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          РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБВА ДА ХЛАДИЛНИК СМЕГ 

 

 

 

Моля, прочетете това ръководство преди да използвате продукта! 

 

Уважаеми клиенти, 

 

Бихме искали да ползвате оптимално нашия продукт, който е произведен в 

съвременни съоръжения с грижа и щателен контрол на качеството. 

Ние Ви съветваме да прочетете цялото ръководство за потребителя, преди 

да използвате продукта. В случай, че продуктът смени собствеността си, 

не забравяйте да предадете ръководството на новия му собственик заедно 

с продукта. Това ръководство ще ви позволи да ползват епродукта сигурно 

и безопасно. 

• Моля, прочетете внимателно ръководството за потребителя, преди да инсталирате 

и работите с продукта. 

• Винаги спазвайте приложимите инструкции за безопасност. 

• Дръжте ръководството за потребителя лесно достъпно за бъдеща употреба. 

• Моля, прочетете всички други документи, предоставени с продукта. 

Имайте предвид, че това ръководство за потребителя може да се отнася за няколко 

модела на продукта. Ръководството ясно показва всякакви варианти на различни 

модели. 
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Този раздел осигурява необходимите инструкции за безопасност за 

предотвратяване на риска от нараняване и материални щети. Неспазването на 

тези инструкции ще обезсили всички видове гаранция на продукта. 
Предназначение 

A 

ВНИМАНИЕ: 
Дръжте 

вентилационните 

отвори, в кутията на 

уреда или във 

вградената инструкция, 

без препятствия. 

A 

ВНИМАНИЕ: 
Не използвайте 

механични устройства 

или други средства за 

ускоряване на процеса на 

размразяване, освен 

тези, препоръчани от 

производителя. 

A 

ВНИМАНИЕ: 
Не повреждайте 

хладилното охлаждане. 

A 

WARNING:  
Не използвайте 

електрически уреди в 

отделенията за съхранение 

на храна на уреда, освен 

ако не са от тип 

препоръчан от 

производителя 

- Този уред е предназначен за употреба в домакински и други подобни 
приложения 
- кухненски помещения на персонала в магазини, офиси и други работни 
помещения; - фермерски къщи и клиенти в хотели, мотели и други жилищни 
среди; 
- хотели тепи „легло и закуска“ - кетъринг и подобни не-дребно приложения. 
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1.1. Безопасност 
• Този продукт не трябва да се използва от хора с физически, сетивни и 
умствени увреждания, без достатъчно знания и опит или от деца. 
Устройството може да се използва само от такива лица под наблюдение и 
инструкция на лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата не трябва да 
могат да играят с това устройство. 
• В случай на неизправност, изключете устройството. 
• След като изключите захранването, изчакайте поне 5 минути, преди да 
включите отново. 
• Изключете продукта от контакта, когато не го използвате. 
• Не докосвайте щепсела с мокри ръце! Не дърпайте кабела, за да го 

изключите, винаги дръжте щепсела. 
• Не включвайте хладилника, ако контактът е разхлабен. 
• Изключете продукта от контакта по време на монтаж, поддръжка, 
почистване и ремонт. Ако продуктът няма да бъде използван за известно 

време, извадете щепсела от контакта и извадете храната отвътре. Не 
използвайте уреда, когато отделението с платките на веригите, 
разположени на горната задна част на продукта (електрическият капак на 

кутията) (1), е отворен.  
• Не използвайте пара или почистващи препарати за почистване на хладилника 

и топене на леда вътре. Парата може да се свърже с електрифицираните зони 

и да причини
• Не измивайте продукта чрез пръскане или наливане на вода! Опасност от 
токов удар! 

• В случай на неизправност не използвайте продукта, тъй като това може да 
причини токов удар. Свържете се с оторизирания сервиз, преди да направите 
нещо. 

• Включете продукта в заземен контакт. Заземяването трябва да се извърши 
от квалифициран специалист  

1.  Инструкции за безопасност и опазване на околната 

среда 

1 

1 
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• Не докосвайте замразени храни с мокри ръце! • Не поставяйте течности в 
бутилки и консерви източници на огън и проветрявайте помещението във 
фризерното отделение. Те могат да се взривят 
• Поставете течности в изправено 
положение след плътно затваряне на 
капака. 

• Не пръскайте запалими вещества в 
близост 

• Не съхранявайте запалими материали  

• Не инсталирайте на входа за гореща вода. 

• Не стъпвайте и не се облягайте на вратата, чекмеджетата Вземете 

предпазни мерки срещу тези части на хладилника.  

• Внимавайте да не уловите захранващия кабел. (38 ° C) максимум. 

• Използвайте само питейна вода. 

 

 

 
 

Инструкции за безопасност и опазване на околната среда

1.2. Преди да използвате 
• Предназначен е за домащна употреба, не за търговски цели 

• • Продуктът трябва да се използва само за съхранение на 
храни и напитки. 
• • Не съхранявайте в хладилника чувствителни продукти, 
изискващи контролирани температури (ваксини, чувствителни на 
топлина медикаменти, медицински консумативи и др.). 
Производителят не поема отговорност за щети, причинени от 
неправилна употреба  
• Оригиналните резервни части ще бъдат предоставени в 
продължение на 10 години след датата на закупуване на продукта. 

C 

Етикетът от вътрешната 

лява страна показва вида 

газ, използван в продукта .  
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1.3. Безопасност на децата 

• Съхранявайте опаковъчните материали извън обсега на деца. 

• Не позволявайте на децата да играят с продукта. 

• Ако вратата на устройството съдържа ключалка, дръжте ключа 

извън обсега на детето. 

1.4. съответства на дериктива WEEE  

 
 Този  продукт е в съответствие с Директива (2012/19 / ЕС). Този продукт носи 

класификационен символ за отпадъци от електрическо и електронно 

оборудване (WEEE). 

Този продукт е произведен с висококачествени части и материали, които 

могат да бъдат използвани повторно и са подходящи за рециклиране. Не 

изхвърляйте отпадъчния продукт с нормални битови и други отпадъци в края 

на срока на експлоатация. Занесете го в колекцията 

център за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Моля, 

консултирайте се с местните власти, за да научите повече за тези центрове 

за събиране. 

1.5. Съответствие с директивата RoHS 

• Този продукт отговаря на Директивата на ЕС за WEEE (2011/65 / ЕС). Не 

съдържа вредни и забранени материали, посочени в директивата. 

1.6. Информация за пакета 

Опаковъчните материали на продукта са произведени от материали, които 

могат да се рециклират в съответствие с нашите Национални правила за 

околната среда. Не изхвърляйте опаковъчните материали заедно с 

домашните или други отпадъци. Занесете ги в местата за събиране на 

опаковъчни материали, определени от местните власти.  
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1- Фризерно отделение 

2- Хладилно отделение 

3- вентилатор 

4- отдселение за масло и сирена 

5- стъклени полици 

6- рафтове  

2  Хладилник 

 
 13 13 
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7- минибар аксесоари 

8- резервоар за вода 

9- рафт за бутилки 
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C 

* По избор: Цифрите в това ръководство за потребителя са схематични и 
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10- Филтър за миризми 

11- Зона с 0 градуса 

12-  Отделение за зеленчуци 

13- Регулируеми стойки 

14- Отделение за съхланение на замразени храни 

15- Рафтове на вратите във фризера 

16- ледогенератор 

17- Кутия за съхранение на леид 

18- Декоративен капак за ледогенератор 

*Опции 

 1 2 

може да не съвпадат точно с продукта. Ако вашият продукт не съдържа 

съответните части, информацията се отнася за други модели. 

2  Хладилник 
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3.1. Подходящо място за инсталиране 

Свържете се с оторизираната служба за инсталиране на продукта. За да 

подготвите продукта за инсталация, вижте информацията в 

ръководството за потребителя и се уверете, че електрическите и 

водните съоръжения са необходими. Ако не, обадете се на 
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електротехник и водопроводчик, за да организирате необходимите 

услуги. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Производителят не поема 

отговорност за щети, 

причинени от работата, 

извършена от 

неупълномощени лица. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Захранващият кабел на 

продукта трябва да бъде 

изключен по време на 

инсталацията. 

Неспазването на това 

може да доведе до смърт 

или сериозни 

наранявания! 

  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако 
разстоянието на вратата е 
твърде тясно, за да може 
продуктът да премине, 
свалете вратата и завъртете 
продукта настрани; ако това 
не работи, свържете се с 
оторизирания сервиз. 
 



 

 

13  / 38  EN Refrigerator / User Guide 

• Поставете продукта върху плоска повърхност, за да се избегнат вибрации. 

• Поставете продукта на разстояние най-малко 30 см от нагревателя, печката 

и подобни източници на топлина и поне на 5 см от електрическите фурни. 

• Не излагайте продукта на пряка слънчева светлина и не го съхранявайте 

във влажна среда. 

• Продуктът изисква подходяща циркулация на въздуха, за да функционира 

ефективно. Ако продуктът се постави в ниша, не забравяйте да оставите поне 

5 см разстояние между продукта и тавана и стените. 

• Не инсталирайте продукта в среда с температури под -5 ° C. 

3.2. Поставяне на пластмасовите клинове 
Използвайте пластмасовите клинове, предоставени с продукта, за да осигурите 

достатъчно пространство за циркулация на въздуха между продукта и стената. 

1. За да закрепите клиновете, отстранете винтовете на продукта и използвайте 

винтовете, снабдени с клиновете.  

1. Прикрепете 2 пластмасови клина върху вентилационния капак, показан като j на 

фигурата.  
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3.3. Регулиране на стойките - Ако продуктът не е в 

балансирано положение, регулирайте предни стойки чрез 

завъртане надясно или наляво. 

 

 

  
За да регулирате вратите вертикално, 

• Разхлабете фиксиращата гайка отдолу 

• Завийте регулиращата гайка (CW / CCW) според 

положение на вратата 

• Затегнете фиксиращата гайка за крайното положение 

За да регулирате вратите хоризонтално, 

• Разхлабете фиксиращия болт отгоре 

• Завийте регулиращия болт (CW / CCW) отстрани 

според положението на вратата 

• Затегнете фиксиращия болт отгоре за финала позиция 

3.4 Свързване към захранването 

-Нашата фирма няма да поеме отговорност за никакви 

щети, причинени от използването без заземяване и 

електрическа връзка в съответствие с националната 

регламенти. 

• Щепселът на захранващия кабел трябва да бъде лесно 

достъпни след инсталацията. 
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• Свържете хладилника към заземен контакт 

с напрежение 220-240V / 50 Hz. Щепселът трябва 

съдържат предпазител 10-16A. 

• Не използвайте щепсела от няколко групи с или без 

удължителен кабел между контакта и 

хладилникът. 

 
 3.5. Връзка към вода  
(Опция) 

A 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изключете 

продукта и водната помпа (ако има 

такива) по време на свързване 

 
 

Водопроводните елементи, филтърните връзки и свързващите 

елементи трябва да бъдат предоставени производителя. 

Продуктът може да бъде свързан с батерия или директно към 

водопровода, в зависимост от модела. За да установите 

връзката, маркучът за вода трябва първо да бъде свързан с 

продукта. Проверете дали в модела на продукта ви са 

предоставени следните части: 

1. Конектор (1 брой): Използва се за закрепване на маркуча за 

вода към задната част на продукта. 

2. Щипка за маркуч (3 броя): Използва се за фиксиране на 

маркуча за вода на стената. 

3. Воден маркуч (1 брой, 5 метра диаметър 1/4 инча): Използва 

се за свързване на водата. 
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4. Адаптер за кран (1 брой): Състои се от порест филтър, 

използван за свързване към тръбопровода за студена вода. 

Филтър за вода (1 брой * По избор): Използва се за свързване 

на водата към мрежата. Водният филтър не е необходим, ако 

има налична въглеродна връзка.

 

3.6. Свързване на маркуча за вода към продукта 

За да свържете маркуча за вода към продукта, следвайте инструкциите 

по-долу. 

1. Свалете конектора на адаптера на маркуча за маркуч в задната част на 

продукта и пуснете маркуча през съединителя. 

 

2. Натиснете плътно маркуча за вода и го свържете 
към адаптера на дюзата на маркуча. 
 

3. Затегнете конектора ръчно, за да фиксирате адаптера на дюзата на 

маркуча. Можете също да затегнете конектора с помощта на гаечен ключ 

или клещи.3.7. Connecting to water mains 

Варианти 

За да свържете продукта към мрежата за студена вода в дома ви трябва да се 

монтира стандартен 1/2 ”инчов клапан. Ако конекторът не е наличен или не сте 

сигурни, консултирайте се с квалифициран водопроводчик. 
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1. Откачете конектора (1) от адаптера на крана (2).

 

1 
2 3 

1 
2 

3
 

2.   Свържете адаптера на крана към 

водопроводната клапа . 

3.   Прикрепете конектора около маркуча за 

вода. 
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4. Свържете другия край на маркуча 

към водопровода (вижте раздел 

3.7) или, използвайки въглерод, 

към водната помпа (вижте 

раздел 3.8).
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4. Прикрепете конектора към адаптора на крана с ръка или инструмент 

 
5. За да не повредите, изместите или случайно изключите маркуча, 

използвайте предоставените скоби, за да фиксирате правилно маркуча за 

вода.  

A 

ВНИМАНИЕ: След като 

включите крана, уверете се, че 

няма изтичане на вода от двата 

края на маркуча за вода. В 

случай на теч, изключете 

клапана и затегнете всички 

връзки с помощта на тръбен 

ключ или клещи. 

3.8. За продукти, използващи водна въглерод 

(Незадължително)  
За да използвате въглерод за водопроводна връзка на продукта, трябва да 

се използва водната помпа, препоръчана от оторизирания сервиз. 
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1. Свържете единия край на маркуча за вода, доставен с помпата, към 

продукта (вижте 3.6) и следвайте инструкциите по-долу.

 
        

2. Свържете другия край на маркуча за вода към водната помпа, като 

натиснете маркуча във входа на помпата.  

3. Поставете и закрепете маркуча на помпата вътре в карбона.

 

4. След като връзката е установена, включете и стартирайте водната помпа. 

C 

Моля, изчакайте 2-3 минути 

след стартиране на 

помпата, за да постигнете 

желаната ефективност. 

C 

Вижте също ръководството 

за потребителя на помпата 

за връзка с вода. 

C 

Когато използвате въглерод, 

не се изисква воден филтър. 
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3.9 Воден филтър 
(Незадължителен) 

Продуктът може да има вътрешен или външен филтър, в зависимост от 

модела. За да прикрепите водния филтър, следвайте инструкциите по-долу.

3.9.1. Фиксиране на външен филтър към стената 

(незадължително) 

2. Адаптер за кран (1 брой): Използва се за свързване към 

мрежата за студена вода. 

3.  Порест филтър (1 брой) 

4. Скоба за маркуч (3 броя): Използва се за фиксиране. 

След установяване на връзката маркучът на стената  

трябва да изглежда като фигурата по-долу. 

A 

ВНИМАНИЕ: Не 

фиксирайте филтъра 

върху продукта. 
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5. Апарат за свързване на филтъра (2 броя): Използва се за фиксиране на 

филтъра върху стената. 

6. Воден филтър (1 брой): Използва се 

за свързване на продукта към 

водопровода. Воден филтър не е 

необходим при използване на 

въглеродна връзка. 

7. Свържете адаптера на крана към 

клапана на водопроводната мрежа. 

8. Определете местоположението за 

фиксиране на външния филтър. 

Фиксирайте свързващия апарат на 

филтъра (5) на стената. 

9. Поставете филтъра в изправено 

положение на свързващия апарат на 

филтъра, както е посочено на етикета. (6) 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.2.Въртрешен филтър 
Вътрешният филтър, предоставен с продукта, не е 

инсталиран при доставка; моля, следвайте инструкциите по-долу  

 
1. Индикаторът "Ice Off" трябва да е активен, докато 

Се инсталира филтъра. Включете ON-OFF 

индикатор с помощта на бутона „Ice“ на екрана. 

2. Извадете контейнера за зеленчуци (a) за достъп до 

воден филтър. 
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б  water filter.  
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3. Отстранете капачката на филтъра с 

дърпане 

C 

Няколко капки вода могат 

до изтекат, това е 

нормално 

 

4. Поставете капака на филтъра за вода в механизма и натиснете, за да 

фиксира на място.  

4. 4. Натиснете отново бутона „Ice“ на 

екрана, за да отмените режима „Ice 

Off“. 

C 

Водният филтър ще изчисти 

определени чужди частици 

във водата. Няма да изчисти 

микроорганизмите във водата. 

C 

Вижте раздел 5.2 за 

активиране на периода на 

смяна на филтъра. 
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4.1. Какво да направите за пестене на енергия 
mehmet 

A 

Свързването на продукта с 

електронни енергоспестяващи 

системи е вредно, тъй като 

може да повреди продукта. 

• Не дръжте вратите на хладилника отворени за дълги периоди. 

• Не поставяйте гореща храна или напитки в хладилника. 

• Не препълвайте хладилника; блокирането на вътрешния въздушен поток 

ще намали охлаждащата способност. 

• Стойността на консумираната енергия за хладилника се измерва с 

отстранената горна рафт на фризера, другите рафтове и най-ниските 

чекмеджета на място и при максимално натоварване. Може да се използва 

горният стъклен рафт, в зависимост от формата и размера на храната, 

която ще бъде замразена. 

4 Подготовка 

• В зависимост от характеристиките на продукта; размразяването на 

замразени храни в охладителното отделение ще гарантира икономия на 

енергия и ще запази качеството на храната. 

• Кошниците / чекмеджетата, които са снабдени с отделението за 

охлаждане, трябва винаги да се използват за ниска консумация на енергия 

и за по-добри условия за съхранение. 

• Контактът с храна със сензора за температура във фризерното отделение 

може да увеличи консумацията на енергия на уреда. По този начин трябва 

да се избягва всякакъв контакт със сензора (ите). 

• Уверете се, че храните не са в контакт с датчика за температура на 

отделението за охладителя, описан по-долу.
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4.2. Първа употреба 
Преди да използвате вашия хладилник, уверете се, че необходимите 

настройки са направени в съответствие с инструкциите в раздели 

„Инструкции за безопасност и околна среда“ и „Монтаж“. 

• Дръжте продукта работещ без храна вътре в продължение на 6 часа и не 

отваряйте вратата, освен ако не е абсолютно необходимо. 

C 

Когато компресорът е 

включен, ще се чуе звук. 

Нормално е да чувате звук 

дори когато компресорът е 

неактивен, поради 

компресираните течности и 

газове в охладителната 

система. 

C 

Нормално е предните ръбове 

на хладилника да са топли. 

Тези зони са проектирани да 

се затоплят, за да се 

предотврати образуването на 

конденз. 

C 

При някои модели 

индикаторният панел 

автоматично се изключва 5 

минути след като вратата се 

затвори. Той ще се активира 

отново, когато вратата се 

отвори или натисне върху 

който и да е клавиш. 
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5.1. Панел 
 

 

 

1. Индекатор за охладителя 

2. Индикатор за грешка 

3. Индикатор за температура 

4. Бутон - Ваканция 

5. Бутон за регулиране на температура 

6. Бутон за идбор на отделение 

7. Индикатор за фризера 

8. Индикатор за икономичен режим 

9. Функция Ваканция индикатор 

*незадължително 

5  Using the product 

C 

* Незадължително: Цифрите в това ръководство за потребителя 

са предназначени като чернови и може да не съвпадат напълно 

с вашия продукт. Ако вашият продукт не съдържа съответните 

части, информацията се отнася за други модели. 
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1. Индикатор на отделението за охладителя- Светлината на отделението за 

охладителя ще се включи при регулиране на температурата на отделението 

за охладител. 

2. Индикатор за състояние на грешка 

Този сензор ще се активира, ако хладилникът не се охлажда адекватно или в 

случай на повреда на сензора. Когато този индикатор е активен, индикаторът 

за температура на отделението за фризер ще изведе "E", а индикаторът за 

температурата на охладителното отделение ще показва номера "1, 2, 3 ..." и 

т.н. Цифрите на индикатора служат за информиране на обслужващия 

персонал за повредата. 

3. Индикатор за температура 

Показва температурата на отделенията за фризер и охладител. 

4. Бутон за функция отпуснете За да активирате тази функция, натиснете и 

задръжте бутона за ваканция за 3 секунди. Когато функцията ваканция е 

активна, индикаторът за температура на охладителното отделение показва 

надпис "- -" и в охлаждащото отделение няма да има активен процес на 

охлаждане. Тази функция не е подходяща за съхраняване на храна в по-

хладното отделение. Останалите отделения ще останат охладени със 

съответната температура, зададена за всяко отделение. 

Натиснете бутона Vacation () отново, за да отмените тази функция. 

5. Бутон за регулиране на температурата 

Температурата на отделението варира в диапазона от -24 ° C ..... -18 ° C и 8 ° 

C ... 1 ° C. 

6. Бутон за избор на отделение 

Използвайте бутона за избор на отделение за хладилник, за да превключвате 

между отделения за охладител и фризер. 

7. Индикатор на отделението за фризер Индикаторът на отделението за 

фризер ще се включи при регулиране на температурата на отделението за 

охлаждане. 

8. Индикатор за икономичен режим 

Указва, че хладилникът работи в енергоспестяващ режим. Този индикатор ще 

бъде активен, когато температурата във фризерното отделение е настроена 

на -18 ° C. 

9. Индикатор за ваканционната функция 

Указва, че функцията за ваканция е активна.
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1. Икономично използвани 

2. Сигнал за висока температура / 

повреда 

3. Функция за пестене на енергия 

(дисплей изключен) 

4. Бързо охлаждане 

5. Функция Ваканция 

6. Настройка на температурата на 

отделението за охладителя 

7. Пестене на енергия (дисплей 

изключен) / Предупреждение за 

изключване на алармата 

8. Заключена клавиатура 

9. еко 

10. Настройка на температурата на 

фризерното отделение 

11. Бързо замразяване 

* Незадължително: Цифрите в това 

ръководство за потребителя са 

предназначени като чернови и може да 

не съвпадат напълно 

вашият продукт. Ако вашият продукт не 

съдържа съответните части, 

информацията се отнася 

към други модели. 
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1. Икономическо използване 

Този знак ще светне, когато фризерното отделение е настроено на -18 ° C ', 

най-икономичната настройка. () Индикаторът за икономическо използване ще 

се изключи, когато е избрана функция за бързо охлаждане или бързо 

замразяване. 

2. Прекъсване на захранването / Предупреждение за висока температура / 

предупреждение 

Този индикатор () ще светне в случай на температурни неизправности или 

предупреждения за неизправност. Ако видите, че този индикатор свети, моля, 

вижте раздела "препоръчителни решения за проблеми" в това ръководство. 

Този индикатор свети по време на прекъсване на захранването, висока 

температура и предупреждения за грешки. По време на продължително 

спиране на захранването най-високата температура, която достига 

фризерното отделение, ще мига на цифровия дисплей. След проверка на 

храната, намираща се във фризерното отделение, натиснете бутона за 

изключване на алармата, за да изчистите предупреждението. 

3. Функция за пестене на енергия (дисплей изключен) 

Ако вратите на уреда се държат затворени за дълго време, функцията за 

пестене на енергия се активира автоматично и светва символът за пестене на 

енергия. Когато се активира функция за пестене на енергия, всички символи 

на дисплея, различни от символа за пестене на енергия, ще се изключат. 

Когато е активирана функцията за икономия на енергия, ако е натиснат някой 

бутон или се отвори вратата, функцията за пестене на енергия ще бъде 

отменена и символите на дисплея ще се върнат в нормално състояние. 

Функцията за пестене на енергия се активира по време на доставка от 

фабриката и не може да бъде отменена. 

4. Бързо охлаждане 

Когато функцията за бързо охлаждане е включена, индикаторът за бързо 

охлаждане ще светне () и индикаторът за температура на охладителното 

отделение ще покаже стойността 1. Натиснете отново бутона за бързо 

охлаждане, за да отмените тази функция. Индикаторът за бързо охлаждане 

ще се изключи и ще се върне към нормалната настройка. Функцията за бързо 

охлаждане ще бъде автоматично отменена след 1 час, освен ако не бъде 

отменена от потребителя. също 
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охладете голямо количество прясна храна, натиснете бутона за бързо 

охлаждане, преди да поставите храната в охладителното отделение. 

5. Ваканционна функция 

За да активирате функцията ваканция, натиснете бутона за бърз хладилник за 

3 секунди; това ще активира индикатора на режима на ваканция (). Когато 

функцията ваканция е активна, индикаторът за температура на охладителното 

отделение показва надпис "- -" и в охлаждащото отделение няма да има 

активен процес на охлаждане. Тази функция не е подходяща за съхраняване 

на храна във фризерното отделение. Останалите отделения ще останат 

охладени със съответната температура, зададена за всяко отделение. 

Натиснете отново бутона за ваканция, за да отмените тази функция. 

6. Настройка на температурата в отделението за охладителя След натискане 

на бутона температурата на отделението за охладител може да бъде 

настроена съответно на 8,7,6,5,4,3,2 и (.) 

7. 1 Пестене на енергия (дисплей изключен) Натискането на този бутон () ще 

свети енергоспестяващия знак () и функцията за пестене на енергия ще се 

активира. Активирането на функцията за пестене на енергия ще изключи 

всички останали знаци на дисплея. Когато функцията за пестене на енергия е 

активна, натискането на който и да е бутон или отваряне на вратата ще 

деактивира функцията за пестене на енергия и сигналите на дисплея ще се 

върнат в нормално състояние. Натискането отново на този бутон () ще изключи 

енергоспестяващия знак и ще деактивира функцията за пестене на енергия. 

7.2 Предупреждение за изключване на алармата 

В случай на прекъсване на захранването / висока температура, след проверка 

на храната, разположена във фризерното отделение, натиснете бутона за 

изключване на алармата, за да изчистите предупреждението. 

8. Заключване на клавиатурата 

Натиснете бутона за изключване на дисплея едновременно за 3 секунди. 

Знакът за заключване на клавиатурата ще светне и заключването на 

клавиатурата ще се активира; бутоните ще бъдат неактивни, когато 

заключването на клавиатурата е активирано. Натиснете отново бутона за 

изключване едновременно за 3 секунди. Знакът за заключване на 

клавиатурата ще се изключи и 

режимът на заключване на клавиатурата ще бъде изключен. Натиснете бутона 

за изключване, за да предотвратите промяна на настройките на температурата 

на хладилника. 

9. Еко 
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За да активирате еко функция, натиснете и задръжте еко бутон за 1 секунда. 

Когато тази функция е активна, фризерът ще премине в икономичен режим 

след поне 6 часа и индикаторът за икономическа употреба ще светне. За да 

деактивирате () еко функция, натиснете и задръжте бутона за еко функция за 3 

секунди. 

Индикаторът ще светне след 6 часа, когато е активирана еко-размитата 

функция. 

10. Настройка на температурата на фризерното пространство Температурата 

във фризерното отделение е регулируема. Натискането на бутона ще позволи 

температурата на фризерното устройство да бъде настроена на -18, -19, -20, -

21, -22, -23 и -24. 

11. Бързо замразяване 

За бързо замразяване натиснете бутона; това ще активира индикатора за 

бързо замръзване (). 

Когато функцията за бързо замразяване е включена, индикаторът за бързо 

замръзване ще светне и индикаторът за температура на отделението за 

фризер ще изведе стойността -27. Натиснете отново бутона за бързо 

замразяване (), за да отмените тази функция. Индикаторът за бързо 

замразяване ще се изключи и ще се върне към нормалната настройка. 

Функцията за бързо замразяване ще бъде автоматично отменена след 24 

часа, освен ако не бъде отменена от потребителя. За да замразите голямо 

количество прясна храна, натиснете бутона за бързо замразяване, преди да 

поставите храната във фризерното отделение.
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1 2 (*) 34 

 

1. Настройка на температурата на 

фризерното отделение 

2. Икономичен режим 

3. Функция песетене на енергия  

(display off) 

4. Прекъсване на захранването / 

висока температура / грешка 

предупредителен индикатор 

5. Настройка на температура на 

охладителното отделение  

6. Бързо охлаждане 

7. Функция ваканция 

8. заключване / замяна на филтъра 

9. вода, лед, кубчета лед 

10. Ice making on/off 

11. Предупреждение 

on/of/изключване на аларма 

12. Autoeco 

13. Бързо  
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C 

*Optional: The figures in this user guide are intended as drafts and may 

not perfectly match your product. If your product does not comprise the 

relevant parts, the information pertains to other models. 

1. Настройка на температурата на фризерното отделение. Натискане на бутона (

) Настройка на температурата на фризерното отделение Натискане на бутона -18,-

19,20,-21 ,-22,-23,-24,-18... 

2. Икономичен режим 

Указва, че хладилникът работи в енергоспестяващ режим. Този индикатор ще 

бъде активен, когато температурата на фризерната камера е зададена на -18 или 

енергоспестяващото охлаждане е включено чрез еко-допълнителна функция.  (

) 

3.Енергоспестяваща функция (дисплей изключен) 

Ако вратите на продукта се държат затворени за дълго време, функцията за 

пестене на енергия се активира автоматично и светва символът за пестене на 

енергия. Когато се активира функция за пестене на енергия, всички символи на 

дисплея, различни от символа за пестене на енергия, ще се изключат. Когато е 

активирана функцията за икономия на енергия, ако е натиснат някой бутон или се 

отвори вратата, функцията за пестене на енергия ще бъде отменена и символите 

на дисплея ще се върнат в нормално състояние. Функцията за пестене на енергия 

се активира по време на доставка от фабриката и не може да бъде отменена. 

4.  Прекъсване на захранването / индикатор за предупреждение за висока 

температура / грешка 

Този индикатор ( ) ще светне в случай на температурни неизправности или сигнали за 

неизправност. 

Този индикатор свети по време на прекъсване на захранването, висока температура и 

предупреждения за грешки. По време на продължително спиране на захранването най-

високата температура, която достига фризерното отделение, ще мига на цифровия 

дисплей. След проверка на храната, намираща се във фризерното отделение, 

натиснете бутона за изключване на алармата, за да изчистите предупреждението. 

5. Настройка на температурата на хладилното отделение. След натискане 

на бутона ( ), температурата на охлаждащото отделение може да бъде 

настроена съответно на 8,7,6,5,4,3,2 .. 

6. Бързо охлаждане 

За бързо охлаждане натиснете бутона; това ще активира индикатора за бързо 

охлаждане ( ). Натиснете отново този бутон, за да деактивирате тази 

функция. Използвайте тази функция, когато поставяте пресни храни в 
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отделението за охлаждане или за бързо охлаждане на хранителните продукти. 

Когато тази функция е активирана, хладилникът ще се включи за 1 час. 

7. функция Ваканция 

Когато функцията ваканция ( ) е активен, индикаторът за температура на 

охладителното отделение показва надпис "- -" и в охлаждащото отделение 

няма да има активен процес на охлаждане. Тази функция не е подходяща за 

съхраняване на храна в по-хладното отделение. Останалите отделения ще 

останат охладени със съответната температура, зададена за всяко отделение. 

Натиснете отново бутона за ваканция, за да отмените тази функция. ( ) 

8. Заключване / Смяна на филтър 

Натиснете бутона  ( ) да . You may also use this function to prevent changing the 

refrigerator's temperature settings. Можете също да използвате тази функция за 

Предотвратяване  промяната на температуратурните настройки на 

хладилника. Филтърът на хладилника трябва да се сменя  на всеки 6 месеца. 

Ако следвате инструкциите в раздел 5.2, хладилникът автоматично ще се 

извърши изчисляването на  оставащия период и филтъра 

при смяна на индикатора за предупреждение ( ) ще светне когато 

филтърът трябва да бъде сменен. 

Натиснете и задръжте бутона  ( ) за 3 секунди до изключване на светлината 

за предупреждение на филтъра. 

9. Вода, фрагментиран лед, избор на кубчета лед 

Навигирайте водата ( ), кубчето лед ( ) и 

фрагментирани ледени селекции ( ) с помощта на бутона 

номер 8.  

10. Включване / изключване на правенето на лед 

Натиснете бутона ( ), за да отмените (off - ) или активиране (on - ) 

правенето на лед 

11.1 Дисплей включен / изключен 

Натиснете бутона (- off), за да отмените (XX) или активиране (on - ) дисплей 

включване / изключване. 

11.2 Предупреждение за изключване на алармата 
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В случай на прекъсване на захранването / токов удар, след проверка на 

храната, намираща се във фризерното отделение, натиснете бутона за 

изключване на алармата, за да изчистите предупреждението. 

12. Натиснете бутона за автоматично еко (() за 3 секунди до 

активиране тази функция. Ако вратата остане затворена за дълго време, когато 

тази функция е активирана, охладителната секция ще премине в икономичен 

режим. Натиснете отново бутона за деактивиране на тази функция. 

Индикаторът ще светне след 6 часа, когато auto eco функция е активна. 

13. Натиснете  ( ) за бързо замразяване. Натиснете го отново за 

отмяна на функцията 

5.2. Контрол на влажността  

(FreSHelf) (Тази функция не е задължителна) 

Степента на влажност на зеленчуците и плодовете се поддържа под контрол 

със степентта на влажност, като гарантира, че  храната ще остане свежа по-

дълго време. 

Препоръчваме ви да поставите листните зеленчуци като маруля, спанак и 

зеленчуците, които са чувствителни към загуба на влажност, по хоризонтален 

начин, а не върху корените им във вертикално положение. Докато зеленчуците 

се поставят, трябва да се вземе предвид тежестта на зеленчуците. Тежки и 

твърди зеленчуци трябва да се поставят на дъното, а леките и меки зеленчуци 

трябва да се поставят отгоре. 

Никога не оставяйте зеленчуците вътре в торбичките си. Ако зеленчуците се 

оставят вътре в торбичките им, това ще доведе до тяхното разлагане за кратък 

период от време. В случай, че контактът с други зеленчуци не се предпочита от 

хигиенни грижи, използвайте перфорирана хартия и други подобни опаковъчни 

материали вместо торба. 

 Не поставяйте заедно крушата, кайсията, прасковата и т.н. и по-специално 

ябълката, които имат високо ниво на генериране на етилен с останалите 

зеленчуци и плодове. Газът от етилен, който се отделя от тези плодове, може 

да накара другия плод да узрее по-бързо и да се разложи за по-кратко време.

5.3 Активиране 

напредупреждението за смяна на 

водния филтър 

(За продукти, свързани към главният 

водопровод и оборудвани с филтър) 

Предупреждението за смяна на водния филтър се активира, както 

следва: 
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Автоматичното изчисляване на времето за използване на филтъра не е 

активирано фабрично. 

Той трябва да бъде активиран в продукти, оборудвани с филтър. 

Таблото за дисплей S4, което използваме в хладилника, има система с 

девет ключа. 

На дисплея се показват зададени стойности.

 

*(натиснете 3 секунди) 
След като заредите с енергия, натиснете бутони за изключване и почивка за 3 секунди, за 

да влезете в екрана за въвеждане на парола. 

Freezer 

Set 
Fridge 

Set 

Quick 

Fridge 

Alarm 

Off 
Ice 

On/Off 
Dispenser  

Mod

e 

When the Key Lock  
Filter reset  

Vacatio
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Press 
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Press 

once 
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5.4. Използване на диспенсър (за определени модели) 

   
. 

 

 

 

Трябва да изчакате приблизително 12 часа, за да се охлади вода след 

първата експлоатация. Използвайте дисплея, за да изберете опцията за 

вода, след което натиснете спусъка за получаване на вода. Махнете 

чашата скоро след натискането 

 

5.5 Пълнене на резервоара на диспенъра 
Отворете капака на резервоара за вода. Напълнете чиста питейна вода. 

Затворете капака  
 

C 

Първите няколко чаши вода, взети от 

диспенсъра, обикновено ще бъдат 

топли. 

C 

Ако диспесъра не се използва дълго време, 

изхвърлете първите няколко чаши вода, за 

да получите чиста вода. 
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5.6. Почистване на резервоара - Извадете резервоара 

за пълнене с вода от рафта вътре на вратата. 

Отстранете, като държите двете страни на рафта на 

вратата. 

Задръжте двете страни на резервоара за вода и 

извадете под ъгъл 45 °. 

Извадете и почистете капака на резервоара за вода. 

 

 

Важно - Не пълнете резервоара за вода с плодов 

сок, 

газирани напитки, алкохолни напитки или 

всякакви други течности, несъвместими за 

използване в 

диспенсъра. Използване на такива течности 

ще причини неизправност и непоправими 

повреди във диспенъсра. Използвайки 

му по този начин не е в рамките на 

обхвата на гаранционно обслужване. Някой химикали 

и добавки в тези напитките / течности, могат да 

причинят щети на диспенсъра 

 

 Диспенсърът НЕ трябва да се мия в миялна машина 
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5.7. За да сипите вода ( ) / кубче лед ( ) / фрагментирано 

лед ( ), използвайте дисплея, за да изберете съответната опция. Сипете 

вода / лед, като натиснете спусъка на дисплея напред. При превключване 

между кубче лед  () / фрагментиран лед ( ) 

опции, предишният тип лед може да се изхвърли за още няколко пъти. 

 

 

• Трябва да изчакате приблизително 12 часа, преди да вземете лед от 

диспенсъра лед / вода за първи път. Диспенсърът може да не пусне лед, 

ако в кутията за лед няма достатъчно лед. 

• 30-те броя кубчета лед (3-4 литра), взети след първата експлоатация, не 

трябва да се използват. 

• В случай на прекъсване на захранването или временна неизправност, 

ледът може частично да се стопи и замръзне. Това ще накара ледените 

парчета да се слеят помежду си. В случай на продължителни прекъсвания 

на захранването или неизправност, ледът може да се стопи и да изтече. 

Ако срещнете този проблем, отстранете леда в кутията с лед и почистете 

кутията. 

A 

ВНИМАНИЕ: Водната 

система на продукта 

трябва да бъде свързана 

само към линия за студена 

вода. Не се свързвайте с 

линията за топла вода. 
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• Продуктът може да не пусне вода по време на първата експлоатация. Това е 

в следствие от въздуха в системата. Въздухът в системата трябва да се 

изпусне. За целта натиснете спусъка на диспенъсара за вода за 1-2 минути, 

докато диспенъсар пусне вода. Първоначалният воден поток може да е 

неравномерен. Водата ще тече нормално след изпускане на въздуха в 

системата. 

• Водата може да е мътна по време на първата употреба на филтъра; не 

консумирайте първите 10 чаши вода. 

• Трябва да изчакате около 12 часа, за да получите студена вода след 

първата инсталация. 

• Водната система на продукта е проектирана само за чиста вода. Не 

използвайте други напитки. 

• Препоръчва се да изключите подаването на вода, ако продуктът няма да се 

използва за дълги периоди по време на ваканция и т.н. 

• Ако диспенсърат не се използва дълго време, първите 1-2 чаши вода може 

да са топли. 

 

5.8. Тавичка за капки  
(за някой модели) 

Водата, капеща от диспенсъра, се натрупва върху тавичка; не е наличен дренаж 

на вода. Извадете тавичката навън или натиснете по краищата, за да извадите 

тавата. След това можете да изхвърлите водата  
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5.9. Нулево отделение 
(за някой модели) 

Използвайте това отделение, за да запазите делитакесни продукти при по-

ниски температури или месни продукти за незабавна консумация. Не 

поставяйте плодове и зеленчуци в това отделение. Можете да разширите 

вътрешния обем на уреда, като премахнете всяко от отделенията с нулева 

степен. За да извадите отделението, просто издърпайте, повдигнете и 

издърпайте. 

5.10. Кош за зеленчуци  
Кошът за зелевчуци за хладилник е предназначен да поддържа зеленчуци 

свежи чрез запазване на влажността. За тази цел общата циркулация на 

студен въздух се засилва в кошчето за зеленчуци. Съхранявайте плодове и 

зеленчуци в това отделение. Съхранявайте зеленолистните зеленчуци и 

плодове отделно, за да удължите живота им. 

5.11. Синя светлина 
(за някой модели) 

Кошът за зелевчуци на уреда има синя светлина. Зеленчуците в кошчето ще 

продължат да фотосинтезират под ефекта на синята светлина и ще останат 

живи и свежи. 

5.12. Йонизатор 
За някой модели) 

Йонизаторната система във въздухопровода на охладителя служи за 

йонизиране на въздуха. Отрицателните емисии на йони ще елиминират 

бактериите и другите молекули, причиняващи миризма във въздуха. 

5.13. Минибар 
(за някой модели) 

До минибара хладилника има достъп, без да се отваря цялата вратата. Това 

ще ви позволи лесно да приемате често консумирани храни и напитки от 

хладилника. За да отворите капака на минибара, натиснете с ръка и дръпнете 

към себе си. 

A 

ВНИМАНИЕ: Не сядайте, не висете и не 

поставяйте тежки предмети върху капака на 

минибара. Това може да повреди продукта или да 

ви нарани. 



 

 

Using the product 

44  / 38 EN Refrigerator / User Guide 

За да затворите това отделение, просто натиснете напред от горната част на 

капака. 

5.14 Филтър за миризми  
(за вякой модели) 

Филтърът за миризма във въздухопровода на отделението за охладител ще 

предотврати образуването на нежелана миризма.
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5.15. Кутия за съхранение на лед 
(за някой модели) 
Напълнете кутията с вода и поставете на място. Ледът ще бъде готов след 

приблизително два часа. Не отстранявайте кутията, за да вземете леда. 

Завъртете бутоните на ледените камери отдясно на 90 °; ледът ще падне до 

кутията за съхранение на лед отдолу. След това можете да извадите кутията 

за съхранение на лед и да сервирате леда. 

C 

Кутията за съхранение на 
лед е предназначена само 
за съхранение на лед. Не 
пълнете с вода. 
Това ще доведе до 

счупване. 

 

5.16. Ледегенеротор  
(за някой модели) 

Ледогенераторът е разположен в горната част на капака на фризера. 

Дръжте дръжките отстрани на резервоара с лед и се придвижете нагоре, за да 

го извадите. Извадете декоративния капак на ледогенератора, като се 

придвижите нагоре. 

  ЕКСПЛОАТАЦИЯ За отстраняване на резервоара за лед 

Задръжте резервоара за дръжките, след това се придвижете нагоре и 

издърпайте резервоара (Фигура 1) За да го инсталирате отново дръжте 

резервоара за дръжките, придвижете се нагоре с ъгъл, за да прилегнат 
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страните на резервоара към слота им и се уверете, че щифтът за избор на лед 

е монтиран правилно. (фигура 2) 

 
Натиснете здраво надолу, докато не остане място между резервоара и 

пластмасата на вратата. (Фигура 2) Ако имате затруднения с монтажа на 

резервоара, завъртете въртящия механизъм на 90 ° и го поставете отново, както е 

показано на фигура 3. Всеки звук, който чуете, когато ледът падне в резервоара, е 

част от нормалната работа. 

Когато дозаторът за лед не работи правилно 

Ако не извадите кубчета лед дълго време, те ще причинят образуване на ледени 

късове. В този случай, моля, извадете резервоара с леден запас в съответствие с 

инструкциите, дадени по-горе, отделете ледените парчета, изхвърлете 

неразделния лед и поставете кубчетата лед обратно в резервоара с леден запас. 

(Фигура 4) Когато ледът не излезе, проверете дали ледът е 

заседнал в канала и го извадете. Редовно проверявайте ледения канал, за да 

изчистите препятствията, както е показано на фигура 5.  
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Когато използвате хладилника си за първи път или когато не го използвате за 

продължителен период от време, кубчетата лед може да са малки поради въздуха 

в тръбата след свързване, всеки въздух ще бъде издут по време на нормална 

употреба. Изхвърлете леда, произведен приблизително за един ден, тъй като 

водопроводната тръба може да съдържа замърсители. 

 

Внимание! 

Не поставяйте ръката или друг предмет в ледения канал и острие, тъй като това 

може да повреди частите или да нарани ръката. 

Не позволявайте на децата да окачат предмети на дозатора за лед или на 

ледогенератора, тъй като може да причини нараняване. За да предотвратите 

изпускането на резервоара за лед, използвайте двете му ръце, когато го 

изваждате. 

Ако затворите силно вратата, това може да доведе до разливане на вода върху 

резервоара с леден запас. 

Не демонтирайте резервоара с леден запас, освен ако не е необходимо.  
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5.17.Замразяване на прясна храна 
• За да се запази качеството на храните, хранителните продукти, поставени 

във фризерното отделение, трябва да бъдат замразени възможно най-бързо, 

използвайте бързото замразяване за това. 

• Замразяването на хранителните продукти, когато са пресни, ще удължи 

времето за съхранение във фризерното отделение. 

• Опаковайте хранителните продукти в херметични опаковки и плътно 

запечатайте. 

• Уверете се, че хранителните продукти са опаковани, преди да поставите във 

фризера. Използвайте държачи за фризер, хартия за тинги и влагоустойчива 

хартия, найлонова торбичка или подобни опаковъчни материали вместо 

традиционна опаковъчна хартия. 

• Маркирайте всеки хранителен пакет, като напишете датата върху опаковката 

преди замразяване. Това ще ви позволи да определите свежестта на всяка 

опаковка при всяко отваряне на фризера. Дръжте по-ранните хранителни 

стоки отпред, за да сте сигурни, че те се използват първо. 

• Замразените хранителни продукти трябва да се използват веднага след 

размразяването и не трябва да се замразяват отново. 

• Не освобождавайте големи количества храна наведнъж. 

5.18. Препоръки за съхранение на замразени храни 
Отделението трябва да бъде настроено на най-малко -18 ° C. 

1. Поставете хранителните продукти във фризера възможно най-бързо, за да 

избегнете размразяването. 

2. Преди да замразите, проверете „Дата на годност“ на опаковката, за да се 

уверите, че тя не е изтекла. 

3. Уверете се, че опаковките на храната не са повредени. 

5.19. Детайли за дълбоко замразяване 
Съгласно стандартите IEC 62552, фризерът трябва да има капацитет за 

замразяване на 4,5 кг хранителни продукти при -18 ° C или по-ниски 

температури за 24 часа на всеки 100 литра обем от камерата на фризера. 

Хранителните продукти могат да се консервират само за продължителни 

периоди при или под температура от -18 ° C. Можете да съхранявате храната 

свежа в продължение на месеци (в дълбок фризер при или под температури 

от 18 ° C). Хранителните продукти, които ще бъдат замразени, не трябва да 

контактуват с вече замразената храна вътре, за да се избегне частично 

размразяване. 

фризер 

Отделение 
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Създаване Cooler 

Отделение 

за описание на настройките 

-20 ° C 4 ° C Това е препоръчителната настройка по подразбиране. 

-20, -22 или 

-24 ° C 4 ° C Тези настройки се препоръчват при температура на околната 

среда над 30 ° C. 

Бързо замразяване 4 ° C Използвайте това, за да замразите хранителни 

продукти за кратко време, продуктът ще се върне към предишните настройки, 

когато процесът приключи. 

-18 ° C или по-студено 2 ° C Използвайте тези настройки, ако смятате, че 

охладителното отделение не е достатъчно студено поради околната 

температура или често отваряне на вратата. 

Сварете зеленчуците и филтрирайте водата, за да удължите времето за 

съхранение. След филтриране поставете храната в херметични опаковки и 

поставете във фризера. Банани, домати, маруля, целина, варени яйца, 

картофи и подобни хранителни продукти не трябва да се замразяват. 

Замразяването на тези хранителни продукти просто ще намали хранителната 

стойност и качеството на храната, както и възможното разваляне, което е 

вредно за здравето. 

 

5.20. Поставяне на храната 
Рафтове на 

фризера  

Различни замразени стоки, 

включително месо, риба, сладолед, 

зеленчуци и т.н. 

Рафтове на 

хладилната част 

Хранителни стоки вътре в кутии, 
затворена чиния и опаковки, яйца 
 

Рафтове на 

вратата на 

фладилника  
Малки, пакетирани храни, напитки 

Кош за зеленчуци Плодове и зеленчуци 

Свежи храни 

Деликатеси (храна за закуска, месни 
продукти, които трябва да се 
консумират 
в кратък срок) 
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5.21. Известяване за отворена врата  
(за някой мозели) 

Ако вратата на продукта остане отворена за 1 минута, ще се чуе звуков сигнал. 

Звуковият сигнал ще спре, когато вратата е затворена или натиснат някой 

бутон на дисплея (ако има такъв). 

5.22. Вътрешна светлина 
За интериорната светлина се използва LED лампа. За проблеми с тази лампа 

се свържете с оторизирания сервиз. 

Използваната в този уред лампа (и) не е подходяща за осветяване на 

домакински помещения. Целта на тази лампа е да помогне на потребителя да 

постави хранителни продукти в хладилника / фризера по безопасен и удобен 

начин. 
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Почистването на продукта редовно ще удължи експлоатационния му живот. 

B 

ВНИМАНИЕ: Изключете 

захранването преди 

почистване на 

хладилника. 

• Не използвайте за почистване остри и абразивни инструменти, сапун, 

материали за почистване на къщи, перилни препарати, газ, бензин, лак и 

подобни вещества. 

• Разтопете чаена лъжичка карбонат във водата. Навлажнете парче плат 

във водата и извадете. Избършете устройството с тази кърпа и изсушете 

старателно. 

• Внимавайте да не се допуска вода далеч от капака на лампата и други 

електрически части. 

• Почистете вратата с мокра кърпа. Извадете всички елементи вътре, за 

да отделите рафтовете на вратите и шасито. Повдигнете рафтовете на 

вратите до отделяне. Почистете и подсушете рафтовете, след което 

прикрепете обратно на място, като плъзнете отгоре. 

• Не използвайте хлорна вода или почистващи препарати на външната 

повърхност и на хромираните части на продукта. Хлорът ще предизвика 

ръжда по такива метални повърхности. 

• Не използвайте остри, абразивни инструменти, сапун, домакински 

почистващи препарати, почистващи препарати, керосин, мазут, лак и др., 

За да предотвратите отстраняване и деформация на отпечатъците върху 

пластмасовата част. Използвайте хладка вода и мека кърпа за 

почистване и след това я избършете на сухо. 

6   Поддръжка и почистване 



 

 

52  / 38 EN Refrigerator / User Guide 

6.1. Предпазване от лоши миризми 
Продуктът се произвежда от немиризливи продукти. Въпреки това, 

съхраняване на храната вътре в неподходящи секции и неправилно 

почистване на вътрешните повърхности могат да доведат до неприятно 

въздействие 

За да избегнете това, почистете вътрешността с газирана 

вода на всеки 15 дни. 

• Съхранявайте храните в запечатани кутии. 

Микроорганизмите могат да се разпространяват незапечатани 

хранителни артикули и причиняват неприятност. 

• Не съхранявайте храни с изтекъл срок на годност и развалени храни в 

хладилник. 

6.2. • Защита на пластмасови повърхности 
Маслото, разлято по пластмасови повърхности, може да повреди 

повърхността и трябва незабавно да се почисти с топла вода.



 

 

53  / 38  EN Refrigerator / User Guide 

7  Отстраняване на проблеми 
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Проверете този списък, преди да се свържете със сервиз. Това ще ви спести 

време и пари. Този списък включва чести оплаквания, които не са свързани с 

дефектна изработка или материали. Някои функции, споменати тук, може да 

не се отнасят за вашия продукт. 

Хладилникът не работи. 

• Щепселът не е вкаран докрай . >>> Включете го  напълно в контакта. 

• Предпазителят, свързан към контакта, захранващ продукта или основния 

предпазител>>> Проверете предпазителите. 

Кондензация на страничната стена на охладителното отделение (MULTI 

ZONE, COOL, CONTROL и FLEXI ZONE). 

• Околната среда е твърде студена. >>> Не инсталирайте продукта в среда с 

температура под -5 ° C. 

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

продукта твърде често. 

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

среда. 

• Храните, съдържащи течности, се съхраняват в незапечатани държачи. >>> 

Съхранявайте храните, съдържащи течности, в запечатани държачи. 

• Вратата на продукта се оставя отворена. >>> Не дръжте вратата на продукта 

отворена за дълги периоди. 

• Термостатът е настроен на твърде ниска температура. >>> Задайте 

термостата на 

подходяща температура. Компресорът не работи. 

• В случай на внезапно прекъсване на захранването или издърпване и 

включване на захранването, налягането на газа в охлаждащата система на 

продукта не е балансирано, което задейства термичната защита на 

компресора. Продуктът ще се рестартира след приблизително 6 минути. Ако 

продуктът не се рестартира след този период, свържете се с сервиза. 

• Размразяването е активно. >>> Това е нормално за напълно автоматичен 

продукт за размразяване. Размразяването се извършва периодично. 

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

• Температурната настройка е неправилна. >>> Изберете подходящата 

настройка на температурата. 
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• Захранването е изключено. >>> Продуктът ще продължи да работи 

нормално след като 

захранването се възстановява. Работният шум в хладилника се увеличава, 

докато се използва. 

• Работната характеристика на продукта може да варира в зависимост от 

колебанията на температурата на околната среда. Това е нормално и не е 

неизправност. 

Хладилникът работи твърде често или твърде дълго. 

• Температурата в помещението може да е висока. >>> Продуктът обикновено 

работи по-дълги периоди при по-висока стайна температура. 

• Продуктът може да е бил включен наскоро или да бъде поставен нов хранителен 

продукт вътре. >>> Ще отнеме повече време, за да достигне зададената температура, 

когато наскоро се включи или вътре се постави нов хранителен продукт. Това е 

нормално. 

• Възможно е наскоро да са поставени големи количества топла храна в продукта. 

>>> Не поставяйте гореща храна в продукта. 

• Вратите се отваряха често или се държат отворени за дълги периоди. >>> Топлият 

въздух, който се движи вътре, ще накара продукта да работи по-дълго. Не отваряйте 

вратите твърде често. 

• Вратата на фризера или охладителя може да бъде отворена. >>> Проверете дали 

вратите са напълно затворени. 

• Продуктът може да бъде настроен на твърде ниска температура. >>> Задайте 

температурата на по-висока степен и изчакайте продукта да достигне настроената 

температура. 

• Шайбата за врати на охладителя или фризера може да е замърсена, износена, 

счупена или неправилно уредена. >>> Почистете или сменете шайбата. Повредената 

/ разкъсано уплътнение на вратата ще доведе до по-дълъг период на работа на 

продукта, за да запази температурата 

• Температурата на фризерната камера е настроена на много ниска степен. >>> 

Задайте температурата на фризерното отделение на по-висока степен и проверете 

отново. Температурата на хладилното отделение е много ниска, но температурата на 

фризера е адекватна. 

• Температурата на охлаждащото отделение е настроена на много ниска степен. >>> 

Задайте температурата на фризерното отделение на по-висока степен и проверете 

отново. Хранителните артикули, съхранявани в чекмеджетата на хладилното 

отделение са замразени. 
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• Температурата на охлаждащото отделение е настроена на много ниска степен. >>> 

Настройте температурата на фризерната камера на по-висока степен и проверете 

отново. 

Температурата в охладителя или фризера е твърде висока. 

• Температурата на охлаждащото отделение е настроена на много висока степен. >>> 

Температурната настройка на охладителното отделение влияе върху температурата 

във фризерното отделение. Изчакайте, докато температурата на съответните части 

достигне достатъчно ниво, като промените температурата на отделения за охладител 

или фризер. 

• Вратите се отваряха често или се държат отворени за дълги периоди. >>> Не 

отваряйте вратите твърде често. 

• Вратата може да бъде затворена. >>> Напълно затворете вратата. 

 

 

Вибриране или шум. 

• Земята не е равна или устойчива. >>> Ако продуктът се тресе, когато се 

движи бавно, регулирайте стойките, за да балансирате продукта. Уверете се 

също, че земята е достатъчно устойчива, за да носи продукта. 

• Всички елементи, поставени върху продукта, могат да причинят шум. >>> 

Премахнете всички елементи поставени върху продукта. Продуктът издава 

шум от течаща течност, пръскане и т.н. 

• Принципите на работа на продукта включват потоци на течност и газ. >>> 

Това е нормално и не е неизправност. От продукта се чува звук на духащ 

вятър. 

• Продуктът използва вентилатор за процеса на охлаждане. Това е нормално 

и не е неизправност. На вътрешните стени на продукта има конденз. 

• Горещо или влажно време ще увеличи заледяването и кондензацията. Това 

е нормално и не е неизправност. 

• Вратите се отваряха често или се държат отворени за дълги периоди. >>> 

Не отваряйте вратите твърде често; ако е отворена, затворете вратата. 

• Вратата може да бъде затворена. >>> Напълно затворете вратата. На 

външната страна на продукта или между вратите има конденз.



 

 

•  



 

 
 

A 

WARNING: If the problem persists after following the instructions in this  



 

 

• The ambient weather may be humid, this is quite normal in humid weather. >>> The 

condensation will dissipate when the humidity is reduced. 
The interior smells bad. 

• The product is not cleaned regularly. >>> Clean the interior regularly using sponge, 

warm water and carbonated water. 
• Certain holders and packaging materials may cause odour. >>> Use holders and 

packaging materials without free of odour. 
• The foods were placed in unsealed holders. >>> Keep the foods in sealed holders. 

Micro-organisms may spread out of unsealed food items and cause malodour. 

Remove any expired or spoilt foods from the product. 
The door is not closing. 

• Food packages may be blocking the door. >>> Relocate any items blocking the doors. 
• The product is not standing in full upright position on the ground. >>> Adjust the 

stands to balance the product. 
• The ground is not level or durable. >>> Make sure the ground is level and  

sufficiently durable to bear the product. The 

vegetable bin is jammed. 

• The food items may be in contact with the upper section of the drawer. >>>  
Reorganize the food items in the drawer. If 

The Surface Of The Product Is Hot. 

• High temperatures may be observed between the two doors, on the side panels and 

at the rear grill while the product is operating. This is normal and does not require 

service maintenance!Be careful when touching these areas. 

section, contact your vendor or an Authorised Service. Do not try to 

repair the product. 
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