшаулау сапасын төмендетіп, электр тогының
жылыстауына себеп болады

- Жоғары температура тоңазыту сапасын
төмендетеді жəне қуатты көп жұмсайды.
- Газ немесе түтін көзінің жанына орнату
тоңазытқыштың түсін өзгертеді.
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ҚАУIПСIЗДIК ТЕХНИКАСЫ
● Жеке электр розеткасын пайдаланыңыз.

● Жарық шамын ауыстырмас бұрын

- Егер тоңазытқышты басқа электр
құрылғыларымен бір розеткаға қосса, розеткаға
шамадан тыс жүк түсіп, ұшқын шығуы, сол
арқылы өрт шығуы мүмкін.

тоңазытқышты қуат көзінен суырыңыз.

- Тоңазытқыш жұмыс істеп тұрғанда жарық шамын
ауыстыру электр тогы соғуына себеп болуы мүмкін.

● Тоңазытқышты артқы жағы қуат көзі

● Тоңазытқыштың үстіне ауыр заттар қоймаңыз.

ашасына тиіп тұрмауға тиіс.

- Есікті ашқына кезде ауыр заттар құлап кетіп, сізге
жарақат келтіруі мүмкін.

- Қуат көзі ашасы үстінен жаншылса, тез
зақымдануы мүмкін, ал бұл өрт шығуына немесе
электр тогы соғуына себеп болуы мүмкін.

● Тазалар алдында тоңазытқышты қуат көзінен

ажыратыңыз. Мұны дымқыл қолмен
жасамаңыз.

- Бұл электр тогы соғуына себеп болуы мүмкін.

● Тоңазытқыштың ішінде эфир, бензин, спирт

● Балалардың тоңазытқыштың

есігіне артылуына жол бермеңіз.

- Тоңазытқыш төңкеріліп кетіп, кішкентай
балаларды жарақаттауы мүмкін.

● Тоңазытқыштың ішінде дəрі-дəрмек немесе

немесе сұйылтылған газ сияқты тұтанғыш
заттарды сақтамаңыз.

қатаң температуралық режимді талап ететін
заттарды сақтамаңыз.

- Эфир, бензин, спирт немесе сұйылтылған газ
сияқты тұтанғыш заттар өрт шығуына себеп
болуы мүмкін.

- Белгілі бір температурада ұстауды қажет ететін
заттарды тоңазытқышта сақтауға болмайды,
əйтпесе олар бүлініп кетуі немесе жанама əсер
тудыруы мүмкін.
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ҚАУIПСIЗДIК ТЕХНИКАСЫ
● Тоңазытқышты ашық жанған

● Газ жылыстаған жағдайда тоңазытқышқа жəне

қуат көзі розеткасына тиіспеңіз, желдету үшін
терезе мен есікті ашыңыз.

оттан аулақ ұстаңыз.

-Бұл өрт шығуына себеп болуы мүмкін.

- Себебі ұшқын шықса,
жарылыс болып,
өрт шығуы мүмкін.

● Ваза, стакан сияқты ыдысты, косметика

● Мұздатқыш бөліктің ішінде шөлмектерді

немесе дəрі-дəрмекті тоңазытқыштың үстіне
қоймаңыз.

сақтамаңыз.

- Мұздатқыш бөліктің ішінде шөлмектер болса,
олардағы сұйықтық қатып қалып, шөлмек сынып
кетеді.

- Тоңазытқыштың үстіне
сұйықтық шашыруы
оқшаулағыштың бүлінуіне,
сөйтіп электр тогы
соғуына немесе өрт
шығуына себеп
болуы мүмкін.

● Егер тоңазытқыш ұзақ уақыт бойы

● Ылғалдылығы жоғары жерде немесе су

пайдаланылмайтын болса,
оны қуат көзінен ажыратып қойыңыз.

шашырап кетуі мүмкін жерде орнатпаңыз.

- Оқшаулағыш сипаттарының төмендеуі электр
тогы соғуына немесе өрт шығуына
себеп болуы мүмкiн.

- Бұл оқшаулағыштың бүлінуіне, сөйтіп электр
тогы соғуына себеп болуы мүмкін.

● Тасымалдаған кезде тоңазытқыштың

● Тоңазытқышты қуат көзінен ажыратқан кезде,

астындағы реттелмелі аяғы мен артқы
жағындағы үстіңгі тұтқасынан мықтап
ұстаңыз.

оны қайта қосардан бұрын бес минут күте
тұрыңыз.

- Əйтпесе компрессорға шамадан тыс күш түседі.

- Олай болмаса, тоңазытқыш құлап кетуі мүмкiн.
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ІСКЕ ПАЙДАЛАНУ
Бірінші рет іске қосу
• •
• •

Пайдаланбас бұрын тоңазытқыштың ішін жуып алыңыз.
Тоңазытқыш қуат көзіне қосылған сəттен бастап 3 сағат өткенше оның ішіне азық-түлік салмаңыз.

Температураны реттеу

Тоңазытқыштың ішіндегі температураны реттеу үшін пайдаланылатын жылуреттегіш тоңазытқыштың
жоғарғы жағында орналасқан.
• Жылу реттегіштегі сан іс жүзіндегі шаманы көрсетпейді. Сан неғұрлым кіші болса, тоңазытқыштың
ішіндегі температура солғұрлым жоғары болады.
• Температураны басқару

• •
•
•

Орналасуы
0

Мəні
Тоқтату

1-2

Жоғары температура

3-4

Қалыпты температура

5-6

Төмен температура
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Жылдам мұздату

* Электр қуатының ажырауы

Егер электр қуатының болмайтыны туралы алдын ала белгілі болса
• •••Электр қуаты ажыратылатын уақыттан екі сағат бұрын жылу реттегішті "7" шамасына қойыңыз.
• •••Тоңазытқыш бөліктің ішіне көбірек мұз текшелерін қойыңыз.
• •••Тоңазытқыштың ішіне басқа азық-түлік салмаңыз.
• •••Есікті қажетсіз көп аша бермеңіз.

Ескерім:
• •Электр қуатының ажырауы мұздатқыш бөліктің температурасының көтерілуіне əкеледі. Бұл азық-түліктің

сақталу мерзімін қысқартып, сапасын төмендетуі мүмкін.

• •Егер электр қуаты тым ұзақ уақыт болмаса, азық-түлік еріген мұзбен бірге қатып қалмас үшін, электр

қуатын қайта қосар алдында мұздатқыш бөліктегі тартпалы жəшіктің астында жиналған суды немесе
мұзды құрғатып алыңыз.
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ІСКЕ ПАЙДАЛАНУ
Мұзын ерiту
Тоңазытқыш жұмыс істеп тұрған кезде азық-түлікте
немесе ауада болатын ылғал тоңазытқыштың
ішіндегі қабырғаларына немесе буландырғыштың
бетіне қырау болып қатуы мүмкін. Тым қалың мұз
тоңазытқыштың жұмысына əсер етуі мүмкін,
сондықтан оның мұзын еріту қажет. Əдетте мұздың
қалыңдығы 5 мм болған кезде еріту қажет болады.

• •

Тоңазытқыш бөлік

Мұзы өздігінен еріп отырады, ішкі жағындағы ылғал
суағар түтік арқылы су жинағыш науаға ағып кетеді.
Компрессордан шығатын жылу суды өздігінен
буландырып отырады.

Ескерім!
- су жинағыш науаға су ағып кетуі үшін суағар түтікті тік
күйінде ұстаңыз. Ол бітеліп қалса, суағардың
тығынын алыңыз, оны тазалаңыз да, орнына қайта салыңыз.

• Мұздатқыш бөлік
Мұзын ерітер алдында жылу реттегіш түймешесін "0" қалпына қойыңыз, мұздатқыш бөліктің ішіндегі азықтүлік пен сөрелерді алып шығыңыз, азық-түлікті уақытша тоңазытқыш бөлікке сала тұруға болады.
Мұзын еріту – мұздатқыш бөліктің ішкі жағындағы жəне буландырғыштың бетіндегі
қырауды мұз қырғышпен кетіріңіз, содан соң суды құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз.
Мұзын еріткеннен кейін жылу реттегіш түймешесін бұрынғы қалпына қойыңыз.
Мұз қырғыш

Мұз қатыру

• Мұз қататын науаға 4/5 бөлігіне дейін су
•

толтырыңыз да, мұздатқыш бөліктің ішіне
қойыңыз, жылу реттегіш түймешесін "6" қалпына
қойыңыз.
Мұз текшелерін оңай алып шығу үшін мұз
қатыратын науаны екі жағынан иіңіз.
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ТАҒАМДЫ САҚТАУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР
Тоңазытқыш бөлік
Тоңазытқыш бөлік мұздатылуы қажет емес, сақталу мерзімі азырақ тағам түрлерін сақтау
үшін пайдаланылады.
Азық-түлікті төменде көрсетілген орындарда орналастыруға болады:

1 2 3 : жұмыртқа, сары май, т.б.
4 5 : ірімшік, консервілер, тұздықтар,т.б.
6 : сусындар, шөлмектегі тағамдар, т.б.
7
8
9
10

:
:
:
:

консервілер, маринадталған ет, т.б.
нан, консервілер, сүт, т.б.
айран, шұжық, ет, балық, т.б.
көкөніс, жеміс-жидек, т.б.

Мұздатқыш бөлік
Мұздатқыш бөлік мұздатылуы қажет, сақталу мерзімі ұзағырақ тағам түрлерін сақтау
үшін пайдаланылады.
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ТАҒАМДЫ САҚТАУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР
Азық-түлікті сақтау
● Жылдам қататын азық-түлікті
тоңазытқыш сөресінің есікке жақын
жерінде сақтаңыз.

●

- Көкөніс пен жеміс-жидекті жуып, сүрткеннен кейін
сақтауға қойыңыз. Шөлмек сияқты ыдыстағы азықтүлікті басқа тағамдарды ластамас үшін сүртіп
сақтау керек.

- Егер жылдам қататын немесе құрамында суы
көп азық-түлік тоңазытқыш сөресінің ішкі
бөлігінде сақталса, олар төмен температураның
салдарынан қатып қалады.

●

Азық-түлікті сақтауға қояр алдында
жуып, сүрткен дұрыс.

Ыстық тағамды суытқаннан кейін сақтау керек.

●

- Ыстық тамақты тоңазытқыштың ішінде сақтау
оның ішіндегі басқа тағамға əсер етеді жəне
қуатты көп жұмсайды.

Тоңазытқыш төмен температура
режимінде тұрғанда, тез бүлінетін
тағамдарды ұзақ уақыт сақтамаңыз.

Мұздатқыш бөліктің ішінде шөлмектерді
сақтамаңыз.

●
●

Азық-түлікті орап немесе тығыз
жабылатын ыдысқа салып сақтау керек.

-Егер мұздатқыш бөліктің ішінде шөлмектер
сақталса, олардағы сұйықтық қатып қалып, шөлмек
сынып кетеді.
- Шырын немесе су сияқты сұйық заттың көлемі
ыдыстың көлемінің 80%-ынан аспауға тиіс.

- Азық-түлікті сақтар алдында орау оның құрғап
кетуіне жол бермейді. Бұл сондай-ақ азықтүлікті ұзақ сақтаған кезде иістенуін азайтады.
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АЛМАЛЫ БӨЛШЕКТЕРІН АҒЫТУ
Тоңазытқыш сөресі

Тоңазытқыш бөліктің есiгiндегi аспалы сөре

Сөренің алдыңғы
жағын сəл көтеріңіз де, бері
тартыңыз.

Екі жағынан ұстаңыз, жоғары қарай көтеріңіз де,
тартып шығарыңыз.

Мұздатқыш бөліктің тартпалы жəшігі

Астыңғы қақпақ

Жəшікті бері тартыңыз. Сəл көтеріңіз де, суырып
алыңыз.

Астыңғы қақпағын ұстап
тұрған бұрамаларды алыңыз,
қақпақты екі жағынан ұстаңыз да,
тартып шығарыңыз.

Шам
Шамның сипаттамасы: 230B/15BT
-Ауыстыру:
1.Тоңазытқышты токтан ажыратыңыз.
2. Шамның қалпағының (1-меңзер түрінде
көрсетілген) артқы жағынан басыңыз да,шешіп алыңыз.
3.Жанып кеткен шамды алып, жаңасын салыңыз.
4. Шамның қалпағын орнына салыңыз.
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Есіктерді ашылу-жабылуының бағытын өзгерту
Сіздің тоңа зыт қыш-мұздатқышыңыздың дизайны бойынша есікте рдің ашылу-жабылу бағытын
өз ге ртуге болады, сондықтан сіз өзіңіздің ас бөлмеңіз ге сай келу үшін оның есіктерін оң жақтан
солға немесе сол жақтан оңға қарай ашыл атындай қылып

жасауыңызға болады.
1. Есікте рдің бағытын өзе ге ртпес бұрын, біріншіден, тоңа зыт қыш-мұздатқыштағы та ма қты жəне
бе кітілме ген сөрелерді немесе зерелерді шығарып алып тастаңыз.
2. Бұрандалы шегелерді шығару немесе бекіту үшін мөлшерлі немесе гайкалы кілтін
пайдаланыңыз.
3. Тоңазытқышты құлатып жерге жатқызбаңыз. Ол проблемаларға əкеліп соқтыру мүмкін.
4. Бөлшектеген немесе құрастырған кезде есіктерді абайсыздан құлатып қоймауға тырысыңыз.
5. Есіктердің еке де түсіріп алып физикалық зақым келтірмеу үшін, есі
ктің ашылы п жабылу
бағытын өзгерту үшін кемінде екі адам керек.
Есік бағытын қалай өзгерту керек
Біріншіден, төменде берілген нұсқауларды орындаңыз (А суреті):
1. Ортаңғы топсаны (1) бөлшектеңіз.
2. Тоңазытқыш есігін (2) жəне мұздатқыш есігін (3) алып қойыңыз (тағы бір адамның көмегімен);
3. Жоғарғы қақпақты алыңыз(4).
4. Жоғарғы оң жақтағы топсаның өзегін шығарып алып оны жоғарғы сол жақтағы топсаға
орнатыңыз(5);
5. Қақпақ топсасын алыңыз жəне оны оң жақтағы сəйкес орынға орнатыңыз(6).
6. Төменгі оң жақтағы топсаның өзегін шығарып алып оны төменгі сол жақтағы топсаға
орнатыңыз(8);
7. Ортаңғы топсаның сол жағында орналасқан қалпақшаны шығарып алып оны оң жақтағы
тиісті позицияға (9)бекітіңіз;
8. Есіктің қалпақшасын шығарып алып оны оң жақтағы тиісті позицияға (10)бкітіңіз;
9. Тоңазытқыш жəне Мұздатқыш есіктеріндегі (11) оң жақта орналасқан шектемені шығарып алып
тастаңыз. Қолданушыға арнлаған нұсқамамен бірге берілген сол жаққа орналастыратын
қосалқы шектемені алып шығып оны Тоңазытқыш жəне Мұздатқыш есіктеріне тиісті позицияға
орналастырыңыз.
10. Тоңазытқыш жəне Мұздатқыш есіктеріндегі тиісті позициядағы түймені (12) шығарып алып
тастаңыз.
11. Тоңазытқыш жəне Мұздатқыш есіктерін (13) жəне (14)бекітіңіз( тағы бір адамның көмегімен),
Ортаңғы топсаны сол жаққа бекітіңіз (15).
Соданк ейін келесі əрекеттерді істеңіз (В суреті):
12. Тоңазытқыш жəне Мұздатқыш есіктерінің тұтқаларындағы қалпақшаны алып тастап
тұтқаларды бөлшектеңіз.
13. Тоңазытқыш жəне Мұздатқыш есіктеріндегі қалпақшаларды (5) шығарып тастаңыз;
14. Тұтқаларды қарама-қарсы жаққа орнатыңыз (7), тиісті орындарына қалпақшаларды орнатыңыз
(8,9);
15. Егер Тоңазытқыш тұтқасы вертикалды түрде орнатылған болса, онда тұтқаны қарама-қайшы
позицияға ауыстырыңыз.

Ескертпе

Ескерту Есік бағытын өзгерту кепілдендірумен
қамтылмайды.
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ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ КҮТІП ҰСТАУ
Жуар алдында

- Қауіпсіздік үшін əуелі тоңазытқышты қуат
көзінен ажыратыңыз.

Тоңазытқыштың беткі қабаты

- Сабынды жуғаш затты пайдаланып, жұмсақ
шүберекпен жуыңыз, содан соң таза
шүберекпен құрғатып сүртіңіз.

Тоңазытқыш сөрелерін жуу

- Сөрелер тез кір болады. Сондықтан
тоңазытқыштың ішін
таза ұстау керек.

Есіктің магнитті тығыздағышы

Жеміс-жидек пен көкөніс сақтайтын бөлігі

- Егер есік тығыздағышы лас болса, оның
тиімділігі азаяды.
- Оны үнемі жуып отыру қажет.

- Бұл жерде су жиналуы мүмкін. Су тым көп
жиналса, тағамды бүлдіруі мүмкін, сондықтан
көкөніс салатын жəшікті алып, үнемі тазалап
отыру
керек.

Тоңазытқышты төмендегі заттармен
жумаңыз:

Тоңазытқыштың ішін себезгімен
жумаңыз.

- Тазартқыш ұнтақ, бензинді
еріткіштер, хлорлы су, қайнап
тұрған су жəне шөтке, т.б.,
себебі олар тоңазытқыштың
бетін бүлдіруі мүмкін.
Сондықтан оларды
қолданбаңыз.

- Бұл оқшаулағыштың бүлінуіне, сөйтіп электр
тогы соғуына себеп болуы мүмкін.

Жуып болғаннан кейін төмендегіні тексеріңіз:
- Сымына зақым келген жоқ па.
- Қуат көзіне қосу сымы қызып кеткен жоқ па.
- Қуат көзіне қосу сымы дұрыс жалғанған ба.
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ТОҢАЗЫТҚЫШТЫҢ АҚАУЛАРЫ ЖƏНЕ ОЛАРДЫ ТҮЗЕТУ ЖОЛДАРЫ?
Егер төмендегі нəрселерді тексергеннен кейін тоңазытқыш бəрібір дұрыс жұмыс істемесе, тоңазытқышты дереу
токтан ажыратып, арнайы техникалық қызмет көрсету орнына немесе өнімді сатқан дүкенге бірден хабарласыңыз.
Ақау

Төмендегілерді тексеріңіз:

Тоңазытқыш жұмыс істемей тұр

Электр қуаты ажыраған жоқ па?
Қуат көзі ашасы розеткаға сұғулы ма?
Кернеу 230В па?
Жылу реттегіш түймешесі “0” қалпына қойылған ба?

Дұрыс салқындатпау

Тоңазытқыш бөлiмнiң температураны реттейтін
батырмасы төмен режимге қойылған ба?
Күн сəулесі тура түсіп тұрған жоқ па немесе
жанында жылу көзі жоқ па?
Тоңазытқышқа ыстық күйінде тағам салған жоқсыз ба?
Тоңазытқышқа шамадан тыс көп тағам салынған жоқ па?
Тоңазытқыштың есігін жиі ашқан жоқсыз ба?
Тоңазытқыш пен қабырғаның арасында тиісті қашықтық
сақталған ба?

Тоңазытқыш бөлікте сақталатын
азық-түлік қатып қалады.

Тоңазытқыш бөлiктiң температураны реттейтін
батырмасы жоғары режимге қойылған ба?
Азық-түлік қабырғаға тиіп тұрған жоқ па?

Қатты шуыл бар, қалыптан тыс дыбыс
шығады

Еден тегіс əрі қатты ма?
Тоңазытқыштың артқы жағы қабырғаға тым жақын емес пе?
Ескертпе:
Тоңазытқыш іске қосылған кезде немесе қуат көзінен
ажыратылған кезде дыбыс қаттырақ шығуы мүмкін.
Еденге орнатылғаннан дыбыс шығуы мүмкін.
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ТОҢАЗЫТҚЫШ ЖҰМЫСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
● Тоңазытқыштың беткі қабатында

● Су ағып жатқандай дыбыс шығады.

шық тұрады.

- Егер тоңазытқыш ылғалдылығы жоғары ортада
орнатылса немесе сыртта жаңбыр жауып тұрса,
оның беткі қабатына шық түсуі мүмкін. Мұның
себебі – ауадағы ылғал тоңазытқыштың беткі
қабатына жиналады.

-

- Ылғалды жұмсақ таза матамен сүртіңіз.

Бұл – компрессор жұмысын тоқтатқанда
шығатын дыбыс.
- Бұл – мұздатқыш бөліктегі ағып жатқан
салқындатқыш агенттің дыбысы.
- Дыбыс тоңазытқыштың ішіндегі
температураның өзгеруіне байланысты
бөлшектердің қысылуы мен кеңеюінен шығуы
мүмкін.

● Тоңазытқыштың беткі қабаты жылы.

● Тоңазытқыш бөліктің ішкі жағында

шық түзіледі.

- Мұның себебі – тоңазытқыш ылғалдылығы
жоғары ортада орнатылған немесе есік тым ұзақ
ашық тұрады.
- Құрамында суы мол азық-түлік сақтауға
қойылар алдында дұрыс оралмаған.

- Тоңазытқыштың ішінде шық тұруына кедергі
жасайтын жоғары температуралы түтік
орнатылған. Тоңазытқыш жұмыс істей бастаған
кезде немесе жаз кезі болса, тоңазытқыштың
беткі қабаты жылиды. Мазаланбаңыз, себебі бұл
қалыпты құбылыс.
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ҚОСЫМША
GC-309BA
GC-379BV

Алмалы бөлшектер
Жəшік

Мұздатқыш бөлік

Сөре

Тоңазытқыш бөлік

Астыңғы қақпақ
Жұмыртқа салатын науа
Жеміс-жидек пен көкөніс салатын бөлік
Мұз қатыратын науа
Мұз қырғыш
Іске пайдалану туралы нұсқаулық

3 дана
3 дана
1 дана
1 дана
1 дана
1 дана
1 дана
1 дана

Ескі тоңазытқышты қоқысқа тастау

1. Егер мына айқұш-ұйқыш сызылған қоқыс сауытының
белгісі тоңазытқышқа жапсырылған болса, бұл оған
Еуропалық 2002/96/EC ережелері таралады дегенді
білдіреді.
2. Барлық электрлік жəне электрондық аспаптар қалалық
қоқыс шығарудан бөлек, жергілікті билік органдары
ұйымдастыратын арнайы орындара тапсырылуға тиіс.
3. Ескі электр аспаптарын дұрыс кəдеге жарату қоршаған
ортаға жəне адамдардың денсаулығына келтірілетін
ықтимал кері əсерді азайтуға көмектеседі.
4. Ескі тұрмыстық электр аспабын кəдеге жарату туралы
толығырақ ақпарат алу үшін қалалық мекемеге, қоқыс
шығаратын қызметке немесе тоңазытқышты сатқан
дүкенге хабарласыңыз.
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