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Информация за безопасно използване на уреда 
 
За ваша безопасност и правилно 
използване, преди инсталирането и 
първоначалното използване на уреда, 
прочетете внимателно тази инструкция за 
експлоатация, включително нейните 
съвети и предупреждения. За да избегнете 
нежелателни грешки и инциденти е важно 
да се уверите че всички хора изпилващи 
уреда са запознати с неговите функции и 
безопасна употреба.Запазете тези 
инструкции и се уверете , че ще ги 
предоставите с уреда ако го местите или 
продадете, така че ползвателите му да 
бъдат информирани за правилното и 
безопасното му използване . 
За безопасност на живота и 
собствеността, спазвайте мерките описани 
в тази инструкция, като производителя не 
носи отговорност за щети причинени от 
пропуск. 
Безопасност за деца и други уязвими 
хора. 

Този уред не предназначен за 
използване от хора (включително и 
деца) с намалени физически,сетивни 
или умствени функции, или с липса на 
опит и знание, освен ако не са под 
наблюдение или не бъдат 
инструктирани как да използват уреда 
от човека отговорен за тяхната 
безопасност.Децата трябва да бъдат 
наблюдавани и да се уверите, че не си 
играят с уреда
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Полезни съвети _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Почистване и грижа_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Какво да правим ако_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Обръщане на вратата 

Дръжте всички опаковки далеч от деца, 
тъй като има риск от задушаване. 
Ако вие унищожавате уреда, извадете 
щепсела от контакта, отрежете 
захранващият кабел (колкото е възможно 
по-близко до уреда) и махнете вратата, за 
да предотвратите нараняване при игра на 
деца с уреда от електрически удар или от 
затварянето им вътре. 
Ако този уред има магнитно заключване на 
врата или ключалка се уверете че при 
унищожаването му ще счупите ключалката. 
Това ще предпази превъртането на уреда в 
смъртоносен капана за деца. 

Безопасност 

Внимание! Не запушвайте 
вентилационните отвори 
 

Уреда е създаден да съхранява храна и 
или напитки в нормални домашни условия, 
както е описано в инструкцията 
Не използвате механични уреди или други 
начини за да ускорите размразяването. 
Не използвайте никакви други ел.уреди във 
фризера(например като машини за 
сладолед)р освен ако те не са изрично 
одобрени от производителя на фризера. 
Не нарушавайте охлаждащатата верига. 
Охлаждащият изобутанен газ (R600a)  е 
затворен в тази верига.Това е природен газ 
с високо ниво на изпарение, който е 
запалим. 
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Внимание Риск от пожар! 
По време на транспортиране и инсталиране 
на уреда, се уверете че никой от 
компонентите на хладилната верига не е 
увреден. 
-избягвайте открит огън или източници на 
запалване 
-периодично проветрявайте помещението 
където е поставен уреда. 
.  опасно е да модифицирате продукта по 
какъвто и да е било начин.Всяко нарушение в 
захранващият кабел може да доведе до 
ле.удар. 
Внимание! Всеки електрически компонент 
(захранващ кабел, щепсел, компресор и др.) 
трябва да бъде поправян и заменян само от 
оторизиран сервизен техник. 
1.Захранващият кабел не трябва да бъде 
удължаван 
2.Проверете че захранващият контакт не е 
счупен или разбит.Разбит или повреден 
контакт може да доведе до прегряване и 
пожар. 
3.Уверете се че можете да достигнете до 
контакта, където е включен уреда. 
4.Не дърпайте захранващият кабел. 
5.Ако контакта е хлабав не включвайте в него 
уреда, това може да предизвика ел.удар или 
пожар. 
6.Уреда не трябва да работи без предпазно 
покритие на вътрешното осветление  

• Уреда е тежък.Имайте го в предвид 
когато го местите. 

• Не местете или пипайте неща от 
фризера, когато работи ако ръцете са 
ви мокри, това може да нарани кожата 
ви. 

• Избягвайте продължителното 
излагане на уреда на слънчева 
директна слънчева светлина. 

Ежедневна употреба 
• Не съхранявайте запалими газове или 

течности във фризера.Има риск от 
експлозия. 

• Не работете с никакви ел.уреди във 
фризера (например. ел.машини за 
сладолед, миксери и др.) 

• Когато изключвате уреда дръпнете 
щепсела за да го извадите от контакта 
не дърпайте захранващият кабел. 

• Не оставяйте горещи неща близо до 
фризера. 

• Не поставяйте храни директно срещу 
въздушният отвор на зададената 
страна . 1) 

• Съхранявайте храната в съответствие 
със изискванията на производителя.  

• Изискванията на производителя на 
уреда за съхранение на храна трябва 
да се спазват. 

• Не слагайте газирани напитки във 
фризера. 

• Да не се съхранява взривни вещества 
като флакони със запалимо гориво в 
този уред. 

• Този уред е предназаначен за 
домашна употраба или подобни 
фукции 

•  .Дръжте свещи, лампи и други 
предмети с открит огън далече от 
уреда, така че не изложите уреда на 
огън. 

 
Внимание! 
Грижа и почистване. 

• Преди поддръжка или почистване 
изключете уреда и извадете щепсела 
от контакта. 

• Не почиствайте уреда с метални 
предмети, пароструйки, етерични 
масла, органични разтворители или 
абразивни материали. 

• Не използвайте остри предмети за да 
махнете леда или скрежа от фризера 

Важно 
Инсталиране 
За електрическото свързване внимателно, 
следвайте инструкции дадени в тази книжка. 

• Разопаковайте уреда и проверете 
дали няма увреждания по него.Не 
свързвайте уреда ако е увреден. 
Съобщете за възможната повреда 
веднага на търговеца, от който сте 
закупили уреда. 

• Препоръчително е да изчакате четири 
часа от монтажа на уреда преди да го 
включите, за да дадете възможност на 
охладителната течност да се върне в 
тръбите. 

• Трябва да осигурите достатйчна 
циркулация на въздух около уреда. 
Липсата на такава води до прегряване. 

• Когато е възможно гърба на продукта 
трябва да е до стена, за да се намали 
възможността за досег до горещите 
части на уреда(компресора, 
кондензера) и да се намали риска от 
пожар. 

• Уреда не трябва да се поставя в 
близост до радиатори или руди за 
готвене 

• Уверете се че главният щепсел е 
достъпен след инсталацията на уреда.  
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Сервизиране 
• Всяка ел.работа изискваща сервизирането на този уред трябва да се извършва от 

оторизиран и квалифициран техник. 
• Продукта трябва да се сервизира само във оторизиран сервизен център и само с 

оригинални резервни части. 
 
  Описание на уреда  
 
 
 
 
 
Изглед на уреда 
 
1.Контролен панел                                                                                                                                
2.Горни чекмеджета 
3.Чекмеджета 
4.Поставки за лед (вътре)  
5.Долни чекмеджета 
6.Регулируеми крачета 
7.Врата 
 
 
  
 
 
 
 
 
Забележка :Поради някои модификации вашият уреда може да изглежда малко по-различно от 
този в тази инструкция за експлоатация, но функциите и начина на употреба остават съшитите. 
 
 
 
  Контролен панел 
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Термостата поставен на контролният панел 
регулира температурата във фризера. 

• Позиция „Min“ – студено 
• Позиция „Normal“ – по-студено 
• Позиция „MAX“ -  най-студено 

Вътрешната температура се влияе от: 
• Температурата на стаята 
• Колко често вратата се отваря 
• Колко храна се съхранява във 

фризера 
• Местоположението на уреда 

Зависи и от правилната настройка на 
термостата,Всички тези фактори оказват 
влияние върху работата на уреда.Не 
оставяйте деца да играят с контролният 
панел. 
 
Важно!Нормално ние препоръчваме да 
изберете настройка „Normal“ – средна, ако 
искате по-висока или по-ниска вътрешна 
температура моля завъртете копчето на 
съответната степет. 



 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важно ! Високата външна температура 
(например през лятото) и настройките на 
студена на регулатора (позиция „По-студено“) 
може да накарат компресора да работи 
продължително или дори постоянно. 
Причини:когато външната температура 
висока, компресора трябва да работи 
постоянно за да поддържа ниска 
температура в уреда. 
Отделенията на фризера  
Този символ означава че вашият фризер ще 
съхранява замразена храна на -18оС(-0,4F) 
или по-студено позволявайки съхранението 
на замразената храна за дълъг период от 
време и замразяване на прясна храна. 
Температурата във фризера се контролира 
автоматично от термостат поставен в 
контролният панел.При различните начини на 
инсталиране, начин на използване и външни 
температури се изисква настройка на 
работните температури. 
Най-добре отчитането на вътрешната 
температура става с термометър поставен 
във замразените храни, като отчитането му 
трябва да стане бързо , тъй като 
температурата му се повишава бързо. 
 
Замразяване на прясна храна  
Поставете прясната храна в най-горното 
чекмедже фризера..Може да се наложи  
пренареждане за да се постигне това. По 
време на процеса на замразяване 
температурата на пресни хранителни 
продукти трябва да се намали бързо, така че 
ледените кристали да са възможно най-малки 
за да се избегне увреждане на структурата на 
храна. Ако замразяване се извършва бавно 
ще се образуват големи ледени кристали  и 
това ще се отрази на качеството на храната, 
след като се размрази. 
 

Съществуваща замразени храни трябва да се 
пренаредят и да се махнат от първите две 
чекмеджета за замразяване. Пакетите  за 
замразяване трябва да се поставят в 
чекмеджето в контакт с повърхността на 
чекмеджето, доколкото е възможно и да 
разстояние  за да се позволи студен въздух 
да циркулира между тях. Те не трябва да 
докосват съществуващите пакети. Ако има 
достатъчно място, прехвърлете храната, 
която е замразена в кошници или в по-
долните чекмеджета за можете да завръзите 
следващата партида храна в най-горното 
чекмедже. Изключително големи продукти 
могат да бъдат съхранявани чрез премахване 
на чекмеджетата. Замразената храна не 
трябва повторно да се замразяват, след като 
тя е размразени. Не изваждайте продукти от 
фризера, ако ръцете ви са влажни / мокри, 
тъй като това може да доведе до сваляне на 
кожата или "Фрост / фризер изгаряния". 
съображения за безопасност фризера 
чекмедже са оборудвани с ограничители, но 
чекмеджетата могат лесно да се извадят като 
ги дръпнете напред до край,повдигнете и 
след това извадите изцяло. За да ги върнете 
повторете стъпките по обратен ред.  
 
Съхранение на замразени храни 

 
Предварително опаковани готови замразени 
храни трябва да се съхраняват  според 
инструкциите на производителя за 
съхранеине в 4 ти звезден  заразителен уред 
и трябва да се сложат във фризера възможно 
най-скоро след покупката. Вашият фризер 
предвижда дългосрочно съхранение, което 
обикновено означава до 3 месеца, но за  
продължителността на времето на 
съхранение трябва да се види 
препоръчително време за съхранение 
написано на пакетите от производителя . Не 
поставяйте запечатани контейнери или 
газирани напитки във фризера, тъй като 
създава налягане върху съда, което може да 
доведе до това да се взривят, което води до 
увреждане на фризера. Кубчета лед и ледени 
близалки не трябва да се консумират веднага 
след изваждането от фризера, тъй като може 
да доведе до ниски температурни охлузвания 
на кожата. 
 
 



 
Инсталиране и първоначално пускане  

Почистване на уреда преди употреба 
Преди да използвате уреда за първи 
път, измийте вътрешният интериори 
аксесоарите с хладка вода и неутрален 
сапун, за да премахнете типичната 
мризима на нов продукт след това 
подсушете.  . 

Позициониране 
Внимание! Преди инсталация 
прочетете инструкциите 
внимателно за ваша безопасност. 

     Поставете уреда далече от всякакъв 
източник на топлина, като печки,радиатори 
директна слънчева  светлина и др. 

Максимална ефективност и 
безопасността са гарантирани чрез 
поддържане на правилната температура 
в помещенията за класа на съответната 
единица, както е посочено на табелката. 
Този уред се представя добре от N до 
ST. Уредът може да не работи 
правилно, ако се остави за по-дълъг 
период при температура над или под 
посочения диапазон. 

Важно! Необходимо е  да имаме добра 
вентилация около фризера за да се 
позволи правилно разсейване на 
топлината, висока ефективност и ниска 
консумация на енергия. Поради това 
определено пространство трябва да се 
остави около фризера.Препоръчваме да 
има 75 мм остояние отзад, поне 100 мм 
отстояние отстрани и отгоре, и достатъчно 
място отпред за да позволява отваряне на 
вратата на 1600 

 

 

 

 

 

 
100mm 

 
 
 

75mm 

 
100mm
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Уреда,не бива да се излага на дъжд.             
Достатъчно въздух трябва да може да 
циркулира в долната задна част на 
уреда, като лоша циркулация на въздуха 
може да повлияе на работата на уреда 
Уреди за вграждане трябва да се 
поставят далеч от източници на топлина, 
като например нагреватели и пряка 
слънчева светлина.  

Нивелиране 
Уредът трябва да се нивелира, за да се 
елиминират вибрации. За да направите 
нивото уреда, той трябва да бъде 
изправен и двете крачета за регулиране 
трябва да бъдат в стабилен контакт с 
пода. Можете също така да регулирате 
нивото чрез развиване  на предните 
крачета  (използвайте пръстите си или 
подходящ ключове). 

Електрически връзки 

Внимание! Всякакви електротехнически 
работи, необходими за 
инсталиране на този уред, трябва да се 
извършва от квалифициран или 
упълномощено лице. 
Внимание ! Този уред трябва да бъде 
заземен..Производителят не носи никаква 
отговорност, ако тези мерки за 
безопасност не се спазват.. 

Климатичен клас Външна температура 
SN +10°C to +32°C 
N +16°C to +32°C 

ST +16°C to +38°C 

T +16°C to +43°C 
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Ежедневна употреба 

 
Аксесоари 1)  
Фризерни чекмеджета  

За съхраняване на замразена храна 
Поставка за лед 
     За приготвяне на лед и съхраняване на 
       ледени кубчета. 
 
Фризерното отделение за храна 2) 

За замразяване на пресни храни и 
съхранение на замразени и дълбоко 
замразени храни за дълги периоди от 
време. 

 
  Полезни съвети 
 
Шумове по време на работа 
 
Щракване-Когато компресорът се включва 
или изключва,  може да се чуе. 
Бръмчене- Когато компресора заработи 
може да чуете бръмчене.  
Бълбукане- Когато охладителната 
течност мине през  тръбите, можете да 
чуете бълбукане. 
Плискане – Дори когато компресора е  
изключен , този звук може да се чуе за малко 
Съвети за пестене на енергия 

Не инсталирайте уреда  близо да печки, 
радиатори или други източници на  
топлина  
 Дръжте минимално време отворен 
уреда 
Не настройвате температурата на          
по-студено необходимото 
Уверете се, че задните, страничните и 
горните отстояния на уреда са като в 
препоръчителните  
| 
 

Съвети за замразяване  
Когато пускате уреда за първи път или 
след известен период.Преди да сложите 
храната във фризера, оставете уреда 
да работи поне два часа на най-ниска 
температура

Размразяване на храна 2) 

    В отделението на фризера.  
     При стайна температура. 

В микровълнова фурна. 
    В конвенционални или конвекция фурна. 
След размразяване храните трябва 
повторно да се замразяват с изключение 
на специални случаи. 
 
 
1) Ако уредът съдържа  посочениет аксесоари 
и функции. 
2) Ако уредът има отделение за храна. 
 
 
 
 
 
 

 

Увийте храната във алуминиево фолио или 
полиетилени (пластмасови)  торби и се 
уверете, че  торбичките са вакуумирани. 
Да не се допуска пресни, размразени храни 
да се докоснат храна, която вече е 
замразена, избягвайки по този начин 
повишаване на температурата на 
последната. 
Замразени продукти ако се консумират 
веднага след изваждане от фризера, може 
да наранят кожата . 
Препоръчително е да се етикетират и 
поставя дата на всяка замразена опаковка, 
за да следите  времето за съхранение. 

Съвети за съхранение на замразени 
храни  
Уверете се, че готовите замразени храни се 
съхраняват от търговеца на дребно. 
Веднъж размразени, храни се влошат бързо 
и не може повторно да се замразяват. 
 Да не се превишава периода на 
съхранение, посочени от производителя на 
храни. 

Приготвяйте храната на малки порции за да 
има възможност за бързото и напълно 
замразяване и да има възможност да 
размразите само необходимото ви 
количество. 
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 Почистване и грижа 
Почистване и грижа за уреда  

Почистване и грижа 
Продади хигиенни причини, ватрешността 
на уреда, включително аксесоарите трябва 
да се чистят периодично.Уредът трябва да 
се почиства и поддръжа поне веднъж на 
два месеца. 

Винмание! Опасност от ел. удар! 
 

Уредат не трябва да свързан към 
ел.мрежата, когато го почиствате.Преди 
почистване изключете уреда и 
издърпайте контакта от щепсела 

Обърнете внимание! 
 

 
 
 
. 

Размарзяване 
Размразяване на замразени 
отделение за съхранение на  храна              
.  Размразяването на фризера става ръчно.                             
При да започнете извадете храната. 
. Извадете поставката за лед и 
чекмеджетата. 
.  Оставете врата на фризера отворена 
докато леда и скрежа не се стопят и не 
отида на дъното на фризерната 
камера.Подсушете водата със суха кърпа. 
.  За да ускорите процеса, може да 
поставите купа с топла вода (около 50 С) 
във фризера и да изгребете леда с 
шпатулата за размразяване. 
.  Не е препоръчително да затопляте 
фризерната камера с директно с топла вода 
или сешоар, докато размразявате. 
.    Не е препоръчително да остъргвате леда 
или скрежа, или отделна храна от 
контейнерите. 
 
Забележка! Уреда трябва да бъде 
размразяван поне веднъж месечно.По 
време на неговото използване ако врата се 
отваря често или уреда се използва при 
висока влажност, съветваме потребителя да 
размразява фризера на всеки две седмици. 
 
Изваждане уреда от употреба  
.       Изпразнете уреда  
.      Извадете кабела от контакта   
. Почистете напълно(виж секцията 
почистване и грижа за уреда)  
.  Оставете вратата отворена за да 
предотвратите миризми.  
 

• Извадете храната от уреда преди 
почистване.Съхранете ги на хладно 
място. 

• Непочиствайте уреда с пароструйка. 
Влага може да се образува във 
електроните компоненти. 

• Горещите пари могат да увредят 
пластмасовите части. 

• Етерични масла и органични 
разтворители може да атакува 
пластмасови части, например лимонов 
сок или сок от портокалова кора, 
маслена киселина, или почистване, 
които съдържат оцетна киселина.               
Да не се допуска такива вещества, 
които да влязат в контакт с уреда  

• Не използвайте абразивни 
почистващи средства. 

• Почистете уреда и интериорни 
аксесоари с кърпа и хладка вода. 
Наличните в търговската мрежа 
препарати за миене на може да се 
използват. 
След почистване, избършете с чиста 
вода и чиста кърпа. Натрупването на 
прах в кондензатора увеличава 
консумацията на енергия; почистване 
на кондензатора в задната част на 
уреда веднъж годишно с мека четка 
или прахосмукачка (само при продукти 
с външен кондезер). 
Проверете отвора за отвеждане на 
водата на задната стена на 
отделението на хладилника. 
Почистете блокираният канал с 
помощта на нещо като мек зелен клин, 
и винимавайте да не  да не създават 
никакви щети на кабинета от остри 
предмети. 
След  като уреда е напълно сух, го 
включете отново. 
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 Какво да правим ако … 

”

 

Внимание! Преди да установите 
проблема изключете уреда.Само 
оторизиран сервизен техник може да 
извършва преглед и поправка на уреда. 

Важно! 
Ремонти по уреда могат да се извършват 
само от оторизирани сервизни 
техници.Неправомерни поправки водят да 
значителен риск за потребителя.Ако 
уредът ви се нуждае от ремонт 
моля,свържете се с продавача или 
оторизираният сервиз. 

Проблем Възможна причина Решение 
Уредът не работи Уредът не е включен  Включете уреда 

Щепсела не е включен в 
контакта 

Свържете щепсела с 
електрическият контакт  

Предпазителя е гръмнал или е 
дефектен 

Проверете предпазителя и го 
сменете ако е необходимо  

Връзката е дефектна  Дефектните части трябва да 
се сменят от електротехник. 

Уредът изстудява 
прекалено много 

Температурата е нагласена на 
прекалено студено 

Нагласете терморегулатора 
на по-висока температура  

Храната е прекалено 
топла  

Температурата не е правилно 
настроена 

Моля обърнете се към 
Първоначално пускане 

Врата е стояла отворена за 
неопределено време 

Отваряйте врата само 
толкова колкото е 
необходимо 

Голямо количество топла храна 
е сложено в уреда през 
последните 24 часа  

Настроите уреда временно 
на по-студено 

Ватрешното осветление 
неработи 

Крушката е дефектирала Моля обърнете се към 
секцията смяна на крушката 

Натрупване на скреж, 
вероятно също и по 
уплътненоито на 
вратата 

Уплътнението на врата не 
добро (Вероятно след 
обръщане на вратата) 

Внимателно загрейте 
пропускащата секция от 
уплътнението със сешоар . 
Същевременно оформете 
загрятото уплътнение с ръка 
така че да застане правилно  

Необичайни шумове Уредът не е нивелиран Нивелирайте уреда 
Уредът докосва стената или 
други обекти 

Преместете леко уреда 

Част например тръба, от 
задната страна на уреда 
докосва друга част или стената 

Ако е необходимо 
внимателно завъртете 
компонента на друга страна 

Компресора не 
стартира веднага след 
промяна на 
температурните 
настройки 

Това е нормално, не е грешка  Компресора стартира след 
определено време 

Има вода на пода или 
на рафтовете  

Запушена е дупката на 
отводнителният канал 

Моля вижте секцията 
Почистване и Грижа за уреда  

 



уреда Информация за   без  
Обръщане на вратата 

 
 
Страната на която се отваря врата може да  
бъде променена от дясната страна (както е  
произведен) към ляво отваряне.  
Инструменти от който се нуждаете:  
1. 8mm  

 
 
 
 
2. Кръстата отвертка  

 
 
 
3. Шпкала или остра отвертка 
 
 
 
 
 
 
 
1. Изправете фризера, използвайте 
острата отвертка за да премахнете 4 те 
тапи покриващи винтовете на капака на 
фирзера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Отвийте, вдигнете и премахнете капака.  

9 

 
 
 
 
3. Използвайте острата отвертка за 
да махнете предният орнамент от 
горният панел .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Поставете предният орнамент на 
горният панел от другата страна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Махнете горната панта, преместете я от 
лявата страна и я затегнете.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Отвийте двете крачета и долната панта 
като отвиете болтовете.  



10 
 
7. Развийте и свалете долната щифт панта,  
завъртете скобата  и  го заменете.  
Поставете скобата  мотирана на долинте  
щифт панти. Заменете двете крачета.  
Преместете долната врата до необходимата 
 позиция. Посигурете ниво на вратата,  
поставете долният щифт панти в долния  
отвор на вратата, после затегнете болтовете. 
 
 

B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.Поставете капака като застопорите 
горните шарнири ядра в горният отвор на 
вратата, завийте 4 те винта.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Винамине!  
При смяна на страна, на която се отваря  
вратата, уредът не трябва да е свързан към  
мрежата. Извадете контакта от щепсела,  
преди това. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когато обръщате вратата,  
Моля направете : 
1. Преместете аксесоар B от горния капак 
на горната част на вратата и се поставя 
аксесоар A, това е малката подвижна малко 
част от малката чанта.   

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
After you reverse the dor ,pIease 
do this: 
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Изваждане на уреда от експлоатация 

Забранено е да  изхвърляте този продукт в контейнерите за домашни отпадъци. 
Опаковка 
Опаковките със символ за рециклиране могат да се рециклират. Изхвърлете опаковките в 
подходящите контейнери за да бъдат рециклирани. 
Преди да изхвърлите уреда . 
1. Извадете щепсела от контакта  
2. Отрежете главният кабел и го изхвърлете. 
 

 
                                      Коректно унищожаване на уреда  
 
 
 

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този 
продукт не може да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той 
трябва да се предаде в специализиран пункт за събиране на отпадъци 
за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като се 
погрижите този продукт да бъде изхвърлен по подходящ начин, вие ще 
помогнете за предотвратяване на възможните негативни последствия 
за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да 
бъдат причинени от неправилно боравене отпадъци от този продукт. За 
по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, 
моля, свържете се с местната управа, обезвреждане на битови 
отпадъци  или с магазина от който сте закупили продукта  


