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Моля първо да прочетете това ръководство!
Уважаеми клиенти,
Надяваме се, че вашият продукт, произведен в съвременни фабрики и проверен 
при най-стриктни процедури за контрол на качеството, ще ви осигури ефективна 
работа.
За целта, ви съветваме да прочетете внимателно цялото ръководство за употреба 
на продукта преди да го ползвате и да го държите под ръка за справки в бъдеще.

Това ръководство
• Ще ви помогне да използвате уреда по-най-бърз и безопасен начин.
• Прочетете ръководството преди монтаж и работа с продукта.
• Следвайте всички инструкции, особено тези за безопасност.
• Дръжте ръководството на лесно достъпно място, тъй като може да се нуждаете 
от него. 
• Освен това, прочетете и другите листовки, доставени с продукта.
Обърнете внимание, че това ръководство може да важи и за други модели уреди. 

Символи и техните описания
Това ръководство за употреба съдържа следните символи:
C Важна информация или полезни съвети за употреба.
A Предупреждения при опасност за живота или имуществото.
B Предупреждения за електрическата мощност. 

Този продукт носи символ за селективно сортиране за
Изхвърляне на електрическо и електронно оборудване
(WEEE).
Това означава, че този продукт трябва да се изхвърли в
съответствие с Европейската Директива 2002/96/EC, за да
се рециклира или бъде разглобен с цел намаляване на
влиянието върху околната среда. За допълнителна
информация се обърнете към местните и регионални власти.

Електронните продукти, които не бъдат включени в процеса
на селективно сортиране, са потенциално опасни за околната среда и
човешкото здраве поради съдържанието на рискови вещества.

Recycling
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1  Вашият хладилник

1. Фризерно отделение
2. Хладилно отделение
3. Вътрешна лампа на хладилното 

отделение
4. Капак за масло и сирене
5. Вентилатор
6. Йонизатор
7. Стъклени рафтове на хладилното 

отделение
8. Тава за яйца
9. Рафтове на вратата на хладилното 

отделение
10. Отделение за вина
11. Отделение за охлаждане
12. Поставка за бутилки
13. Рафтове за бутилки
14. Отделения за запазване на свежестта
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15. Капак на контейнера за запазване на 
свежестта

16. Регулируеми предни крачета
17. Синя лампа
18. Воден резервоар
19. Вентилационен капак
20. Чекмеджета във фризерното 

отделение
21. Стъклени рафтове във фризерното 

отделение
22. Капак на канала за лед
23. Вътрешна лампа на фризерното 

отделение
24. Отделение за прясно замразяване
25. Контейнер за лед
* НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНО

C Фигурите в настоящето ръководство за употреба са схематични и може да не 
отговарят точно на вашия уред. Ако споменатите части липсват във вашия уред, то 
те важат за други модели.
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2   Важни предупреждения относно безопасността
Моля, прегледайте следната 
информация. Ако тези указания не 
бъдат спазени, съществува риск от 
нараняване или материални щети. В 
противен случай всякаква гаранция и 
отговорност стават невалидни.
Годността за работа на продукта, 
който сте закупили, е 10 години. Това е 
периода, в който се пазят резервните 
части за продукта, за да може той да 
работи както е описано.
Употреба на уреда
• Този продукт е предназначен за 

битова употреба.
• Той не бива да се използва навън. Не 

бива да се използва на открито, дори 
и мястото да е с навес. 

Обща безопасност
• Когато решите да изхвърлите 

продукта, препоръчваме да се 
консултирате с оторизирания сервиз 
за да получите нужната информация 
за това, както и с оторизираните 
власти.

• Консултирайте се с оторизирания 
сервиз по всякакви въпроси и 
проблеми, свързани с хладилника. Не 
се опитвайте да поправяте сами или 
да позволявате друг да прави това 
без да предупредите оторизирания 
сервиз.

• Не яжте сладолед или кубчета лед 
веднага след като ги извадите от 
фризерното отделение! (Това може 
да доведе до измръзване в устата 
ви.) 

• Не прибирайте бутилки или кенове с 
напитки във фризерното отделение. 
В противен случай те може да се 
пръснат. 

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

•  Не бива никога да използвате пара 
и парни почистващи материали при 

почистването и разлеждането на 
хладилника. Парата може да влезе 
в контакт с електрическите части и 
да предизвика късо съединение или 
токов удар. 

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

• Не използвайте електрически уреди 
вътре в хладилника.

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

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

• Ремонтът на електрическите уреди 
трябва да бъде извършван само 
от квалифицирани специалисти. 
Ремонтът, извършен от 
некомпетентно лице може да създаде 
риск за потребителя.

• В случай на каквато и да е повреда 
или по време на поддръжка и 
ремонт, изключете хладилника от 
ел. захранване като изключите 
съответния бушон или извадите 
щепсела от контакта. 

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

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

• Запалими материали или продукти, 
съдържащи запалими газове 
(напр. спрей), както и експлозивни 
материали не бива никога да се 
съхраняват в хладилника.

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

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

• Не използвайте хладилника ако е 
повреден. При съмнение се обърнете 
към сервиза.

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

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

• При повреда на захранващия кабел и 
др. се свържете с оторизиран сервиз 
за да няма опасност за вас.

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

• Този хладилник е проектиран 
единствено за съхранение на 
хранителни продукти. Той не бива да 
се ползва за никакви други цели.

• Етикетът, обозначаващ техническите 
спецификации на продукта се намира 
от вътрешната лява страна на 
хладилника.

• Не свързвайте хладилника към 
електронни енергоспестяващи 
системи, тъй като те може да го 
повредят.

• Ако хладилникът има синя светлина, 
не  гледайте в нея през оптически 
уреди.

•  Ако електрозахранването е 
прекъснато при ръчно контролируеми 

хладилници, моля изчакайте 
поне 5 минути преди да включите 
захранването отново.

•  Това ръководство за употреба 
трябва да се предаде на следващия 
собственик на хладилника, в случай, 
че уреди си смени собственика.

• Внимавайте да не повредите 
захранващия кабел при евентуално 
преместване на хладилника. С 
цел избягване риска от пожар, 
захранващия кабел не бива да се 
огъва. Върху захранващия кабел не 
бива да се поставят тежки предмети. 
Когато хладилника се включва в 
захранващата мрежа, не пипайте 
контакта с влажни ръце.

• Не включвайте хладилника в 
разхлабени контакти.

• Не пръскайте вода директно върху 
външните или вътрешни части на 
хладилника с цел безопасност.

• Не пръскайте запалими вещества 
като пропан-бутан в близост до 
хладилника, тъй като съществува 
риск от експлозия.

• Не поставяйте съдове, пълни с вода, 
върху хладилника, тъй като това 
може да предизвика токов удар или 
пожар.

•  Не препълвайте хладилника с 
прекалено много хранителни 
продукти. Излишната храна може 
да изпадне навън когато вратата 
е отворена и да ви нарани или  да 
повреди хладилника. Не поставяйте 
никакви предмети върху хладилника, 
тъй като те мое да паднат при 

2   Важни предупреждения относно безопасността
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отварянето или затварянето на 
вратата.

•  Материали, изискващи определени 
температурни условия, като 
например ваксини, лекарства, научни 
материали и др. не бива да се 
съхраняват в хладилника.

•  Ако хладилникът няма да се ползва 
дълъг период от време, той трябва да 
се изключи от контакта.. Повреда по 
изолацията на електрическия кабел 
може да доведе до пожар.

• Накрайникът на щепсела трябва да 
се почиства редовно, иначе може да 
предизвика пожар.

• Ако регулируемите крачета не 
са закрепени стабилно на пода, 
хладилникът може да се люлее. С 
помощта на регулируемите крачета, 
нагласете хладилника стабилно върху 
пода.

• Ако хладилникът има дръжка на 
ватата, не дърпайте за нея при 
преместване на уреда, тъй като тя 
може да се откъсне от хладилника.

•  Ако хладилникът е разположен 
до друг хладилник или фризер, 
разстоянието между уредите трябва 
да е поне 8 см. В противен случай по 
страничните стени между двата уреда 
може да се получи кондензация.

• Водното налягане не бива да е под 1 
бар. Водното налягане не бива да е 
над 8 бара.

• Използвайте само питейна чешмяна 
вода

Защита от деца
•  Ако на вратата е поставена ключалка, 

ключът трябва да се държи далеч от 
достъпа на деца.

• Наблюдавайте децата да не си играят 
с уреда.

HCA предупреждение
Ако вашият уред е оборудван с 
охладителна система, съдържаща 
R600a: 

Този газ е запалим. Затова внимавайте 
да не повредите охладителната 
система и тръбите при употреба 
и транспорт. В случай на повреда, 
дръжте продукта далеч от потенциални 
източници на огън, което може да 
доведе до подпалването на уреда 
и проветрявайте стаята, където се 
намира той. 
Това предупреждение не важи 
ако уредът ви е оборудван с 
охладителна система, съдържаща 
R134a. 
Може да видите какъв газ е използван 
при производството на уреда ви върху 
етикета с данни, намиращ се в лявата 
вътрешна част на уреда.
Никога не изхвърляйте уреда в огън.
Неща, които да направите с 
цел пестене на енергия
• Не оставяйте вратите на хладилника 

отворени за дълго.
• Не прибирайте горещи храни и 

напитки в хладилника.
• Не препълвайте хладилника за 

да не се затруднява въздушната 
циркулация вътре в него.

• Не инсталирайте хладилника под 
пряка слънчева светлина или 
в близост до уреди, излъчващи 
топлина, като фурни, съдомиялни 
машини или радиатори.

• Дръжте храната в затворени 
контейнери.

• Максимално количество храна 
може да бъде поставена във 
фризерното отделение на хладилника 
когато рафта или чекмеджето на 
фризерното отделение са свалени. 
Декларираната стойност на разход 
на енергия на хладилника е 
определена при свален рафт или 
чекмедже на фризерното отделение 
и при максимално зареждане с 
хранителни продукти. Няма опастност 
ако използвате рафт или чекмедже 
според формата и размера на 
храната, която ще бъде замразявана.
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3  Монтаж

C Помнете, че производителят не 
носи отговорност, в случай, че 
предоставената в ръководството за 
употреба информация не се спазва.

На какво да обърнете 
внимание при повторно 
транспортиране на 
хладилника
1. Хладилникът трябва да се изпразни и 

почисти преди всяко транспортиране.
2. Рафтовете, аксесоарите, контейнера 

за запазване свежестта и др. в 
хладилника трябва да се залепят 
добре с изолирбанд срещу друсането 
при пренасяне.

3. Опаковката трябва да се обиколи 
с дебело тиксо и здрави въжета 
и правилата за транспортиране, 
напечатани върху опаковката, да се 
спазват.

C Винаги помнете, че...
Всеки рециклиран продукт е от ползва 
за природата и националните ресурси.
Ако искате да допринесете за 
рециклирането на опаковъчните 
материали, може да получите 
информация за това от местните 
власти и органи за опазване на 
околната среда.
Преди да започнете работа 
с хладилника
Преди да започнете употреба на 
хладилника, моля поверете следното:
1. Вътрешността на хладилника суха ли 

е и може ли въздухът да циркулира 
свободно в задната му част?

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

3. Включете хладилника в контакта. 
При отваряне на вратата вътрешната 
лампичка светва.

4. Ще чуете шум, когато компресорът 
започне да работи. Нормално е 
течността и газовете в охладителната 
система да издават шум, дори 
компресорът да не работи. 

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

Електрическо свързване
Свържете хладилника към заземен 

контакт, който се предпазва от бушон 
с подходящ капацитет.

Важно:

B  Свързването трябва да бъде 
направено в съответствие с 
наредбите в страната.

B Щепселът трябва да е лесно 
достъпен след монтажа.

B Мощността и допустимата защита 
на бушона са указани в раздел 
“Технически спецификации”.

B Посочената мощност трябва да 
отговаря на мощността на вашето 
захранване.

B При свързването не бива да се 
ползват удължители и разклонители.

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

B Уредът не бива да се ползва преди 
той да бъде поправен! Съществува 
опасност от токов удар!
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Изхвърляне на 
опаковъчните материали
A Опаковъчните материали може да 
представляват опасност за децата. 
Дръжте опаковъчните материали далеч 
от достъпа на деца или ги изхвърлете 
разделно, в съответствие с указанията 
за изхвърляне на отпадъци. Не ги 
изхвърляйте заедно с другите битови 
отпадъци.
Опаковката на вашия хладилник 
е изработена от рециклируеми 
материали.
Изхвърляне на стария ви 
хладилник.
Изхвърлете стария си уред така, че да 
не навредите на околната среда.

A Може да се консултирате с 
оторизирания търговец или центъра 
за събиране на отпадъци във вашата 
община относно изхвърлянето на 
хладилника ви.

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

Поставяне ни монтиране
B Внимание: Никога не включвайте 
хладилника в контакта по време 
на инсталация. В противен случай 
съществува риск за живота или от 
сериозно нараняване.

AАко вратата на стаята, където 
ще инсталирате хладилника, не 
е достатъчно широка за да мине 
през нея хладилника, се обадете в 
оторизирания сервиз за да свалят 
вратите на хладилника и го вкарайте 
странично през вратата. 

1. Инсталирайте хладилника на място, 
където може лесно да се ползва.
2. Дръжте хладилника далеч от 
топлинни източници, задушни места и 
пряка слънчева светлина.
3. Трябва да осигурите добра 
вентилация около хладилника за да 
може той да работи ефективно. Ако 
ще монтирате хладилника в ниша 
в стената, трябва да има поне 5 см 
разстояние от тавана и стената.
Ако подът е покрит с килим, уредът 
трябва да се повдигне на 2.5 см от 
пода.
4. Поставете хладилника върху равна 
подова повърхност за да се избегне 
клатене на уреда.
5. Не дръжте хладилника при външна 
температура под 10°C.
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Нивелиране върху пода
Ако хладилникът ви не е балансиран;
Може да балансирате хладилника като 
завъртите предните крачета както е 
показано на илюстрацията. (Виж Фиг. 
А) Ъгълът, където е крака се понижава 
при завъртане по посока на черната 
стрелка и се увеличава при завъртане 
в обратната посока. Процесът се 
улеснява ако някой ви помогне като 
повдигне леко хладилника.
Настройка височината на вратите
В случай, че има проблем с 
уравяняването на вратите една с 
друга, може да ги подравните чрез 
вертикално повдигане в посоченият 
по-долу ред.   Рафтовете на вратата 
трябва да се изпразнят преди да 
настроите височината на вратата.

2. Разхлабете трите винта на пантите 
на долната врата, която желаете да 
повдигнете, с помощта на отверка, 
както е показано на долната фигура. 
(Не ги сваляйте изцяло) 
(Виж Фиг. C) 

(A)

(B)

4

1 2 3

(C)

2

1. Свалете долния вентилационен 
капак като развитете винтовете както е 
показано на фигура по-долу. (Виж Фиг. 
B)

2
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• Ако вратата на фризерното отделение 
е по-ниско от вратата на хладилното 
отделение, ги нивелирайте до еднакво 
положение като завъртите повдигащия 
винт от страната на хладилното 
отделение по посока на стрелката с 
помощта на гаечен ключ M6, както е 
показано на Фиг. D.
• Ако вратата на фризерното отделение 
е по-високо от вратата на хладилното 
отделение, ги нивелирайте до еднакво 
положение като завъртите повдигащия 

(D)

винт от страната на хладилното 
отделение по посока на стрелката с 
помощта на гаечен ключ M6, както е 
показано на Фиг. D.
След като нивелирате вратите с 
повдигане на предната част с помощта 
на повдигащите винтове, вратите би 
следвало да се затварят правилно. 
Ако вратите не се затварят правилно, 
това може да повлияе негативно върху 
ефективността на хладилника.
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C Можете да регулирате разликата 
между вратите на хладилното 
отделение по начина, указан на 
фигурите.

Рафтовете на вратата трябва да са 
празни, когато регулирате височината 
на вратата.

Изключете захранването на 
хладилника преди да свалите капаците 
на пантите

C С помощта на отверка, премахнете 
винтовете от капака на горната панта 
на вратата, която искате да регулирате.

Регулиране на разликата 
между горната врата

C Регулирайте вратата, по желания 
от вас начин чрез разхлабване на 
винтовете.  

C Нагласете вратата чрез затягане на 
винтовете, без да променяте позицията 
на вратата.  

C Поставете отново пантata на капака 
и фиксирайте с винта.



BG12

3. 5-метрова водна тръба (диаметър 
1/4”)

4. Клапа за свързване към студената 
вода с мрежов филтър (адаптор за 
кран)

5. Воден филтър, който се монтира 
в скобата вътре в хладилното 
отделение

Монтиране на водния 
филтър 
(при някои модели)
Инсталационни изисквания

За да се осигури водното захранване, 
към хладилника могат да се свържат 
два различни източника на вода: 
студена вода от канализацията и вода 
в кана.
Помпата се използва за каната с 
вода. 

Проверете дали частите, споменати по-
долу са доставени с уреда ви.

1. Муфа за свързване на водната тръба 
отзад на уреда

2. 3 броя закопчалки за тръбата 
(в случай, че са необходими за 
обезопасяване на тръбата)

C Забележка: Тъй като 
гореспоменатите части не са 
необходими за използването на каната, 
може да ги няма с доставения уред.

2

1

3

4
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c

a

a

b

1

2

Свърване на водата към хладилника
Моля, следвайте инструкциите по-
долу.

Свързване на водната 
тръба към хладилника

1. След като монтирате муфата върху 
водната тръба, вкарайте водната тръба 
в отвора на хладилника като натиснете 
добре надолу.
2. Вкарайте муфата както е показано 
на отсрещната фигура, като натискате 
с ръка върху входната клапа на 
хладилника.
(а- водна тръба, B-муфа, C- клапан)

C Забележка 1: Не би трябвало да 
се нуждаете от уред за  затягане на 
муфата за да постигнете стабилно 
свързване. В случай на протичане, 
използвайте гаечен ключ или клещи за 
да затегнете муфата.
За да монтирате водния филтър 
следвайте долните инструкции, заедно 
с представените илюстрации:
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Забележка: Нормално е да се стекат 
няколко капки вода при свалянето на 
капака.
4. Махнете капака отгоре на водния 

филтър, за да го поставите, както е 
показано на фигурата и го обърнете 
нагоре за да го заключите. (Фиг. 5)    

5. Натиснете отново бутон отказ лед 
върху дисплея, за да излезете от този 
режим.

Водният филтър трябва да се подменя 
на всеки 6 месеца. При подмяна или 
когато няма да се ползва повече, 
водният филтър трябва да се премахне 
както е показано на фигурата, а 
външният капак трябва да се прикачи. 
Преди да го извадите, трябва да се 
уверите, че режим Ice Off е активен.

A Внимание: Водният 
филтърпречиства чужди тела във 
водата. Той не пречиства водата от 
микроорганизми.

A Внимание: Бутон Ice off трябва 
винаги да е натиснат при подмяна 
на водния филтър или монтиране на 
външен капак.

1. Натиснете бутон отказ на дисплея. 
(Фиг. 1)

2. Махнете капака на филтъра 
във хладилното отделение чрез 
издърпване напред. (Фиг. 2)

3. Извадете външния капак на водния 
филтър, чрез завъртане надолу. (Фиг. 
3-4)

A Внимание: Режим “Ice off” трябва да 
е активен при свалянето на външния 
капак. 

3

1

4

2

5
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Свързване на водния 
маркуч към каната 
(при някои модели)
За да свържете водата от каната към 

C Забележка: При свързването на 
водата се обърнете към ръководството 
за употреба.

Свързване на водната 
тръба към студената вода 
(при някои модели)
Ако искате да използвате хладилника 
си, свързан към водопровода, 
трябва да свържете стандартен 1/2" 
клапанов фитинг към водопровода 
у дома. Ако такава клапан липсва 
или не сте сигурни какво е нужно, 
консултирайте се с квалифициран 
водопроводчик.

хладилника, се нуждаете от помпа. 
След като свържете единия край на 
водната тръба, излизаща от помпата 
към хладилника по начина, описан 
в предната страница, следвайте 
инструкциите.
1. Приключете вързването като 

натиснете другия край на водната 
тръба към водния вход на помпата, 
както е показано на фигурата.

2. Поставете и закрепете маркуча на 
помпата в каната, по начина показан 
на фигурата.

3. След като приключите свързването, 
включете и задвижете помпата.

За да осигурите ползотворната работа на 
помпата, изчакайте 2-3 минути след 
като я задвижите.

1b

1a

2
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1. Отделете муфата от адаптора за 
крана. (Фиг. А) 

2. Поставете адаптора на крана към 1/2” 
клапанов фитинг, както е показано на 
фигурата. (Фиг. B) 

3. След като поставите водната тръба 
към муфата, я монтирайте към 
адаптора на крана и вмъкнете към 
крана, по показания начин. (Фиг. C) 

4. Затегнете муфата ръчно. В случай на 
протичане, използвайте гаечен ключ 
или клещи за да затегнете муфата. 

A Внимание: Закрепете водната тръба 
на подходящи места с доставените 
закопчалки за да избегнете повреда, 
разместване или случайно разкачане 
на тръбата.

A Внимание: След като включите 
водната клапа, проверете да няма 
изтичане и в двете точки на свързване 
на тръбата. В случай на изтичане, 
незабавно изключете клапата и 
затегнете свръзките отново с помощта 
на гаечен ключ или клещи.

A Внимание: Проверете дали е 
наличен стандартен  1/2” клапанов 
фитинг за свързване с водопровода и 
дали той е напълно затворен. 
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4  Подготовка
C Хладилникът ви трябва да се 

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

C Температурата в стаята, където ще 
инсталирате хладилника, трябва 
да е поне 10°C. Употребата на 
хладилника при по-студени условия 
не е препоръчителна, тъй като това 
се отразява на ефективността му.

C Проверете дали вътрешността на 
хладилника е почистена изцяло.

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

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

 - Вратата не бива да се отваря често.
 - Хладилникът трябва да работи 

празен, без храна в него.
 - Не изключвайте хладилника от 

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

C Оригиналната опаковка и изолиращи 
материали трябва да се запазят 
за бъдещо транспортиране или 
преместване.
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5  Употреба на хладилника ви

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

1 Бутон за настройка на хладилника
2 Бутон за ваканционен режим
3 Бутон за бързо охлаждане
4 Бутон за заключване на копчетата
5 Бутон Ice Off 
6 Осветление на водния диспенсер
7 Бутон за избор Лед / Вода
8 Бутон за осветление на водния диспенсер
9 Бутон за пренастройка на филтъра
10 Бутон Auto Eco
11 Бутон бързо замразяване
12 Бутон за настройка на фризера
13 Индикатор за икономичен режим
14 Индикатор за висока влажност
15 Индикатор бързо охлаждане
16 Индикатор на настройката на 

температурата в хладилника

17 Предупредителен индикатор за 
висока температура/ грешка

18 Индикатор за отворена 
врата на хладилника

19 Индикатор заключване копчета
20 Индикатор ваканционен режим
21 Индикатор вода
22 Индикатор за липса на лед
23 Индикатор натрошен лед
24 Индикатор за лед на кубчета
25 Индикатор Auto Eco
26 Индикатор пренастройка на филтъра
27 Индикатор за отворена врата на фризера
28 Индикатор на настройката на 

температурата във фризера
29 Индикатор бързо охлаждане
30 Индикатор йонизатор
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Настройка на 
фризерното 
отделение

Настройка на 
хладилното 
отделение

Обяснения

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

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

Дисплеят за прясно 
замразяване показва 
-27°C

4°C Използвайте когато искате да замразите 
храна или да направите лед за кратко 
време. Хладилникът се връща в 
предишния режим при завършване на 
процеса.

-18°C или по-студено 2°C Ако намирате, че хладилното отделение 
не е достатъчно студено заради топлите 
температурни условия или честото 
отваряне и затваряне на вратата.

-18°C или по-студено Дисплеят за 
бързо охлаждане 
показва +1°C

Може да го използвате когато хладилното 
отделение е препълнено или желаете да 
охладите храната по-бързо.

се понижава с 2°C. При всяко 
натискане на бутона температурата 
се понижава и след това се връща 
отново на най-високата настройка. 
Освободете копчето при достигане 
на желаната температура и новата 
настройка ще бъде запаметена.
Функция прясно 
замразяване
При натискане на бутон “Fresh 
Freeze” (“Прясно замразяване”) 
компресорът работи около 12 часа. 
Индикаторът за прясно замразяване 
свети и температурната настройка на 
фризерното отделение се превключва 
на -27°C докато е активно Прясно 
замразяване. За отказ от тази функция 
натиснете бутон Fresh Freeze отново. 
Индикаторът за прясно замразяване се 
изключва и се връща на нормалната 
си настройка. Функция прясно 
замразяване се изключва автоматично 
след около 12 часа ако не сте я 
отказали.
Ако искате да замразите големи 
количества прясна храна, натиснете 
бутон прясно замразяване 12 часа 
преди да приберете храната във 
фризерното отделение.

Регулиране на 
температурата в 
хладилното отделение
Температурата в хладилното 
отделение може да бъде настроена на 
една от следните температури: 
8,6,4 и 2°C
За да промените натиснете бутона 
за настройка на хладилника 
Температурата се понижава с 2°C. 
При всяко натискане на бутона 
температурата се понижава и след 
това се връща отново на най-високата 
настройка. Освободете копчето при 
достигане на желаната температура и 
новата настройка ще бъде запаметена.
Ако намирате, че храната е по-студена 
отколкото желаете, може да настроите 
температурата на хладилното 
отделение на 6 или 8.
Регулиране на 
температурата във 
фризерното отделение
Температурата във фризера може 
да се настрои на една от следните 
температури : -18,-20,-22 и -24°C   
За да промените натиснете бутона за 
настройка на фризера. Температурата 
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Функция бързо охлаждане
При натискане на бутон “Quick Cool” 
(“Бързо охлаждане”), температурата 
в отделението става по-ниска от 
настроените стойности. Тази функция 
може да се използва за храна, 
поставена в хладилното отделение и 
изискваща бързо охлаждане.
След като натиснете бутон Quick Cool, 
индикаторът за бързо охлаждане 
светва и температурната настройка в 
хладилното отделение се превключва 
на 1°C докато е активно Бързо 
охлаждане. За отказ от тази функция 
натиснете бутон Quick Cool отново. 
Индикаторът за бързо охлаждане се 
изключва и се връща на нормалната си 
настройка. Фунцкия бързо охлаждане 
се изключва автоматично ако не я 
откажете.
Бутон почивка
В случай, че хладилното отделение 
няма да бъде ползвано дълго време, 
можете да го изключите с помощта на 
Ваканционния бутон. По този начин 
позволявате на хладилника да работи в 
по-икономичен режим. Натиснете бутон 
Почивка за 2 секудни за да активирате 
тази функция. Когато тази функция е 
активна, вратата на хладилника трябва 
да се държи затворена и в хладилното 
отделение не бива да се оставя 
никаква храна.
Бутон Auto Eco (специална 
икономична функция)
Когато бутон “Auto Eco” е натиснат, 
се активира функция автоматично 
икономисване. Ако вратата на 
хладилното отделение се държи 
затворена продължително време и тази 
функция е активирана, хладилното 
отделение преминава в по-икономичен 
режим на работа и автоматично 
спестява ел. енергия. Натиснете бутон 
“Auto Eco” отново за да деактивирате 
тази функция.

Йонизатор 
Йонизаторът спомага за пречистването 
на въздуха в хладилника и се включва 
автоматично. 
Бутон за заключване на 
копчетата
Заключването на копчетата се активира 
ако този бутон се натисне за 3 секунди, 
при което всички копчета и разделителя 
престават да функционират. Ако искате да 
деактивирате заключването на копчетата, 
натиснете отново за 3 секунди.
Осветление на диспенсера за 
вода
При натискане на бутон “Light” 
(“Осветление”), лампата на разделителя 
за вода светва и изгасва при повторното 
натискане на бутона. Тази лампа светва и 
когато се натисне резето на разделителя 
на вода и изгасва малко след като резето 
се отпусне.
Избор на тип Вода/Лед
Чрез бутон Избор на диспенсер, се избира 
една от функциите“вода”, “кубчета лед” 
или “натрошен лед”. 
Разделител за лед/вода
Със своите 3 различни функции, 
разделителят успешно отговаря на 
нуждите ви от студена вода, кубчета 
лед и натрошен лед без да се налага да 
отваряте вратата на хладилника. Това е 
един постоянен източник на студена вода 
и лед, без необходимост да се добавя 
вода. Лесното за употреба контролно 
табло предлага следните разделителни 
функции:
Забележка:
• Водата или ледът се разделят за 
максимум 60 секунди при всяка употреба. 
• Когато вратата на фризера е отворена, 
разделителят не работи.

Кубчета лед Натрошен лед Студена вода
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Употреба на разделителя 
за лед
C Обърнете внимание, че първите 
кубчета лед ще са готови чак след 12 
часа при първо включване на уреда.
В случай, че не се нудаете от лед, 
напреимер през зимата или когато сте 
на почивка, трябва да задействате 
функция Ice Off (Изключване на леда).

C Уредът за лед произвежда около 
110 кубчета лед за 24 часа, като 
това количество може да варира в 
зависимост от честотата на отваряне 
на вратата, настройките на хладилника 
и прекъсване в захранването. 
Произведеният лед може да се извади 
от разделителя под формата на 
кубчета лед или натрошен лед. 
Нормално е получаването на натрошен 
лед да отнеме повече време от 
получаването на кубчета лед, както 
и излизането на натрошен лед преди 
кубчетата лед ако опция  натрошен 
лед е била избрана преди да изберете 
опция кубчета лед. 

C Ако разделителят за лед не 
е ползван дълго време или след 
прекъсване на електрозахранването в 
леда може да се образуват бучки или 
ледът да промени миризмата и вкуса 
си, в който случай ледът трябва да 
се изхвърли, а кутията за лед да се 
почисти основно.
Предупреждения
C Не трябва да слагате лед в 

отделението на разделителя за лед. 
Това може да наруши снабдяването с 
лед или натрошаването на леда.

A  Нормално е някое кубче да се слепи с 
друго в кутията.

A  Подвижните части, като напр. 
остриетата в гнездото на изхода на 

разделителя не трябва да се пипат за 
да се избегне нараняване.

A Никога не използвайте остри 
предмети за да натрошите леда 
в кутията. Това може да повреди 
кутията за лед.

A Никога не поставяйте хранителни 
продукти в кутията за лед за да ги 
охладите по-бързо.

A Ако ще изваждате кутията за лед 
по каквато и да е причина, първо 
натиснете бутон Ice Off.

Ice Off
C За спиране на процеса на 
образуване на лед, трябва да се 
натисне копчето “Ice Off”. Когато сте 
изключили формирането на лед, 
Icematic не поема никаква вода. 
Вече образуваният лед, обаче, 
може да се вади от разделителя. 
За да задействате отново процеса 
на образуване на лед, трябва да 
натиснете копчето “Ice Off” (изключване 
на леда) отново.
Внимание:Ако не използвате 
разделителя за лед, не забравяйте 
да сложите капака на канала за лед 
в улея на вратата на фризера. (Виж 
раздел "Вашият хладилник")
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Плъзгащи се рафтове

Лекото повдигане на плъзгащите 
се рафтовете отпред позволява те 
да бъдат изтегляни и придвижвани 
напред и  назад. Те се явяват спиращо 
място когато изтегляте рафта, за 
да достигнете храни, разположени 
в задната част на рафта; когато се 
издърпа чрез леко повдигане нагоре 
на второто спиращо място, тялото на 
рафта ще се освободи.
Рафтът трябва да се държи здраво 
отдолу за да не се преобърне. Тялото 
на рафта се поставя в релсите 
отстрани на хладилника на по ниско 
или по-високо ниво.
Рафта трябва да се натисне назад за 
да се постави изцяло.

1

2

3

4

Използване на течащата 
вода

Предупреждения
Нормално е първите няколко чаши 
вода, сипани от диспенсера да са 
топли.
В случай, че водният диспенсер не 
се ползва често, трябва да се източи 
достатъчно количество вода, за да си 
налеем прясна вода.
Поставка за разлята вода
Водните капки, които се оттичат при 
употреба, се събират в поставката за 
разлята вода. Може да свалите тавата 
като издърпате към вас или натиснете 
края й (в зависимост от модела). Може 
да подсушите водата с помощта на 
гъба или мек парцал.
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Синя лампа
Хранителните продукти, които се 
съхраняват в отделението за запазване 
на свежестта и се осветяват със синя 
лампа, продължават фотосинтезата си 
благодарение на ефекта на вълните 
на синята лампа, като по този начин 
запазват свежестта си и повишават 
съдържанието на витамини.

Йон: 
Въздухът се йонизира от йонизиращата 
система във въздушния канал на 
хладилното отделение. С помощта на 
тази система се премахват бактерии и 
частици, предизвикващи миризми във 
въздуха.
Тава за яйца
Може да монтирате поставката за яйца 
на желания рафт или вътрешен рафт.
Никога не дръжте поставката за яйце 
във фризерното отделение

Отделение за прясно 
замразяване
Това отделение замразява храните 
бързо, като запазва вкуса и 
хранителните им свойства.

Плъзгачи на регулатора на 
влажността в контейнера за 
запазване на свежестта
Контейнерът за запазване на 
свежестта в хладилника ви е 
специално проектиран да запази 
свежестта на зеленчуците ви без те 
да загубят своята свежест. Студеният 
въздух циркулира основно около 
контейнера за запазване на свежестта 
и количеството студен въздух 
преминаващ през контейнера се 
регулира от плъзгачите от предната 
страна на капака на контейнера за 
запазване на свежестта. 
Може да регулирате плъзгачите 
за контролиране на влажността на 
подходяща позиция в съответствие 
с влажността и охлаждането на 
храната в контейнера за запазване на 
свежестта. 
Ако желаете хранителните продукти в 
отделението за запазване на свежестта 
да се охладят повече, отворете дупките 
на плъзгачите за контролиране на 
влажността, а ако желаете да се 
охладят по-малко и запазят влажността 
си по-дълго, затворете дупките.
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Смяна на вътрешната 
лампа
Направете следното в случай, че 
лампата спре да свети:
1. Изключете превключвателя и 
извадете захранващия кабел от 
контакта.
Извадете всички рафтове и чекмеджета 
за да осигурите по-лесен достъп.
2. Капаците на осветлението в 
хладилното и фризерното отделение се 
отварят чрез натискане с ръка; първо 
отпуснете от едната страна, а после от 
другата като натиснете отстрани, както 
е показано на фигурите.
3. Първо проверете дали лампата не е 
разхлабена в гнездото, като я завиете 
добре. Включете отново в контакта 
и от копчето. Ако крушката работи, 
монтирайте обратно капака на лампата 
като пъхнете задната гайка и натиснете 
нагоре за да намерите предните две 
гайки.
4. Ако лампата продължава да не 
работи, изключете превключвателя 
и извадете захранващия кабел от 
контакта. Сменете лампата с 15 ватова 
(макс) (SES) крушка с винтова E14 
основа.
5. Внимателно изхвърлете изгорялата 
крушка. 
Крушка за подмяна може лесно да 
се намери в магазин за ел.части или 
универсален магазин.

Препоръки за съхранение 
на замразени храни
• Предварително замразените 
промишлени хранителни продукти 
трябва да се съхраняват според 
указанията на производителя за   
( 4-звездно) отделение за съхранение 
на замразени храни.
• За да сте сигурни, че високото 
качество, осигурено от производителя 
и търговеца, ще бъде запазено, трябва 
да помните следното:
1.Прибирайте пакетите във фризера 
възможно най-бързо след покупката 
им.
2.Проверете дали съдържанието им е с 
етикет и дата на производство.
3.Не превишавайте срока на годност, 
посочен на опаковката.
При спиране на тока не отваряйте 
вратата на фризера. Дори 
прекъсването на захранването да 
трае колкото часа е указано на 
табелката с данни (във вътрешната 
лява част на хладилника), замразената 
храна няма да бъде засегната. Ако 
обаче прекъсването трае по-дълго, 
храната трябва да се провери и 
при необходимост да се консумира 
незабавно или да се замрази след като 
се сготви.
Разлеждане
Хладилното и фризерно отделение се 
разлеждат автоматично.
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6  Поддръжка и почистване
A Никога не използвайте газ, безнзин 

или подобни вещества за почистване 
на уреда.

B Препоръчваме ви да изключите уреда 
от контакта преди почистване.

B Никога не използвайте за почистване 
остри или абразивни материали, 
сапун, домакински препарати, 
перилни препарати или полир.

C Използвайте хладка вода, за да 
почистите корпуса на хладилника, и 
подсушете.

C Използвайте влажна кърпа, натопена 
в разтвор от една супена лъжица 
сода бикарбонат в половин литър 
вода, за да почистите вътрешността, 
и подсушете.

B В гнездото на лампата и другите 
електрически компоненти не бива да 
навлиза вода.

B Ако хладилникът няма да се използва 
дълго време, изключете го от 
контакта, извадете всички хранителни 
продукти, почистете го и оставете 
вратата открехната.

C Редовно проверявайте уплътненията 
на вратата, за да сте сигурни, че са 
чисти и че по тях няма хранителни 
остатъци.

A За да свалите рафт от вратата, 
извадете всички продукти и го бутнете 
нагоре от основата му.

Предпазване на 
пластмасовите 
повърхности 
C Не слагайте течни мазнини или 

готвени в мазнина ястия в хладилника 
освен в затворен контейнер, тъй 
като те повреждат пластмасовите 
повърхности на хладилника. В 
случай на разливане или омазване 
на пластмасовите повърхности с 
мазнина, почистете и изплакнете 
съответната част от повърхността с 
топла вода.
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Кутия за лед и диспенсер за 
вода
C Спазвайте посочените по-долу 
действия и предупреждения при 
почистването на кутията за лед:

A Извадете кутията за лед като първо 
повдигнете, а после издърпате към себе 
си, както е показано на диаграмата.

A Изпразнете леда от кутията за лед ако 
има такъв. За да не повредите кутията 
за лед, използвайте предмети, които 
не са остри за да извадите заседналия 
лед.

A Внимавайте вътрешността на кутията 
за лед да не е влажна/мокра когато я 
поставяте обратно в гнездото й.

A Ако желаете да получавате лед от 
разделителя за лед след като върнете 
кутията за лед на мястото й, изключете 
режим ice off с натискане на бутон “ice 
off”.

A Не докосвайте подвижните части в 
кутията за лед, като напр. ножа 

C Оставете водния резервоар празен 
ако няма да го използвате дълго 
време

Отделение за охлаждане
Ако желаете да използвате 
контейнерът за съхранение под рафта 
като отделението за охлаждане, 
контейнерът за съхранение под рафта 
трябва да се постави както е показано 
на илюстрацията.
Отделенията за охлаждане подготвят 
храните за замразяване. Също така 
може да използвате тези отделения за 
съхранение на хранителни продукти 
при температура няколко градуса по-
ниска от тази в хладилното отделение.
Може да увеличите вътрешния 
обем на хладилника като свалите 
някое от отделенията за охлаждане. 
За да направите това, издърпайте 
отделението към себе си; отделението 
ще се наклони към стопера и ще спре. 
Това отделение ще се откачи когато го 
повдигнете на около 1см и издърпате 
към себе си.
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7  Възможни решения на възникнали проблеми
Моля, прегледайте този списък преди да се обадите в сервиза. Това може да ви 
спести време и пари. Този списък съдържа проблеми, които не са в резултат на 
дефетно производство или лоша употреба на материали.  Някои от описаните тук 
характеристики може да не са налични във вашия продукт. 

Хладилникът не работи. 
• Хладилникът правилно ли е включен в контакта? Включете щепсела в контакта.
• Да не е изгорял бушонът на контакта, към който е свързан хладилника или 

главният бушон? Проверете бушона.
Кондензация по странияната стена на хладилното отделение (МУЛТИЗОНА, 
КОНТРОЛ НА ОХЛАЖДАНЕТО и FLEXI ZONE).
• Много студени външни температурни условия. Често отваряне и затваряне на 

вратата. Много влажни външни условия. Съхранение на храни със съдържание 
на течности в отворените контейнери. Оставена открехната вратата. 
Превключете термостата на по-ниска стойност. 

• Дръжте вратата отворена по-кратко време или я използвайте по рядко. 
• Покривайте храните, съхранявани в отворени контейнери с подходящи 

материали.
• Избършете кондензираната вода със сух парцал и проверете дали се 

кондензира отново.
Компресорът не работи
• Защитният термостат на компресора се изключва при внезапно прекъсване 

в захранването или при включване и изключване от контакта тъй като 
налягането на охладителя в охладителната система на хладилника все още не е 
уравновесен. Хладилникът ще започне да работи след около 6 минути. Ако след 
този период от време хладилникът не почне да работи, се свържете със сервиза.

• Хладилникът е в цикъл на разлеждане. Това е нормално за хладилник с напълно 
автоматично разлеждане. Цикълът на разлеждане се задейства периодично.

• Хладилникът не е включен в контакта. Проверете дали щепсела е добре вкаран 
в контакта.

• Правилно ли са направени температурните настройки?
• Захранването трябва да е изключено.
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Хладилникът работи често или продължително време
• Новият ви хладилник може да е по-широк от предишния. Това е съвсем 

нормално. Големите хладилници работят по-дълго време.
• Температурата в стаята може да е твърде висока. Това е съвсем нормално.
• Хладилникът може скоро да е включен в контакта или да е зареден с храна. 

Пълното охлаждане на хладилника може да продължи няколко часа по-дълго.
• Възможно е наскоро да сте поставили големи количества топла храна в 

хладилника. Горещата храна води до по-продължителна работа на хладилника 
до достигане на необходимата й температура на съхранение.

• Вратите може да са били отваряни често или оставени открехнати за дълго 
време. Топлият въздух, проникнал в хладилника, го кара да работи за по-
продължителни периоди. Избягвайте да отваряте вратите толкова често.

• Вратата на фризерното или хладилно отделение може да е била оставена 
открехната. Проверете дали вратите са плътно затворени.

• Хладилникът е настроен на много ниска температура. Настройте хладилника на 
по-висок градус и изчакайте докато достигне температурата.

• Уплътнението на вратата на хладилника или фризера може да е замърсено, 
износено, повредено или неправилно поставено. Почистете или подменете 
уплътнението. Повреденото уплътнение кара хладилника да работи по-
продължително време за да поддържа температурата.

Температурата във фризера е много ниска, докато температурата в хладилника 
е задоволителна
• Фризерът е настроен на много ниска температура. Настройте температурата във 

фризера на по-висока стойност и проверете.
Температурата в хладилника е много ниска, докато температурата във фризера 
е задоволителна
• Възможно е хладилникът да е настроен на много ниска температура. Настройте 

температурата в хладилника на по-висока стойност и проверете.
Хранителните продукти, съхранявани в чекмеджетата на хладилното отделение, 
замръзват.
• Възможно е хладилникът да е настроен на много ниска температура. Настройте 

температурата в хладилника на по-висока стойност и проверете.
Температурата в хладилника или фризера е много висока.
• Възможно е хладилникът да е настроен на много висока температура. 

Настройката на хладилника оказва влияние върху температурата във фризера. 
Променете температурата в хладилника или фризера до достигане на 
задоволително ниво.

• Вратите може да са били отваряни често или оставени открехнати за дълго 
време; отваряйте ги по-нарядко.

• Вратата може да е била оставена открехната; затворете я докрай.
• Възможно е наскоро да сте поставили голямо количество топла храна в 

хладилника. Изчакайте хладилникът или фризерът да достигнат желаната 
температура. 

• Хладилникът може да е включен скоро в контакта. Пълното охлаждане на 
хладилника отнема време.
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Работният шум се увеличава когато хладилникът работи.
• Оперативните характеристики на хладилника ви може да се променят в 

зависимост от промените на околната температура. Това е нормално и не е 
повреда.

Вибрации или шум.
• Подът не е равен или издръжлив. Хладилникът се люлее при леко помръдване. 

Уверете се, че подът е достатъчно здрав и равен и може да издържи 
хладилника. 

• Шумът може да идва от предметите, поставени върху хладилника. Свалете 
всякакви предмети от върху хладилника.

От хладилника се чуват се шумове като от разливане на течност или спрей.
• Потокът на течност и газ е в съответствие с оперативните принципи на 

хладилника ви. Това е нормално и не е повреда.
Чува се шум като от духане на вятър.
• Вентилаторите се използват за охлаждане на хладилника. Това е нормално и не 

е повреда.
Кондензация по вътрешните страни на хладилника.
• Топлият и влажен климат повишава залеждането и кондензацията. Това е 

нормално и не е повреда. 
• Вратите може да са били оставени открехнати; проверете дали са затворени 

докрай.
• Вратите може да са били отваряни често или оставени открехнати за дълго 

време; отваряйте ги по-нарядко.
Отвън на хладилника или между вратите се събира влага.
• Възможно е въздухът да е влажен; това е нормално при влажен климат. Когато 

влажността във въздуха намалее, кондензираната вода ще изчезне.
Лоша миризма в хладилника.
• Вътрешността на хладилника трябва да се почисти. Почистете вътрешността на 

хладилника с гъба, хладка или газирана вода. 
• Миризмата може да излиза от контейнери или опаковъчни материали. 

Използвайте друг контейнер или различна марка опаковъчни материали.
Вратата не се затваря.
• Пакетите с храна може да пречат на затварянето на вратата. Преместете 

пакетите, които пречат на вратата. 
• Хладилникът не е изправен върху пода и се люлее при леко помръдване. 

Настойте повдигащите винтове. 
• Подът не е равен или издръжлив. Уверете се, че подът е равен и способен да 

издържи хладилника.
Контейнерите за запазване на свежестта са заклещени.
• Храната може да докосва горната част на чекмеджето. Разместете храната в 

чекмеджето.


