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Керівництво користувача 
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DW-86W420/100 
 
 Цей продукт спеціально розроблений і виготовлений для тривалого зберігання 

різних біологічних продуктів, в тому числі вірусів, мікробів, еритроцитів, 

лейкоцитів і кутіс. Для застосування в банках крові, лікарнях, послуг з 

профілактики епідемії, і науково-дослідних інститутів, біологічних інженерних 

інститутів. 
 

 Прочитайте уважно керівництво користувача, перш ніж використовувати УНТ 

морозильник. 
 

 Розташуйте це керівництво в зручному місці для подальшого використання. 
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• Прочитайте уважно керівництво користувача, перш ніж 

використовувати УНТ морозильник. 

• Розташуйте це керівництво в зручному місці для подальшого 

використання. 
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* Фактичний дизайн, колір, та дверний шаблон вашого УНТ морозильника  Haier може 

відрізнятися від наведених в інструкції в результаті постійного вдосконалення. Цей УНТ 

морозильник не можна використовувати для зберігання живих істот або живих квітів, так як 

вони вимагають спеціальних температур. 
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Основні функції 

 Haier УНТ морозильник оснащений управляючим мікрокомп'ютером та 

цифровою індикацією температури в діапазоні від -10 ºС до -86 ºС. 

Нормальний діапазон робочих температур від -40 ºС до -86 ºС. 

 

 Пристрій має ряд стандартних функцій захисту. Вони включають затримку 

повторного ввімкнення компресору, підвищувач низької напруги і захист 

від перенапруги. 

 

 Система охолодження пристрою має добре збалансовану каскадну 

технологію з двома  імпортними спеціальними низькотемпературними 

компресорами. 

 

 Розширений світлодіодний дисплей морозильника може відображати 

температуру в середині камери та температуру навколишнього 

середовища, а також напругу в мережі. Він також дозволяє користувачеві 

встановити аварійний сигнал тривоги високої та низької температури і 

повідомляє користувачів через індикацію на дисплеї що спричинило 

сигнал тривоги 

 

 Інноваційне та комплексне проектування дверного замка і ручки 

забезпечують зручне використання. 

 

 Haier УНТ морозильники підходять для застосування в дослідних та 

практичних установах, таких як лікарні і станції епідеміологічної  

профілактики та багато інших. 

 

Технічні дані, опубліковані в цьому посібнику, є номінальними. Фактичні 

характеристики пристрою можуть змінюватись в малому ступені через низку 

чинників. 



4 

Діаграма деталей 

 

 
 
Шановний покупець, 

Дякуємо Вам за вибір продуктів Haier. 

Ваш Haier УНТ морозильник це продукт високої якості, розроблений та виготовлений за передовими 

технологіями і має високу продуктивність. Пристрій розроблено для зручної експлуатації, проте ми 

рекомендуємо ознайомитися з керівництвом користувача та дотримуватися інструкцій. 

Як і було обіцяно Міжнародною Службою Обслуговування від Haier, усі Haier продукти підтримуються в 

сервісній мережі, яка доступна для Вас. Якщо у Вас є якісь питання, пов'язані з вашим пристроєм, будь ласка, 

зв'яжіться Haier або вашим агентом з продажу. Ми зможемо вам допомогти. 

Ми цінуємо те, що змогли надати Вам продукцію Haier. 
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Запобіжні заходи 

Ця інструкція та маркування нанесене на продукт містять важливі вказівки запобіжних 

заходів, необхідні для безпечного користування пристроєм. Користувачам рекомендовано 

слідувати інструкціям, щоб запобігти можливого пошкодження пристрою та ураження 

користувача. 

ПРИМІТКА: Використовуйте даний пристрій тільки у відповідності до умов його 

застосування, описаних в цій інструкції та документом до продукту. Перед використанням 

пересвідчитесь, що продукція підходить до передбачуваного використання 
 

Цей знак відноситься безпосередньо до безпеки користувача та обладнання. 

Інструкції та зміст цього знаку повинні чітко виконуватися. 

 

Цим знаком позначені заборонені дії. Порушення може призвести до 

пошкодження морозильника або ставить під загрозу безпеку оператора. 

 

Цей знак позначає ізоляцію дротів високої напруги, щоб запобігти ураження 

електричним струмом. Доступ та робота з ізоляцією може виконуватися 

лише уповноваженим інженером або техніком. 

 

Верхня та нижня межа температури повинні вказуватися відповідно до 

суміжних верхніх та нижніх горизонтальних ліній. 

 

“Див. Інструкцію з 

використання” 

 “Дата виробництва” 

 

Європейський уповноважений представник 

УВАГА! 

1. Морозильник має бути поміщений на відстані щонайменше 200 мм, щоб забезпечити 

циркуляцію повітря. 

2. Розміщення хладоагенту повинне бути виконане відповідно до інструкції. 

УВАГА! 

Для найбільш раціонального споживання енергії та оптимальної роботи компресору 

повинна бути вибрана найвища температура, що дозволена для зберігання зразків, зазвичай 

вона встановлюється в діапазоні -40...-80°С. 

Коли під'єднане живлення, увімкніть заряджувач батареї. Коли пристрій не 

використовується, спочатку вимкніть живлення, а потім батарею. 

Не сідати 

Одягні

ть 

кріору

кавиці 

перед 

відчиненням дверей 

Заземл

ення 

Відпов

ідає 

MDD 

93/42/

EEC annex V 
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Пристрій вимагає 220В/50Гц для 628/388 

/288/310 або 220V/50Гц і 220V/60Гц. 

Регулятор з потужністю 4000 Вт і вище 

повинен бути встановлений, якщо напруга 

відрізняється більше ніж на ± 10% від 

номінальної напруги. Якщо шнур живлення 

потрібно подовжити, подовжувач повинен 

мати площу поперечного перерізу рівною або 

більшою, ніж 2 мм
2
 для 628/388/288/310 

(220В 50/60 Гц) або 3мм
2
 для 628 (115В 

60Гц) і максимальна довжина не повинна 

перевищувати 3м. 

 

Для цього пристрою потрібна окрема розетка. 

Стандартна вилка з трьома зубцями входить 

до складу устаткування. Пам'ятайте, що один 

з трьох зубців використовується для 

заземлення. Видалення зубця землі суворо 

заборонено з міркувань безпеки. 

Увага: електричний роз'єм повинен бути 

надійно підключений до розетки, погано 

закріплений штепсель в розетку може 

призвести до пожежі. 

 

 

 

Ніколи не зберігайте легкозаймисті, 

вибухонебезпечні або агресивні матеріали в 

морозильнику. 

 

 

Не використовуйте спрей з легкозаймистими 

хімікатами поруч з апаратом. 

 

 

 

Якщо є витік горючих газів в околицях 

агрегату, будь ласка, виконайте наступне: 

 Перекрийте нещільні клапани 

 Відкрийте двері та вікна 

 Не підключайте та не відключайте 

пристрій 

 

 

Ніколи не дозволяйте дітям гратися всередині 

морозильної камери бо вони можуть 

випадково потрапили в блок і, можливо, 

задихнутися.  
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Якщо електроживлення вимкнено, 

витримайте 5 хвилин перед тим як ввімкнути 

пристрій знову, це дозволить запобігти 

можливі пошкодження компресорів і системи 

охолодження. Від'єднуйте пристрій від 

джерела живлення, під час проведення 

ремонтних робіт та технічного 

обслуговування. 

 

Через дуже холодну поверхню всередині 

морозильника, ви завжди повинні одягати 

захисні рукавички для завантаження і 

вивантаження виробів з морозильника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

Місце встановлення 

Пристрій повинен знаходитися на твердій 

поверхні без будь-яких пакувальних 

матеріалів. При переміщені пристрою, 

ніколи не нахиляйте його більш ніж на 45 

градусів, не застосовуйте надмірну силу на 

трубі конденсатора або дверній ручці, щоб 

уникнути потенційних збитків. 

  

Пристрій повинен знаходитися далеко від 

прямих сонячних променів або будь-якого 

джерела тепла. Морозильник повинен 

працювати тільки при температурі 

навколишнього середовища холодніше, ніж 32 

ºС 

 
Пристрій повинен бути вільними від будь-

яких об'єктів оточення для вентиляції. 

 

 
 

Не використовуйте пристрій при температурі 

навколишнього середовища нижче ніж 5 ºС. 

Найкращий температурний діапазон 

становить 18 ºС ~ 25 ºС 

 

 
Не встановлюйте пристрій у вологій зоні або 

поруч із раковиною. Використовуйте м'яку 

тканину, щоб витерти пристрій, якщо це 

необхідно. 

 

Ніколи не встановлюйте пристрій на вулиці 

або в незахищеному приміщенні. 

 

 

              Будь-ласка, спочатку відчиніть замок, а потім підійміть ручку. 

З міркувань безпеки, не дозволяється використовувати ручку для пересування 

пристрою. 
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Перед установкою 

 Коли пристрій знаходиться на зберіганні або не використовується під час тривалого 

часу, його батарею слід протестувати на відсутність скорочення ємності, тому що вона 

вже вивільнила усю свою енергію. Це не означає, що прилад несправний. Чи має місце 

подібна несправність необхідно перевірити шляхом безперервної роботи морозильника 

протягом 6 днів. 

 Якщо морозильник працює справно, каркас морозильника біля дверей може злегка 

нагріватися. Це нормальне явище, оскільки тут підведена гаряча трубка, що запобігає 

утворенню конденсату. 

 Температурний дисплей вказує температуру, що зафіксована температурним 

датчиком у внутрішній камері холодильнику там, де він розміщений. Температура у 

внутрішній камері може відрізнятися в залежності від розміщення сенсору або через 

недостатній час стабілізації температури. 

 Порт доступу встановлюється із задньої стінки та може використовуватися як 

наскрізний отвір для розміщення термопари при тестуванні та валідації роботи апарату. 

Після того, як всі проводи проведені крізь порт доступу, перевірте чи належно вони 

ізольовані. 

 При очищені морозильнику необхідно використовувати м'які або нейтральні реагенти 

(не розведені засоби для очищення можуть пошкодити пластикові елементи; при 

приготуванні засобу для очищення перегляньте інструкцію). Ніколи не використовуйте 

жорстку щітку, кислоту, бензин, чистячий порошок, полірувальний порошок чи гарячу 

воду, оскільки вони можуть пошкодити емаль і пластикову поверхню. Особливо 

остерігайтесь застосування бензину та летючих речовин при очищенні деталей з 

пластику чи гуми. 

 Після того, як морозильник пропрацює деякий час, звичайно формується шар інею на 

внутрішньому ущільненні та дверцятах. Коли цей шар стає занадто товстим, він може 

негативно впливати на ступінь заморозки. Може підвищитися споживання енергії. Якщо 

товщина шару досягне 5 мм, будь-ласка, зніміть його скребком, що знаходитися у 

комплекті. 

 Перед видаленням шару льоду, перемістіть вміст цього морозильника в інший. 

 Поза внутрішніми стінками знаходиться багато трубок для заморожування, тож не 

користуйтесь ножем, льодорубом чи викруткою для видалення льоду. 

 Якщо морозильник не використовується довгий час, вимкніть живлення та запасну 

батарею. Джерело живлення повинне буду виключено. 
Підготовка та інструкції з експлуатації 

 

1. Видаліть усі 

пакувальні 

матеріали  

 

 

 

 

 

 

2. Перевірте всі 

аксесуари 

включені в 

пакувальний лист 

і переконайтеся, 

що всі вони 

враховані. 

 

 
3. Встановіть ніжки морозильнику у стійке 

положення та на зручну висоту обертаючи їх 

за годинниковою стрілкою. 

 

4. Дивіться розділ 

«Очищення» для 

очищення пристрою  
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Інструкція з експлуатації 

УВАГА! 

При роботі морозильника повинна використовуватись розетка з належним заземленням. 

Якщо доступна лише розетка без заземлення, заземлення повинне бути виконане 

кваліфікованим техніком. Не використовуйте для заземлення газопроводи, водопроводи, 

телефонні лінії, блискавковідводи, оскільки це може призвести до ураження електричнім 

струмом. Після того, як пристрій увімкнений у мережу, ввімкненій у розетку провід повинен 

бути легкодоступним. Це необхідно для швидкого вимкнення пристрою у аварійній ситуації. 

Вхід у конденсатор має бути вільнім весь час. 

 

1. Залиште пристрій на його передбачуваному місці, принаймні на 24 години до ввімкнення 

в електричну мережу. Ввімкніть перемикач для підзарядки резервної батареї. Цей 

перемикач розташований збоку, перемикач встановлений в електричну коробку. Якщо 

цей вимикач не включений, через деякий час спрацює сигнал тривоги низького рівня 

заряду батареї. 

 

2. Встановіть температуру морозильної камери -40 ºС. Залиште морозильник працювати на 8 

годин. Потім поміняйте налаштування температури до -70 ºС і дайте йому попрацювати 

протягом 24 годин. Після 24 годин, встановіть потрібне значення температури. Залиште 

пристрій в роботі для досягнення бажаної температури. Якщо немає аномалій, процес 

запуску завершено.  

 

3. Завантажте в камеру невелику кількість заморожених матеріалів, які раніше зберігатися 

при -40 ºС і нижче. Встановіть температуру зберігання на 3 ºС тепліше, ніж критична 

температура зберігання матеріалів. Залиште морозильник працювати 8 годин. Потім 

завантажуйте морозильну камеру періодичним способом. Кожне завантаження не 

повинно перевищувати однієї третини об’єму морозильної камери. Між наступним 

завантаженням повинно пройти 24 години для досягнення заданої температури. Щоб 

уникнути розігріву продуктів, не відкривайте двері блоку під час процесу охолодження.  

 

4. Коли температура навколишнього середовища перевищує 28 ºС, увімкніть кондиціонер 

або відкрийте вікна та дверей для зменшення температури навколишнього середовища. 

Якщо температура навколишнього середовища підніметься вище 32 ºС, контрольна 

автоматика активізує автоматичну захисну програму, яка обмежує задану температуру в 

точці максимуму -82 ºС.  Проміжок часу роботи обладнання при цих умовах не повинно 

перевищити 10 годин. Якщо температура навколишнього середовища вище 33 ºС 

припиніть використання обладнання, тому що компресори можуть перегоріти 
Застереження 

1. Цей пристрій призначений для зберігання лабораторних матеріалів. Він не відповідає 

вимогам, що пред’являються до промислового обладнання, що використовується на 

виробництві. 

2. Завжди переконуйтесь, що зберігаються відповідні матеріали. Не завантажуйте теплі 

продукти в морозильник. Дуже тривалий час заморожування може вивести компресори з 

ладу. Матеріали повинні бути завантажені в пристрій партіями, після досягнення 

потрібної температури.  

3. Пристрій повинен експлуатуватися на основі вищевказаних рекомендацій, що забезпечить 

його довговічність. 
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Панель управління 

 

Панель управління змонтована на дверях. 

Наступна діаграма показує  дисплей панелі управління 

 

 
 

Функції та експлуатаційна інструкція для панелі управління 

1. Індикаційна панель 

Робочий стан 

 Цей сигнал вказує, що панель управління заблоковано. Це 

зроблено для запобігання помилкових операцій з панеллю управління. 

  Цей сигнал означає, що мережева система обладнання 

знаходиться в хорошому робочому стані. 

 Цей сигнал означає, що обладнання знаходиться в доброму 

робочому стані. 

 Цей індикатор показує, що регулятор напруги 

знаходиться в робочому стані. 

 Цей сигнал означає, що система резервного охолодження 

знаходиться в роботі стані. 

 

Індикація тривоги 
Коли виникає аварійна ситуація під час роботи обладнання, спрацьовує звукова 

система сигналізації. 

 Індикація занадто високої температури всередині камери. 

 Індикація занадто низької температури всередині камери. 

 Коли цей сигнал включений, можна припустити, сталося 

відключення електроенергії. 

 Коли цей сигнал включений, напруга живлення пристрою 

виходить за межі нормальних значень. 

 Цей сигнал дозволяє припустити, що аварійна ситуація 

пов'язана з датчиками температури. Дисплей індикації Температури буде 

чергувати відображення датчика температури і код помилки. Код помилки для 
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датчика теплообмінника E3, код помилки для головного датчика управління Е2, 

код помилки для конденсаторного датчика E1, і, нарешті, код відмови для 

навколишнього датчика E0. 

 Коли цей індикатор включений, це означає що батарея 

розряджена. Процес зарядки почнеться автоматично, якщо пристрій 

знаходиться під напругою. 

 Якщо індикатор увімкнений, це означає, що фільтр 

конденсатору заблоковано брудом. Він повинен бути очищений для правильної 

роботи пристрою. 

 Коли цей сигнал включений температура навколишнього 

середовища вище, ніж 32 ºС. 

 

Зверніть увагу, що блимаюче світло тривоги  не може бути 

скасовано, доти  причина для тривоги не усунена. Дзижчання сигналізації може 

бути тимчасово скасовано на 30 хвилин, натиснувши кнопку тиша . 

Однак, якщо проблема не вирішена, звуковий сигнал буде поновлено після 30 

хвилин. 

2. Вибір коду безпеки 

 

Коли пристрій перший раз в експлуатації, захисний код для розблокування 

управління "06". Після розблокування пристрою, одночасно натиснути "Вибір 

функції"  і "Тиша" протягом 5 секунд. На дисплеї з'явиться 06. 

Використовуйте клавіші вгору і вниз зі стрілками для зміни коду безпеки. Вибір 

05, 06, 07 ---- 29 і 30. Після низки обирається не торкайтеся панелі 5 секунд. 

Система управління буде заблоковано. Новий код є ефективним. 

 

3. Налаштування панелі управління 
 

Коли пристрій заблоковано, всі клавіші знаходяться в режим блокування. Це 

захищає пристрій від неправильних операцій. Для налаштування керування, 

клавіші повинні бути розблоковані в першу чергу. Процедура наступна. 

Натисніть стрілку вгору, спалахне індикатор стану температури. Натисніть 

стрілку вгору або вниз ще раз для зміни відображення коду безпеки (початкове 

значення 06). Натисніть "Вибір функції" 3 секунд. Індикація блокування 

вимикається. Це означає, що пристрій розблоковано. Натисніть "Вибір функції" 

ще раз, щоб показати значення температури заданого значення, сигналізації 

високого значення температури, та сигналізації низького значення температури. 
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3.1 Вибір функції 
А) Встановлення температури морозильної камери 

Натисніть "Вибір функції". Як тільки внутрішній індикатор настройки 

температури включений, температура спалахує в області відображення. Для 

зміни температури камери, натисніть стрілками вгору і вниз з інтервалами для 

збільшення або зменшення установки температури на 1 ºС. Для швидкого 

збільшення або зменшення установки температури, утримувати стрілки вгору 

або вниз. Після завершення встановлення, не робіть ніяких подальших змін 

протягом 10 секунд. Температури перестає миготіти. Пристрій переходить в 

заблокований режим. 

В) Установка аварійного сигналу високої температури 

Натисніть "Вибір функції", щоб включити налаштування аварійного сигналу 

високої температури. Температури починає миготіти. Для зміни аварійного 

сигналу високої температури, натисніть стрілками вгору і вниз з перервами для 

збільшення або зменшення установки температури на 1 ºС. Для швидкого 

збільшення або зменшення температури утримуйте клавіші зі стрілками вгору 

або вниз. Після завершення встановлення, не робіть ніяких подальших змін 

протягом 10 секунд. Температури перестає миготіти. Пристрій переходить в 

заблокований режим. Коли у морозильній камері температура тепліше, ніж 

висока температура уставки сигналізації, спрацьовує звукова сигналізація і 

відображається індикація високої температури. Висока температура уставки 

сигналізації може бути встановлена тільки на суму не менше 5 ºС тепліше, ніж 

температура уставки морозильної камери. 

C) Установка аварійного сигналу низької температури 

Натисніть "Вибір функції", щоб включити налаштування аварійного сигналу 

низької температури. Щоб змінити аварійний сигнал низької температури, 

натисніть стрілками вгору і вниз з перервами для збільшення або зменшення 

установки температури на 1 ºС. Для швидкого збільшення або зменшення 

установки температури, утримуйте стрілки вгору або вниз. Після завершення 

регулювання не робіть ніяких подальших змін протягом 10 секунд. 

Температури перестає миготіти. Пристрій переходить в заблокований режим. 

Коли у морозильнику температура холодніше, ніж низька температура уставки 

сигналізації, спрацьовує звукова сигналізація і відображається індикація 

низької температури. Низька температура уставки сигналізації може бути 

встановлена тільки на суму не менше 5 ºС холодніше, ніж температура уставки 

морозильної камери. 

D) Якщо значення температури, сигнал високої температури і аварійний сигнал 

низької температури встановлюється у той же час, не забудьте після всіх 

налаштувань залишити в позиції індикатор "низької температури". Залиште 

панелі недоторканим протягом 10 секунд. Пристрій переходить в заблокований 

режим  

Е) Одночасно натисніть "Вибір функції"  і стрілку вниз протягом 5 секунд. 

Дисплей Температури відображає час затримки "01", це означає що компресор 

почне працювати через 1 хвилину після включення живлення. Ця затримка 

може бути змінена шляхом натиснення клавіші зі стрілками вгору або вниз. 

Значення може бути змінено від 1 хвилини до 10 хвилин. 
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3.2. Порти віддаленого доступу для сигналізації 
Порти віддаленого доступу для сигналізації знаходяться на задній контрольній 

панелі морозильника. Сигнал аварійної ситуації передається через ці порти. 

Вони розраховані на 30 В постійного струму при 2A. 

Порти: NC, NO,COM. Користувач може вибрати нормально відкритий або 

нормально закритий тип сигналу небезпеки.  

3.3 Акумулятор 
Ваша морозильна камера оснащена акумулятором та контролюється вимикачем 

живлення. Перед початком роботи з морозильною камерою, цей перемикач 

повинен бути включений. Як тільки пристрій підключено в зазначену напругу, 

апарат працює, щоб зарядити акумулятор. При відсутності напруги, батарея 

живить індикаційну панель. Якщо напруга батареї занадто низька, то 

індикаційна панель вимикається. Навіть якщо батарея здатна забезпечити 

живлення індикаційної панелі, її можна відключити, від'єднавши кабель 

живлення,  відключивши вимикач акумулятора. 

Коли батарея стане несправною, зверніться у місцеву утилізаційну службу для 

огляду чи утилізації батареї. 

а) Місцезнаходження батареї 

Батарея живить сигналізацію. Вона знаходиться у блоці управління ззаду з 

правої сторони морозильної камери. 

УВАГА! 

У блоці управління знаходяться компоненті морозильника під напругою. 

Корпус повинен відкривати кваліфікований технік чи інженер, щоб запобігти 

удару током. 

б) Видалення батареї 

-Вимкніть живлення та витягніть провід з розетки. 

-Застосовуйте викрутку, щоб вигвинтити гвинти та опустити бокову панель. 

-Застосуйте викрутку для зняття кришки. 

-Видаліть дужки, що тримають батарею. 

-Керуйтесь правилами з безпечної переробки чи утилізації батареї. 

Примітка: 

При заряджуванні батареї, Ви маєте бути упевнені. Що коричневий провід 

під'єднаний до позитивно зарядженого кінця батареї, а голубий — до негативно 

зарядженого кінця. Полярність не має порушуватись. Недотримання полярності 

може пошкодити плату, відповідно, батарея не буде заряджатися. 

 

ПРИМІТКА 
 

Щоб знизити ризик виходу з ладу обладнання, яке може призвести до втрати 

власності, будь ласка, дотримуйтесь інструкції по застосуванню. 

1. Пристрій не повинен бути розташований в невеликому просторі. Якщо 

відбудеться збій, невеликий простір може стати перешкодою будь-якому 

ремонту, а також перешкоджає швидкому видаленню продуктів, що 

зберігаються. 

2. Для піклування за морозильником повинна бути назначена відповідальна 

людина. Морозильник повинен перевірятися щодня, а його температура 
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повинна бути записана через кожні 2 до 4 години кожен день. Коли є 

відключення живлення або збій в роботі, температура починає підвищуватися. 

Якщо ситуація не може бути усунена протягом короткого періоду часу, 

перемістіть продукти на зберігання в інший морозильник з належною 

температурою, щоб мінімізувати матеріальні збитки. 

3. Перед тим як завантажити будь-який продукт в пристрій, перевірте 

специфікацію температури зберігання. Вона повинна відповідати заданій 

температурі в морозильній камері. Результатом розбіжності між потрібною і 

фактичною температурою, може бути пошкодження матеріалу, що зберігається. 

В зв’язку з особливістю механічного охолодження, це нормально, якщо є 

різниця температур між заданою і фактичною температурою в камері. 

 

УВАГА! 
Не дозволяється завантажувати морозильник великою порцією однократно. 

Компресор працює довгий час без зупинки. Температура може знизитись 

недостатньо, що може призвести до перегріву компресору. Вміст морозильнику 

повинен завантажуватися частинами при налаштуванні ступінчастого зниження 

температури. Завантаження повинне проводитись до досягнення кінцевої 

температури. 

Не пошкоджуйте контур охолодження. 

Не використовуйте для морозильника електричних компонентів, що не вказані 

виробником. 

ПРИМІТКА: 
У морозильнику Haier налаштування температури зберігаються у модулі 

пам'яті. При вимкненні живлення та його відновленні морозильник може 

розпочати роботу з параметрів останньої конфігурації. 
Розморожування та зберігання морозильника 

Розморожування 

1. Під час нормальної експлуатації в середині 

морозильної камери накопичується іній. 

Якщо цей шар дуже товстий, це негативно 

впливає на морозильний ефект та збільшує 

споживання електроенергії. Тому, коли 

товщина інею близько 5 мм, будь ласка 

використовуйте пластиковий скребок для 

його видалення. 

 
 

 

 

 
2. Перш ніж почати процес розморожування, 

видаліть всі товари, що зберігаються з камери 

і розмістіть їх в інший морозильник для 

тимчасового зберігання. під час 

розморожування, відкрийте двері камери для 

потрапляння в неї повітря 
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3. Коли лід тане, використовуйте м'яку 

тканину щоб ввібрати воду, а потім 

користуйтеся сухою тканиною, щоб очистити 

внутрішні частини пристрою.  Відновіть 

живлення пристрою, та встановіть потрібну 

температуру. Поверніть вміст назад в 

морозильник. 

 

4. Для прискорення процесу розморожування 

ви можете покласти в морозильник плоску 

ємність з гарячою водою з температурою не 

вище 50 ºС. 

 

 

 

Виведення морозильника з експлуатації  
Якщо вам потрібно зберігати пристрій 

протягом тривалого часу, вимкніть його 

живлення. Відкрийте двері, приберіть лід та 

витріть насухо. Потім морозильник можна 

прибрати на зберігання.  

Якщо ви хочете відмовитися від 

морозильника, надішліть прилад до 

спеціальних місць для переробки. 

 

Застереження: Не використовуйте 

електричний нагрівач для розморожування 

камери. Не використовуйте металевий або 

гострий інструмент для очищення від інею. 
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Очищення 

Від'єднайте пристрій від електричної мережі 

перед очищенням. 

 

При очищенні морозильної камери, 

використовуйте м'яку тканину або губку з 

мильною водою. Після цього насухо витріть 

морозильну камеру для запобігання корозії. 

 
Частіше очищайте повітряний конденсатор, 

труби охолодження компресорів. Це 

необхідно для досягнення найкращого 

холодильного ефекту. 

 

Не використовуйте органічні розчинники, 

киплячу воду, пральний порошок або будь-

яку кислотні хімічні реактиви для чищення 

корпусу. 

 
Не використовуйте воду безпосередньо для очищення пристрою. Не користуйтеся щіткою 

або жорсткою щіткою, щоб очистити корпус. 
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Особливі примітки 

Під час першого запуску морозильник видає максимум шуму і працює без зупинки протягом 

тривалого відрізку часу. Вентилятори конденсатору включаються і вимикаються на основі 

температури навколишнього середовища. Всі ці явища є нормальними. 

 
Іноді, можна почути булькотіння зі сторони морозильника. Це теж нормально. 

 
 

Після продажний сервіс 

 

У процесі використання пристрою, ви повинні звернути увагу на те, як пристрій 

працює. Чи повинні бути замінені матеріали, що зберігаються у пристрої, у 

відповідності до керівних інструкцій. Якщо є порушення роботи спробуйте 

виконати нижченаведені поради, щоб виправити ситуацію. Якщо умови не 

покращаться, будь ласка повідомте місцевий сервісний центр Haier для 

ремонту. Це дозволить знизити подальші втрати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бррррр 

ШШШШ 
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Усунення несправностей 

Пристрій не працює. 

 

 

 Перевірте джерело живлення, щоб 

переконатися, що напруга становить 220В. 

Крім того, перевірте основний перемикач 

живлення, щоб побачити, якщо він 

ввімкнений. 

 Перевірте задану температуру, щоб 

побачити, що вона налаштована належним 

чином.  

 Можливо пристрій розташовано занадто 

близько до джерела тепла. 

 Можливо пристрій розташовано занадто 

близько до стіни. 

 Можливо повітряний конденсатор забитий 

брудом. Ви можете очистити його за 

допомогою кисті. Велика кількість 

продуктів, завантажених у пристрій в 

останні кілька годин.  

 Розгляньте питання про підвищення 

температури, так щоб пристрій вийшов на 

робочий режим а потім поступово 

встановіть більш низьку температуру. 

Наявність нарощування льоду на внутрішніх 

стінах і поблизу внутрішніх дверей. 
 Розташуйте продукти таким чином, щоб 

між ними була вентиляція.  

 Двері камери не закриті належним чином.  

 Не відкривайте інші двері, якщо це 

непотрібно. 

 

 Пристрій розташовано не на плоскій 

поверхні. 

 Шум, як правило, від компресорів. УНТ 

морозильники створюють більше шуму, 

ніж побутові пристрої. 

 Металевий шум може бути отриманий при 

контакті частин холодильника з іншими 

предметами. 

 Передбачається, що температура 

знижується  поступово. 

 

Аксесуари 

1. Температурний реєстратор 
Морозильник укомплектовано 6-дюймовим температурним реєстратором, що фіксує 

температуру внутрішньої холодильної камери. Коли прилад увімкнено, самописець починає 

свою роботу. 

Для належної роботи реєстратора необхідно: 

1. Відчиніть дверцята самописця. 

2. Помістіть 9-вольтову батарейку у правому верхньому куті реєстратора. Ця батарея 

підтримує його роботу. 

3. Розпочніть запис діаграми як показано нижче: 

!Рис. 
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2. Блок живлення 
Температурний реєстратор для своєї роботи потребує блоку живлення змінного струму. 

Якщо електропостачання від цього блоку буде припинене, індикатор реєстратора почне 

блимати, а також включиться попереджувальний індикатор. Самописець температури також 

може працювати з джерелом постійного струму запасної батареї, яка може підтримувати 

роботу самописця приблизно 30 годин (Примітка: батарея повинна залишатися повністю 

зарядженою; якщо морозильник не використовується, батарея повинна бути вимкнена; 

переконайтесь, що батарея знаходиться в належному стані як для запасного джерела струму). 

Якщо припиниться електропостачання, світловий індикатор температурного реєстратора 

буде блимати допоки не з'явиться струм або не буде підключене запасне джерело струму. 

Світловий індикатор реєстратора також буде блимати, якщо батарея заряджена недостатньо. 

Заміна запасної батареї 
Коли загоряється зелений індикатор температурного реєстратору, є два шляхи огляду 

приладу:  

1) Установка додаткового джерела струму (9-вольтове запасне джерело) 

Якщо світлодіодний індикатор вимкнувся і реєстратор не працює, це каже про несправність 

основного джерела постачання струму. Огляньте, з чим пов'язана втрата електричного 

струму — з коротким замиканням чи втратою підключення. Якщо джерело основного струму 

в порядку, а реєстратор починає працювати нормально, встановіть резервний акумулятор в 

реєстратор. В цей час, якщо світлодіодний індикатор продовжує світитися, це означає, що 

струм у джерелі недостатній. Це вказує на необхідність заміни батареї. Коли зелене світло 

індикатору зникає, це вказує на достатній рівень струму. 

2) Видалення додаткового джерела живлення 

Світлодіодний індикатор продовжує блимати. Реєстратор працює нормально. Це може 

означати, що основне джерело електропостачання працює нормально і в той же час 

додатковій батареї не вистачає потужності. В цьому випадку необхідно замінити батарею, 

про ефективність цієї заміни буде свідчити припинення блимання зеленого світлодіодного 

індикатору. 

3) Встановлення паперу в реєстратор: 

а. Встановіть кнопку (№3) на передній панелі самописцю. 

б. Натисніть і тримайте кнопку (№3) приблизно 1 секунду. Друкувальний стилус 

пересунеться до лівої сторони паперу. 

в. Коли стилус буде повністю знаходитися поза папером, відгвинтіть центральну гайку 

реєстратора та вийміть папір. Помістіть новий папір. Ретельно перевірте день та термін на 

папері із відміткою на панелі реєстратора (це маленький паз на лицьові стороні реєстратора, 

що показаний на малюнку). 

г. Помістіть центральну гайку зверху паперу та затягніть її. Натисніть кнопку №3 для 

повернення стилусу у попереднє положення для продовження запису показників 

температури. 

д. Перевірте контакт між стилусом та папером, підтягніть повзунок якщо потрібно (будьте 

уважні, не пошкодьте повзунок та стилус; може бути легше пересунути стилус та повзунок 

зробивши регулювальний вигин і потім повернути стилус до самописця; повторюйте цю 

процедуру поки стилус та повзунок не стануть працювати як треба). 

е. Відповідність температури зареєстрованому значенню повинна перевірятися після заміни 

паперу. Процедура має йти наступним чином. Натисніть і тримайте кнопку №3 поки стилус 

не займе положення поза папером. Тоді натисніть кнопку №3 знову; стилу повинен 

повернутися в положення на папері. Коли стилус досягне зовнішнього кола паперу, він 

зупиниться на момент. Якщо стилус не поставить позначку на зовнішньому колі, потрібно 

використовувати кнопку №2 чи кнопку №1 для переміщення стилуса на цю лінію. Це має 

бути зроблено протягом 5 секунд з моменту зупинки стилусу. Якщо калібкування не 

завершено, повторіть такі самі операції, поки стилус не зробить відмітку на зовнішньому 

колі паперу. 
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Даний реєстратор калібрований на заводі виробника. Він зберігає відповідність температури 

і калібрування навіть при вимкненні джерела струму. Якщо потребується повторне 

калібрування, виконайте наступні вимоги: 

1) Залиште морозильник у робочому стані, поки він не досягне стабільної роботи. 

Самописець повинен реєструвати температуру щонайменше дві години. 

2) Помістіть стандартну термопару в стандартний контейнер заповненій 100 мл 10% розчину 

гліцерину. Помістіть контейнер і сенсор реєстратора температури у внутрішню камеру 

морозильника. Не розміщуйте сенсор поряд з будь-якою рідиною. 

3) Після 4 годин “замочування” при стабільній температурі морозильної камери, температура 

контейнеру повинна досягти температури у морозильній камері. Потім порівняйте показники 

зафіксовані термопарою і самописцем. Якщо є розбіжність, користуйтеся кнопками №1 та 

№2 реєстратора для переміщення стилусу до значення температури, що правильно 

відображає показник температури. 

ПРИМІТКА: Пишуча ручка запрацює протягом 5 секунд після натискання кнопки. 

УВАГА!  

Температурний реєстратор заздалегідь налаштований на виробництві, тож зміна налаштунків 

не рекомендується без абсолютної впевненості у їх потребі. 

 

3. Резервна система охолодження СО2 та рідким азотом 
Для установки та інструкцій з експлуатації дивіться керівництво користувача, що 

поставляється у комплекті з системою. 

УВАГА! 

Будь-яке обладнання, що використовує СО2, може призвести до збіднення повітря киснем у 

навколишній зоні. Будь-ласка пересвідчитесь, що у приміщенні організовано достатню 

вентиляцію. Якщо має місце обмежена вентиляція, повинні бути  проведені заходи з 

забезпечення безпечності робочої зони. Заходи можуть включати в себе моніторинг якості 

повітря та попереджувальні пристрої. 

 

4. Стелаж та ящики для зберігання 
Якщо морозильник використовується для зберігання зразків невеликих об'ємів, стелаж з 

коробками може забезпечити більш ефективне використання внутрішнього простору. 

!Рис 
 

Модель Стелаж Ящики (2-дюймові) 

 Ряди Кількість  

DW-86L288 5*3 12 180 

DW-86L338 4*4 6 216 

 5*4 6  

DW-86L388 5*3 16 240 

DW-86L388A 5*4 12 240 

DW-86L486 5*4 16 320 

DW-86L490 4*4 8 288 

 5*4 8  

DW-86L628 5*4 20 400 

DW-86L728 5*4 24 480 

DW-86L828 5*5 24 600 

DW-86W100 8*1 9 72 

DW-86W420 11*1 27 297 
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Технічне обслуговування 

Ваш морозильник Haier має гарантію 1 рік на компресор та 3 роки на деталі та ремонт інших 

частин приладу. 

Зберігайте вашу гарантійну карту для надання подальшого сервісного обслуговування. Якщо 

Вам необхідне технічна допомога або у Вас є питання щодо вашого морозильника, 

зверніться до вашого місцевого сервісного центру Haier. 

 

 

Технічні дані 

 
Опис Ультранизькотемпературній морозильник 

Модель DW-86L 288/338/388/388A/486/490/628/728/828 DW-86W420/100 

Навколишня температура 

(ºС) 

10~32 

Температурний діапазон 

(ºС) 

-86...-40 

Матеріал зовнішніх стінок Покрита холоднокатана сталь 

Матеріал внутрішніх стінок Покрита цинком холоднокатана сталь 

Полиці Пересувні полиці з нержавіючої сталі - 

Ілюмінатор для тестування 25,8 мм × 1 розташований на задній стінці 

Ізоляція Вакуумна ізоляція поліуритановою піною 

Компресор Високого/низького тиску: герметично зварений 

Конденсатор Високого тиску з оребренням, низького тиску типу “труба в трубі” 

Випарник Мідна труба 

Холодоагент  R134a R404a R290 R23/508 

Контролер температури  Мікропроцессорний контролер 

Дисплей Цифровий дисплей 

Температурний сенсор RTD Pt 100 Oм 

Віддалений порт тривоги 30 В при 2А 

Сигнальний пристрій Високотемпературний, низькотемпературний, при втраті 

електропостачання, температури навколишнього середовища, 

забруднення конденсатору, несправність батареї, зміна напруги 

Батарея 12 В постійного струму, автоматично перезаряджаеться 

Аксесуари Скребок для видалення інею/льоду 

Автоматичний вимикач I 

Тип з'єднання Y 
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Модель Ефективний 

об'єм (л) 

Діапазон 

напруги (В) 

Номінальна 

частота (Гц) 

Номінальний 

струм (А) 

Вага (кг) Габарити, 

Ш×Г×В (мм) 

DW-86L288  288 220 - 240 50 6 217 915×870×1641 

DW-86L338 338 220 - 240 50 8 238 812×893×1846 

  208 - 230 60 8   

DW-86L388 388 220 - 240 50 6 255 915×870×1980 

DW-86L388A  388 220 - 240 50 8 255 812×893×1980 

DW-86L486 486 220 - 240 50 9 290 945×900×1980 

  120 60 18   

  208 - 230 60 5,5   

DW-86L490 490 220 - 240 50 6,5 295 860×900×1980 

  208 - 230 60 6,5   

DW-86L628 628 220 - 240 50 7 301 1035×900×1980 

  120 60 18   

  208 - 230 60 9   

DW-86L728  728 220 - 240 50 9 350 1145×900×1980 

  208 - 230 60 9   

  120 60 18   

DW-86L828 828 220 - 240 50 9 380 1145×980×1980 

  208 - 230 60 9   

DW-86W420 420 220 - 240 50 7,5 310 2130×870×1020 

DW-86W100 100 220 - 240 50 7,5 138 769×825×1120 

  120 60 12   

  208 - 230 60 6   

ПРИМІТКА: 

При температурі навколишнього середовища рівній 25 °С, максимальне охолодження -86°С. 

 

 

Зверніть увагу: при кімнатній температурі 25 ºС, температура морозильної 

камери досягає - 86 ºС 

 

 

 

 

Пакувальний лист 

Модель DW-

86L628  

DW-

86L388  

DW-

86L288  

DW-

86L338 

DW-

86L828  

DW-

86W420  

DW-

86L486  

DW-

86L490  

DW-

86W100 

DW-

86L728 

DW-

86L388

A 

Інструкція 

користувача 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Поліетиленовий 

пакет 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Скребок для інею 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ключ - - - 2 - - - 4 - - 2 

Монтажний болт 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Інструкція по 

встановленню 

монтажного болта 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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