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Хладилник - Фризер 
Инструкции за употреба 



Моля, първо да прочетете това ръководство! 
Уважаеми клиенти, 
Надяваме се, че вашият продукт, произведен в съвременни фабрики и 
проверен при най-стриктни процедури за контрол на качеството, ще ви 
осигури ефективна работа. 
Ето защо, преди да използвате продукта, прочетете цялото ръководство 
за употреба внимателно и го запазете за справка в бъдеще. Ако 
предоставяте продукта на някой друг, дайте му и ръководството за 
употреба. 

Това ръководство ще ви помогне да използвате уреда по най-бърз и 
безопасен начин. 
• Прочетете ръководството преди да монтирате и да работите с уреда. 
• Уверете се, че сте прочели инструкциите за безопасност. 
• Пазете ръководството на лесно достъпно място, тъй като може да ви 
потрябва на по-късен етап. 
• Прочетете и останалите документи, предоставени ви с продукта. 

Помнете, че това ръководство за употреба може да се отнася за няколко 
модела. Разликите между моделите са посочени в ръководството. 

Легенда на символите 

В ръководството са използвани следните символи: 

Важна информация или полезни съвети за употреба. 

Предупреждения при опасност за живота или имуществото. 

Предупреждения за електрическо напрежение. 
 

ВНИМАНИЕ! 
 

Вашия апарат съдържа хладилна течност R600a (запалим само при определени 
условия) газ от естествен произход който е силно съвместим със изискванията 
за опазване на околната среда. За да осигурите нормална работа на Вашият 
уред моля спазвайте следните правила: 
 Осигурете нормална вентилация на уреда. 
 Не използвайте механични устройства за размразяване на уреда, освен тези 

препоръчни от производителя. 
 Не наранявайте хладилната верига. 
 Не използвайте електрически уреди вътре в апарата. 
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Вашият хладилник 1 

Фигурите, в настоящето ръководство за употреба, са схематични и може да 
не отговарят точно на вашия уред. Ако споменатите части липсват във вашия 
уред, то те важат за други модели. 
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  1. Контролен панел 
2. Вътрешна лампичка 

  3. Вентилатор за прясна храна 
4. Регулируеми рафтове за корпуса 
5. Рафт за вино 

  6. Кошчето за млечни 
  7. Корица стъкло 
  8. Контейнери за салати 
  9. Подложка за тавичката за лед и 

тавичка за лед 

10. Отделение за бързо замразяване 
11. Отделения за съхранение на 

замразени храни 
12. Регулируеми предни крачета 
13. Рафт за буркани 
14. Воден резервоар на диспенсера 
15. Рафт за бутилки 

16. Вентилатор на фризера 



 
Важни предупреждения относно безопасността 2 

Моля, прегледайте следната 
информация. Неспазването на тази 
информация може да доведе до 
наранявания или материални щети. В 
противен случай всякаква гаранция и 
отговорност стават невалидни. 
Оригинални резервни части ще бъдат 
предоставяни 10 години след датата 
на покупка на продукта. 
 

Предназначение 
 Този продукт е предназначен да 
се използва в закрити помещения, като 
например вкъщи; 
• в затворена работна среда като 
например магазин и офиси; 
• в затворени сгради за настаняване на 
хора, като например вили, хотели, 
пансиони. 
• Той не бива да се използва навън. 
 

Обща безопасност 
• Когато решите да изхвърлите 
продукта, препоръчваме да се 
консултирате с оторизирания сервиз за 
да получите нужната информация за 
това, както и с оторизираните власти. 
• Консултирайте се с оторизирания 
сервиз по всякакви въпроси и 
проблеми, свързани с хладилника. Не 
се опитвайте да поправяте сами или 
да позволявате друг да прави това без 
да предупредите оторизирания сервиз. 
• За продукти с фризерно отделение; 
Не яжте сладолед или кубчета лед 
веднага след като ги извадите от 
фризерното отделение! (Това може да 
доведе до измръзване в устата ви.) 

• За продукти с фризерно отделение; 
Не поставяйте бутилирани или 
консервирани течности във 
фризерното отделение. В противен 
случай те може да се пръснат. 

•   Не пипайте замразената храна с 
ръце; тя може да се залепи за 
ръката ви. 

• Изключете хладилника от 
контакта преди почистване или 
размразяване. 

• Не бива никога да използвате пара и 
парни почистващи материали при 
почистването и разлеждането на 
хладилника. Парата може да влезе в 
контакт с електрическите части и да 
предизвика късо съединение или 
токов удар. 

•   Никога не използвайте частите 
на хладилника, като например 
вратата за подпора или за 
стъпване. 

• Не използвайте електрически уреди 
вътре в хладилника. 

• Не повреждайте частите, където 
циркулира охладителя с пробивни 
или режещи инструменти. 
Евентуалното изтичане на 
охладител при пробиване на 
каналите на изпарителя, 
удълженията на тръбата или 
покритието върху повърхността 
може да предизвика раздразнения 
на кожата или нараняване на очите. 

• Не покривайте и не блокирайте с 
предмети вентилационните отвори 
на хладилника. 

• Електрическите устройства трябва 
да се ремонтират само от 
оторизирани лица. Ремонтът, 
извършен от некомпетентно лице 
може да създаде риск за 
потребителя. 
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 • В случай на каквато и да е повреда или 
по време на поддръжка и ремонт, 
изключете хладилника от 
електрическото захранване, като 
изключите съответния предпазител или 
извадите щепсела от контакта. 

• Не дърпайте за кабела когато искате да 
извадите щепсела от контакта. 

• Високоградусови спиртни напитки 
трябва да се поставят в хладилника 
само вертикално и плътно затворени. 

• Никога не съхранявайте спрейове 
съдържащи възпламеними или 
експлозивни вещества в хладилника. 

• Не използвайте механични устройства 
или други средства, за да ускорите 
процеса на размразяване, освен 
посочените от производителя. 

• Този уред не е предназначен за 
употреба от лица с физически, 
сензорни или умствени разстройства 
или лица без опит и познания 
(включително деца), освен ако те не са 
наблюдавани или инструктирани 
относно употребата на уреда от 
отговорно за безопасността им лице. 

• Не използвайте хладилника ако е 
повреден. Ако имате някакви съмнения, 
се обърнете към сервизния агент. 

• Електрическата безопасност на 
хладилника е гарантирана само ако 
заземяването на ел. инсталация в дома 
ви отговаря на съответните стандарти. 

• Излагането на продукта на дъжд, сняг, 
слънце и вятър представлява опасност 
от електрическа гледна точка. 

• Свържете се с оторизирания 
сервиз при повреда в захранващия 
кабел за да избегнете всякакъв 
риск. 

• Никога не включвайте хладилника в 
контакта по време на инсталация. В 
противен случай съществува риск за 
живота или от сериозно нараняване. 

 

• Тзи хладилник е предназначен само за 
съхранение на хранителни продукти. 
Той не бива да се ползва за никакви 
други цели. 

• Етикетът с технически спецификации е 
разположен въхру лявата вътрешна 
стена на хладилника. 

• Никога не свързвайте хладилника с 
енергоспестяващи системи; те могат да 
повредят хладилника. 

• Ако на хладилника има синя светлина, 
не разглеждайте синята светлина с 
оптически устройства. 

• За ръчно контролирани хладилници, 
изчакайте поне 5 минути за да 
рестартирате хладилника след 
прекъсване в захранването. 

• Това упътване за употреба трябва да се 
предаде на новия собственик ако 
уредът бъде продаден на други лица. 

• Внимавайте да не повредите 
захранващия кабел при 
транспортирането на хладилника. 
Огъванет на кабела може да дведе до 
пожар. Никога не поставяйте тежки 
предмети върху захранващия кабел. 

• Не пипайте щепсела с мокри ръце 
когато включвате уреда в контакта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Не включвайте хладилника в 

разхлабени контакти. 

• По причини на безопаснотта по 

външността или вътрешността на уреда 

не бива да се пръска директно вода. 
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• Не пръскайте субстанции, съдържащи 
възпламеними газове от рода на 
пропан газ в близост до хладилника за 
да избегнете риска от пожар и 
експлозия. 

• Никога не поставяйте съдове, пълни с 
вода върху хладилника, тъй като това 
може да доведе до токов удар или 
пожар. 

• Не препълвайте хладилника с 
прекалено много хранителни продукти. 
Ако е препълнен, хранителните 
продукти може да паднат и да ви 
наранят или да повредят хладилника 
при отваряне на вратата. 

• Никога не поставяйте предмети върху 
хладилника; в противен случай те може 
да изпаднат при отварянето и 
затварянет на вратата на хладилника. 

• Тъй като се нуждаят от точно 
определена температура на 
съхранение (ваксини, температурно-
зависими лекарства, научни материали, 
и др.) не бива да се държат в 
хладилника. 

• Ако не бъде използван дълго време, 
хладилникът трябва да бъде изключен 
от контакта. Възможно е неизправност 
в захранващия кабел да доведе до 
пожар. 

• Накрайникът на щепсела трябва да 
бъде редовно почистван със сух парцал 
за да се избегне риска от пожар. 

• Хладилникът може да мърда ако 
регулируемите крачета не са стабилно 
закрепени на пода. Стабилното 
закрепване на регулируемите крачета 
на пода може да предпази хладилника 
от мърдане. 

• При преместването на хладилника, не 
го хващайте за дръжката на вратата. В 
противен случай тя може да се откъсне. 

• Ако се налага да поставите уреда до 
друг хладилник или фризер, 
разстоянието между двата уреда 
трябва да е поне 8см. В противен 
случай прилежащите странични стени 
може да се навлажнят 

За продукт с воден 
разпределител; 

Налягането на водата трябва да е поне 
1 бар. Налягането на водата трябва да 
е под 8 бара. 

• Използвайте само питейна вода. 

Защита от деца 

• Ако на вратата е поставена ключалка, 
ключът трябва да се държи далеч от 
достъпа на деца. 

• Децата трябва да бъдат надзиравани 
за да се избегне играене с уреда. 

 

Съвместимост с Директивата 

за изхвърляне на отпадъчни 

продукти 

Символът  върху продукта или 
опаковката означава, че продуктът не 
бива да се третира като битов отпадък. 
Вместо това трябва да се предаде в 
цъответния център за рециклиране на 
електрически и електронни уреди. 
Изхвърляйки този продукт по правилен 
начин, вие спомагате за 
предодвратяване на потенциални 
негативни последици за околната 
среда и човешкото здраве, които биха 
били причинени от неправилното 
изхвърляне на този продукт. За повече 
информация относно рециклирането 
на този продукт, моля обърнете се към 
местните власти, службата за 
събиране на битови отпадъци или 
магазина, където сте закупили 
продукта. 
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Информация за опаковъчните 
материали 

Опаковъчните матгериали на 
продукта са произведени от 
рециклируеми материали съгласно 
нашите национални наредби за 
опазване на околната среда. Не 
изхвърляйте опаковъчните материали 
заедно с битовите и други отпадъци. 
Занесете ги в пунктовете за събиране 
на опаковъчни материали, определени 
от местните власти. 
Не забравяйте... 

Всяка рециклиране на материал е 
много важно за природата и нашето 
национално богатство. 

Ако искате да допринесете за 
намаляването на цените на 
опаковъчните материали, можете да 
се консултирате с вашата организация 
по опазване на околната среда или 
общината, на чиято територия 
живеете. 

Предупреждение на Агенцията 
по здравеопазване 

Ак охлаждащата система на 
уреда ви съдържа R600a: 

Този газ е запалим. Затова 
внимавайте да не повредите 
охладителната система и тръбите при 
употреба и транспорт. В случай на 
повреда, дръжте продукта далеч от 
потенциални източници на огън, което 
може да доведе до подпалването на 
уреда и проветрявайте стаята, където 
се намира той. 

Типът газ, използван в продукта, е 
обозначен на страничната табелка с 
данни върху вътрешната лява страна 
на хладилника. 

Никога не изхвърляйте уреда в огън. 
 

Неща, които да направите с цел 
пестене на енергия 

• Не оставяйте вратите на 
хладилника отворени за дълго. 

Не прибирайте горещи храни и 
напитки в хладилника. 

• Не препълвайте хладилника за да не 
се затруднява въздушната 
циркулация вътре в него. 

• Не инсталирайте хладилника под 
пряка слънчева светлина или в 
близост до уреди, излъчващи 
топлина, като фурни, съдомиялни 
машини или радиатори. Хладилникът 
ви трябва да се инсталира поне на 30 
см разстояние от топлинни източници 
и на поне 5 см от електрически фурни. 

• Дръжте храната в затворени 
контейнери. 

• Можете да заредите максимално 
количество храна във фризерното 
отделение на хладилника, като 
извадите чекмеджетата на 
отделението. Декларирана стойност 
на енергийната консумация на 
хладилника е определена при фризер 
с извадени чекмеджета. Няма никаква 
опасност да използвате рафт или 
чекмедже в зависимост от формата и 
размера на хранителните продукти 
които замразявате. 

• Разлеждането на замразена храна в 
хладилника ще осигури както пестене 
на енергия, така и ще запази 
качеството на хранителните продукти. 

 В случай, че информацията, която я 
дадена в инструкцията за употреба, не 
е взета под внимание, производителят 
не поема никаква отговорност. 
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Монтаж 3 

Неща, на които да обърнете 
внимание, когато местите 
хладилника 

1. Вашият хладилник трябва да се 
изключи. Преди транспортиране на 
вашия хладилник, той трябва да 
бъде изпразнен и почистен. 

2. Преди да бъде опакован отново, 
рафтовете, аксесоарите, 
разделителите и др във вашия 
хладилник трябва да се фиксират с 
лепенки и да се осигурят срещу 
въздействия. Пакетът трябва да 
бъде завързан с дебела лента или 
стабилни въжета и правилата за 
транспортиране, написани на 
опаковката, трябва да се спазват 
стриктно. 

3. Оригиналната опаковка и изолиращи 
материали трябва да се запазят за 
бъдещо транспортиране или 
преместване. 

Преди да пуснете 
хладилника, 

Преди да започнете да използвате 
вашия хладилник, проверете 
следното: 

1. Почистете вътрешността на 
хладилника, както е препоръчано в 
раздел "Поддръжка и почистване". 

2. Включете щепсела на хладилника в 
контакта. Когато вратата на 
хладилника е отворена, вътрешната 
лампичка на хладилника ще свети. 

3. Когато започне да работи 
компресорът, ще се чува звук. 
Нормално е течността и газовете в 
охладителната система да издават 
шум, дори компресорът да не 
работи. 

4. Предните ъгли на хладилника може 
да са топли на пипане. Това е 
нормално. Тези части са 
проектирани да бъдат топли с цел 
избягване на кондензацията. 

 

Електрическо свързване 

Свържете хладилника към заземен 
контакт, който се предпазва от бушон с 
подходящ капацитет. Важно: 
Свързването трябва да бъде 
направено в съответствие с наредбите 
в страната. 
Щепселът трябва да е лесно достъпен 
след монтажа. 
Електрическата безопасност на 
хладилника е гарантирана само ако 
заземяването на ел. инсталация в 
дома ви отговаря на съответните 
стандарти. 
Мощността, дадена на етикета, който 
се намира на лявата вътрешна част на 
вашия уред, трябва да бъде равна на 
мощността на вашата мрежа. 
При свързването не бива да се 
ползват удължители и 
разклонители. 

 Ако кабелът е повреден , той 
трябва да се подмени от 
квалифициран техник.  

 Нетрябвадасеработи с 
продукта,преди той да бъде заменен! 
Съществува опасност от токов удар! 

Изхвърляне на опаковъчните 
материали 

Опаковъчните материали може да 
представляват опасност за децата. 
Дръжте опаковъчните материали 
далеч от достъпа на деца или ги 
изхвърлете разделно, в съответствие с 
указанията за изхвърляне на отпадъци 
на вашите местни власти. Не ги 
изхвърляйте заедно с вашите битови 
отпадъци, изхвърлете опаковъчните 
материали на местата, посочени от 
местните власти. 

Опаковката на вашия хладилник е 
изработена от рециклируеми 
материали. 
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Изхвърляне на стария 
ви хладилник 

Изхвърлете стария си уред така, че 
да не навредите на околната среда. 
• Може да се консултирате с 

оторизирания търговец или центъра 
за събиране на отпадъци във вашата 
община относно изхвърлянето на 
хладилника ви. 

Преди да изхвърлите хладилника 
ви, отрежете кабела и, ако вратата е 
със заключалки, ги направете 
неизползваеми, така, че да предпазите 
децата от всякакви евентуални 
рискове. 

Поставяне и монтиране 

 Ако  вратата на стаята , където ще  
инсталирате хладилника, не е 
достатъчно широка, за да мине уредът 
през нея, се обадете в оторизиран 
сервиз, за да свалят вратите на 
хладилника и го вкарайте странично 
през вратата. 
1. Инсталирайте хладилника на място, 

където може лесно да се ползва. 
2. Дръжте хладилника далеч от 

топлинни източници, задушни места 
и пряка слънчева светлина. 

3. Трябва да осигурите добра 
вентилация около хладилника за да 
може той да работи ефективно. Ако 
ще монтирате хладилника в ниша в 
стената, трябва да има поне 5 см 
разстояние от тавана и стената. Не 
поставяйте уреда върху черги, 
килими и пр. 

4. Поставете хладилника върху равна 
подова повърхност за да се избегне 
клатене на уреда. 

 

 

Подмяна на осветителната 
лампичка 

За да подмените лампичката/LED в 
хладилника, моля, обадете се в 
оторизирания сервиз. 
Лампата(ите) в този уред не са 

подходящи за осветление в битови 
помещения. Предназначението на тази 
лампа е да помага на потребителя да 
оставя хранителни продукти в 
хладилника/фризера по безопасен и 
удобен начин. 
Лампите, използвани в този уред, 
трябва да издържат на екстремни 
физически условия като температура 
под -20°С. 
 

Обръщане на вратите 
 

Вратата на хладилника е проектирана 
да се монтира и от двете страни за 
ваше удобство. Ако искате да смените 
посоката на отваряне, се обадете в 
най-близкия оторизиран сервизен 
център. 
 

Регулиране на крачетата 

Ако хладилникът ви не е балансиран; 
  Може да балансирате вашия 

хладилник, като завъртите предните 

крачета, както е показано на 

илюстрацията. Ъгълът, където е крака 

се понижава при завъртане по посока 

на черната стрелка и се увеличава при 

завъртане в обратната посока. 

Процесът се улеснява ако някой ви 

помогне като повдигне леко 
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Подготовка 4 

• Хладилникът ви трябва да се 
инсталира поне на 30 см разстояние 
от топлинни източници като котлони, 
фурни, централно парно, на поне 5 
см от електрически печки и не 
трябва да се излага на пряка 
слънчева светлина. 

• Проверете дали вътрешността на 
хладилника е почистена изцяло. 

• Ако два хладилника се инсталират 
един до друг, трябва да има поне 2 
см разстояние помежду им. 

• Когато използвате хладилника за 
първи път, следвайте следните 
указания през първите 6 часа. 

• Вратата не бива да се отваря 
често. 

• Хладилникът трябва да работи 
празен, без храна в него. 

• Не изключвайте хладилника от 
щепсела. Ако има прекъсване на 
захранването, което не можете да 
контролирате, моля прочетете 
предупрежденията в раздел 
“Възможни решения на възникнали 
проблеми”. 

• Този уред е проектиран да работи на 
температури на средата до 43°C 
(109°F). 

 



 
Употреба на хладилника ви 
 

5 

11   BG 

Панел на индикатора 
 

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. Спиране на захранването / Висока 
температура /Предупреждение за 
грешка 

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. 
 

Моля, ако забележите, че този 
индикатор свети, направете справка с 
раздела „препоръчани средства за 
отстраняване на проблеми“ от вашето 
ръководство. 

2. Енергоспестяваща функция 
(изключен дисплей):  
Ако се държат вратите на продукта 
затворен за функция пестене на 
енергия от дълго време се активира 
автоматично след 1 минута и 
икономия на енергия символ е 
осветен. (  ) Когато 
енергоспестяващата функция е 
активирана, всички символи на 
дисплея, различни от символа на 
енергоспестяването ще загаснат. Ако 
при активирана енергоспестяваща 
функция, се натисне някой бутон или 
се отвори вратата на уреда, 
енергоспестяващият режим се 
изключва, а символите на дисплея се 
показват.  

Енергоспестяващата функция се 
активира по време на доставката от 
фабриката и не може да бъде 
отменена. 

*Опция: Цифрите в това ръководство за потребителя са ориентировъчни и 
може да не съответстват напълно на вашия продукт. Ако вашият продукт не 
съдържа съответните елементи, то информацията се отнася за други модели. 
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3. Функция за бързо охлаждане 
Натиснете този бутон, за да включите 
или изключите бързо готино функция. 

(  ) 

 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. 

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

Тази функция не се запазва в 
паметта на хладилника при 
прекъсване на 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, 1,  8...т.н. 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 режимът на 
функцията( ) 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 продължават да се 
охлаждат според зададената 
температура.  

 

За да отмените тази функция, 
натиснете бутона на функция 
„Ваканция“ отново.  

6. Аларма за 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 клавишите  
Натиснете бутона за заключване на 

клавишите ( 3’’) 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 
секунди. Символът за заключване на 
клавишите ще изгасне и режимът за 
заключване на клавишите ще се 
деактивира.  

Ако искате да предотвратите промяна 
на температурните настройки на 
хладилника, натиснете бутона за 

заключване на клавишите ( 3’’).  

8. Еко охлаждане  
Натиснете и задръжте, еко размита 
бутон един пъти, за да активирате еко 
неясна функция. Хладилникът ще 
започне да работи в най-
икономичният режим най-малко след 6 
часа, а индикаторът за икономична 
употреба ще се включи, когато 

функцията е активна ( ). Натиснете и 
задръжте за 3 секунда бутона „Еко 
охлаждане“, за да деактивирате 
функцията „Еко охлаждане“.  

Този индикатор свети 6 часа, след 
като функцията за еко охлаждане е 
активирана. 
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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 в отделението на 

фризера.( )  

10. Icematic изключен индикатор 
(само за продукти с icematic 
машина) 

Показва, кога образуването на лед е 
включено или изключено. (0/03’’) 
Когато 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.  

 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, 
отделението на фризера 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 (само за 
продукти с icematic машина). 
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.  
 

Ако не изключите бързото 
замразяване, то ще се изключи от 
само себе си след 25 часа или когато 
хладилното отделение достигне 
нужната температура.  

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

Двойно охладителна система 
 

 Хладилникът ви е оборудван с две 
отделни охладителни системи, които 
охлаждат отделението за пресни 
храни и отделението на фризера. По 
този начин въздухът в отделението за 
пресни храни и във фризерното 
отделение не се смесват. 
Благодарение на тези две отделни 
системи за охлаждане, скоростта на 
охлаждане е много по-висока в 
сравнение с други хладилници. 
Миризмите в отделенията не се 
смесват. Това осигурява и 
допълнителна икономия на енергия 
тъй като разлеждането се извършва 
поотделно. 
 



 

Употреба на водния диспенсър 

*опция 
 

 Нормално е водата в първите 
няколко чаши вода, сипани от 
диспенсъра да е топла. 

Ако водният диспенсър не е 
използван дълго време, изхвърлете 
първите няколко чаши вода, до 
получаването на 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. 

Моля забележете, че водната 
струя зависи от натиска, който 
оказвате върху 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. 
 

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. 

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.  
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 Гаранционното обслужване не 
покрива повреди от такава употреба. 
Някои химически вещества и добавки, 
съдържащи се в тези 
напитки/течности може да повреди 
водния резервоар. 

Използвайте само чиста питейна 
вода. 

 Резервоарът за вода има капацитет 
3 литра; не го препълвайте. 
 

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. 
 

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

 
 
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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4. Максималният обем замразена 
храна се постига като чекмеджетата и 
капакът на горния рафт във 
фризерното отделение не се 
използват. Разходът на енергия на 
уреда е измерен при напълно зареден 
фризер без използване на 
чекмеджетата и горния капак. 
5. Препоръчително е да поставяте 

хранителни продукти върху горния 

рафт на фризера за първоначално 

замразяване. 
 

Кошчето за млечни продукти 
(хладилно хранилище) 
 

 Кошчето за млечни продукти 

(хладилно хранилище) осигурява по-

ниска температура в отделението на 

хладилника.  Използвайте този кош за 

съхранение на деликатеси (салам, 

колбаси, млечни продукти и др.), които 

изискват по-ниска температура на 

съхранение или месо, пиле или рибни 

продукти за незабавна консумация.  

Не съхранявайте плодове и зеленчуци 

в този кош.   

Замразяване на пресни 
продукти 

• За предпочитане е храните да се 
увият или покрият преди поставянето 
им в хладилника. 
• Горещата храна трябва да се остави 
да изстине до стайна температура 
преди да я приберете в хладилника. 
• Хранителните продукти, които 
желаете да замразите, трябва да са 
пресни и с добро качество. 
• Хранителните продукти трябва да се 
разделят на части съобразно 
дневните или порционните нужди на 
семейството. 
• Хранителните продукти трябва да се 
опаковат херметично, за да се 
предпазят от изсушаване дори и при 
краткотрайно съхранение. 
• Материалите, които се използват за 
опаковка, трябва да са издръжливи на 
късане, студ, влага, миризма, мазнини 
и киселини, а също така 
херметизиращи. Освен това, те трябва 
да са добре затворени и направени от 
лесно-използваеми материали, 
подходящи за дълбоко замразяване. 
• Замразените храни трябва да се 
употребяват веднага след 
размразяване и никога да не се 
замразяват повторно. 
• Спазвайте следните инструкции за 
постигане на най-добри резултати. 
1. Не замразявайте прекомерно 
големи количества храна наведнъж. 
Качеството на храната се запазва най-
добре, когато тя може да се замрази 
изцяло, възможно най-бързо. 
2. Внимавайте да не смесите вече 
замразените храни с пресни. 
3. Уверете се, че суровите храни не са 
включени контакт с варени храни в 
хладилника. 
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Фризерно 
отделение 
Регулиране 

Хладилно 
отделение  
Регулиране 

Обяснения 

-18 или  4°C Това е препоръчителната нормална 
настройка. 

-20°C -22 или -24°C 4°C Тези настройки се препоръчват когато 
външната температура превишава 30°C. 

Бързо замразяване 4°C Използвайте когато искате бързо да 
замразите храна. Хладилникът се връща 
в предишния режим при завършване на 
процеса. 

-18°C или по-
студено 

2°C Ако намирате, че хладилното отделение 
не е достатъчно студено заради топлите 
температурни условия или честото 
отваряне и затваряне на вратата. 

-18°C или по-
студено 

Бързо 
охлаждане 

Може да го използвате когато 
хладилното отделение е препълнено 
или желаете да охладите храната по-
бързо. Препоръчително е да активирате 
функцията 4-8 часа п0реди да поставите 
храната. 

 
 

Препоръки за съхраняване на 

замразени храни 

 Предварително опаковани в търговската 

замразени храни трябва да се съхранява в 

съответствие с инструкциите на 

производителя на замразени храни в 

замразен отделение за съхранение на 

хранителни продукти. 

 За да се осигури високо качество 

доставени от производителя на замразени 

храни и търговец на дребно на храни се 

поддържа, трябва да се отбележи 

следното: 

 1. Поставете пакети във фризера като 

възможно най-бързо след покупката.  

    2. Уверете се, че съдържанието на 

пакета са етикетирани и дата. 

 3. Да не се превишава "Използване С", 

"Най-добър Преди "дати върху опаковката. 
 

Размразяване 

Отделението за фризер размразява 

автоматично. 

Поставянето на храната 

Фризерно 

отделение 

рафтове 

Разни замразени 

храни като месо, риба, 

сладолед, зеленчуци 

и т.н. 

Поставка за 

яйца 
яйце 

Хладилно 

отделение 

рафтове 

Храни в тави, покрити 

плочи и затворени 

съдове 

рафтове 

Хладилно 

отделение 

врати 

Малък и пакетирана 

храна или напитки 

(като мляко, плодов 

сок и бира) 

отчетливи 
Зеленчуците и 

плодовете 

Fresh 

отделение 

зона 

Деликатеси продукти 

(сирене, масло, салам 

и т.н.) 
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Препоръки за отделението за 

oтделение за пресни храни 

*опция 

• Не позволявайте храната да докосва 
температурния сензор в отделението 
за свежи храни. За да позволите на 
отделението за свежи храни да запази 
идеалната си температура за 
охлаждане, сензорът не трябва да е 
закрит от храната. 
• Не слагайте гореща храна в уреда. 
 

Препоръки за съхранение 
на замразени храни 

Предварително замразените 
промишлени хранителни продукти 
трябва да се съхраняват според 
указанията на производителя за 

 ( 4-звездно) отделение за 
съхранение на замразени храни. 
• За да сте сигурни, че високото 
качество, осигурено от производителя 
и търговеца, ще бъде запазено, 
трябва да помните следното: 
1. Прибирайте пакетите във фризера, 
възможно най-бързо след покупката 
им. 
2. Проверете дали съдържанието им е 
с етикет и дата на производство. 
3. Не превишавайте срока на 
годност, посочен на опаковката. 
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Поддръжка и почистване 6 

Предпазване на пластмасовите 
повърхности 

 Не слагайте течни мазнини или 
готвени в мазнина ястия в 
хладилника освен в затворен 
контейнер, тъй като те повреждат 
пластмасовите повърхности на 
хладилника. В случай на 
разливане или омазване на 
пластмасовите повърхности с 
мазнина, почистете и изплакнете 
съответната част от повърхността 
с топла вода. 

 

  Никога не използвайте газ, бензин или 

подобни вещества за почистване на 

уреда. 

 Препоръчваме ви, да изключите уреда 

от контакта преди почистване. 

 Никога не използвайте за почистване 

остри или абразивни материали 

сапун, домакински препарати, 

перилни препарати или полир. 

  Използвайте хладка вода, за да 

почистите корпуса на хладилника, и 

подсушете. 

  Използвайте влажна кърпа, натопена 

в разтвор от една супена лъжица сода 

бикарбонат в половин литър вода, за 

да почистите вътрешността, и 

подсушете. 

  Убедетесе,ченевлизаводав гнездото 

на лампичката и другите електрически 

елементи. 

Аковашиятхладилникнямадасеизползв

аза дълго време, извадете 

захранващия кабел от щепсела, 

извадете всичката храна, почистете 

хладилника и оставете вратата 

открехната. 

  Редовно проверявайте уплътненията 

на вратата, за да сте сигурни, че са 

чисти и че по тях няма хранителни 

остатъци. 

  За да свалите рафт от вратата, 

извадете всички продукти и го бутнете 

нагоре от основата му. 

 Никогане не използвайте почистващи 

препаратииливода със съдържание на 

хлор за почистване на външните 

повърхности и хромираните части на 

продукта.  
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Отстраняване на проблеми 7 

Хладилникът не работи 

• Щепселът не е включен в контакта правилно. >>>Включете безопасно 
щепсела в контакта. 
•  Може да е изгорял предпазителят на контакта, към който е свързан 
хладилника или главният предпазител. >>>Проверете предпазителя. 

Кондензация по странияната стена на хладилното отделение (МУЛТИЗОНА, 
КОНТРОЛ НА ОХЛАЖДАНЕТО и FLEXI ZONE). 

• Температурата на средата е много ниска. >>>Не монтирайте хладилника 
на места, в които температурата пада под 10°C. 
• Вратата е отваряна често. >>>Не отваряйте и затваряйте вратите на 
хладилника често. 
• В средата има висока влажност. >>> Не монтирайте хладилника в среда с 
висока влажност. 
• Течната храна се съхранява в контейнери без капак. >>>Не съхранявайте 
течна храна в контейнери без капак. 
• Вратата на хладилника е оставена открехната. >>>Затворете вратата на 
хладилника. 
• Термостатът е настроен на много ниска температура. >>>Настройте термостата 
на подходяща температура. 

Компресорът не работи 

• Защитният термостат на компресора се изключва при внезапно прекъсване 
в захранването или при включване и изключване от контакта тъй като 
налягането на охладителя в охладителната система на хладилника все още 
не е уравновесен. Хладилникът ще започне да работи след около 6 минути. 
Ако след този период от време хладилникът не почне да работи, се свържете 
със сервиза. 
• Хладилникът е в цикъл на размразяване. >>>Това е нормално за напълно 
автоматично размразяващ се хладилник. Цикълът на разлеждане се 
задейства периодично. 
• Хладилникът не е включен в контакта. >>>Уверете се, че щепселът пасва 
на контакта. 
• Температурните настройки не са зададени правилно. >>>Изберете 
правилни температурни настройки. 
• Налице е прекъсване на захранването. >>> Хладилникът се връща към 
нормален режим на работа, когато захранването се възстанови. 

Работният шум се увеличава когато хладилникът работи. 

• Оперативните характеристики на хладилника ви може да се променят в 
зависимост от промените на околната температура. Това е нормално и не е 
повреда. 

 

Моля, прегледайте този списък преди да се обадите в сервиза. Това ще ви спести 

време и пари. Този списък съдържа проблеми, които не са в резултат на дефетно 

производство или лоша употреба на материали. Някои от описаните тук 

характеристики може да не са налични на вашия продукт. 
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Хладилникът работи често или продължително време 

• Новият ви хладилник може да е по-широк от предишния. Големите 
хладилници работят по-дълго време. 
• Температурата в стаята може да висока.>>>Нормално е, уредът да работи по-
дълго време, когато се намира в по-топла среда. 
• Хладилникът може скоро да е включен в контакта или в него да има 
прекалено много храна. >>>Когато хладилникът наскоро е включен в контакта 
или в него има много храна, отнема по-дълго време достигането на зададената 
температура. Това е нормално. 
• Възможно е наскоро да сте поставили голямо количество топла храна в 
хладилника. >>>Не поставяйте топла храна в хладилника. 
• Вратите може да са били отваряни често или оставени открехнати за дълго 
време.>>>Топлият въздух, проникнал в хладилника, го кара да работи за по-
продължителни периоди Не отваряйте вратите често. 
• Вратата на хладилника или фризера може да е оставена открехната.>>> 
Проверете дали вратите са напълно затворени. 
• Хладилникът е настроен на много ниска температура.>>>Настройте 
хладилника на по-висок градус и изчакайте докато достигне температурата. 
• Уплътнението на вратата на хладилника или фризера може да е замърсено, 
износено, повредено или неправилно поставено. >>>Почистете или подменете 
уплътнението. Повреденото уплътнение кара хладилника да работи по-
продължително време за да поддържа температурата. 

Температурата във фризера е много ниска, докато температурата в 
хладилника е задоволителна. 

• Фризерът е настроен на много ниска температура. >>>Настройте 
температурата на фризера на по-висока температура и проверете. 

Температурата в хладилника е много ниска, докато температурата във 
фризера е задоволителна. 

• Хладилникът е настроен на много ниска температура. >>>Настройте 
температурата на хладилника на по-висока и проверете. 

Хранителните продукти, съхранявани в чекмеджетата на хладилното 
отделение са замръзнали. 

• Хладилникът е настроен на много висока температура. >>>Настройте 
температурата на хладилника на по-ниска и проверете. 

Температурата в хладилника или фризера е много висока. 

• Хладилникът е настроен на много висока температура. >>>Настройката на 
хладилника оказва влияние върху температурата във фризера. Променете 
температурата на хладилника и фризера и изчакайте, докато съответните 
отделения достигнат до задоволителна температура. 
• Вратите може да са били отваряни често или оставени открехнати за дълго 
време. >>>Не отваряйте често вратите. 
• Вратата е открехната. >>>Затворете вратата напълно. 
• Хладилникът наскоро е включен в контакта или в него има много храна. 
>>>Това е нормално. Когато хладилникът наскоро е включен в контакта или в 
него има много храна, отнема по-дълго време достигането на зададената 
температура. 
• Възможно е наскоро да сте поставили голямо количество топла храна в 
хладилника. >>>Не поставяйте топла храна в хладилника. 
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Вибрации или шум. 

• Подът не е равен и стабилен.>>>Ако хладилникът се тресе, когато се 
мести бавно, балансирайте го като регулирате крачетата. Уверете се, че 
подът е достатъчно здрав и равен и може да издържи хладилника и 
нивото. 
• Предметите, поставени върху хладилника, могат да вдигат 
шум.>>>Премахнете предметите, които сте поставили върху хладилника. 

От хладилника се чуват шумове, като от разливане на течност или спрей. 

• Потокът на течност и газ е в съответствие с оперативните принципи на 
вашия хладилник. Това е нормално и не е повреда. 

От хладилника се чува свирене 

• Вентилаторите се използват за охлаждане на хладилника. Това е нормално и 
не е повреда. 

Кондензация по вътрешните страни на хладилника. 

• Топлият и влажен климат повишават размразяването и кондензацията. 
Това е нормално и не е повреда. 
• Вратите може да са били отваряни често или оставени открехнати за дълго 
време. >>>Не отваряйте често вратите. Затворете ги, ако са отворени. 
• Вратата е открехната. >>>Затворете вратата напълно. 

Отвън на хладилника или между вратите се събира влага. 

• Възможно е въздухът да е влажен; това е нормално при влажен климат. 
Когато влажността във въздуха намалее, кондензираната вода ще изчезне. 

Лоша миризма в хладилника. 

• Не се извършва редовно почистване. >>>Почиствайте редовно 
вътрешността на хладилника с гъба, хладка или газирана вода. 
• Някой контейнери или опаковъчни материали може да пропускат 
миризма.>>>Използвайте различен контейнер или различна марка материали 
за опаковане. 
• Храната е поставена в хладилника в контейнери без капак. >>>Съхранявайте 
храната в затворени контейнери. Микроорганизмите излизащи от непокритите 
контейнери могат да причинят неприятна миризма. 
• Премахнете храните с изтекъл срок на годност и развалените храни от 
хладилника. 

Вратата не се затваря. 

• Опаковките с храна пречат на вратата да се затвори.>>> Преместете 
пакетите, които пречат на вратата. 
• Хладилникът не е изправен напълно върху пода. >>>Регулирайте крачетата, 
за да балансирате хладилника. 
• Подът не е равен или издръжлив. >>>Уверете се, че подът е равен, 
издръжлив и способен да издържи хладилника. 

Контейнерите за запазване на свежестта са заклещени. 

• Храната може да докосва горната част на чекмеджето. >>>Подредете отново 
храната в чекмеджето. 
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