
Μοντέλο 

За използване в домакинството  

РЪКОВОДСТВО  
   ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

ХЛАДИЛНИК-ФРИЗЕР 
 
 
 

Модел  

R-X670GE 
Благодарим Ви много за закупуването на хладилник Hitachi.                    

Този хладилник е предназначен за използване само в дома. 

Не използвайте този хладилник за производствени цели и/или 

каквато и да било цел, различна от съхранение на храна.. 

Моля, прочетете това ръководство по експлоатация внимателно и се 

погрижете за правилното използване на уреда. По-специално, преди 

използване непременно прочетете раздела “Препоръки по 

безопасността”         от настоящото ръководство.  

Моля, пазете това ръководство по експлоатация заедно с Вашата 

гаранционна карта. Предайте това ръководство по експлоатация 

заедно с хладилника, когато хладилникът се предава на трета 

страна и се използва на друго място, или когато се изпраща за 

рециклиране. 



Milk 
Tea 

Vienna 
sausage 

Температурата при джоба на вратата е леко висока. 

Rice 

Долен обем 

НАУЧЕТЕ ИМЕТО И ФУНКЦИЯТА НА ВСЯКА ЧАСТ 
Име на всяко отделение/Съхранявана храна 

 

Хладилно отделение  Стр.14 

Около 2˚C ~ 6˚C 

Вакуумно отделение Стр.16 

Около -1˚C ~ +1˚C 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 Отделение за лед 
                        Стр.18 

Около -20˚C ~ -18˚C 
 

   Обем за съхранение на лед 

Лед, произведен от 

автоматичен ледогенератор 

 

Горен/долен фризер 

                        Стр.20 

Около -20˚C ~ -18˚C 

Зеленчуци, плодове, напитки 

  Горен обем  

Необработени зеленчуци, малкиl 

зеленчуци, плодове и др. 

 

 
 

   Високи зеленчуци,   2L 

бутилки от PET и др. 

 
 
 

Mineral 
water 

 
  

 

Температурата на високото 
отделение за съхранение е 

малко по-висока. 

 
 

 
 

※ Горните температури са стандартни стойности при условие, че хладилникът е устойчив без 

съхранявана храна и при затворени врати, при околни температури от приблизително 32ºC, като 

настройката е “■■” както за хладилната, така и за фризерната камера. 

Листни зеленчуци (спанак, 

японски горчив спанак и др.), 

големи зеленчуци 

(зеле, маруля) и др. 

Изискване ● Съхранявайте храните в свободно наредено състояние. 

● Препоръчва се миришещи храни да се увиват. 

● Има грубо указание относно теглото на храните, които могат да се съхраняват. Стр.80 
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Hamburger 
Deep-fried chicken 

 Високо отделение за съхранение      
съхранение 

Пресни храни като месо, риба и морски продукти  

Вакуумът и платиненият катализатор предпазват от влошаване на свежестта  . 
Yogurt 

Охлаждане на храна 

New 
tea 
leaves 

Замразена храна/ сладо-

лед/ изсушена храна 

Отделение за  
зеленчуци  

Стр.22 

Около 4˚C ~ 8˚C 

b 
er 

Tea 



Забележка 

Забележка 

Функции на панела за управление 
 

Панелът за управление е разделен на две секции: 

Секция за дисплей в горната част и секция за опериране в долната част. 

Обикновено тези две секции са неосветени.     Докоснете за светване.                                                                

     Секцията за опериране е сензорен панел. Докоснете го за превключване на настройката. 

● Чрез            се светва панелът за управление и се показват текущите настройки. Текущите настройки се показват и когато врата на 
хладилното отделение бъде отворена. 

● Чрез отново в края на операцията се изключва осветлението на секциите за дисплей и опериране. 
Дори ако не докоснете , секциите за дисплей и опериране ще угаснат след приблизително 40 секунди за икономия на енергия , освен 
индикаторите за режима “Energy Saving” (енергоспестяване), “Freezer” (фризер), “Quick” (бързо), “Off” (изкл.), “Water” (вода), “Off” 
(изкл.) (Non-vacuum - безвакуумно), [операция “eco”], and [Door Open & Close (отваряне и затваряне на врата)]. 

● Секциите за дисплей и опериране светват, когато бъде отворена врата на хладилното отделение. Те угасват приблизително 15 секунди след 
като вратата бъде затворена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Реакцията на сензорния панел може да се изменя в зависимост от окръжаващата температура, влажност, физическо състояние на потребителя 
или работното състояние на съседното електрическо изделие. 

● Вдигнете пръст и докоснете панела отново, ако панелът не реагира, след като бъде докоснат . Може да се случи лъжливо откриване (може да 
бъде задържан натиснат), ако времевият интервал между докосвания на клавиши е твърде кратък. Реакцията на сензорния панел не се 
подобрява дори ако го натиснете силно. 

● Панелът може да не реагира, ако е мокър или замърсен. След отстраняване на замърсяването с мокра кърпа избършете водата със 
суха кърпа. 

● Докато врата на хладилното отделение е оставена отворена или секцията за дисплей примигва,  секцията за опериране остава неактивна, дори ако 
докоснете бутон.  

Информация 

Ще се включи, докато работи в режим “eco”. Стр.24 

Ще се включи при заключен панел за упр. Стр.25 

Мигане означава проблем. Стр.35 

Auto Door Светва, когато функцията Auto Door е включ .   Стр.12 

Water Ще се включи, когато водата в контейнера за вода спадне.                 Стр.19 

Door Светва при често отваряне или затв.на врата.       Стр.24 

 

※Всички индикаторни лампи са светнати за разяснение. 

Първо докосни. 

Настройка режим Енергоспест. Настройки за температурата              Настройка на ледогенератор Настройка режим охлаждане     Настройка вакуумно отделение 

+1˚C             Стр.17 

-1˚C              Стр.17 

“Off”   Стр.17 

(безвакуумно) 

“Delicious Frz” 
Стр.21 

“Freezer”      Стр.21 

“Veg”           Стр.23 

Стр19 

Стр18 

Стр19 

“Quick” 

“On” 

“Off” 

Нормално използвайте 

настройката  “■■”. 

Хладилно 
отделение  

                        Стр.14 

Фризерно отделение 
                        Стр.20 

Пестене на енергия чрез 
намаляване на охлаждащата 
мощност на всяко отделение 

“Save”  Стр.24 
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 За дисплей 
За опериране 



ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ 
Подготовка преди използване 

 

 Моля, разположете го, както е показано по-долу 
● Подът трябва да бъде твърд и равен. 

Положете дъска с дебелина 1 cm върху пода, ако хладилникът се инсталира върху килим, настилка „татами“, дюшеме или 
настилка от листи от PVC, която може да бъде хлътнала или обезцветена. 

● Разположете хладилника далеч от пряка слънчева светлина и топлина. 
● Не го разполагайте във влажни зони и осигурете добро проветряване. 

Това ще намали неблагоприятните ефекти върху охлаждащата мощност и ще снижи разходите за 
електричество. Това също така ще предпази хладилника от обезцветяване и ръждясване . 

● Мястото трябва да бъде отделено от друго оборудване. 
За избягване на смущения (шум / разпокъсан образ) върху телевизора и други явления, 
които може да са свързани с хладилника. 

※ За ефективно охлаждане оставете достатъчно пространство около хладилника за 
излъчване на топлина. 

※ Фактическият размер на централната част на основното тяло на  хладилника е малко по-голям от 
номиналния размер. Поради това предвидете достатъчно пространство около хладилника, когато 
го инсталирате. 

※ Гърбът на хладилника може да бъде разположен много близо до стената. 
Ако се тревожите за вибриращ шум или кондензация на роса върху гърба или обезцветяване или нечистотии 
върху стената поради висока влажност, инсталирайте хладилника така, че да се образува междина от 2 cm или 
повече. 

2  Фиксиране на хладилника 

 
Изисквано пространство над  
хладилника: 5cm или повече 

 
 
 
 
 

 
Изисквано пространство отдясно и 
отляво на хладилника: 1 cm или повече 

Регулируемите подпори, намиращи се в предните долни ъгли на хладилника, могат да се регулират чрез 
завъртането им за нивелиране на хладилника. (Използвайте доставените инструмент и 2 подложки) 

За да извадите капачката на 
опората хванете двата й края 
и издърпайте към себе си, 
прилагайки известна сила. 

   2  Поставете подложки под     

регулируемите подпори. 
Поставете подложки по регулируемите 
подпори еднакво, така че да могат да 
се нивелират. 

Снижете двете регулируеми 3  
3 подпори (лява и дясна) чрез    

завъртането им за фиксиране    
на хладилника. 
Захванете доставения инструмент по 
формата на регулируемите подпори. 

 
 
 

Регулируеми подпори 

 
Подложка (принадлежност) 

● Винаги избърсвайте регулируемите подпори и пода преди разполагане на подложките. Останали нечистотии може да надраскат пода. 
● Внимавайте да не надраскате пода с доставения инструмент, докато завъртате регулируемата подпора. 
● Прекомерно завъртане на регулируема подпора може да предизвика отделянето й. 

Регулиране на регулируемата подпора на хладилника за поддържането му нивелиран  
● Инсталиране на хладилника върху неравен под или потъване на опорите му поради недостатъчна здравина на пода да носи 

тежестта на храната може да предизвика разлика в нивото между дясната и лявата врата. 
Това не нарушава функционирането на хладилника. Регулирайте регулируемата подпора на хладилника за поддържането му в 
нивелирано положение съгласно описаната по-долу методика, ако искате да го коригирате. 
Коригиране на всякакъв наклон наляво/надясно и леко повдигане на предната страна на хладилника, докато вратата може да се затвори 
лесно и напълно. 

С доставения инструмент завъртете регулируема подпора 
така, че хладилникът да се снижи и вратата на 
хладилното отделение да се нивелира  . 
Височината на вратата може да се регулира с 1mm на всяко завъртане на 
регулируемата подпора. 

 Вмъкнете вилката на капачката на опората 
в монтажните отвори за закрепване на 
капачката. 

■    Лявата врата е по-ниска.       ■   Дясната врата е по-ниска. 
 
 
 
 
 

 

 
Завъртете лявата 
регулируема подпора 
за снижаване на 
лявата врата. 

В зависимост от материала или здравината на пода, 
върху който се инсталира хладилникът, или 
тежестта на сложената в него храна, една врата 
може да провисне за няколко дни (около пет дни) 
след инсталиране. 
Ако това се случи, регулирайте успоредността между 
вратите отново. 

 

10  
Забележка ●  Когато дръпнете ръката си от врата на хладилника при отворена врата, вратата може да мръдне, но това е нормално . 

 
 
 
 
 

               Доставен инструмент  

 

   

Монтаж.отвор 

Вилка 

Капачка 
  
на опора 

 
 
 
 
 
 

 
Завъртете дясната 
регулируема подпора 
за снижаване на 
дясната врата. 

1 

1 

3 

1 2 



Pg.10 
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 3 
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 1 Take out foods or ice. 

Empty the water from the water 
supply container/ice tray. 

Pull off the power plug. 
No problem just before moving. 

Remove the leg covers, and raise the 
adjustable mounts. 

Use a tape to secure the door/power 
cord. 

Place a sheet or cloth for protection 
when moving / transporting it. 
To prevent damage to the floor material or water from spilling out. 

Започва охлаждане вътре в хладилника. 
● Може да отнеме повече от 4 часа за задоволително охлаждане вътре в хладилника в зависимост от условия 

като околна температура или състояние на храните. Може да отнеме 24 часа или повече през лятото и т.н. 

Не слагайте сладолед, неохладени храни или бързо развалящи се храни в него, докато вътрешността на 
хладилника не се охлади добре. 

● Изпълнете “Ice Maker Cleaning” при първо автоматично  произвеждане на лед. 

зпърви път. 

  Стр.30 

● Производство на лед ще започне автоматично след като вътрешността на хладилника се 
охлади добре. (Когато се използва за първи път, това може да отнеме 24 часа и повече.) 

Първо сложете чаршаф 
или кърпа за 
предпазване, а след 
това го положете за 
отцеждане на водата.
 Например стара кърпа 

Непременно дръжте 
дръжките, когато го 
носите с двама души 
или повече. 
Не го полагайте хоризонтално за 

транспортиране (което може да 

причини повреда на хладилника). 

Вижте “Подготовка преди ползване”   
за инсталиране на хладилник на ново  
място. 

9 
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 Включване на захранващия шнур. 
 Не е проблем захранващият шнур да се включи скоро след инсталиране на хладилника. 
Използвайте изключително стенен контакт, когато свързване захранващия шнур. (Променлив ток 220 - 240V, 
разчетен за 10A или повече) 
●  Проверете дали захранващият щепсел или шнурът не е заклещен между гърба на хладилника и стената с цел предпазване на шнура от  загряване. 

 

●  Ако искате да инсталирате хладилника в район на горещи източници, изложен на сулфиден газ, трябва да приложите 

антикорозионна обработка към тръбната система. Свържете се предварително с Вашия дилър. Повреда, причинена 

от сулфиден газ, няма гаранционно покритие. 

● След включване на захранващия щепсел в стенен контакт ще чуете шум от хладилника, който се подготвя за работа. 

Може да чувате също по-силен шум от компресора или вентилатора, докато вътрешността се охлади достатъчно . 

● В началото на използването може да се усеща мирис на пластмаса. Поддържайте стаята 
добре проветрявана.  Тази миризма ще изчезне постепенно. 

● Не отлепяйте печата върху гърба, нито пластмасовите части в долната част отстрани. 

● Когато отстрани на тялото на хладилника или повърхността на врата се 
прикрепи магнит или вещ с вакуумно закрепване, това може да остави белег. 

● Когато прикрепите лист хартия върху повърхността на вратата при висока 
околна температура може да се образува роса върху повърхността на вратата 
или хартията да попие влага. 

Лепенки 

 
Пластмасови части - ляво/дясно 

 

 Транспортиране на хладилника (транспорт за преместване) 
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Забележка 
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Извадете храната или леда 
 
Излейте водата от контейнера за 
водоподаване/тавата за лед 
 
Извадете захранващия шнур. 
Без проблем непосредствено преди преместване. 

Снемете капачките на опорите и 
повдигнете регулируемите подпори. 
Използвайте лента за фиксиране на 
вратата/захранващия шнур 
Поставете чаршаф или кърпа за 
предпазване, когато го местите/ 
транспортирате. 
За предотвратяване на повреда на подовия материал 
или разливане на вода. 



Бутон Open за Auto 

Refrigerator Door 
(автоматизирана) 

Електр. блок на 
хладилника 

 
Ключ Auto Drawer  
(автоматичен) 

  Ръкохватка 
(ръчно управление) 

 
     Ръкохватка 

(ръчно управление) 

Ръкохватка 
(ръчно управление) 

● Когато може малко дете да използва Auto Door и да 
напакости, моля, изключете функцията Auto Door. 

● Не задействайте ключа Auto Refrigerator Door Switch, когато 
пред хладилника стои друго лице (което може неочаквано 
да причини телесна повреда от отварящата се врата). 

● Не доближавайте крака си твърде близо хладилника, когато 
натискате ключа до Auto Drawer на отделението за 
зеленчуци. (Може да ударите крака си във вратата и да 
предизвикате нараняване) 

● Не поставяйте нищо върху хладилника. 

● Не хващайте вратата другаде, освен за ръкохватката. (Това може 
да причини притискане на пръсти, водещо до нараняване.) 

● Боравете с ключа за автоматична врата с ръката си. 

● Непременно изваждайте шнура преди почистване на Auto Door. 

Внимание 

 1 

2 

С 
бутон 

върху панела за управление светнете индикаторната лампа. 

Всички индикаторни лампи светват, и се показват текущите настройки. 
тройки. 

Натиснете   за     Лампа ON 

три секунди или повече, 

докато се чуе зададеният 

звук (пиукане) за светване 

на индикаторната лампа 

“Auto Door”  

lamp. 

   Докоснете 

(  Фабрична настройка/Към момента 
настрой setting ) 

3 С 

 

върху панела за управление светнете индикаторната лампа,         
натиснете и задръжте            за 3 секунди, докато се чуе 
зададеният звук за                 изключване на индикаторната  

for 3 seconds or more until the preset sound (2 beeps) is heard                      лампа “Auto Door”. 

Забележка 

Auto Door 

Врата на 
хладилно 

отделение 
(лява) 

Врата на 
хладилно 
отделение 
(дясна) 

 
Lower Freezer 

Vegetable Compartment 

■  Auto Refrigerator Door Можете да отваряте вратата лесно с докосване на 

вратата с пръсти благодарение на функцията Auto Door (автоматична 

врата). 

■  Auto Drawer Auto Drawer function helps you to pull out the case easily even 

if it is heavy with plentiful foods in. 
 

 

 Настройка на функция Auto Door (автоматична врата) 

Можете да активирате или дезактивирате функцията Auto Door. При спедиция от завода-
производител функцията е активирана. 

 

 

● Когато функцията Auto Door се изключи отворете вратата с ръкохватката. 

● Функцията Auto Door не може да бъде дезактивирана само за Auto Refrigerator Door или Auto Drawer. 
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Изискване 

Забележка 

Забележка 

 

Използване на Auto Refrigerator Door (автоматична врата на хладилника) 

Когато се натисне бутонът 
Open за Auto Refrigerator     Door, 
се чува оперативен звук, а 
след това вратата ще се 
отвори автоматично. 

 

Когато затваряте, използвайте ръкохватката. 

 
Вратата не се затваря автоматично. 

 
 

● Автоматичната врата на хладилника не се отваря, когато се отваря или “отделение за лед”, или “горен фризер”, за да се избегне 

захващане на ръка. 

● Auto Refrigerator Door е функция за намаляване на натоварването, изпитвано в началото на отварянето на вратата на хладилното отделение . 
Ъгълът на отваряне на вратата може да варира или вратата може леко да се върне назад, в зависимост от монтажното състояние или как са 
съхранени напитки или храни в джоба на вратата, но това не представлява неизправна работа.  

● След натискане на бутона Open за автоматичната врата на хладилника може да чуе оперативният звук, когато се отваря вратата, но това не 

представлява неизправна работа. 

● Ако бутонът Open за автоматичната врата на хладилника е влажен или замърсен, той може да не реагира. Използвайте влажна кърпа за 

избърсване на нечистотиите, а след това го избършете със суха кърпа. 

● Ако докоснете бутона Open на автоматичната врата на хладилника и съседна на него част едновременно , или го докоснете за около една 
секунда или повече, автоматичната врата на хладилника може да не се отвори автоматично   . 

 
 

Използване на Auto Drawer (автоматично чекмедже) 

Натиснете Auto Drawer за автоматично отваряне на чекмеджето. 
Когато го затваряте, натиснете ръкохватката надясно/наляво за затваряне.  

Вратата не се затваря автоматично. 

 
 

● Тази функция служи за намаляване на първоначалното натоварване, когато се издърпва навън автоматичното чекмедже . Автоматичното 
чекмедже може да се издърпа навън с около 15 cm или повече. Дължината може да варира в зависимост от монтажните условия на 
хладилника, или вратата може да се върне назад малко след автоматично отваряне на вратата, но това е нормално. 

● “Долен фризер” и “отделение за зеленчуци” не могат да се отварят електрически едновременно. 

● Когато е отворено едно от “долен фризер” и “отделение за зеленчуци”, функцията автоматично чекмедже не работи. 

● Чува се звук, когато натиснете ключа за автоматично чекмедже Auto Drawer. Това не е анормално. 

● Избърсвайте незабавно разлята течност и други вещества върху ключа за автоматично чекмедже Auto Drawer.             
Или ключът за автоматично чекмедже Auto Drawer може да не сработи, причинявайки безразборно отваряне на вратата. 
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Как да се отвори 

Auto Door 

Поглед отгоре на хладилника 

Отваряне на една врата 

от едната страна 

Поглед отгоре на хладилника 

Отворете и двете 

врати едновременно 

 

 Как да се действа 

Докоснете бутона 

Open на вратата, 

която да се отвори 

* Оперирайте с пръст. 

Плъзнете пръста си от 

единия ръб на бутона 

Open  към другия. 

(Вратите ще се отворят по реда на страните, 
които докоснете.) 

Оперативен звук 
на Auto 

Refrigerator Door 

 
1 звук 

 
Дълъг звук 

 



Изискване 

Внимание 

 

ХЛАДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ 
 

 
Хладилно               
отделение 

 

 
 

● Храни с високо влагосъдържание/напитки с кутия може да замръзнат или да се спукат, ако са поставени около отвора за изпускане на студен 
въздух. Поставяйте ги близо до предната страна на полица или джоб. 

● Съхранявайте горещи храни върху полицата с регулируема височина. Ако се постави близо до температурния датчик, температурата на 
хладилното отделение може да стане твърде ниска или да полепне роса към панела в задната част на хладилното отделение. 

● Съхраняване на плик с хляб в хладилното отделение може да предизвика кондензация на роса в плика, която да овлажни хляба . 

● Не прилагайте твърде много усилие върху вратата, като я отваряте твърде много, или като се облягате върху отворената врата, тъй като това 

може да повреди вратата. 

 

 Регулиране на температурата в хладилното отделение  
 

 С бутон върху панела за управление включете индикаторната лампа. 

Всички индикаторни лампи светват, а след това се показват текущите настройки. 

2 С бутон настройте исканата от Вас температура. 

Всеки път, когато натиснете бутона, се сменя съответната 

индикаторна лампа в реда, показан на фигурата вдясно. 

Температурата е настроена на “■■” преди спедиция. 

 Забележка 

● Изберете“■■” при обичайно ползване. Температурата може 
да се променя в зависимост от работното състояние. 

● За по-фина настройка на температура. Стр.27 Докосни Докосни Докосни 

● Температурата на вакуумното отделение се променя също, ако се 

избере “■■■” или “■” . 
Температурата на джоба на вратата е леко по-висока от тази 
на фигурата вдясно. 

● Ако охлаждането не е достатъчно през лятото, изберете “■■■” . 

● Когато използвате “■■■”дълго време през зимата, може да 

замръзне храна. Ако вътре е твърде хладно, използвайте “■■” 

или “■” . 
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※ Горните температури са стандартни при условие, че 

хладилникът е стабилен без съхранявана храна и при 

затворени врати, при околни температури от 

приблизително 32ºC, докато настройката е “■■” 

както за хладилната, така и за фризерната камера. 

LED lamp 
Въртяща се  
преграда 

Джоб 
(неподвижен) 

Джобове с 
регулируема 
височина 

Джобове с 
регулируема 
височина 
pockets 

Подставка 
за яйца 

  Неподвижна     
    полица Горна/средна полица с 

регул. височина (стъклена) 

 
Долна полица с 
регулируема височина 

Двойни джобове за 
врата (ляво) 

Двойни джобове за 
врата (ляво) 
 

Датчик за температура на 

хладилното отделение 

Отвор за изпускане 
на студен въздух 

 1 



Pg.32 

 Регулиране на височината на джоб/полица 

Можете да регулирате положението на джоба и полицата в зависимост от размера на храните или напитките. 

Как да извадите/прикрепите,    . 

■  Джобове с регулируема височина 

Горни/средни полици с регулируема височина  

Можете да регулирате положението им в зависимост от  

височината на храни или напитки. 

  
 

■  Долна полица с регулируема височина 

Можете да ги регулирате на три степени. 

 

 

● Трансп.състояние ● Съхранение на съдове и др. ● Съхранение на мляко в картонена кутия и др. 

   
Преобърнете полицата и  я 
монтирайте на горното 
ниво. 

Преобърнете полицата и  я 
монтирайте на долното 
ниво. 
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Въртяща се 
преграда 
 

Въртяща се 
преграда 

■ Манипулиране на стъклените полици 

● Избягвайте силен удар върху стъклената полица. 
(Счупено стъкло може да причини нараняване) 

● Непременно закрепете стъклените полици, тъй като са тежки. 

■ Когато отваряте врата 

● Не хващайте въртящата се преграда, за да 

отваряте на вратата. (Това може да направи 

невъзможно отварянето на вратата.) 

■ Когато затваряте врата 

● Не затваряйте вратата при изправена въртяща се преграда. 

(Това може да направи невъзможно затварянето на вратата)  
врататавратата.)completely.) 

ВНИМАНИЕ 

R
e

frig
e
ra

to
r C
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m

p
a

rtm
e

n
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  Свистене 

1 
Дръпнете нагоре 
ръчката за             
отблокиране. 

Забележка 

● Отнема около три до четири минути вакуумната кутия 

да се вакуумира, след като вакуумната помпа заработи. 

Свистящият звук може да не се чуе, когато вакуумната  
кутия се отвори в рамките на четири минути. 

Ако извадите вакуумната 

кутия без да отворите 

вратата отляво/отдясно, 

може да се причини 

повреда на някои части. 

2 Издърпайте 
вакуумната 
кутия. 

Забележка 

● Свистящият звук показва, че се 
пропуска вакуум.  
Следователно, вакуумната кутия 
не може да се издърпва, докато 
се чува звукът. Издърпайте я 
след като звукът престане да се 
чува. 

Вакуумна 
кутия 

1 
Натиснете 
вакуумната кутия 
назад докрай. 

   
 

2 

Изискване 

● Не препълвайте вакуумното отделение с 
храни или контейнери. 

Това може да затрудни издърпването на вакуумната кутия. 
● Ако затворите вратата на хладилното 

отделение при отворена вакуумна кутия, части или 
храни може да се повредят. 

Натиснете 
ръчката надолу    
за блокиране. 

Забележка 

● Вакуумната кутия не влиза 

във вакуумно състояние, 

ако ръчката не е надеждно 

натисната надолу. 

Затваряне на вратата на  

хладилното отделение  

без блокиране на ръчката 

може да повреди части  

или храна или да образува хлабина между 

вратите, което влошава охлаждането. 

● Вакуумната помпа се активира, когато вратата на 
хладилното отделение се затвори, при затворена 
вакуумна кутия и блокирана ръчка. 

● Чува се звук, когато вакуумната помпа се пусне. Това 
е нормална работа. 

   

Изискване 

 

 ВАКУУМНО ОТДЕЛЕНИЕ 
 
 

Вакуумно отделение 

 

 

 
Вакуумна 
помпа 

Платинен катализатор Платиненият катализатор разлага съставки на мириса на месо или риба 

във въглероден двуокис за поддържане на свежестта на храните. 

LED лампа 

Осветява ярко вакуумната 
кутия, когато се отвори врата 
на хладилното отделение. 

 

 

 

Вакуумен пропускателен 
клапан (в синьо) 

Повдигнете ръчката за 
отблокирането му. Вакуумът ще се 
пропусне от вакуумния 
пропускателен клапан. При 
пропускане на вакуума се генерира 
съскащ звук. 

Вакуумна кутия 

(С алуминиева тава) 

 

 
Ръчка 

 

 При отваряне/затваряне на вратата на вакуумната кутия 

При отваряне на вратата При затваряне на вратата 
  

Ръчка 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

● Платиненият катализатор не се нуждае от подмяна. Не го изваждайте. 
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 1 

2 

С върху панела за управление включете индикаторната лампа. 

    Всички индикаторни лампи светват, после се показват настройки. 
настройяки. 

С можете да променяте настройките по желание. 
Дисплеят превключва последователно, както е показано по-долу, при всяко 
натискане на бутона. Температурата е настроена на “-10C (Subzero)” преди 
спедиция 

The temperature is set to “-1˚C (Subzero)” before shipping.    Внимание ● Индикаторната лампа “Off” продължава да бъде светната по време на операцията изключване 
“Off”. Дисплеят ще бъде изключен след около 40 секунди за икономия на енергия, но 
зададената вече функция ще остава в действие.  

   Натисни 

-1˚C (Около -1˚C)     
                                                                     (Фабрична         
     настройка) 

+1˚C (Около +1˚C) Безвакуумно (Около -
1˚C) 

※ Горепосочените стойности са получени при околна температура от 32˚C, стабилна температура във вакуумното 
отделение без съхранявана храна и без отворена врата. 

 Промяна на настройките на вакуумното отделение 
 
 

 Настройки и съхранявана храна 

 Следващите храни да се съхраняват при настройка “-1˚C (под 0)”. 

● Месо, преработено месо ● Риба, морска храна, пастет от варена риба 

 

 
Тази настройка е подходяща също за размразяване. Храни с 

високо водосъдържание може да замръзнат. 

Следващите храни да се съхраняват при настройка “+1˚C (Охладител)”. 

 
 
 

Храна и контейнер, за които  да се 
внимава по време на съхранение 

● Храна в запечатан плик Плик, 

съдържащ храна, може да се надуе и 
да смачка друга храна. 

 

 
  Внимание 

 
 
 
 

+1˚C 

● Млечни изделия ● Храна, образуваща 
въздушни мехури вътре, 
ако бъде замразена 

 
Виенски кренвирши, сирене на резени и др. 

● Пластмасов херметически контейнер 
Капакът на контейнера може да се 
разхлаби или да не стои на място по 
време на съхранение. Внимавайте, когато 
изваждате контейнера. 

(Охладител) 

(Около +1˚C) 

Сирене и др. Тофу, конняку, пържено във 
фритюрник тофу,варени яйца 
и др. 

 

● Нарязани зеленчуци и плодове ● Други 

 
 Внимание 

 
 Храна, неподходяща за съхранение 

● Зеленчуци, чувствителни към ниска температура 
Нарязани зеленчуци и 
плодове 

Кафе на зърна, чаени листа 
и др. 

Повърхността на зеленчука може да се влоши 
вследствие на ниска температура. 
Съхранявайте го в отделението за зеленчуци. 

Функцията вакуум е дезактивирана. Тази настройка се 
препоръчва за съхранение на храна в “запечатани пликове” 
или “запечатани пластмасови контейнери”, което изисква 
внимание при съхранение. Храни с високо водосъдържание 
може да замръзнат, тъй като това е отделение с ледена 
температура.  

 
 

 
Патладжан Краставица 

Бамя, аспержи, джинджифил и зелен пипер 

  Забележка  

    
Внимание 

● Вакуумният ефект няма да се промени дори ако храните са увити. Ако се притеснявате от предаване на миризми, 
непременно увивайте храната. 

● Храни с високо съдържание на вода може да замръзнат, ако околната температура е ниска. 
● Когато се съберат хранителни материали, които трябва да се съхраняват под 00С и охлаждащи температури, настройте 

температурата на “+1˚C” за предпазване от замръзване. 

● Температурите на вакуумните отделения също се променят, ако температурата на хладилното/фризерното отделение е 
настроена на “■■■” или “■” . 

●  Роса и/или скреж може да се образуват в запечатаното вакуумно отделение 
вследствие на влага, съдържаща се в храна или във въздуха. Навлажнете мека кърпа 
с хладка вода и избършете росата и/или скрежа с кърпата. (Прикрепена роса, скреж 
или лед не понижават ефикасността.) 

● Ако искате да избегнете роса, скреж или лед, съхраняваната храна трябва да бъде увита                                                                                        

с пластмасова опаковка. 

● Избършете вода или сапун, разлети в отделението скоро, ако има такива. 

 Изискване Роса, скреж или лед 

Off    

(Вакуум 

изключен)  

(Около -1˚C) 

V
a
c

u
u

m
 

 

-1˚C 

(Под 0) 

(Около -1˚C) 

В
а

к
у
у

м
н

о
 о

т
д

е
л

е
н

и
е
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cu

um
 O

FF
 

V
ac

u
u

m
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 ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕД (АВТ. ЛЕДОГЕНЕРАТОР)                            
 

Отделение за лед 

 

 

Как да се приготви лед 
Изпълнете почистване на ледогенератора “Ice Maker Cleaning”, когато правите лед за първи път или за първи                                             
път в седмица или повече. 
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С   от панела за управление  
за включване на индикаторната лампа. 
Всички индикаторни лампи светват, а след това 
се показват текущите настройки. 

С за включване 

на индикат. лампа “On”. 

Режим “On” е настроен на “On” 

(включена лампа)   преди спедиция.    Докосни 

Забележка 

Ледопроизводството може да отнеме повече време, когато: 
• Се използва за първи път (може да отнеме 24 часа или повече). 

• Ако е зададен режим “Енергоспестяване”. 

• Вратата се отваря/затваря често. 

• В хладилника се съхраняват големи обеми храна едновременно. 

• В случай на прекъсване на електрозахранването. 

• При ниска околна температура през зимата и т.н. 

• След почистване на тавата за лед. 
Когато вратата на фризерното отделение/отделението за лед не се 
затваря напълно. 

• Когато температурата на фризерното отделение е настроена на “ ■ ”.  

3 

4 
   

5 

Извадете контейнера за вода. 
Когато индикаторната лампа за вода 
“Water” светне или нивото на водата 
достигне “Линия добави вода”, 
долейте вода. 

Линия добави вода 

Отворете капака и добавете вода. 
Водното ниво не може да надвишава “линия 
пълен контейнер”. 

※ Не наливайте вода в него над 
линията пълен с вода. 

Върнете контейнера 
за вода. 
Натиснете го право под линията              

“Container 

Lid 

Пълен контейнер 

.”Положение на контейнера“ напълно        Положение на              
                                                                                контейнера 

   

6 

Вода няма да се подава, докато контейнерът за вода 

не бъде натиснат докрай. 

※ Може да се разлее вода, ако контейнерът за вода се 
наклони. Незабавно избършете разлятата вода. 

  Ледопроизводство започва автоматично. 
● Ледените кубчета се съхраняват в кутията за лед. 
● 12 кубчета лед се правят с 1 операция ледопроизводство. 
● Когато ледените кубчета достигнат линията пълен 

контейнер, функцията автоматично ледопроизводство се 
преустановява. Функцията се възобновява автоматично, 
когато ледът спадне. 

● Когато кутията за лед не съдържа кубчета лед, може да 
чуете силен шум от падащи от тавата за лед кубчета. 

 Стр.30 

 Изискване  
● ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: пълнете само с филтрирана вода. 
● Водата за производство на лед е съгласно Вашия стандарт за 

питейна вода. Качеството на чешмяната вода може да се 
различава в различните страни. Моля, проверете при Вашите 
местни органи на властта. 

● Сменяйте водата и почиствайте контейнера най-малко 
веднъж седмично. Стр.31 

Ако ледът от минерална вода, съдържаща много минерални 
съставки, се сложи във вода, може да се появи бял прах, това, 
обаче, се дължи на тези минерални съставки и е безвредно. 

● Освен това, тези типове вода се заразяват лесно с бактерии.  Моля, 
измивайте контейнера редовно веднъж на 3 дни. 

Минер. вода Филтр.вода или Кладенчова  
(Твърдост: 100mg/L или по-малко)  преварена вода    (Да отговаря на съответния 

стандарт за качество на водата) 

● Не използвайте следните, тъй като те може да причинят 
неизправна работа, деформация или залепващ лед. 

 
JUICE 

 

Tea 

      Сок   Спортни      Газирани Чай 

Контейнер  
за вода 
(Приблиз. 1.0 L) 

Панел за управление        
 
Бутони за ледопроизв 

Диспле
й 

    Линия     
     Добав. вода 

Линия пълен 
контейнер 

Кутия                   
за лед 

Бутон  
за лед 

Обем за съхранение на лед  

Линия пълен контейнер 

Индикаторна лампа „Водоподаване“   

 

АВТОМАТ. ЛЕДОГЕНЕРАТОР 

 
Тава за лед 

Лопатка 
за лед 

Отделение за лед 



Notice 

Pg.30, 31 

Забележка 

Внимание 

Бързо ледопроизводство Спиране на ледопроизводство 
 

  
 

 Количество съхраняван лед и време на ледопроизводство 
 

 
 
 
 
 
 

 
※ Горните стойности са получени при околна температура от  30˚C, температурата във 

всяко отделение е настроена на “■■” и никоя врата не се отваря/затваря. 

 

Индикатор за водоподаването 

● Граничната линия за количество съхраняван лед 
представлява указателната линия за количество 
съхраняван лед, когато автоматичният 
ледогенератор произвежда лед с подравнен лед. 
Ако ледът се съхранява частично, опипващото 
рамо може да влезе в контакт с леда по-рано. В 
резултат на това автоматичният ледогенератор 
може да спре производството на лед преди 
количеството съхраняван лед да стане достатъчно. 

 

 
● Отваряйте и затваряйте вратата на отделението за лед 

внимателно, в противен случай може да изпадне лед от 
кутията за лед върху долния фризер. 

 
 

Индикаторната лампа за вода “Water” светва, когато водата в контейнера за водоподаване спадне. Долейте вода в контейнера. 
Докато индикаторната лампа “Water” свети, функцията производство на лед не работи, дори ако е зададено “On” и “Quick”. 

● Индикаторна лампа “Water” угасва веднъж (за до 3 часа), когато лявата врата на 
хладилното отделение се отвори и затвори, докато индикаторната лампа свети, и светва 
отново, ако не се добави вода за допълване на контейнера. 

● Индикаторна лампа “Water” остава угаснала, когато се избере “Off” за автоматично ледопроизводство. 
 

● “Water” може да светне независимо от нивото на водата, ако контейнерът за водоподаване не е 
поставен правилно.     Натиснете контейнера направо и напълно, ако индикаторната лампа светне. 

 

 Когато индикаторната лампа “On” примигва  

Тавата за лед може да влезе в контакт с храни в кутията за лед. 
Изпразнете кутията за лед веднъж, а след това стартирайте “Ice 

Maker Cleaning” (почистване на ледогенератора). 

 

Опипващо рамо 
 

 Опипващо рамо 

 

 
● Не слагайте замразена храна, различна от кубчета лед, 

произведени от автоматичния ледогенератор, в обема за 
съхранение на лед. (Това може да попречи на 
ледопроизводството, да повреди части или да причини контакт 
на част от ледогенератора с храна, което може да попречи на 

отварянето на вратата.) 

 

Замразена храна 

Съхранява ли се някаква                
замразена храна  във вътрешната 
част на кутията за лед? 

 

Лопатка за лед 

Подставена ли е лопатката за 
лед на дадено място? 
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 Изискване 

 Изискване 

Забележка 

1 

2 

С на панела за управ- 

ление включете индикат. лампа. 
Всички индикаторни лампи светват, показват се текущите настройки. 

Touch включете ин- 
дикаторна лампа “Off”. 
Спрете автоматичния ледогенератор и  не 

произвеждайте лед. Докоснете 
※ Ако настроите на “Off” за 1 седмица или 

повече, поддържайте автоматичния 
ледогенератор. 

● Индикаторът “Off” продължава да свети по 
време на операцията “Off” . 

1 

2 

С на панела за управ- 

ление включете индикат. лампа. 
Всички индикаторни лампи светват, показват се текущите настройки. 

С включете ин-
ин-  дикаторна лампа “Quick”. 

Ледени кубчета се произвеждат за по-         
кратко време, отколкото операция “On”.     Докоснете 

12 ледени кубчета се произвеждат с 

една операция ледопроизводство. 

Операция “Quick” приключва автоматично за около 7 часа и 
се променя на режим “On”. 
 

Забележка 
● Индикатор “Quick” продължава да свети по време 

на операцията “Quick”. [индикаторна лампа на 
операция “eco”] не е включена. 

Примигване 

  Свети 

Панел за 
управление 

Стр.30 
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Модел R-X670GE 

Количество 
съхр.лед 

Нормална работа Около 90 бр. 

Ледът е подравнен Около 150 бр. 

Време за едно-
кратно ледо-
производство 
(12 кубчета) 

Нормално “On” Около 110 минути 〜 140 минути 

“Quick” (Бързо) Около 80 минути 

 



1 

2 

С на панела за управле- 
ние ние включете индикаторната лампа. 

Всички индикаторни лампи светват, после се показват текущите настройки. 

С настройте иска-
исканата ната от Вас температура. 

При всяко докосване на бутона съответната индикаторна 
лампа се променя на фигурата отдясно  : 
Температурата е настроена на “■■” преди спедиция. 

 Докосни Докосни Докосни 

Около -20 〜 -18˚C Около 2 〜 4˚C Около 2 〜 4˚C 

(Фабр.настройка) по-ниска от “■■”  по-висока от 
(Замразяване при по-ниска температура))        “■■” 

※Горните температури са ориентировъчни, като температурите вътре са стабилизирани при 

      отделения са настроени на “■■” и вратите са затворени без съхранявана храна. 

 Забележка 

● Изберете “■■” при обичайно използване. Температурата може да се 

променя в зависимост от работните състояния. 

● Ако регулирате температурата по-фино. 

● Настройката “■■■” на фризерното отделение (замразяване при по-ниска 
температура)   консумира повече енергия, отколкото настройката “■■” с 
приблизително 20%. 

● Ако хладилникът работи дълго време с избрано “■■■” на фризерното 
отделение, сладолед и др. може да се втвърдят или размразяването на 
храни да отнема по-продължително време. 

● If the temperature of the Freezer Compartment is changed, the temperature of 
the Ice Compartment changes. 

околна температура от 32˚C, при условие, че: Температурите на хладилното и фризерното 
отделения  

Стр.27 

 

ФРИЗЕРНО ОТДЕЛЕНИЕ 
 

Горен фризер 

Долен фризер 

 

Използване на горния фризер Използване на долния фризер 

Използвайте го за ежедневни храни или частично използвана храна. 3-слойна фризерна  кутия Ви осигурява 
голям обем за съхранение и удобен достъп 

     
                                                                                                           Горна гранична                                  
                                                                                                                            линия 

до Вашите замразени храни. 
 Подходяща за съхранение на храната, консервирана за дълго време, и храната, 
която се разтопява лесно, например сладолед. 

Горна фризерна кутия  
 

Преграда 

Тънка плъзгаща кутия  
(с алуминиева тава)                                                                                                                                                           
Обем за вкусно замразяване 

Плъзгаща кутия 

Долна фризерна кутия 

Високо отделение за съхранение 

● Не слагайте храни отвъд горната гранична линия. 

Съхранявани храни  

●  Не изваждайте тънката плъзгаща кутия и преградата. 

Съхранявани храни  
 

 

 

Как да се съхраняват храни Регулирайте температурата на фризерното отделение 

Правилно съхранение на храни в 
зависимост от височината им. 
В противен случай вратата може да не се затваря правилно, което води до неефективно 

охлаждане и може също така да причини вреда на храната или кутиите. 

 Дръжте храната на разстояние от дъното на горната тънка кутия и/или плъзгащата кутия .    

Указания за височина  

Врата на горно 
фризерно 
отделение 

 
Врата на долно 
фризерно 
отделение  

 

 

● Не съхранявайте 500ml PET бутилка в тънката плъзгаща кутия. Тя 
може да не излезе, тъй като се разширява, когато е замръзнала. 

●  Не използвайте при извадена плъзгаща кутия. Може да изпадне 
храна към вътрешната част на кутията и в резултат на това може 
вратата да не се затваря напълно. 

 
Тънка плъзгаща кутия 

Плъзгаща кутия 

 
 

 

 

● Когато съхранявате висока храна във високото отделение за 
съхранение проверете дали тя не контактува с тънката плъзгаща 
кутия и/или плъзгащата кутия. 

● Съхранявайте само храна, която може да се замрази, например бутилка  
от PET, която може да се съхранява във фризер. 

. 

Тънка плъзгаща 

кутия 

Дребни и замразени храни и др. 

Обем за  Когато искате да замразите месо, 
вкусно замразяване риба или ориз бързо  

Плъзгаща кутия Плик за замразяване и херметичен контейнер и др. 

Долна фризерна 
кутия 

Замразена храна и хляб, сладолед и др. 

Високо отделение 
 за замразяване РЕТ бутилка за замразяване и др. 

 

Плик за замразяване, херметичен контейнер и др. 

Пространство за дребни и замразени храни и др. 

Горна фризерна 

кутия 

 

 

 

 

  

(Отпред) 

Горна фризерна кутия 

До горна гранична линия 
Тънка плъзгаща кутия 

До височина 5cm 
Плъзгаща кутия 

Горната линия на кутията 
Долна фризерна кутия 

Горната линия на кутията 

Високо отделение за съхран 

до висо-
чина от 
23.5 cm 

Внимание  Внимание 



 Забележка 

 Използване на вкусното замразяване 

Просто със слагане на храна в обема за вкусно замразяване, сензорът я открива и 
автоматично превключва към охлаждане. То може да замрази храна по-бързо, 
подпомогнато от ефекта на алуминиевата тава. 
Увивайте храната с пластмасово фолио за храна или я поставяйте в плик за замразяване, а след 
това я поставете върху алуминиевата тава. Разделянето на един хранителен продукт на малки 
бучки и изравняването им позволява центърът на всяка бучка да се замрази бързо и улеснява 
изваждането на замразената храна. 

 

 
● Поставяйте хранителните продукти върху алуминиевата тава така, че да бъдат в близък 

контакт с нея, вместо да ги разполагате един върху друг  . 
● Горещ ориз и др. могат да се замразяват, докато са още горещи. Поставянето на гореща храна 

в хладилника може да изгори пръстите Ви. Препоръчва се да я охладите до температура, която 
Ви позволява да я държите в ръката си. 

Настройка на вкусно замразяване 

 
 
 

Обем за вкусно замразяване 

 
 

Можете да активирате или дезактивирате функцията вкусно замразяване. Тази функция е активирана при 
спедиция от завода-производител. 

Touch button on the Control Panel to turn on the indicator lamp. 

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed. 

 

 

  
 

  
 

 

 
 

 

 Когато искате да замразите храна бързо (Бързо замразяване) 

Когато искате да замразите бързо много храна, която сте наведнъж, засилете охлаждащата способност на фризерното отделение . 

Touch button on the Control Panel to turn on the indicator lamp. 

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

● Фризерното отделение се охлажда преференциално при операцията “Freezer”. Поради тази причина температурата на хладилното отделение 
може да се повиши, ако вратата на хладилното отделение се отваря/затваря често. 

● С бутон отново в рамките на 60 минути след края на операцията “Freezer” лампата се светва, но операцията “Freezer” не се 
стартира. Операцията ще се стартира след изтичането на 60 минути.  

● Непременно увивайте един хранителен продукт с пластмасово фолио за храна или го поставяйте в плик за замразяване, за да го предпазите от 

залепване към алуминиевата тава. 

●  Когато избирате “Freezer”, докато е избрано “Delicious Frz”, операцията “Freezer” има преимущество. След края на операцията 
“Freezer” функцията “Delicious Frz” също се оставя активирана     . 

● По време на операцията “Freezer” се консумира повече енергия, отколкото по време на нормална работа operation. 

Забележка 
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1 
 

2 Натиснете за три секунди или повече, докато 
се чуе предварително зададеният звук (дълго пиукане) 

за включване на индикаторната лампа “Delicious Frz”. 

Забележка ● Въпреки че индикаторът угасва след около 40 секунди за пестене 
на енергия, настройката е валидна до отмяната й. 

● В зависимост от употребата на обема за вкусно замразяване може да се 
консумира повече енергия когато вкусно замразяване е активирано, 
отколкото когато е дезактивирано. 

 
 

Докосни 

 
 

 
Фабр.настройка 
  При настройката  

О
тм

яна 

С на панела за управление включете индикаторната лампа. Натиснете   

за три секунди или повече, докато се чуе предварително зададеният звук (2 

пиукания) за изключване на индикаторната лампа “Delicious Frz”. 
 

1 
 

2 С включете индикаторната лампа “Freezer”. 
По време на режим “Freezer” индикаторна лампа “Freezer” се поддържа включена (ON). [индикаторна 
лампа за режим “eco”] е изключена. 

 
Операцията ще завърши автоматично за около 120 минути, а индикаторната лампа 
“Freezer” ще бъде изключена. 

 
 

Докосни 

За отменяне 

С  на панела за управление включете индикаторната лампа и докоснете  

за изключване на индикаторна лампа “Freezer”. 
 

С на панела за управление включете индикаторната лампа 

С на панела за управление включете индикаторната лампа. 

Всички индикаторни лампи светват, показват се текущите настройки  

Всички индикаторни лампи светват, показват се текущите настройки  

 



 
 

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ 
 
 

 
Отделение за зеленчуци 

 

Платинен катализатор 
Платиненият катализатор разлага съставки на мириса на месо или 
риба и/или етилен от зеленчуци във въглероден двуокис за 
поддържане на свежестта на храните. 

 

Блокираща ръчка 
(Съдържаща платинен катализатор) 

※ Не я изваждайте. 

Горна кутия 

Долна кутия 

 
 
 

 
Високо отделение за съхранение Горен обем 

 

Преграда 

※ Не я изваждайте. 

 
Блок за влага 

  ※ Не го изваждайте. 

 
Капак за влага 

 ※ Не го изваждайте. 

Преграда Долен обем 

●  Ако движите капака за влага със сила, капакът може да се повреди или да Ви нарани. 

 Съхранявани храни 
 

Горен обем Необработени зеленчуци, малки зеленчуци, плодове и др. 

Високо отделение за 
съхранение 

Високи зеленчуци, 2L PET бутилка и др. 

 

 
Долен обем 

Листни зеленчуци (спанак, японски горчив спанак и др.), големи зеленчуци (зеле, маруля) и др. 
 

      

● В горния обем, долния обем или високото отделение за съхранение състоянието на запазване може да варира поради 
количеството, разнообразието или свежестта на съхраняваните зеленчуци. 

● Тъй като отделението за зеленчуци е силно влажно, може да се кондензира роса по повърхността на кутията и блока и капака за влага. 
●  Високото отделение за съхранение може да има температура, малко по-висока от тази на други обеми. 

● Тъй като отделението за зеленчуци е силно влажно, може да се кондензира роса по горната и долната кутии и повърхността на зеленчуци, 
в зависимост от обема или вида на зеленчуците, но това е нормално. Събрана вода, ако има такава, може да повреди храна, така че 
е необходимо тя да бъде избърсана с мека кърпа. 

● Ако блокът за влага бъде запушен от плик или контейнер с храни, роса се образува лесно. Махнете плика или контейнера с 
храни от там. 

● Ако се безпокоите от кондензацията на роса, увивайте храните. 
● Когато съхранявате изсушени храни като ориз, ядивни морски водорасли и други в отделението за зеленчуци, ги поставяйте в 

херметичен контейнер (плик), а след това ги сложете в отделението за зеленчуци. Изсушени храни могат да погълнат 
влагата. 

● Когато отделението за зеленчуци съдържа малко количество зеленчуци, висока влажност не може да се поддържа. Увивайте 
зеленчука с пластмасово фолио преди прибирането му за съхранение в хладилника. 

 Предупреждение относно съхранение на храни 
● Не натрупвайте храни по-високо от обема за съхранение. 

・Вратата може да не се затвори надеждно, което води до недостатъчно охлаждане. Това може също така да повреди храна, кутията или капака за влага. 
・Съхраняване на висока храна в долния обем може да попречи на затварянето на горната кутия. 
・Не използвайте хладилника при извадена горна кутия. Това може да предизвика изпадане на храна в задната част на кутията, което може да попречи на 

затварянето на вратата. 
● Не натъпквайте храни или напитки във всеки обем. 

・Някои бутилки от PET не могат да се съхраняват, в зависимост от типа им. 
・Преградата, кутиите или капакът за врага може да бъдат повредени. 

 

Указания за височина 
 

Капак за влага Капак за влага 
 

Капак за влага 
Отделение за зеленчуци Отделение за зеленчуци Отделение за зеленчуци 

 

Височина 

 
                            
Височина на 
съхран.храна 

 Височина 
на съхран. 
храна 

   на съхран.    
   храна              
      

Горен обем 

(Отпред)  (Отпред)  (Отпред) 

Долен обем  Високо отделение за съхранение 

Забележка 
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С на панела за управление включете индикаторната лампа. 

Индикаторната лампа светва, после се показват текущи настройки. 

С включете “Veg” . 
Храна се съхранява при температури, по-ниски от обичайното (обикновено, прибл.4˚C до 8˚C, → “Veg”:2˚C до 6˚C) 
※ Горните температури са дадени за ориентир, когато вътрешните температури са стабилизирани при околната 

температура от 32˚C при условие, че:  
Температурите на хладилното и фризерното отделения са настроени на “■■” и вратите са затворени 
без съхранение на храна. Докосни 

Внимание 

● За икономия на енергия дисплеят ще се изключи след около 40 секунди, но настройката остава активна, докато бъде освободена. 
Междувременно, забележете, че докато настройката “Veg” е включена, [индикаторната лампа за операция “eco”] не се включва. 

С  на панела за управление включете индикаторната лампа, после докоснете бутон 

за изключване на индикаторната лампа “Veg”. 

Забележка 

 За повече охлаждане [отделение за зеленчуци (MAX)] 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● Ако храните се държат във “Veg” за дълго време, зеленчуци с високо водосъдържание може да замръзнат. Освободете настройката “Veg” . 

● Не можете да настроите и “Veg”, и “Freezer” едновременно. 
Ако се превключи към режим “Freezer” по време на режима “Veg”, няма да се върне към режим “Veg” от само себе си, след като “Freezer” 
приключи автоматично. Настройте отново към “Veg”. 

● Когато се задава режим на енергоспестяване “Energy Saving” по време на режим “Veg”, охлаждането се отслабва от “Veg” . 

● Когато околната температура е ниска, температурата в кутията може да бъде по-ниска. 

 
 

 
● Ако зеленчуци, чувствителни към ниска температура, например патладжан и краставица и 

др. се съхраняват при настройката “Veg”, по повърхността им може да се появят дупчици 
или да се обезцветят. В този случай освободете настройката “Veg” . 

● Докато е в сила настройката “Veg”, може да има повече кондензация на роса в 
отделението за зеленчуци. Ако това нежелателно полепването на роса по съхраняваните 
зеленчуци, освободете настройката “Veg” . 

Зеленчуци, чувствителни към ниска температура 

  Патладжан     Краставица  

Бамя, аспержи, джинджифил и зелен пипер 
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 За отменяне 



С на панела за управление включете 

индикаторната лампа. 

Всички индикаторни лампи светват, показват се текущи настройки. 

   Докосни 

С включете индикаторната лампа “Save”. 
Режимът на енергоспестяване е настроен на “Off” (изключена лампа) преди спедиция. 

 
       (Фабр.настройка) (Към момента на настройка) 

С на панела за управление включете индикаторната лампа и докоснете   

бутона  за изключване на индикаторна лампа “Save”. 

2 

1 

 

Забележка 

РАЗЛИЧНИ ФУНКЦИИ 
Задаване на режим на енергоспестяване “Energy Saving”  

Задаването на режима на енергоспестяване “Energy Saving” понижава способността за охлаждане на всяко 
отделение с цел пестене на енергия. 
Аналогично, когато вратата на отделението за зеленчуци се остави отворена за 30 секунди или повече, светодиодът в отделението е с понижена яркост с 

цел пестене на енергия. 

Ако вратата не се отваря или затваря дълго време, вътрешността се охлажда бавно за допълнително снижаване на разхода на енергия. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

● Автоматично регулиране на температурата снижава хладилните натоварвания, което може да причини омекване на 
сладолед и образуване на скреж върху замръзнала храна. Това изисква също така по-продължително време на 
замразяване и време на ледопроизводство. 

● Индикаторната лампа “Save” е включена по време на режима “Energy Saving”. 

● Когато в режим на енергоспестяване се зададе “Quick” , “Freezer”, режимът на енергоспестяване временно се отменя, и се възстановява след 

завършване на бързия режим на работа. 

●  Когато и двата режима “Save” и “Veg” са зададени едновременно, охлаждането ще се отслаби от “Veg” . 

● Когато температурата на фризерното отделение “Freezer Compartment” и/или хладилното отделение “Refrigerator Compartment” се настрои на 

“■”,минималното ниво на охлаждане не се понижава. 
 

Индикаторна лампа на режим на работа “eco” 

По време на енергоспестяваща работа, както при охлаждане с рециклиране на скрежа,            

                 [индикаторната лампа на работа “eco”] се включва автоматично за индикация  

на енергоспестяващ режим на работа. Отваряйте или затваряйте вратата по-рядко и   Инд.лампа “eco”  

бързо. Използвайте този индикатор разумно, за да пестите енергия ефективно. 
 

Ако [индикаторната лампа на работа “eco”] не е светната, проверете следните: 
• Непосредствено след инсталирането или се съхраняват храни в повече   

• Дали вратата се отваря / затваря често (когато [ индикаторната лампа за отворена/затворена врата Door] е светната) 

• Дали вратата не е затворена напълно, тъй като някаква храна/опаковка е заклещена между вратата и корпуса на хладилника. 

• Зададено е “Freezer”, “Quick” или “Veg”. 

• Околната температура на хладилника е около 35˚C или по-висока. 

Индикаторна лампа за отворена/затворена врата Door  

Когато врата се отваря или затваря често, [индикаторната лампа за отворена/затворена врата]  

светва автоматично. 
Отваряйте или затваряйте вратата по-рядко и бързо. Използвайте този индикатор 
разумно, за да пестите енергия ефективно. 

• [Индикаторната лампа за отворена/затворена врата] се изключва автоматично след 
около 5 минути. 

            [Индик.лампа 

  отворена/затворена врата] 

•[Индикаторната лампа на режим на работа “eco”] остава угаснала, докато [отворена/затворена врата] е светната. 
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С на панела за управление  

включете индикаторната лампа. 
Всички индикаторни лампи светват, показват се текущи настройки. 

Натиснете за 3 секунди или повече, 

докато се чуе зададеният звук. 
Блокировката на панела се променя на “On” или “Off” . 

Заключването на панела е фабрично зададено “OFF” ( 
“ 

” неосветен)). 

Заключване на панела за управление 

Дезактивиращи операции могат да предотвратят погрешни операции или злоупотреба от страна на деца. 

Когато индикаторна лампа (заключване на панела за управление) е светната, никоя друга част от панела 

за управление няма да се активира при докосването й. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Настройка на блокировката на панела “On” (заключен) “Off” (отключен) 

“индикаторна лампа   ” On  Off 

Предварително зададен звук Дълго пиукане 2 пиукания 

 

Аларма за врата 

Ако някоя врата се държи отворена 1 минута или повече, това се известява със звук или лампа. 
 

Време, когато врата е отворена 1 минута 2 минути 3 минути и повече 

Алармен звук Продължително пиукане (3 пиукания) Продължително пиукане (5 пиукания) Продължително пиукане (непрекъснато), 
по-силно 

Дисплей  Примигване  Примигване Примигване 

За режим на работа Лампа свети Лампа свети Лампа свети 

● Алармата за врата се задейства и когато врата бъде оставена отворена за 30 секунди или повече в режима на енергоспестяване. 
Дисплейната секция започва да примигва след една минута от отварянето. 

● Докато индикаторната лампа примигва върху дисплея, панелът за управление остава неактивен при докосване. 

 

Аларма за врата и регулиране на силата на оперативния звук 

Можете да настройвате нивото на звука на алармата по-силно или без алармен звук. 
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 Забележка  

● Невъзможно е да се регулира силата само на 

алармата за врата или на оперативния звук. 

● Когато алармата за врата бъде 

дезактивирана, символите върху панела 

за управление не примигват повече. 

● Дори ако силата е настроена на “Sound off”,  
алармата за почистване на ледогенератора 

се задейства и се чува оперативният звук, 
когато Auto Door  е “ON”. 

● При включване/изключване на захранващия 
шнур или след възстановяване след 

прекъсване на захранването, ще се върне 
към стандартната настройка, където 

алармата за врата прозвучава. 

1 

2 

С на панела за управление  

включете индикаторната лампе. 

Всички индикаторни лампи светват, показват се текущи настройки. 

Натиснете за 3 секунди или повече, 
докато се чуе зададеният звук. 
Силата на оперативния звук се сменя от стандартен “Standard” към по-
силен “Louder” или изключен звук “Sound off”. Повторете смяната на 
настройките, за да зададете искания от Вас оперативен звук (вижте 
таблицата по-долу). Звукът е настроен на “Standard” преди спедиция. 

− 

(Фабр.настройка) 

    Дълго пиук. 2 пиукания 2 дълги пиук. Зададен звук 

Standard Sound off Louder Standard Сила на звука 

Забележка 

● The Auto Door function will not be disabled 
even when the Control Panel is locked. 

In order to stop Auto Door function, unlock 

the Control Panel, and touch the button 

for 3 seconds or more until it beeps twice. 

Pg.12, 13 

● When connecting/disconnecting the power 

plug or after recovering from electric power 

failure, lock of the panel for operation may 

be released. 
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Забележка 

РАЗЛИЧНИ ФУНКЦИИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 

Настройте нагревателя за предотвратяване на кондензация на MIN.                   
(Въртяща се преграда)                                                                                                           Въртяща се преграда 

Настройката на нагревателя за предотвратяване на кондензация на MIN пести енергия. 
Когато се образува роса във въртящата се преграда, настройте на стандартната настройка. 

 Настройките за температура за въртящата се преграда могат да се регулират на три нива (1 до 2), и ниво 2 е 
най-енергоспестяващо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Настройка на въртящата се преграда 

 

 
 

 

 
 

● Настройката ще бъде върната към стандартната, когато захранващият шнур бъде изключен и включен или при възстановяване на 
електрозахранването след прекъсване. 
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Отворете вратата на долното фризерно отделение. 

С на панела за управление включете индикаторната лампа. 

Всички индикаторни лампи светват, показват се текущи настройки. 

Натиснете за 3 секунди или повече, докато се чуе зададеният звук. 
Настройката на нивото MIN на нагревателя против кондензация ще се включи. 
Повторете горната операция за настройка до предпочитаното от Вас ниво (вижте 
таблицата по-горе). 

Затворете вратата на долното фризерно отделение. 4 

1 

2 

3 

Стандартн
а 

Настр. MIN  
ниво 1 

Настр. MIN 
ниво 2 

(Фабр.настройка) 

 
2 пиукания 

 
Дълго пиукане 
(2 пиукания) 

 
Дълго пиукане − Preset sound 

 
Стандартна 

 
Настройка MIN на 

нагревателя 



 Отворете вратата на долното фризерно отделение. 

С на панела за управление включете индикаторната лампа. 

Всички индикаторни лампи светват, показват се текущи настройки. 

Натиснете за 5 секунди или повече, докато се чуе 1 пиукане. 

Затворете вратата на долното фризерно отделение. 

С или извършете регулирането. 
При всяко Ваше докосване на бутона съответната индикаторна лампа се сменя в показания по-

долу ред. Обикновено се препоръчва да се използва при настройката на “■■” . 

( Свети Примигва Изключена) 

Следвайте операциите, показани в стъпка 1, 2, 3 и 4. 

2 пиукания и можете да настроите температурата с нормална стъпка (3 нива). 

1 

2 

3 

4 

5 

Прецизно регулиране на температурата (Хладилно отделение / Фризерно отделение) 

Температурните настройки за хладилно и фризерно отделения могат да се регулират по-прецизно на 11 нива. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Индикаторна  

лампа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Настройка  
MIN и по- 
ниска 

MIN 
 

 
 

 
 

 MID 
 

 
 

 
 

 MAX 
MAX и 
повече 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дезодориращ ефект с тройна сила 

Една комбинация от 3 типа дезодориращи материали води до премахване на неприятни миризми от различни 

миришещи вещества в хладилника, включително 4 основни миризми като миризми от сяра, азот, алдехид и 

окисление. Действията на събраните от филтъра бактерии също се ограничават. 

Дезодориращият филтър има ефекта на стерилизиращо филтриране. 

● Изпитвателна лаборатория: Boken Quality Evaluation Institute, обща корпоративна фондация ● Метод за изпитване: Филм контактен метод (JIS Z 2801) 
● Име на частта, използвана за обработка: Филтър ● Метод на стерилизация: нанасяне на окислителен катализатор към филтъра  ● Цел: 

събрани от филтъра бактерии 
● Резултат от изпитване: стерилизационен ефект от 99 % след 24 часа само с използване на филтър. Това не винаги има ефект върху целия 

хладилник или храни. 
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● Не поставяйте ръката си в механичната зона на 
автоматичния ледогенератор. 
(Въртенето на тавата за лед може да причини нараняване.) 

Предупреждение 

ПОДДРЪЖКА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 
 

           Почистване на 

ледогенератора  

Измийте тавата за лед или водните пътеки с вода. 

Непременно проверете следните преди  

започване на експлоатацията. 
 
 
 
 
 

След проверката идете към следваща стъпка им. 

1   Затворете всички врати. 

С на панела за управление включете индикаторната лампа. 

Всички индикаторни лампи светват, показват се текущите настройки. 

 

Натиснете  за 5 секунди или повече, докато алармата 
сигнализира.  

 

Примигва 

Когато 3-те индикаторни лапми “Quick” , “On” и “Off” започнат да примигват и алармата започне да 

сигнализира, спрете да натискате бутона. 

Започва “Почистване на ледогенератора” (за около 4 минути). 

• Индикаторната лампа ще присветва и зумерът ще издава звук за около 4 минути. 

• “Почистване на ледогенератора” не може да бъде прекъсвано. 

• Ако отворите някоя от вратите на хладилника по време на почистване на ледогенератора , почистването 

може да не се извърши правилно. Не отваряйте или затваряйте вратата, докато почистването бъде 

завършено. 
• Алармата за врата действа дори блокирана.  Стр.25 

 

Поставете чиста кърпа върху дъното на кутията за лед, така 
че изрезът на кутията за лед да може да бъде запушен, след 
като алармата и примигването на индикаторната лампа 
приключат. 
Поставете водопоглъщаща кърпа върху дъното на кутията за лед, за да попречите на задържаната 

вода по време на почистването на ледогенератора да се изплиска през изреза на кутията за лед . 

 

Избършете водата вътре в кутията за лед напълно, а след 

това я монтирайте към отделението за лед. 
Извадете кърпата, с която сте забърсали водата. 

Няма проблем да се използва вода, останала в контейнера за водоподаване, 

ако има такава. След “Почистване на ледогенератора” той се настройва на 

режим        “On”, и т.н. 

 
 
 

 Докоснете 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изрез 

 
 
 
 
 

Кърпа 
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Контейнер за водоподаване 

• Налива се вода до граничната линия. 
• Установява се правилно отвъд 

монтажната линия на резервоара. 

Кутия за лед 

• Ако остава лед, го извадете. 

При използване за първи път Когато не е използван повече от седмица 
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4 

5 



Стр.30 

Контейнер за водоподаване  Тава лед 
 

 

С на панела за управление 

включете индикаторната лампа. 

   
Всички индикаторни лампи светват, след това се показват 

текущите настройки. 

 

С включете 
индикаторна лампа “Off”. 
Това спира водата към тавата за лед. 

※  Когато индикаторната лампа 
“Off” примигне, изчакайте около 
1 минута за светването й, след 
това следвайте следващите 
стъпки. 

Докосни 

Обърнете внимание, че рамата не може да бъде издърпана. 

Отворете вратата на отделението за лед 
и извадете тавата за лед. 

Натиснете рамото странично.  дръпнете рамата. 

 Повдигнете капака ( ▲ част) по посока на стрелката. 

    Извадете тавата от рамата. 

Тава за лед 

Капак 

 

   

  Плъзнете  
 
 

 
Рамо 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
● Дехлорирана вода като например минерална вода, кладенчова вода, 

филтрирана вода, охладена преварена вода и други са склонни да 
причиняват петна/слуз в сравнение с чешмяна вода. Затова се 
препоръчва обслужване на всеки 3 дни. 

● Когато ледогенераторът не се използва повече от 1 седмица, изсушете 
контейнера за водоподаване, а след това го върнете на място. 
Когато не е използван повече от 1 седмица, се препоръчва 
почистване на ледогенератора преди използване. 

Рама 

 
 

Изпразнете тавата за лед и 

я измийте леко в струята. 
Не използвайте гъба/миещ препарат 

и др. Внимавайте да не надраскате. 

Отворете отделението за лед, а след 

това закрепете тавата за лед. 

Установете тавата за лед 

Натиснете капака докрай, докато изщрака. 

Натиснете рамата докрай, докато изщрака. 

Раздвижете рамата назад и напред да проверите дали е 

закрепена надеждно  . 

 
 

 
 

Click 
Click 

 

 Забележка 

● Когато рамата за тавата за лед не може да се натисне назад, 
може да се е задействал моторът, движещ тавата. Извадете 
тавата за лед веднъж, а след това натиснете само рамата назад , 

и докоснете b за включване на “Off” при всички врати 

затворени . След 1 минута моторът за придвижване на тава 
за лед е готов, позволявайки Ви да монтирате тавата. 

С на панела за управление включете 

индикаторната лампа, после с бутона 
включете индикаторна лампа “On”. Започва автоматично 
ледопроизводство. 

                                                                     

Забележка 

Уплътн. 
Капа
к 

Контейнер 
за вода  
водаcontain
er 

1 
Извадете контей-

нера за вода,  а 

след това капака. 
Повдигнете близката страна 
на капака по посока на 
стрелката, а след това го 
извадете. 

2 

3 

Снемете уплътнението от капака. 

Изплакнете всяка част на контейнера 

за водоподаване във вода.   
Измийте го c мека гъба. Не използвайте миещи 

препарати. 

4 Закрепете всяка част към контейнера 
за водоподаване, налейте                   
вода в него и го установете. 
Вмъкнете капака откъм задната му страна 

и го затворете по посока на стрелката. 

Веднъж седмично 1 или 2 пъти годишно 
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