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Моля, прочетете това ръководство, преди да използвате продукта!
Уважаеми клиенти,
Бихме желали да извлечете най-доброто при употребата на този продукт, който е произведен 
в модерни предприятия с грижа и щателен контрол на качеството.
Поради тази причина Ви препоръчваме да прочетете цялото ръководство, преди да 
използвате този продукт. В случай, че продуктът премине в други ръце, не забравяйте да 
предадете ръководството на своя нов собственик заедно с продукта.

Това ръководство ще Ви помогне да използвате бързо и безопасно продукта.
• Моля, преди да инсталирате и работите с продукта, прочетете внимателно ръководството за 
потребителя.
• Винаги спазвайте съответните инструкции за безопасност.
• Съхранявайте ръководството за потребителя на леснодостъпно място за бъдещи справки.
• Моля, прочетете всички други документи, придружаващи продукта.
Имайте предвид, че това ръководство може да се прилага за няколко модела на продукта. 
Ръководството ясно показва всякакви изменения на различните модели.

C Важна информация и полезни 
съвети.

A Риск за живота и имуществото.

B Опасност от токов удар.

Опаковката на продукта е 
произведена от рециклирани 
материали, в съответствие с 
националното законодателство за 
опазване на околната среда.
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1. Инструкции	за	безопасност	и	опазване	на	околната	
среда

Този раздел съдържа инструкции 
за безопасност, необходими за 
избягване на риска от нараняване и 
материални щети. Неспазването на 
тези инструкции ще обезсили всички 
видове продуктова гаранция.
Употреба на уреда

A

ВНИМАНИЕ:  
Уверете се  решетките 
на вентилационните 
отвори да са отворени 
при положение 
на  устройството в  
амбалажния пакет или 
след поставяне на 
работното му място. 

A

ВНИМАНИЕ: 
С  изключение 
на препоръките, 
допустими от 
производителя, не 
използвайте механични 
или всякакви други 
устройства с цел  
ускоряване процеса 
на размразяване на 
устройството.

A
ВНИМАНИЕ: 
Не повреждайте 
действието на  
охладителната  
система на фреона.

A

ВНИМАНИЕ: 
Не използвайте 
електрическо 
оборудване  в 
отделението за 
съхранение на 
хранителни продукти 
, недопустимо  от 
производителя на 
устройството.

A
ВНИМАНИЕ: 
Не съхранявайте 
експлозивни вещества 
като например 
аерозолни спрейове в 
уреда.

-Това устройство е предназначено за 
домашна употреба  или за  използване 
при следните условия
-В магазини, офиси и други работни 
среди с цел използване от членовете 
на персонала в кухнята на работната 
среда.
- Във фермерни къщи,  хотели, 
мотели и други среди, предназначени 
за настаняване на  гражданите  за 
почивка;
1.1. Общи	правила	
за	безопасност
•	 Този продукт не трябва да се използва от 

лица с физически, сензорни и ментални 
увреждания, без достатъчно знания и опит 
или от деца. Уредът може да се използва 
от тези лица само под надзора и спазвайки 
инструкциите на лицата, отговорни за 
тяхната безопасност. Децата не трябва да 
си играят с този уред.

•	 В случай на неизправност, изключете 
уреда от контакта.

•	 След изваждане на щепсела от контакта, 
изчакайте 5 минути, преди отново 
да включите щепсела от контакта. 
Изключвайте уреда от контакта, ако няма 
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да го използвате. Не пипайте щепсела с 
мокри ръце! Не дърпайте кабела, а винаги 
дръжте щепсела.

•	 Избършете щепсела със суха кърпа, преди 
да го включите в контакта.

•	 Не включвайте хладилника, ако контактът 
е разхлабен.

•	 Изключвайте уреда по време на монтаж, 
поддръжка, почистване и ремонт. 

•	 Ако известно време няма да използвате 
уреда, изключете го от контакта и извадете 
храната. 

•	 Не използвайте пара или втечнени 
почистващи препарати за почистване на 
хладилника и стопяване на леда вътре 
в него.  Парата може да се свърже с 
електрифицираните зони и да предизвика 
късо съединение или токов удар!

•	 Не мийте уреда чрез пръскане или 
обливане с вода върху него! Опасност от 
токов удар!

•	 В случай на неизправност, не използвайте 
продукта, тъй като може да предизвика 
токов удар.  Свържете се с оторизиран 
сервиз, преди да предприемете каквито и 
да е дейности.

•	 Включете продукта в заземен контакт. 
Заземяването трябва да е извършено от 
квалифициран електротехник.

•	 Ако продуктът има светодиодно 
осветление, свържете се с оторизиран 
сервиз за смяна или в случай на друг 
проблем.

•	 Не пипайте замразената храна с мокри 
ръце! Може да залепне за ръцете Ви!

•	 Не поставяйте течности в бутилки и кенчета 
във фризерното отделение. Могат да се 
взривят!

•	 Поставете течности в изправено положение 
след плътно затваряне на капачката.

•	 Не пръскайте запалими вещества в близост 
до продукта, тъй като може да изгори или да 
се взриви.

•	 Не съхранявайте запалими материали и 
продукти със запалими газове (спрейове и 
т.н.) в хладилника.

•	 Не поставяйте съдове с течности върху 
продукта. Пръскането

•	 на вода върху електрическите части може да 
причини токов удар и риск от пожар.

•	 Излагането на продукта на дъжд, сняг, слънце 
и вятър може да предизвика електрическа 
опасност. При преместване на уреда, не 
дърпайте, държейки дръжката на вратата. 
Дръжката може да се изтръгне.

•	 Внимавайте части от ръцете и тялото Ви да 
не бъдат захванати от движещите се части 
вътре в продукта.

•	 Не стъпвайте и не се облягайте на вратата, 
чекмеджетата и други части на хладилника. 
Това може да доведе до падане на продукта 
и повреждане на части. 

•	 Внимавайте да не притиснете захранващия 
кабел.

•	 Когато поставяте уреда, проверете дали 
захранващият кабел не е захванат или 
повреден.

•	 Не поставяйте няколко разклонителя 
или преносими захранващи устройства в 
задната част на уреда.

•	 Деца на възраст между 3 и 8 години могат 
да зареждат и разтоварват хладилни 
уреди.

•	 За да се избегне замърсяването на 
храната, моля придържайте се към 
следните указания:

•	 Отварянето на вратата на уреда за 
продължителни периоди от време може 
да доведе до значително нарастване на 
температурата в отделенията на уреда.
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•	 Почиствайте редовно повърхностите, които 

влизат в контакт с храна и достъпните 
дренажни системи.

•	 Почиствайте контейнерите за вода, ако не 
са били използвани в продължение на 48 
ч; промийте системата за вода, свързана с 
водоснабдителната

•	 мрежа, ако не е била източвана вода в 
продължение на 5 дни.

•	 Съхранявайте суровото месо и риба в 
подходящи контейнери в хладилника, за да 
не влизат в контакт с или да капят в други 
храни.

•	 Отделенията за замразени храни с две 
звезди са подходящи са съхранение 
на предварително замразени храни, за 
съхранение или подготвяне на сладолед и 
правене на кубчета лед.

•	 Отделенията с една, две и три звезди не 
са подходящи за замразяване на пресни 
храни.

•	 Ако хладилният уред бъде оставен празен 
за продължителни периоди от време, 
изключете го, размразете, почистете, 
подсушете и оставете

•	 вратата му отворена, за да предотвратите 
образуването на плесен в уреда.

1.1.1	HC	предупреждение
Ако продуктът има система за 
охлаждане с R600a газ, погрижете се 
да избягвате повреда на системата за 
охлаждане и тръбата, докато използвате 
и преместване на продукта. Този газ е 
запалим. Ако охлаждащата система е 
повредена, дръжте продукта далече 
от източници на пожар и незабавно 
проветрете помещението.

C
Етикетът върху в 
ътрешната страна 
отляво показва типа на 
използвания в този уред 
газ.

1.1.2	За	модели	с	
воден	фонтан
•	 Налягането на входа за студена вода 

трябва да е максимум 90 psi (620 kPa). Ако 
налягането на водата надвиши 80 psi (550 
kPa), използвайте клапана за ограничаване 
на налягането в мрежовата система. Ако 
не знаете как да проверите налягането на 
водата, потърсете помощ от професионален 
водопроводчик.

•	 Ако има риск от хидравлически удар във 
вашата инсталация, винаги използвайте 
оборудване за предотвратяване на 
хидравлически удар. Консултирайте се с 
професионален водопроводчик, ако не сте 
сигурни, че във вашата инсталация няма да 
възникне хидравлически удар.

•	 Не инсталирайте на входа за гореща вода. 
Вземете предпазни мерки срещу замръзване 
на маркучите. Работният интервал на 
температурата на водата трябва да е 
минимум 33°F (0,6°C) и максимум 100°F 
(38°C).

1.2. Употреба по предназначение
•	 Този уред е предназначен за домашна 

употреба. Не е предназначен за използване с 
търговска цел.

•	 Продуктът трябва да се използва само 
и единствено за съхранение на храна и 
течности.

•	 В хладилника не съхранявайте чувствителни 
продукти, които изискват контролирани 
температури (ваксини, чувствителни на 
топлина лекарства, медицински консумативи 
и т.н.).

•	 Производителят не поема никаква 
отговорност за повреди, причинени от 
неправилна употреба или неправилно 
боравене.

•	 Оригинални резервни части ще бъдат 
предоставяни 10 години след датата на 
покупка на продукта.
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1.3. Безопасност за децата
•	 Съхранявайте опаковъчните материали на 

недостъпно за деца място.
•	 Не позволявайте на децата да си играят с 

продукта.
•	 Ако вратата на уреда е оборудвана 

с ключалка, пазете ключа на място, 
недостъпно за деца.

1.4. Съответствие с Директива 
ОЕЕО за изхвърляне на 
отпадъчни продукти
 Този продукт съответства на 

Директива ОЕЕО ЕС (2012/19/
ЕС). Този символ носи символ 
за класификация за отпадък 
от електрическо и електронно 
оборудване (ОЕЕО).

Този продукт е произведен 
от висококачествени части и 
материали, които могат да 
се използват повторно и са 
подходящи за рециклиране. 
Не изхвърляйте продукта с 
нормалните битови 

отпадъци и другите отпадъци в края 
на експлоатационния му живот. 
Предайте го в събирателния център 
за рециклиране на електрическо и 
електронно оборудване. Моля, 
консултирайте се с местните власти, 
за да научите повече за тези 
центрове за събиране.

1.5. Съответствие с 
Директива RoHS
•	 Този продукт съответства на Директива 

ОЕЕО ЕС (2011/65/ЕС). Не съдържа 
вредни и забранени материали, посочени в 
Директивата.

1.6. Информация за опаковката
•	 Опаковката на продукта е произведена от 

рециклирани материали в съответствие 
с нашите национални разпоредби 
за опазване на околната среда. Не 
изхвърляйте опаковката заедно с местните 
и други отпадъци. Върнете ги в пунктовете 
за събиране на опаковъчни материали, 
определени от местните власти. 
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2 Хладилник

C
*Опция: Фигурите в това ръководство са схематични и може да не съответстват точно на 
Вашия продукт. Ако Вашият продукт не съдържа съответните части, информацията се отнася 
за други модели.

*1

*2
*3

*4

*5

*5

*6

*8

*9

7 7

*11

*12

13

*15

16

17

*14

*10

*4

1.	 Рафт на вратата на хладилното 
отделение

2.	 Диспенсър за вода с резервоар за 
пълнене

3.	 Отделение за яйца
4.	 Воден резервоар на диспенсъра
5.	 Рафт за бутилки
6.	  Плъзгащ се контейнер за съхранение
7.	 Регулируеми крачета
8.	 Фризерно отделение за дълбоко 

замразяване

9.	 Отделение за бързо замразяване
10.	 Тавичка за натрупалите се кубчета лед
11.	 Чекмедже за зеленчуци:
12.	 Отделение с нулева температура
13.	 Вътрешна лампа
14.	 Стъклен рафт на хладилното отделение
15.	 Бутон за регулиране на температурата
16.	 Хладилно отделение
17.	 Фризерно отделение
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3 Монтаж
3.1. Правилно място за монтаж
За монтажа на продукта се свържете 
с оторизиран сервиз. За да подготвите 
продукта за монтаж, вижте информацията в 
ръководството за експлоатация и се уверете, 
че електрическите и водните съоръжения 
отговарят на изискванията. Ако не, обадете се 
на електротехник и водопроводчик.

B
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Производителят не поема никаква 
отговорност за щети, причинени от 
работа, извършена от неоторизирани 
лица.

B
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време 
на монтажа захранващият кабел 
на продукта трябва да е изключен. 
Неспазването на това изискване може 
да доведе до смърт или сериозни 
наранявания.

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако вратата 
не е достатъчно широка, за да може 
продуктът да премине свободно, 
демонтирайте я и завъртете продукта 
настрани; ако това не помогне, 
свържете се с оторизиран сервиз.

• Поставете продукта върху плоска 
повърхност, за да избегнете вибрации.

• Поставете продукта най-малко на 30 см 
от нагревател, печка или други източници 
на топлина и най-малко на 5 см от 
електрически печки.

• Не излагайте продукта на директна 
слънчева светлина и не го дръжте във 
влажна среда.

• Продуктът изисква достатъчна циркулация 
на въздуха, за да функционира ефективно. 
Ако ще монтирате уреда в ниша, не 
забравяйте да оставите разстояние от 
най-малко 5 см между продукта и тавана и 
стените.

• Не монтирайте продукт в среда с 
температура под -5°C.

3.2. Поставяне на 
пластмасови клинове
Използвайте включените в обема на 
доставката на продукта пластмасови клинове, 
за да осигурите достатъчно пространство 
за вентилация на въздуха между продукта и 
стената. 
1.	Може да монтирате двата пластамасови 
клина както е показано на илюстрацията. 
Пластмасовите клинове осигуряват нужната 
дистанция между хладилника и стената, 
така че да се осигури циркулация на въздух. 
(Илюстрацията на фигурата е само пример и не 
отговаря точно на вашия продукт.)

3.3. Нивелиращи крачета
Ако продуктът не е в положение за балансиране, 
регулирайте предните нивелиращи крачета, като 
въртите наляво или надясно.
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Монтаж
3.4. Свързване към захранването

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не използвайте 
удължители или разклонители в 
електрическата мрежа.

B
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повреден 
захранващ кабел трябва да се подменя 
в оторизиран сервиз.
Когато поставите два охладителя в 
съседна позиция, оставете разстояние 
от поне 4 см между двата уреда.

C
Фирмата ни не носи отговорност за 
каквито и да било щети, дължащи 
се на употреба без заземяване и 
свързване към електрическата мрежа 
в съответствие с националните 
разпоредби.

•	 След монтажа щепселът на захранващия 
кабел трябва да е лесно достъпен. 

•	 Не използвайте многогрупов щепсел с или 
без удължител между контакта на стената 
и хладилника. 

C

Предупреждение за гореща 
повърхност!
Страничните стени на Вашия продукт 
е оборудван с тръбите с хладилен 
агент за подобряване на системата на 
охлаждане.
Хладилен агент с висока температура 
може да премине през тези 
зони, водещ до нагорещяване на 
страничните стени.
Това е нормално и не се нуждае 
от сервизиране. Моля, бъдете 
внимателни, когато докосвате тези 
зони.
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Монтаж
3.5. Обръщане на вратите
Процедирайте по следния начин.
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Монтаж
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3.6. Обръщане на вратите
Процедирайте по следния начин.
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4.1. Как да спестим енергия

A
Свързването на продукта с 
енергоспестяващи системи е опасно 
и може да доведе до повреда на 
продукта.

•	 Не дръжте вратите на хладилника 
отворени дълго време.

•	 Не слагайте гореща храна или напитки в 
хладилника.

•	 Не препълвайте хладилника; блокирането 
на вътрешния въздушен поток ще намали 
капацитета на охлаждане.

•	 За да съхранявате максимално количество 
храна в хладилното отделението на 
хладилника, трябва да извадите по-горните 
чекмеджета и да поставете храната върху 
стъкления рафт. Декларираната енергийна 
консумация на хладилника се определя 
чрез изваждане на охладителя, тавата 
за лед и горните чекмеджета по начин, 
което ще даде възможност за максимално 
съхранение. Когато съхраняването е 
строго препоръчително, използвайте 
долните чекмеджета. За най-добър разход 
на енергия, трябва да бъде активирана 
функцията пестене на енергия.  

•	 Не трябва да блокирате въздушния поток 
като поставяте храна пред охлаждащия 
вентилатор. Пред защитната решетка 
на вентилатора, трябва да се оставя 
свободно пространство в размер най-
малко 3 см.

•	 В зависимост от характеристиките на 
продукта; размразяването на замразени 
храни в хладилното отделение ще осигури 
спестяване на енергия и запазване на 
качеството на храните.

•	 За да се гарантира икономия на енергия 
и защита на храните в по-добри условия, 
храните трябва да се съхраняват в 
чекмеджетата в хладилното отделение. 

•	 Опаковките на храните не трябва да 
са в пряк контакт с топлинния сензор, 
разположен в хладилното отделение. Ако 
те са в контакт със сензора, потреблението 
на енергия на уреда може да се увеличи. 

4.2. Използване за първи път
Преди да използвате вашия хладилник, 
уверете се, че необходимата подготовка 
се прави в съответствие с инструкциите за 
„Безопасност и опазване на околната среда“ и 
“Инсталиране“.
•	 Оставете уреда да работи в продължение 

на 6 часа, без да има храна в него, и 
не отваряйте вратата, освен ако не е 
абсолютно необходимо.

C
Когато компресорът работи ще се чува 
звук. Нормално е да чувате звук, дори 
когато компресорът не работи, това 
е продиктувано от компресираните 
течностите и газовете в охладителната 
система.

C
Предните ъгли на хладилника 
може да са топли на пипане. Това е 
нормално. Тези зони са проектирани 
да се затоплят, за да се избегне 
кондензацията.

C
При някои модели информационният 
панел се изключва автоматично 5 
минути след затварянето на вратата. 
Той ще бъде активиран отново, когато 
вратата се отвори или се натисне 
бутона.

4 Подготовка
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5.1. Бутон за регулиране 
на температурата
Вътрешната температура на хладилника се 
променя поради следните причини;
• Сезонни температури,
• Често отваряне на вратата и оставянето 
и   за дълго отворена,
• Поставянето на храна, която не е   
охладена до стайна температура,
• Мястото на хладилника в стаята (напр.  
  излагане на слънце).
• Вътрешната температура варира поради 
тези фактори и може да се регулира чрез  
бутона за корекции. 
Цифрите около бутона за настройка показват 
температурата по “°C”.
Ако околната температура е 20°C, се препоръчва 
температурата на хладилника да се настрои на 
4°C. При други температури на околната среда, 
тази стойност може да се коригира.

5.2. Бързо замразяване 
Ако желаете да замразите големи количества 
прясна храна, превключете бутона за 
регулиране на температурата на позиция
(  ), преди да поставите храната в 
отделението за бързо замразяване.
Препоръчително е термостата да се държи 
на позиция поне 24 часа, за да замрази 
максималното количество храна, посочено 
като капацитет на замразяване. Обърнете 
специално внимание да не се смесват храни, 
които са обозначени като замразени и пресни 
храни.
Не забравяйте да върнете бутона за 
регулиране на температурата обратно към 
предишната му позиция.

5.3. Функция „Ваканция“
Ако вратата на уреда не е (  ) отваряна 
най-малко 12 часа след корекциите с бутона 
за настройка на температурата до най-висока 
степен, функцията „Ваканция“ се активира 
автоматично.
За да се отмени функцията, трябва да 
промените настройките от бутона.
Препоръчително е, при активирана функция 
„Ваканция“, храните да се съхраняват в по-
хладното отделение.
• След като настройката е направена, 
можете да приберете бутона за настройката, 
като го натиснете вътре.

5 Използване на продукта
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Използване на продукта
5.4. Функция „Ваканция“
Ако вратата на уреда не е (  ) отваряна 
най-малко 12 часа след корекциите с бутона 
за настройка на температурата до най-висока 
степен, функцията „Ваканция“ се активира 
автоматично.
За да се отмени функцията, трябва да 
промените настройките от бутона.

Препоръчително е, при активирана функция 
„Ваканция“, храните да се съхраняват в по-
хладното отделение.
• След като настройката е направена, 
можете да приберете бутона за настройката, 
като го натиснете вътре.
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5 Използване на продукта

5.5. Индикаторен панел
Индикаторните панели могат да се различават в зависимост от модела на Вашия уред.
Звучните и визуални функции на индикаторния панел ще съдействат при използване на 
хладилника.

C
*Опция: Фигурите в това ръководство за експлоатация са проекти и може да 
не съответстват напълно на Вашия продукт. Ако Вашият продукт не съдържа 
съответните части, информацията се отнася за други модели.

457 6

8

9

1 2 3

1.	 Индикатор на хладилното отделение
2.	 Грешки на индикатора
3.	 Температурен индикатор
4.	 Бутон за функция “Ваканция”
5.	 Бутон за регулиране на температурата
6.	 Бутон за избор на отделение
7.	 Индикатор на фризерното отделение
8.	 Индикатор за икономичен режим
9.	 Индикатор на функцията „Ваканция“
*опция
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Използване на продукта
1. Индикатор на хладилното отделение
 Лампата на хладилното отделение 
свети докато се задава температурата на 
хладилното отделение.
2. Грешка при индикатора
Този показател се активира, ако вашият 
хладилник не охлажда достатъчно и 
в случай, когато има неизправност 
на сензора. Когато индикаторът е 
активиран, температурният индикатор във 
фризерното отделение ще изпише "E", а 
температурният индикатор на хладилното 
отделение ще изпише номера като 
"1,2,3…". Тези номера на индикатора дават 
информация на сервизните техници за 
грешката.
3. Индикатор на температурата
Отчита температурата в хладилното 
отделение
4. Бутон на функцията “Ваканция”
За да активирате тази функция, натиснете 
бутона „Ваканция“ за 3 секунди. Когато 
функцията „Ваканция“ се активира,“- -” се 
показва на индикатора за температурата 
в хладилното отделение и хладилното 
отделение не се охлажда. Когато тази 
функция е активирана, не е подходящо да 
се държи храна в хладилното отделение. 
Другите отделения продължават да се 
охлаждат според зададената температура.
За да отмените тази функция, натиснете 
отново бутона Ваканция.
5. Бутон за регулиране на температурата
 Променя температурата на съответното 
отделение между -24° С ... -18°С и 8°С ... 
1°С.
6. Бутон за избор на отделение
Бутон за избор: За да превключите между 
хладилник и фризер, натиснете бутона за 
избор на отделение.

7. Индикатор на фризерното отделение
Лампата на хладилното отделение свети 
докато се задава температурата на 
фризерното отделение.
8. Индикатор за икономичен режим
Показва когато хладилникът работи 
в режим на пестене на енергия. Този 
дисплей трябва да се задейства, ако 
температурата на фризерното отделение е 
настроена на -18 ° C.
9. Индикатор на функцията „Ваканция“
Отчита, че функцията „Ваканция“ е 
активирана. 
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Използване на продукта

C
*Опция: Фигурите в това ръководство за експлоатация са проекти и може да 
не съответстват напълно на Вашия продукт. Ако Вашият продукт не съдържа 
съответните части, информацията се отнася за други модели.

5.6. Бутон за настройка на термостата
     Работната температура се контролира от температурния регулатор.

       W C
5

1= Най-слабо охлаждане (най-топло).

4 = Най-силно охлаждане (най-студено).
Средната температура в хладилника трябва 
да бъде около +5° C.
Моля, настройте според желаната 
температура.
Забележите, че температурите са различни в 
различните охладителни части.
Най-студено е над отделението за зеленчуци.
Вътрешната температура зависи и от 
температурата на околната среда, честотата 
на отваряне на вратата и количеството храна, 
съхранявана в хладилника.
Честото отваряне на вратата води до 
повишаване на вътрешната температура.
Затова се препоръчва възможно най-бързо 
затваряне на хладилника след ползване.

5.7. Бутон за настройка 
на термостата

Вътрешната температура на хладилника се 
променя поради следните причини:
сезонни температури,
често отваряне на  вратата и оставяне на 
вратата отворена  дълго време;
поставянето на храна, която не е охладена до 
стайна температура  ;
 разположението на  хладилника в  
помещението (напр. излагане на слънчева 
светлина).
С помощта на термостата може да 
нагласяте вътрешната температура спрямо 
тези обстоятелства.    Номерата около 
термостатния бутон показват градусите на  
охлаждане.
Ако околната температура е над  32 °C, 
завъртететермостатния бутон на максимална   
позиция. 
Ако околната температура е под   
25°C,завъртете термостатния бутон на 
минимална  позиция.
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Използване на продукта
5.8. Размразяване
Хладилно отделение
Хладилното отделение осъществява 
изцяло автоматично размразяване. Докато 
хладилникът ви охлажда могат да се появят 
водни капки и заскрежавания до 7-8 мм 
на вътрешната задна стена в хладилното 
отделение. Тези образувания се получават от 
охлаждащата система. Образувания лед се 
размразява чрез автоматичното размразяване 
на няколко интервала, извършвано от 
автоматичната размразяваща система на 
задната стена. На потребителя не се налага 
да изстъргва леда или да премахва водните 
капки.
Водата, образувана при размразяването 
преминава през улея за събиране на вода и 
през дренажната тръба минава в изпарителя 
докато се изпари сама. 
  Отделението за дълбоко замразяване не 
извършва автоматично размразяване за да не 
се развали замразената храна. 
Хладилното отделение се размразява 
автоматично.
Проверявайте редовно дали    отточната 
тръба е запушена или не и я почиствайте с  
тръбата в  отвора, когато е необходимо.
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5.9. Индикаторен панел
Индикаторният панел ви позволява да задавате температура и да контролирате останалите 
функции на уреда, без да отваряте вратата му. Просто натискайте надписите върху 
съответните бутони за настройки на функцията.

1 2

3456789

*10

*12

11

1. Прекъсване на захранването / индикатор за 
предупреждение за грешки 
Този индикатор ( ) светва, когато спре 
захранването, температурата е твърде висока 
и дава предупреждения за грешки. По време на 
продължително прекъсване на захранването, 
най-високата температура, която ще се отчете в 
отделението на фризера ще мига на дигиталния 
дисплей. След като проверите храната в 
отделението на фризера( ), натиснете бутона 
на алармата, за да изчистите предупреждението. 
2. Функция за пестене на енергия (изключване 
на дисплея)
Ако вратите на уреда се държат затворени 
за дълго време, функцията за спестяване на 
енергия ще се активира автоматично и символът 
на енергоспестяването ще светне. (  )

C
*Опция: Фигурите в това ръководство са схематични и може да не съответстват точно на 
Вашия продукт. Ако Вашият продукт не съдържа съответните части, информацията се отнася 
за други модели.

Когато енергоспестяващата функция е 
активирана, всички символи на дисплея, 
различни от символа за енергоспестяване, 
ще изгаснат. Ако при активирана функция за 
енергоспестяване се натисне бутон или се 
отвори вратата на уреда, енергоспестяващият 
режим се изключва, а символите на дисплея 
се връщат към нормално отчитане.
Енергоспестяващата функция се активира по 
време на доставката от фабриката и не може 
да бъде отменена. 
3. Функция за бързо охлаждане 
Този бутон има две функции. Натиснете 
го за кратко време, за да активирате или 
деактивирате функцията за бързо охлаждане. 
Индикаторът за бързо охлаждане ще се 
изключи и ще се върне към нормалните си 
настройки.(  )

Може да не е достъпно във всички режими.
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C
Използвайте функцията за бързо 
охлаждане, когато искате храната, 
която е поставена в хладилното 
отделение да се охлади бързо. 
Ако желаете да охладите големи 
количества прясна храна, е 
препоръчително да активирате 
тази функция преди да сложите 
храната в хладилника.

C
Ако не изключите бързото 
охлаждане, то ще се изключи от 
само себе си след 8 часа или 
когато хладилното отделение 
достигне нужната температура.

C
Ако натиснете бутона „Бързо 
охлаждане“ многократно за кратък 
период от време, защитата от 
късо съединение ще се включи 
и компресорът няма да стартира 
веднага.

C
Тази функция не се запазва 
в паметта на хладилника при 
прекъсване в електрическото 
захранване.

4. Бутон за температурната настройка във 
хладилното отделение  
Натиснете този бутон, за да настроите 
температурата в хладилното отделение 
съответно на 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8... Натиснете 
бутона, за да настроите желаната 
температура в хладилното отделение. (  )
5. Функция „Ваканция“
За да активирате функцията „Ваканция“, 
натиснете и задръжте бутона ( ) за 3 
секунди и индикаторът на режима за ваканция 
( ) ще се активира. Когато функцията 
„Ваканция“ се активира,“- -” се показва на 
индикатора за температурата в хладилното 
отделение и хладилното отделение не се 
охлажда. Когато тази функция е активирана, 
не е подходящо да се държи храна в 
хладилното отделение. Другите отделения ще 
продължат да се охлаждат според зададената 
им температура.

За да отмените тази функция, натиснете 
отново бутона на функцията Ваканция.
6. Аларма за изключване на 
предупреждение
В случай на прекъсване на захранването/
аларма за висока температура, след като 
проверите храната в отделението на фризера, 
изключете алармата от бутона ( ), за да 
изчистите предупреждението.
7. Заключване на бутоните
Натиснете бутона за заключване (  ) 
едновременно за 3 секунди. Символът за 
заключване на клавишите 
( ) ще светне и режимът за заключване 
ще се активира. При активиран режим на 
заключване, бутоните няма да функционират. 
Натиснете отново бутона за заключване на 
клавишите за 3 последователни секунди. 
Символът за заключване на клавишите 
ще изгасне и режимът на заключване на 
клавишите ще се деактивира.
Ако искате да предотвратите промяна на 
температурните настройки на хладилника, 
натиснете бутона за заключване на 
клавишите на хладилника (  ).
8. Еко охлаждане 
Натиснете и задръжте бутона за еко 
охлаждане за 1 секунда, за да активирате 
функцията за еко охлаждане. Хладилникът 
ще започне да работи в най-икономичния 
режим най-малко след 6 часа, а индикаторът 
за икономична употреба ще се включи, 
когато функцията е активна (  ). Натиснете 
и задръжте бутона за еко охлаждане за 3 
секунди, за да деактивирате функцията за еко 
охлаждане.
Този индикатор свети 6 часа, след като 
функцията за еко охлаждане е активирана.
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5.10. Кофичка за лед
(опционално)
•  Вземете кофичката за лед от фризерното 

отделение.
• Напълнете кофичката за лед с вода.
•  Поставете кофичката за лед във 

фризерното отделение.
•  Ледът ще бъде готов след около два часа. 

Вземете кофичката за лед от фризерното 
отделение и я огънете върху съда, в който 
ще го поставите. Ледът лесно ще изпадне в 
съда за сервиране.

9. Бутон за температурната настройка в 
отделението на фризера
Натиснете този бутон, за да настроите 
температурата във отделението на фризера 
съответно на -18,-19,-20,-21, -22, -23,-24, 
-18...т.н. Натиснете бутона, за да настроите 
желаната температура във фризерното 
отделение.( )
10. Индикатор за изключване на 
образуването на лед
Показва дали образуването на лед е включено 
или изключено. ( ). Ако е включено, тогава 
образуването на лед не работи. За да работи 
образуването на лед отново, натиснете и 
задръжте бутона за включено-изключено за 3 
секунди.

C
Когато е избрана тази функция, 
водният поток от резервоара ще 
спре. Вече образуваният лед, 
обаче, може да се извади от 
отделението.

11. Бутон на функцията за бързо 
замразяване / бутон за включване-
изключване за образуване на лед
Натиснете този бутон, за да активирате 
или деактивирате функцията за бързо 
замразяване. Когато активирате функцията, 
фризерното отделение ще се охлажда 
до температура, по-ниска от зададената 
стойност. ( )
За да включите или изключите образуването 
на лед, натиснете и го задръжте за 3 секунди.

C
Използвайте функцията за бързо 
замразяване, когато искате 
храната, която е поставена в 
отделението на фризера да се 
замрази бързо. Ако желаете да 
замразите големи количества 
прясна храна, е препоръчително да 
активирате тази функция преди да 
сложите храната в хладилника.

C
Ако не изключите бързото 
замразяване, то ще се изключи от 
само себе си след 4 часа или когато 
хладилното отделение достигне 
нужната температура.

C
Тази функция не се запазва 
в паметта на хладилника при 
прекъсване в електрическото 
захранване.

12. Индикатор за икономична употреба
Показва, че уредът работи в енергийно-
ефективен режим. ( ). Този индикатор 
ще бъде активен, ако температурата на 
отделение на фризера е настроена на -18 
или енергийно ефективното охлаждане се 
осъществява благодарение на функцията 
„Еко-Екстра“. 

C
Индикаторът за икономично 
използване е изключен, когато 
са избрани функциите за бързо 
охлаждане или бързо замразяване.
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5.11. Поставка за яйца
Можете да поставите поставката за яйца, 
по ваш избор, на рафт на вратата или в 
хладилника. Ако решите да я поставите в 
хладилника, се препоръчва да се предпочитат 
рафтовете долу, тъй като там е по-студено.

A Не поставяйте поставката за яйца 
във фризерното отделение.

5.12. Вентилатор
Вентилаторът е проектиран да разпростра-
нява хомогенно циркулиращия студен въздух 
във вашия хладилник. Времето на работа на 
охлаждащия вентилатор може да варира в 
зависимост от характеристиките на уреда ви.  
Докато в някои уреди вентилаторът работи 
само с компресор, при други системи за кон-
трол се определя време на работа на базата 
на необходимостта от охлаждане.

5.13.   Кош за зеленчуци
(Опционално)
Кошът за зеленчуци е предназначен да пази 
пресните зеленчуци като запазва влагата. За 
тази цел, в коша за зеленчуци се засилва общата 
циркулация на студения въздух. 

5.14. Отделение с нулева температура
(Опционално)
Използвайте това отделение, за да запазите 
деликатесите при по-ниски температури или 
месните продукти за директна консумация.
Отделението с нулева температура е най-
хладното място, където храни като млечни 
продукти, месо, риба и пилешко месо може да се 
съхраняват при идеални условия за съхранение. 
Зеленчуците и/или плодовете не трябва да се 
поставят в това отделение.

HerbBox/HerbFresh
Извадете контейнера от HerbBox/HerbFresh+
Извадете тънкия пласт от торбичката и го 
поставете в контейнера, както е показано на 
изображението. 
Затворете контейнера и го поставете в 
HerbBox/HerbFresh+.
HerbBox-HerbFresh+ са особено подходящи 
за съхранение на различни билки, които 
трябва да се съхраняват в специални условия. 
Можете да съхранявате неопакованите билки 
(магданоз, копър и т.н.) в това отделение 
хоризонтално и ги запазете свежи за по 
продължителен период от време. 
Слоят трябва да се сменя на всеки шест 
месеца.
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5.15. Подвижни рафтове на вратата
(Опционално)
Подвижните рафтове на вратата могат да се 
поставят на 3 различни позиции.
За да преместите рафт, натиснете 
равномерно бутоните отстрани. Рафтът ще се 
стане подвижен.
Преместете рафта нагоре и надолу.
Когато рафтът е в позицията, която вие 
желаете, освободете бутоните. Рафтът ще 
бъде закрепен в позицията, при която сте 
освободили бутоните.

5.16. Плъзгащ се контейнер 
за съхранение 
(Опционално)
Този аксесоар е проектиран да увеличи обема 
на рафтовете на вратата.
Благодарение на способността си да се 
движи настрани, той ви позволява лесно да 
поставите висока бутилка, буркан или кутии, 
които ще поставите в мястото за бутилки по-
долу.
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5.17. Кош за зеленчуци с 
контролиране на влажността
(Опционално)
С функцията за контрол на влагата, 
процентът на влажност на зеленчуците и 
плодовете се контролира и това осигурява 
свежи храни за по-дълъг период.
Препоръчително е, листните зеленчуци, 
като марули, спанак и други зеленчуци, 
склонни към загуба на влага, да се 
съхраняват не с корените си надолу, а 
в хоризонтално положение в коша за 
зеленчуци.
Когато поставяте зеленчуците, поставяйте 
тежките и твърдите зеленчуци на дъното и 
леките и меките зеленчуци върху тях, като 
се взимат предвид специфичните тегла на 
зеленчуците.
Не оставяйте зеленчуците в коша за 
зеленчуци в найлонови торбички. Ако 
оставите зеленчуците в найлонови 
торби, те ще изгният много бързо. В 
случаите, когато не е желателен допирът 
на едни зеленчуци с други, използвайте 
опаковъчни материали, като например 
хартия, която има определена шупливост 
по отношение на хигиената.
Не поставяйте плодове, които отделят газ 
етилен, като круши, кайсии, праскови и 
особено ябълки в същия кош за зеленчуци, 
с другите зеленчуци и плодове. Газът 
етилен може да бъде причина другите 
плодове и зеленчуци да узреят по-бързо и 
да започнат да гният.

5.18. Автоматична машина за лед 
(Опционално)
Автоматична машина за лед ви дава 
възможност лесно да правите лед във 
вашия хладилник. За да получите лед от 
машината за лед, извадете резервоара 
за вода от охладителното отделение, 
напълнете го с вода и го върнете обратно.
Първият лед ще бъде готов след около 2 
часа в чекмеджето на машината за лед в 
охладителното отделение. 
След като поставите пълен резервоар с 
вода, можете да получите около 60-70 
кубчета лед. 
Ако водата в резервоара е престояла 2-3 
седмици, трябва да я смените.

C
В продукти с автоматична машина 
за лед, когато се изсипва леда, 
можете да чуете звук. Този звук е 
нормално нещо и не е сигнал за 
тревога.
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5.19. Icematic и контейнер 
за съхранение на лед
*опция
Употреба на Icematic
Напълнете Icematic с вода и го поставете в 
гнездото му. Ледът ще бъде готов след около 
2 часа. Не сваляйте Icematic от гнездото му 
при вземането на леда. 
Завъртете копчетата на клетките за лед на 90 
градуса. 
Кубчетата лед от клетките ще изпадат в 
контейнера за съхранение на лед отдолу. 
Може да извадите контейнера за съхранение 
на лед и да сервирате кубчетата лед. 
Ако желаете може да запазите кубчетата лед 
в контейнера за съхранение на лед.
Контейнер за съхраняване на лед 
Контейнерът за съхранение на лед е 
предназначен единствено за събиране на 
кубчета лед. Не сипвайте вода в него. В 
противен случай той ще се счупи.

5.20. Употреба на водния диспенсър
*опция

C
Нормално е първите няколко 
чаши вода, сипани от 
диспенсера да са топли.

C
Ако водният диспенсър не 
е използван дълго време, 
изхвърлете първите няколко 
чаши вода, докато не получите 
свежа вода.

1. Натиснете ръчката на диспенсера с чашата 
си.  Ако използвате мека пластмасова чаша, 
ще ви е по-лесно да натиснете ръчката с 
ръка.

2. След като напълните чашата до нивото, 
което желаете, освободете ръчката.

C
Моля забележете, че водната 
струя зависи от натиска, който 
оказвате на ръчката. Когато 
водното ниво в порцелановата 
/ стъклена чаша се покачи, 
леко намалете натиска върху 
ръчката, за да избегнете разлив 
на вода. Ако натиснете леко 
ръчката, водата ще протече; 
това е съвсем нормално, а не 
дефект.
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5.21. Пълнене на резервоара 
на диспенсъра за вода
Резервоарът за пълнене с вода се намира 
вътре при стелажите на вратата. 
1. Отворете капака на резервоара.
2. Напълнете резервоара с прясна питейна 
вода.
3. Затворете капака.

C
Не пълнете водния резервоар 
с никакви други течности освен 
вода, като например плодови 
сокове, газирани напитки или 
алкохол - те не са подходящи 
за водния диспенсър. Той 
ще се повреди непоправимо 
ако го използвате за този 
вид течности. Гаранционното 
обслужване не покрива повреди 
от такава употреба. Някои 
химически вещества и добавки, 
съдържащи се в тези напитки/
течности може да повреди 
водния резервоар. 

C Използвайте само чиста 
питейна вода. 

C
Резервоарът за вода има 
капацитет 3 литра; не го 
препълвайте.
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Използване на продукта
5.22.  Почистване на 
резервоара за вода 
1. Извадете резервоара за вода от стелажите 

на вратата.
2. Премахнете стелажите на вратата като ги 

държите от дете страни.
3. Хванете резервоара за вода и от двете 

страни и го извадете под ъгъл от 45°C.
4. Отворете капака на резервоара и почистете 

резервоара.

C
Частите на водния резервоар 
и на диспенсера не бива да се 
мият в съдомиялна машина.

5.23. Тавичка за оттичане
Водата, която капе при изполването на 
диспенсера се събира в оттичащата тава. 
Отстранете пластмасовия филтър, както е 
показано на фигурата.
Отстранете водата, която се е събрала, с 
чиста и суха кърпа.
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Отстраняване на неизправности

5.24. Използване на втория 
контейнер за свежи храни

Фигура 1.
Както е показано на фигурата, в 
контейнера за свежи храни на модел 
K70560 има 2 стопера.

вторият контейнер за свежи храни нагоре до 
първи стопер, както е показано на фигура 3.
Ако чекмеджето е отворено повече, първо 
отворете вратата на поне 135° градуса. След 
това, както е показано на фигура 4, повдигнете 
втория контейнер за свежи храни на около 5 
mm, така че да се освободи от първия стопер.

Фигура 4.

След повдигане издърпайте второто чекмедже 
нагоре до втория контейнер за свежи храни, 
както е показано на Фигура 2.

Вторият контейнер за свежи храни изглежда 
като показания на фигура 2, когато е затворен.
Докато вратата е отворена на 90°, издърпайте 

Фигура 5.
Фигура 3.
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Използване на продукта
5.25. Замразяване на прясна храна
•	 За да запазите качеството на храната, 

хранителните продукти във фризерното 
отделение трябва да се замразят 
възможно най-бързо, използвайки 
функцията за бързо замразяване.

•	 Замразяването на пресни хранителни 
продукти ще удължи времето им за 
съхранение във фризерното отделение.

•	 Опаковайте хранителните продукти в 
херметически затворени опаковки и 
запечатайте плътно.

•	 Уверете се, че хранителните продукти 
са опаковани, преди да ги поставите 
във фризера. Използвайте държките 
на фризера, станиол и влагоустойчива 
хартия, пластмасова чанта или 
подобни опаковъчни материали, вместо 
традиционната хартия за опаковане.

•	 Надпишете датата върху всеки хранителен 
продукт, преди да го замразите. Това ще 
Ви позволи да определите свежестта на 
всеки пакет, всеки път когато отворите 
фризера. Дръжте по-рано замразените 
продукти в предната част, за да ги 
използвате първи.

•	 Замразените хранителни продукти 
трябва да се използват веднага след 
размразяване и не трябва да се 
замразяват отново.

•	  Не замразявайте големи количества храна 
наведнъж.

 Фризер Хладилник Описания

-18°C 4°C Това е препоръчителната настройка по подразбиране.
-20, -22 или 
-24°C 4°C Тези настройки са препоръчителни за температури на 

околната среда над 30°C.

Бързо 
замразяване 4°C

Използвайте, за да замразите бързо хранителните продукти, 
продуктът ще се върне към първоначалните настройки, когато 
процесът приключи. 

-18°C или   
по-студено 2°C

Използвайте тези настройки, ако смятате, че хладилното 
отделение не е достатъчно студено, поради температурата на 
околната среда или честото отваряне на вратата.

5.26. Препоръки за съхранение 
на замразена храна
Отделението трябва да се настрои най-малко на 

-18°C.
1.	 Поставете хранителните продукти във 

фризера възможно най-бързо, за да се 
избегне размразяване.

2.	 2. Преди замразяване проверете “Срок на 
годност” на опаковката, за да се уверите, че 
не е изтекъл.

3.	 3. Уверете се, че опаковката не е повредена

5.27. Подробности за 
дълбокото замразяване
Съгласно IEC 62552 стандартите, фризерът трябва 
да е в състояние да замрази 4,5 кг хранителни 
продукти при -18°C или по-ниски температури в 
рамките на 24 часа за всеки 100 литра обем на 
фризерното отделение. Хранителните продукти 
могат да се запазят само за продължителни 
периоди от време при температура от -18°C 
. Можете да запазите хранителните продукти 
свежи в продължение на месеци (във фризери за 
дълбоко замразяване при или под 18°C ).
Хранителните продукти, които ще се замразяват, 
не трябва да влизат в контакт с вече замразената 
храна, за да се избегне частично размразяване.
Сварете зеленчуците и филтрирайте водата, за 
да удължите периода на съхранение. Поставете 
храната в херметически затворени опаковки след 
филтриране и поставете във фризера. Банани, 
домати, маруля, целина, варени яйца, картофи и 
други подобни хранителни продукти не трябва да 
се замразяват. Замразяването на тези хранителни 
продукти просто ще намали хранителната им 
стойност и хранителните им качества, като е 
възможно и разваляне, което е вредно за здравето.
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Използване на продукта
5.28. Поставяне на храната

Фризер
Различни замразени стоки, 
включително месо, риба, 
сладолед, зеленчуци и т.н.

Хладилник
Хранителни стоки в тенджери 
и други домакински съдове с 
капаци, яйца ( в покрит съд)

Хладилник Малка и опакована храна или 
течности

Отделения 
за 
зеленчуци

Плодове и зеленчуци

Прясна 
храна 

Деликатесни храни (закуски, 
месни продукти, които трябва 
да се консумират в кратък 
срок)

5.29. Аларма за отворена врата 
(Опция)
Ще чуете звуков сигнал, ако вратата на уреда 
е оставена затворена в продължение на 1 
минута. Звуковият сигнал ще спре, когато 
вратата се затвори или се натисне някой 
бутон на дисплея (ако е приложимо). 

5.30. Вътрешно осветление
Вътрешното осветление е светодиодна лампа. 
Свържете се с оторизиран сервиз за всякакви 
проблеми, свързани с тази лампа.
Лампата(ите), използвана(и) в този уред, не 
е(са) подходяща(и) за осветление на дома. 
Лампата е предназначена да подпомага 
потребителя при оставяне на хранителните 
продукти в хладилника/фризера по безопасен 
и удобен начин.

5.31. Смяна посоката на 
отваряне на врататае
Посоката, на която се отваря вратата на 
хладилника, може да се промени според 
мястото, на което го използвате. При 
необходимост се свържете с най-близкия 
оторизиран сервиз.
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6  Поддръжка и почистване
Редовното почистване на продукта ще удължи 
сервизния му живот.

B
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изключете 
захранването, преди да почистите 
хладилника.

•	 Не използвайте остри и абразивни 
инструменти, сапун, почистващи препарати 
са дома, детергенти, газ, бензин, лак и 
други подобни вещества за почистване.

•	 Разтворете една чаена лъжичка сода 
бикарбонат във вода. Навлажнете парче 
плат и изстискайте. Избършете уреда с 
тази кърпа и подсушете добре.

•	 Погрижете се върху капака на лампата и 
другите електрически части да не попадне 
вода. 

•	 Почистете водата с помощта на влажна 
кърпа. Извадете всички предмети, за да 
извадите вратата и рафтовете. Повдигнете 
рафтовете на вратата, за да ги извадите. 
Почистете и подсушете рафтовете, след 
това ги монтирайте отново, плъзгайки ги 
отгоре.

•	 Не използвайте хлорна вода или продукти 
за почистване на външната повърхност и 
хромираните части на продукта. Хлорът 
ще предизвика ръжда по тези метални 
повърхности.

6.1. Предотвратяване на 
образуване на лоши миризми
Продуктът се произвежда без никакви 
миризливи материали. Въпреки това 
съхранението на хранителните продукти 
в неподходящи секции и неправилното 
почистване на вътрешните повърхности може 
да доведе до образуване на лоши миризми.
За да избегнете това, почиствайте 
вътрешността с газирана вода на всеки 15 
дни.
•	 Съхранявайте храната в затворени 

съдове. Микроорганизмите могат да 
се разпространят извън незапечатани 
хранителни продукти и да причинят лоши 
миризми.

•	 Да не се съхраняват храни с изтекъл 
срок на годност и развалени такива в 
хладилника.

•	 Не използвайте остри и абразивни 
инструменти или сапун, домашни 
почистващи препарати, перилни 
препарати, бензин, бензол, восъчни и 
т.н., в противен случай щампите върху 
пластмасови части ще изчезнат и ще 
настъпи деформация. Използвайте 
топла вода и мека кърпа за почистване и 
подсушаване.

6.2. Защита на пластмасовите 
повърхности 
Разлятото олио върху пластмасовите 
повърхности може да повреди повърхностите 
и трябва веднага да се почисти с топла вода.
6.3. Стъкла на вратите	
•	 Свалете предпазното фолио на стъклата.
•	 Върху повърхността на стъклата има 

специално покритие. ова покритие 
намалява образуването на петна и спомага 
за по-лесното премахване на възможни 
петна и мръсотия. Стъклата без такова 
покритие са изложени на постоянното 
влияние на органични или неорганични 
замърсители във въздуха или водата, 
като например варовик, минерални 
соли, необгорени въглеводороди, 
метални оксиди и силикони, които лесно 
и бързо водят до петна и материални 
щети. Поддържането на стъклото чисто 
е много трудно дори и при редовно 
почистване. В следствие на това изгледът 
и прозрачността на стъклото се съсипва. 
Груби и абразивни методи и материали 
за почистване усилват тези дефекти и 
засилват процесът на разлагане.

•	 За редовно почистване трябва да се 
използват неалкални и неабразивни 
почистващи препарати на водна основа.

•	 За почистване трябва да се ползват 
неалкални неабразивни материали с цел 
удължаване оперативния живот на това 
покритие.

•	 Стъклата са закалени за да се увеличи 
тяхната устойчивост срещу ведно влияние 
и счупване.

•	 Задните повърхности също са покрити 
с предпазен слой като допълнителна 
предпазна мярка при счупване с цел 
предпазване на околните части.

•	 *Алкалите са основи, които образуват 
хидроксидни йони (OH¯) когато се 
разтворят във вода.

•	 Металите Li (литий), Na (натрий), K (калий) 
Rb (рубидий), Cs (цезий) и изкуствения 
радиоактивен Fr (франций) се наричат 
АЛКАЛНИ МЕТАЛИ.
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7. Отстраняване на неизправности
Проверете този списък, преди да се свържете 
със сервиза. Това ще Ви спести време и пари. 
Този списък включва честите оплаквания, 
които не са свързани с дефектна изработка 
или материали. Някои функции, споменати 
тук, може да не са валидни за вашия продукт.
Хладилникът не работи.
•	 Щепселът не е влезнал добре. 

>>> Включете го, за да влезе 
напълно в контакта.

•	 Предпазителят, свързан към 
гнездото за захранване на 
продукта или на главния 
предпазител, е изгорял. >>> 
Проверете предпазителите.

Кондензацията на страничната стена на 
хладилното отделение (MULTI ZONE, 
COOL, CONTROL и FLEXI ZONE).

•	 Вратата се отваря твърде 
често >>> Внимавайте да 
не отваряте вратата твърде 
често.

•	 Околната среда е твърде 
влажна. >>> Не инсталирайте 
продукта във влажна околна 
среда.

•	 Храните, съдържащи 
течности, се съхраняват в 
незапечатани съдове. >>> 
Съхранявайте храните, 
съдържащи течности, в 
затворени съдове.

•	 Вратата на уреда е оставена 
отворена. >>> Не дръжте 
вратата на уреда отворена за 
дълго време.

•	 Термостатът е настроен на 
твърде ниска температура. 
>>> Настройте термостата на 
подходяща температура.

Компресорът не работи.
•	 В случай на внезапно 

прекъсване на захранването 
или издърпване щепсела на 
захранването и повторното 
му включване, налягането на 
газа в охладителната система 
на продукта не е балансиран, 
което задейства термична 
защита на компресора. 
Продуктът ще се рестартира 
след около 6 минути. Ако 
продуктът не се рестартира 
след този период, свържете 
се със сервиза.

•	 Размразяването е активно. 
>>> Това е нормално за 
напълно автоматичното 
размразяване на продукта. 
Размразяването става 
периодично.

•	 Продуктът не е включен. >>> 
Уверете се, че захранващият 
кабел е включен.

•	 Неправилна настройка на 
температурата. >>> Изберете 
подходящата настройка на 
температурата.

•	 Захранването е изключено. 
>>> Продуктът ще продължи 
да работи нормално 
след възстановяване на 
захранването.

Работният шум на хладилника се увеличава 
по време на употреба.

•	 Работата на продукта може 
да варира в зависимост 
от промените на стайната 
температура. Това е нормално 
и не е неизправност.

Хладилникът работи твърде често или 
твърде дълго.
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Отстраняване на неизправности
•	 Новият продукт може да е по-

голям от предишния. По-големите 
продукти ще работят по-дълго.

•	 Температурата в помещението 
може да е висока. >>> Продуктът 
обикновено ще работи по-дълго при 
висока температура в помещението.

•	 Продуктът може да е включен 
наскоро или нов хранителен 
продукт да е поставен вътре. >>> 
На продуктът ще му отнеме повече 
време, за да достигне зададената 
температура, когато е наскоро 
включен или в него е поставен 
нов хранителен продукт. Това е 
нормално.

•	 В продукта скоро може да са били 
поставени големи количества 
гореща храна. >>> Не поставяйте 
гореща храна или напитки в 
хладилника.

•	 Вратите са отваряни често или са 
били държани отворени дълго. >>> 
Движещият се вътре топъл въздух 
ще позволи на продукта да работи 
по-дълго. Не отваряйте твърде често 
вратите.

•	 Вратата на фризера или хладилника 
може да е открехната. >>> Уверете 
се, че вратите са напълно затворени.

•	 Зададената температура може да 
е твърде ниска. >>> Задайте по-
висока температура и изчакайте 
продукта да достигне настроената 
температура.

•	 Шайбата на вратата на хладилника 
или фризера може да е замърсена, 
износена, счупена или да не е 
поставена правилно.  >>> Почистете 
или сменете шайбата. Повредената/
износена шайба на вратата ще 
доведе до по-продължителна 
работа на продукта, за да се запази 
текущата температура.

Температурата във фризера е твърде 
ниска, но температурата в хладилника е 
достатъчна.

•	 Твърде ниска зададена 
температура във фризерното 
отделение. >>> Задайте по-
висока температура във 
фризернотот отделение и 
проверете отново.

Температурата в хладилника е твърде 
ниска, но температурата във фризера е 
достатъчна.

•	 Твърде ниска зададена 
температура в хладилното 
отделение. >>> Задайте по-
висока температура във 
фризернотот отделение и 
проверете отново.

Съхраняваните в хладилното отделение 
хранителни продукти са замразени.

•	 Твърде ниска зададена 
температура в хладилното 
отделение. >>> Задайте по-
висока температура във 
фризернотот отделение и 
проверете отново.

Температурата в хладилника или фризера е 
твърде висока.
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•	 Твърде висока зададена 
температура в хладилното 
отделение. >>> Зададената 
температура в хладилното 
отделение влияе и 
на температурата във 
фризерното отделение.. 
Промяна на температурата 
на охладителя или фризер 
отделение и изчакайте, 
докато температурата на 
свързаните отделения 
достигне подходящо ниво.

•	 Вратите са отваряни често 
или са били държани 
отворени дълго. >>> Не 
отваряйте твърде често 
вратите.

•	 Вратата може да е открехната. 
>>> Напълно затворете 
вратата.

•	 Продуктът може да е включен 
наскоро или нов хранителен 
продукт да е поставен вътре. 
>>> Това е нормално. На 
продукта ще му отнеме 
повече време, за да достигне 
зададената температура, 
когато е наскоро включен 
или в него е поставен нов 
хранителен продукт.

•	 В продукта скоро може да 
са били поставени големи 
количества гореща храна. >>> 
Не поставяйте гореща храна 
или напитки в хладилника.

Разклащане или шум.
•	 Теренът не е равен или 

устойчив. >>> Ако продуктът 
се тресе, когато се премества 
бавно, настройте крачетата 
за балансиране на продукта. 
Уверете се, че основата е 
достатъчно устойчива да 
издържи продукта.

•	 Всички предмети, поставени 
върху хладилника, може 
да предизвика шум. >>> 
Отстранете всички предмети, 
поставени върху продукта.

Продуктът издава шум на течаща, изтичаща 
и пръскаща течност.

•	 Принципите на 
функциониране на продукта 
включват течни и газови 
потоци. >>> Това е нормално 
и не е неизправност.

От продукта се чува звук на вятър.
•	 Продуктът използва 

вентилатор за процеса на 
охлаждане. Това е нормално и 
не е неизправност.

Има конденз по вътрешните стени на 
продукта.

•	 Горещото или влажно време 
ще увеличи леда и конденза. 
Това е нормално и не е 
неизправност.

•	 Вратите са отваряни често 
или са били държани 
отворени дълго. >>> Не 
отваряйте вратите твърде 
често; ако е отворена, 
затворете вратата.

•	 Вратата може да е открехната. 
>>> Напълно затворете 
вратата.
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Има конденз върху екстериора на продукта 

или между вратите.
•	 Времето на околната среда 

може да е влажно, това е 
съвсем нормално при влажно 
време. >>> Кондензът ще се 
разсее, когато влажността на 
въздуха намалее.

Интериорът мирише лошо.
•	 Продуктът не се почиства 

редовно. >>> Почистете 
вътрешността редовно, 
използвайки гъба, топла вода 
и газирана вода.

•	 Някои съдове и опаковъчни 
материали може да 
предизвикат миризми. 
>>> Използвайте съдове и 
опаковъчни материали без 
мирис.

•	 Храната е поставена в 
неправилен съд. >>> 
Съхранявайте храната 
в затворени съдове. 
Микроорганизмите могат 
да се разпространят извън 
незапечатани хранителни 
продукти и да причинят лоши 
миризми.

•	 Отстранете всякакви 
развалени храни или такива 
с изтекъл срок на годност от 
продукта.

Вратата не се затваря.
•	 Хранителните пакети може 

да блокират вратата. >>> 
Преместете всички продукти, 
блокиращи вратите.

•	 Продуктът не е в изцяло 
изправено положение 
върху пода. >>> Настройте 
крачетата, за да балансирате 
продукта.

•	 Теренът не е равен или 
устойчив. >>> Уверете се, 
че основата е достатъчно 
устойчива и равна, за да 
издържи продукта.

Отделението за зеленчуци е заседнало.
•	 Хранителните продукти може 

да са в контакт с горната 
част на чекмеджето. >>> 
Преподредете хранителните 
продукти в чекмеджето.

Ако Повърхностите На Уреда Са 
Горещи
•	 Докато уредът работи, могат 

да се наблюдават високи 
температури между двете 
врати, страничните панели 
и задната решетка. Това 
е нормално и не изисква 
сервизна услуга!Бъдете 
внимателни, когато докосвате 
тези зони.

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако 
проблемът не бъде отстранен, 
след като следвате инструкциите в 
този раздел, свържете се с вашия 
доставчик или с оторизиран сервиз. 
Не се опитвайте да ремонтирате 
уреда.
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