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ФУНКЦІЇ КНОПОК:

A. Контроль температури холодильного відділення
B. Power Cool (швидка заморозка)/ Блокування / Розблокування 
Робочий стан:
Панель управління повністю загоряється протягом 3 секунд, відповідно 
до налаштувань (режим і температура) після включення живлення. 
Система буде автоматично заблокована через 2 секунди після останнього 
натискання клавіші. Після блокування індикатор панелі згасне через 60 
секунд. 
Дисплей:
Панель загоряється при відкритті дверей холодильної камери або 
морозильної камери. (Кожен дверний сигнал сприймається окремо). 
Індикація панелі активується за допомогою натискання на будь-яку 
клавішу, індикатор згасне через 1 хвилину після останньої операції. 
Дисплей температури холодильного відділення відображає температуру, 
згідно поточного налаштування температури.
Функції клавіши:
Контроль температури холодильного відділення
Ця клавіша працює як в режимі користувача, так і в режимі Power Cool. 
Після натискання на кнопку контролю температури холодильної камери, 
індикатор почне блимати. При послідовному натисканні клавіші 
температура буде змінюватися по колу «20С, 30С, 40С, 60С, 80С», після 
чого 5-секундне миготіння буде означати, що температуру встановлено.   

Користувацький інтерфейс

1. Налаштування панелі:

A 

B  
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Регулювання температури морозильної камери
Увімкніть пристрій. Внутрішня температура контролюється датчиком. 
Пропонується 3 режими COLD, COLDER та COLDEST. 
COLD – це режим найвищої температури. 
COLDEST - найнижчої.
ʇʨʠʣʘʜ ʤʦʞʝ ʧʨʘʮʶʚʘʪʠ ʥʝʢʦʨʝʢʪʥʦ, ʷʢʱʦ ʚʽʥ ʧʽʜʜʘʻʪʴʩʷ ʚʧʣʠʚʫ ʚʠʩʦʢʦʾ 
ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʠ ʘʙʦ ʧʨʠ ʯʘʩʪʦʤʫ ʚʽʜʢʨʠʪʪʽ ʜʚʝʨʮʷʪ.

Power Сool (Швидка заморозка) / Блокування / Розблокування
Power Cool: Натисніть цю кнопку для того, щоб увійти / вийти в режим 
Power Cool в стані ”Розблокування”.
Після того, як ви увійшли до режиму загориться позначка      . 
Автоматичний вихід після N операції через 3 години.
Тривале натискання для входу / виходу з режиму блокування:
- Розблокування: натисніть і утримуйте протягом 3 секунд в режимі
блокування, всі клавіші розблокуються після звукового сигналу.
- Блокування: натисніть і утримуйте протягом 3 секунд в режимі
розблокування, всі клавіші будуть заблоковані після звукового сигналу.
Натисніть клавішу до короткого сигналу
Всі кнопки будуть активними лише в режимі розблокування.
Режим блокування
N операція автоматично заблокує дисплей через 60 сек.
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Встановлення 

Розміщення приладу  
Розміщуйте прилад у приміщенні, температура навколишнього середовища 
якого відповідає кліматичному класу приладу. 

Не розміщуйте прилад в місцях з попаданням прямого сонячного проміння.
Розміщуйте прилад подалі від джерел тепла, таких як радіатори, бойлери і т.д.
Переконайтеся, що ви забезпечили достатньо простору для циркуляції повітря 
навколо приладу. Правильно виставте рівень його нахилу за допомогою 
регулювання висоти ніжок.

Застереження! Не загороджуйте доступ до розетки, в яку увімкнений 
прилад. 

Електричне підключення 

Перед тим, як підключити прилад до мережі, переконайтеся, що напруга на 
маркуванні приладу відповідає напрузі мережі вашого дому. Прилад має бути 
заземленим. Мережевий шнур оснащений відповідним контактом для цього. 
Якщо розетка не заземлена, зверніться по допомогу до спеціаліста. Виробник не 
несе відповідальності за безпеку, якщо не дотримані дані рекомендації.

Кліматичний клас
Температура навколишнього 

SN

N

ST

T

середовища

+10oC до +32oC

+16oC до +32oC

+16oC до +38oC

+16oC до +43oC

Переконайтеся, що навколо приладу достатньо місця для вільної циркуляції 
повітря. Забезпечте навколо приладу простір не менше 10 см.
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Щоденне користування 

Перше використання
Перед першим використанням помийте прилад всередині та всі аксесуари 
теплою водою з нейтральним миючим засобом та протріть насухо.  

Важливо!  Не використовуйте агресивні, абразивні миючі засоби, вони можуть 
пошкодити поверхню.  

Заморожування свіжих продуктів 

- Морозильна камера служить для заморожування свіжих продуктів та для
зберігання заморожених продуктів протягом довгого періоду.
- Процес заморожування триває 24 години: протягом цього часу не
добавляйте нові продукти для заморожування.

Зберігання заморожених продуктів 

Якщо ви включаєте прилад вперше або після тривалої перерви, перед тим, як 
покласти продукти всередину, залиште його включеним на 2 години. При цьому 
переведіть термостат в положення 8.
Важливо! У випадку випадкового розморожування, наприклад через тривалу 
відсутність електропостачання, розморожені продукти слід одразу спожити або 
приготувати як найшвидше і лише після цього заморожувати знову.  

Розморожування продуктів
Заморожені продукти слід розморожувати перед споживанням у холодильному 
відділенні холодильника чи при кімнатній температурі, залежно від часу, який у 
вас залишився перед приготуванням страви. 

Заміна лампи 

Холодильник оснащений LED лампою. Щоб замінити лампу зверніться до 
спеціаліста.   
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Підказки для правильного зберігання заморожених продуктів 
Щоб отримати найкращі результати від цього приладу, вам слід звертати увагу 
на наступне:
- Переконайтеся, що промислово заморожені продукти правильно зберігалися
у магазині;
- Заморожені продукти з магазину слід перенести до морозильної камери як-
найшвидше;
- Не відкривайте морозильну камеру часто і не залишайте її відкритою
надовго без потреби.

Підказки та поради 

Тут ви знайдете важливі поради, які допоможуть вам правильно заморожувати 
продукти:  
- Максимальна кількість продуктів, які ви можете заморозити протягом
24 год вказана в табличці з характеристиками приладу;
- Процес заморожування займає 24 години. Не додавайте нових порцій
продуктів для заморожування протягом цього часу;
- Заморожуйте продукти лише високої якості, свіжі і чисті;
- Щоб продукти швидко і повністю заморожувались, діліть їх на невеликі порції.
Завдяки цьому потім ви зможете їх швидше розморозити;
- Після того, як ви запакували продукти в алюмінієву фольгу або поліетиленову
харчову плівку, переконайтеся в тому, що упаковка не пошкоджена;
- Не дозволяйте свіжим, не замороженим продуктам торкатися вже
заморожених продуктів, таким чином ви уникнете підняття температури
заморожених продуктів;
- Нежирні продукти зберігаються краще і довше, ніж жирні; сіль зменшує
дозволений термін зберігання продуктів;
- Холодні напої, які ви споживаєте одразу з морозильної камери, можуть
завдати шкоди вашому здоров'ю, ви можете отримати термічний опік;
- При тривалому зберіганні великої кількості продуктів особливо важливо
позначати упаковку або місця розташування продуктів, щоб своєчасно їх
використовувати і не допускати псування через простроченння термінів
зберігання. Рекомендуємо вказувати дату замороження на кожному окремому
пакеті;
- На пакети доцільно прикріпити картки з вказівкою вмісту і дати, до якої
продукт слід використати.  
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Чищення 

З гігієнічних міркувань, регулярно мийте внутрішню поверхню приладу та всі 
його аксесуари.

Розморожування 

Глибоко-заморожені та заморожені продукти слід розморожувати перед 
споживанням у холодильному відділенні чи при кімнатній температурі, залежно 
від часу, який у вас залишився перед приготуванням страви. Невеликі шматки 
можна готувати одразу ж, витягнувши їх з морозильної камери. В цьому випадку, 
процес готування займе трохи більше часу.  
Аксесуари

Висувні полиці
Стінки холодильного відділення оснащені кількома 
поличками. Ви можете розміщувати їх, як вам потрібно. 

Розміщення дверних поличок 
Щоб була можливість зберігати продукти різних 
розмірів, ви можете розміщувати дверні полички на 
різній висоті. Щоб це зробити, дотримуйтесь наступних 
рекомендацій: поступово потягніть поличку у напрямку 
стрілок (показано на малюнку праворуч), поки не 
витягнете її. Потім розмістіть, де вам потрібно.

        Застереження! Під час чищення приладу від'єднайте штекер від розетки, 
для запобігання небезпека ураження електричним струмом. Ніколи не чистіть 
прилад пароочисником. В електричних компонентах може накопичуватися 
волога, існує небезпека ураження електричним струмом. Гарячі випаровування 
можуть пошкодити пластикові частини. Витріть прилад насухо перед 
використанням. 
Важливо! Ефірні масла та органічні розчинники можуть пошкодити пластикові 
частини, наприклад лимонний сік або сік з апельсинових шкірок, бутанова 
кислота, очисники, що містять оцтову кислоту.
- Не застосовуйте абразивні очисники.
- Вийміть всю їжу з приладу. Розмістіть її у холодному місці, добре накрийте. -
Вимкніть прилад, від'єднайте штекер від розетки.
- Помийте прилад та аксесуари всередині ганчіркою з теплою водою. Після
цього протріть його чистою сухою ганчіркою.
- Після того як все висохне, можна продовжити експлуатацію.
-Цей прилад оснащений системою No-Frost. Це означає, що він не потребує
розморожування.  
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Важливо! Під час користування приладом, деякі звуки (шум компресора, 
охолоджуючої рідини) є нормальними.

Проблема Можлива причина Вирішення проблеми 

Прилад не працює 

Ручка термостату 
знаходиться в положенні 
мінімального охолодження 

Переведіть ручку 
термостату в інше 
положення, щоб 
включити прилад. 

Штекер не під'єднаний 
до розетки або 
вставлений не до кінця

Під'єднайте штекер до
розетки

Спрацював запобіжник 
або він пошкоджений 

Перевірте запобіжник, 
замініть його при потребі 

Несправна розетка 
Зверніться по допомогу 
до електрика 

Прилад надто холодить 
Ви встановили надто 
низьку температуру 
всередині 

Переведіть ручку 
термостату в  положення
вишої температури.

Незвичні шуми 

Прилад не вирівняний по 
рівню 

Відрегулюйте ніжки
приладу 

Прилад торкається стіни 
чи інших предметів 

Злегка відсуньте прилад 

Бокова панель гаряча 

У бокові сторони 
приладу встановлені 
елементи, що виводять 
тепло з приладу. 

Це нормально 

Продукти 
охолоджуються погано 

Невірно налаштована 
температура 

Перевірте налаштування 
температури 

Двері були відкритими 
надто довго без потреби 

Відкривайте двері, лише 
коли це потрібно. 

Протягом останніх 24 
годин ви поклали надто 
багато теплих продуктів 

Переведіть ручку 
термостату в  положення 
нижчої температури. 

Прилад розміщений 
поблизу джерела тепла 

Перевірте, чи вірно ви 
розмістили прилад. 

У випадку, якщо проблема з'явиться знову, зверніться до сервісного центру. 

Проблеми та їх вирішення 
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Утилізація 

Пакувальні матеріали можна віддати на переробку. Викидайте їх у відповідні 
контейнери або віднесіть їх у спеціальні центри для екологічної утилізації. 

Умови зберігання 

Зберігайте виріб в сухому приміщенні, при температурі від +5ºС до +40ºС, з 
відносною вологістю повітря не більше 80% 

Строк служби даного приладу 4 роки від дати виробництва.

Інформацію що до гарантійного обслуговування Ви можете знайти 
у гарантійному талоні або на сайті www.ergo-global.com

Дата виготовлення вказана на упаковці.

MRN-180 INS
7

А++
273

 330
 —
95

(0)-(+10)
—

(-16)-(-18)
холодильне та морозильне

18
 45

SN, N, ST, T
42

Температура холодильного відділення (°С) 
Температура відділення для охолодження (°С) 
Температура морозильного віділення (°С)
Відділення no frost
Час автономного живлення без споживання енергії (год.) 
Потужність заморожування (кг/24 год.)
Кліматичний клас
Рівень звукової потужності (дБА)
Вбудовування приладу (так/ні) Ні

Торговельна марка
Модель
Категорія
Клас енергоефективності
Річний обсяг енергоспоживання (кВт*г/рік)
Об'єм відділення для зберігання свіжих продуктів (л) 
Об'єм відділення для охолодження (л)
Об'єм низькотемпературного відділення для заморожу-
вання, марковане чотирма зірочками (****) (л) 

Маркування найхолоднішого відділення

Застереження! Перед тим, як вирішувати будь-які проблеми, від'єднайте 
штекер від розетки. Технічне обслуговування може проводити лише
кваліфікований спеціаліст.  
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