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Поздравления за избора на нашия продукт, който със сигурност ще ви служи дълги години!

Безопасността преди всичко!
Моля, Прочетете внимателно настоящото ръководство. То съдържа важна информация за това 
как да използвате вашия нов уред. При неспазване на инструкциите може да загубите правото 
си на безплатен гаранционен сервиз. Пазете ръководството на сигурно място и го предайте на 
хората, ползващи хладилника след вас, ако има такива.
•	 Не	включвайте	уреда	към	електрическата	мрежа,	преди	да	отстраните	изцяло	

опаковъчните материали и предпазителите за транспортиране.
•	 Оставете	уреда	изправен	поне	4	часа,	преди	да	го	включите,	за	да	може	системата	да	се	

приспособи, ако уредът е бил транспортиран в хоризонтално положение.
•	 Този	уред	трябва	да	се	използва	само	по	предназначение,	т.е.	съхранение	и	замразяване	

на хранителни продукти.
•	 Употребата	на	уреда	в	неотоплявано,	студено	помещение,	като	напр.	гараж,	оранжерия,	

пристройка, навес, навън и др. (виж “Разположение”) не е препоръчителна.
•	 При	доставката	на	уреда	проверете	дали	той	не	е	повреден	и	дали	всички	части	и	

принадлежности са в добро състояние.
•	 Не	ползвайте	уреда	повреден,	ако	се	съмнявате	че	е,	обърнете	се	към	продавача.
•	 Не	позволявайте	на	деца	да	си	играят	с	уреда.	
•	 Не	сядайте	и	не	стъпвайте	върху	уреда	и	частите	му,	не	позволявайте	и	на	децата	да	го	

правят.
•	 Не	се	весете	на	вратата	на	уреда.

•	 Уредът	не	съдържа	флуорирани	охладители	(CFC/HFC),	а	изобутан		
 (R 600 a), природен газ, който е силно съвместим с околната среда. 
 (R 600 a) е лесно запалим. Затова проверете дали охлаждащата верига не е повредена по 

време на транспортиране или работа.
 В случай на повреда:
	 •	Избягвайте	всякакви	открити	огньове,	източници	на	искри	и	леснозапалими	вещества.
	 •	Незабавно	проветрете	стаята,	в	която	се	намира	уреда.	
	 •	В	случай,	че	пръските	от	охладителя	са	в	контакт	с	очите	ви,	това	може	да	доведе	до	

увреждане на зрението.
•	 Стаята,	в	която	е	поставен	уредът,	не	бива	да	е	по-малка	от	10	куб.метра.
•	 Не	изхвърляйте	уреда	в	огън.	Уплътнението	на	уреда	съдържа	безопасни	за	озоновия	слой	

вещества, които са запалими. 
•	 Свържете	се	с	местните	власти	за	да	се	осведомите	за	това	как	и	къде	да	изхвърлите	

уреда.

A Внимание -Вентилационните отвори в корпуса на уреда не трябва да бъдат 
възпрепятствани.

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

A Внимание -	Не	нарушавайте	циркулацията	на	охладителя.
A Внимание -Не	използвайте	електрически	уреди	в	отделенията	за	съхранение	на	храни	в	

уреда, освен видовете, препоръчани от производителя.

•	 Избягвайте	да	пипате	жиците	на	металния	кондензатор	в	задната	част	на	уреда,	тъй	като	
съществува риск от нараняване.

•	 В	случай	на	възможна	повреда,	първо	изключете	уреда	от	електрическата	мрежа.
•	 Преди	почистване	на	уреда,	винаги	го	изключвайте	от	контакта	или	от	прекъсвача.	Не	

дърпайте	за	кабела.	Издърпайте	от	щепсела.
•	 Ремонтът	на	уреда	трябва	да	бъде	извършван	само	от	квалифицирани	специалисти.	Ако	

захранващият кабел е повреден, производителят или обслужващият сервиз трябва да го 
заменят с нов за да се избегне всякакъв риск. 

•	 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. 

•	 Наблюдавайте	децата	да	не	си	играят	с	уреда.
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Инструкции за 
транспортиране
Уредът	трябва	да	се	транспортира	само	в	
изправено положение. 
Опаковката	трябва	да	остане	незасегната	по	
време на транспорта.
След	транспортиране	в	хоризонтално	
положение, уредът може да се ползва 
само	след	като	е	стоял	отново	4	часа	във	
вертикално положение.
Уредът	трябва	да	се	пази	от	дъжд,	влага	и	
други атмосферни влияния.
Производителят не носи отговорност за 
неспазване на инструкциите за безопасност.

A Изхвърляне
Направете	уреда	неизползваем.	Извадете	
щепсела и срежете захранващия кабел. 
Извадете	или	счупете	заключващите	
механизми преди да изхвърлите уреда. По 
този начин предпазвате живота на децата от 
риска	да	се	заключат	вътре.

Настройване на уреда
•	Не	позлвайте	уреда	в	помещение,	където	
температурата	пада	под	10	°C	през	нощта,	
особено през зимата. Възможно е уредът 
да	спре	работа	при	по-ниски	температури,	
което да доведе до скъсяване трайността на 
съхраняваните в него продукти.

•	Климатичният	клас	на	уреда	ви	е	посочен	
на табелката с данните разположена вътре 
в	него.	На	нея	е	посочена	подходящата	
температура на средата на работа, както е 
обяснено	по-долу.

Климатичен 
клас

Температура на 
средата

SN +10	°C	до	32	°C
N +16	°C	до	32	°C
ST +18	°C	до	38	°C
T +18	°C	до	43	°C
SN-ST +10	°C	до	38	°C
SN-T +10	°C	до	43	°C

Разположение
Разполагагайте уреда само в сухи 
проветрими помещения.

Избягвайте	директна	слънчева	светлина	и	
топлинни източници като печка или котлон.
В случай, че не е възможно да се избегне, 

спазвайте следните минимални дистанции:
Електрически	котлони:	 3.00	см
Печки:	 3.00	см
Охлаждащи	уреди:		 2.50	см		
•	Осигурете	на	уреда	достатъчно	въздух.
•	Уверете	се,	че	около	уреда	има	достатъчно	
пространство, за да се осигури свободна 
циркулация на въздух.
Поставете двата разделители от стените 
доставени с уреда като завъртите на ¼ от 
кондензатора в задната част на уреда Фиг. 
3).
•	Уредът	трябва	да	се	поставя	на	равна	
повърхност. Двете предни крачета може 
да се регулират според случая. За да сте 
сигурни, че уредът е изправен, регулирайте 
двете предни крачета, като въртите по 
часовниковата стрелка или обратно на 
нея, докато постигнете сигурен контакт с 
пода. Правилното регулиране на крачетата 
предотвратява прекомерните вибрации и 
шум.

Електрическо свързване
A Внимание
Уредът	трябва	да	бъде	заземен.

•	 Проверете	дали	типа	мощност	и	
ел.мрежа във вашия район отговаря на 
посочените върху табелката с данни 
вътре в уреда.

•	 Безопасността	на	уреда	е	гарантирана	
само ако заземяването в дома ви 
е направено в съответствие със 
съответните стандарти.

•	 При	инсталирането	на	уреда,	внимaвайте	
да не защипете кабела под него, защото 
ще го повредите.

•	 Уверете	се,	че	контактът	е	лесно	
достъпен.	Не	използвайте	адаптор	или	
удължител.

•	 Електрическите	спецификации	на	уреда	
са посочени на табелката с данни, 
разположена вътре в него.

•	 Разположете	захранващия	кабел	така,	
че	да	позволите	лесно	включване	и	
изключване	след	инсталацията.

•	 При	повреда	в	захранващия	кабел,	
той трябва да бъде подменен от 
производителя, сервизен представител 
или друг квалифициран специалист с цел 
да се избегне всякакъв риск.

•	 Използвайте	разделител,	ако	кабелът	не	
е достъпен. ( за вградените модели)
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Запознаване с уреда
A Внимание
Посочената по-долу информация за 
доставените с уреда принадлежности е 
само ориентировъчна. Долопосочените 
принадлежности може да не съвпадат 
напълно с тези във вашия уред.

A)	 Отделение	на	фризера
Б) Хладилно отделение

1. Форма за лед
2. Рафт на фризера
3. Вътрешна лампа
4.	 Копче	на	термостата
5. Рафтове на хладилника
6.	 Улей	за	водата	от	разлеждането	-	

Дренажна тръба
7.	 Капак	на	контейнера	за	запазване	на	

свежестта
8.	 Контейнер	за	запазване	свежестта	на	

салати
9. Регулируеми предни крачета
10. Рафтове на вратата
11. Тава за яйца
12. Рафт за бутилки
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Преди да го стартирате
Преди	да	включите	уреда,	проверете	
следните неща отново с цел пълна 
безопасност:

•	Уредът	правилно	ли	е	нивелиран	върху	
пода?
•	Има	ли	достатъчно	пространство	за	добра	
въздушна циркулация?
•	Почистен	ли	е	вътре?	(Виж	също	
“Почистване и поддръжка”)
•	Сложете	копчето	на	термостата	по	средата	
между	1	и	5	или	Min.	и	Max.
•	Сега	може	да	включите	уреда	от	
захранващия кабел.

Компресорът	е	включен;	вътрешната	лампа	
се	включва	когато	врата	се	отвори.

Не	поставяйте	хранителни	продукти	в	
хладилника преди температурата да е 
достигнала желаното ниво.

Настройка на работната 
температура
(Фиг. 2)
Работната температура се контролира от 
температурния регулатор.

Средната	температура	в	хладилника	трябва	
да	бъде	около	+5°	C.
Моля, настройте според желаната 
температура.

Забележите, че температурите са различни в 
различните охладителни части.
Най-студено	е	над	отделението	за	зеленчуци.

Вътрешната температура зависи и от 
температурата на околната среда, честотата 
на отваряне на вратата и количеството 
храна, съхранявана в хладилника.
Честото отваряне на вратата води до 
повишаване на вътрешната температура.
Затова	се	препоръчва	възможно	най-бързо	
затваряне на хладилника след ползване.

1	 2	 3	 4	 5
Топло Студено

(или)	Min. Max.

1 = Най-слабо охлаждане	(Най-топло)
5 = Най-силно охлаждане	(Най-студено)

(или)

Min. = Най-слабо охлаждане  
(Най-топло)
Max. = Най-силно охлаждане 
(Най-студено)
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Охлаждане
Съхранение на храна
Хладилното отделение служи за 
краткотрайно съхранение на пресни храни и 
напитки.

Съхранявайте	млечните	продукти	в	
съответното отделение на хладилника.

Бутилките	могат	да	се	съхраняват	в	държача	
за бутилки или на рафта за бутилки на 
вратата.

Суровото	месо	се	съхранява	най-добре	в	
найлонова	торбичка	в	отделението	в	най-
долната част на хладилника.  

Оставете	топлата	храна	и	напитки	да	се	
охладят до стайна температура преди да ги 
поставите в хладилника.

A Внимание
Съхраняването	на	концентриран	алкохол	
става само в изправено положение и плътно 
затворен.

A Внимание
Не	съхранявайте	експлозивни	материали	
и съдове с запалими пропилен газове 
(спрей-сметана	и	др.)	в	уреда.	Съществува	
опасност от експолозия.

Размразяване на уреда
Хладилното отделение се размразява 
автоматично.	Стичащата	се	вода	се	събира	
по дренажния канал в специален съд в 
задната част на уреда (Фиг. 2).
По време на разлеждането на задната стена 
на хладилника се формират водни капки 
заради изпарението.
Ако	не	всички	капки	паднат,	те	могат	да	се	
замразят отново, затова ги премахнете с 
парцал, напоен в топла вода, но никога с 
твърд или остър предмет.

Проверявайте оттичането на водата отвреме 
нареме. Почистете го с клечка за уши или 
нещо подобно (виж раздел “Почистване и 
поддържка”).
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Замразяване
Замразяване на храна
Отделението	на	фризера	е	отбелязано	със		

този символ. 
Може да ползвате уреда както за 
замразяване на прясна храна, така и за 
съхранение на предварително замразени 
продукти.
Моля прочетете препоръките, посочени 
върху опаковката на хранителните продукти.

A Внимание
Не	залеждайте	газирани	напитки,	тъй	
като замразената течност може да спука 
бутилката.

Внимавайте с някои замразени продукти от 
рода на цветни кубчета лед.
Не	надвишавайте	капацитета	за	замразяване	
на	уреда	за	24	часа.	Виж	брошурата	с	
Техническите спецификации.  
За да запазите качеството на храната, 
замразяването трябва да стане възможно 
най-бързо.
По този начин капацитетът на замразяване 
не се надвишава и температурата във 
фризера не се повишава.

A Внимание
Винаги дръжте вече дълбоко замразените 
хранителни продукти, разделени от прясно 
сложената храна.

Когато	замразявате	дълбоко	гореща	храна,	
охлаждащият компресор работи до пълното й 
замразяване. Това може временно да причини 
прекомерно охлаждане на хладилното 
отделение.

Не	се	безпокойте	ако	веднага	след	като	сте	
я затворили, вратата на фризера се отваря 
с трудност. Това се дължи на разликата в 
налягането, което ще се нормализира и 
вратата ще може да бъде отворена нормално 
само след няколко минути.
След	затваряне	на	вратата	се	чува	звук	от	
вакуум. Това е съвсем нормално.

Правене на кубчета лед
Напълнете	поставката	за	лед	¾ с вода и я 
поставете във фризера.
Може да извадите кубчетата лед веднага 
след като водата се е превърнала на лед.
Никога	не	използвайте	остри	предмети	като	
ножове или вилици за да извадите кубчетата. 
Има	опасност	да	се	нараните!

Вместо това изчакайте кубчетата лед леко 
да се отпуснат или поставете дъното на 
поставката в топла вода за момент.

Размразяване на уреда
Прекомерното количество наслоен лед води 
до намаляване качеството на рбаота на 
уреда.
Затова се препоръчва разлеждане на уреда 
поне два пъти в годината, или когато нивото 
на наслоения лед надвишава 7мм. 
Размразяването трябва да се извършва при 
извадена от хладилника храна или с много 
малко останала вътре.

Извадете	дълбоко	замразената	храна.	
Увийте	дълбоко	замразените	продукти	в	
няколко слоя хартия, или одеяло и ги дръжте 
на хладно място.
Изключете	уреда	от	контакта	или	извадете	
бушона за да започнете разлеждането.
Извадете	всички	принадлежности	(като	
рафтове, чекмеджета и т.н.) от уреда и 
използвайте подходящ съд за събиране на 
оттичащата се вода.

Използвайте	гъба	или	мек	парцал	за	да	
попиете стичащата се вода, ако е необходимо 
(Фиг. 3).
Дръжте вратата отворена по време на 
разлеждането.
За	по-бързо	разлеждане	може	да	поставите	
съдове с гореща вътре вода в уреда.
Никога	не	използвайте	електрически	уреди,	
разлеждащи спрейове или остри предмети 
като ножове или вилици за да махнете леда.

Почистете хладилника вътре след 
приключване	на	разлеждането	(виж	раздел	
“Почистване и поддръжка”).

Сега	може	да	включите	уреда	от	
захранващия	кабел.	Сложете	замразената	
храна в чекмеджетата и във фризера.
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Смяна на вътрешната 
лампичка
(Фиг. 5)

Ако	лампичката	не	свети,	изключете	
превключвателя	и	извадете	захранващия	
кабел	от	контакта.	Следвайте	следните	
указания за да проверите дали лампичката 
се е разхлабила.

Ако	лампичката	продъльава	да	не	работи,	
купете	крушка	E14	15	W	(макс.)	от	
специализиран магазин и я поставете както 
следва:
1.	Изключете	превключвателя	и	извадете	
захранващия кабел от контакта. Може да 
извадите	рафтовете	за	по-лесен	достъп.
2.	Свалете	капака	на	лампичката	както	е	
показано	на	фигурата	(a-b).
3. Подменете изгорялата крушка.
4. Поставете обратно капака на лампичката 
както е показано на фигурата (c).
“Натиснете	здраво	за	да	проверите	дали	
капакът е поставен правилно.”
5. Внимателно изхвърлете изгорялата 
крушка.
“Крушка	за	подмяна	може	лесно	да	
се намери в магазин за ел.части или 
универсален магазин.”

Почистване и поддръжка
Вътрешни и външни повърхности
A Внимание

Винаги изключвайте прекъсвача или 
изваждайте щепсела от контакта.

Отвън	почиствайте	с	хладка	вода	и	слаб	
почистващ препарат.

Никога	не	използвайте	силни	почистващи	
препарати, абразивни или киселинни 
средства.

Подсушете вътрешното отделение.

Внимавайте водата да не влиза в контакт 
с електрическите части на температурния 
регулатор или лампичката.

Ако	няма	да	ползвате	уреда	дълго	време,	го	
изключете	от	контакта	и	извадете	всичката	
храна от него. Почистете вътре и дръжте 
вратата отворена.

За поддържане добрия външен вид на 
уреда, може да полирате външната част 
и принадлежностите на вратата със 
силиконова вакса.

Почиствайте кондензатора в задната част 
на уреда веднъж годишно с четка или 
прахосмукачка.	Наслояването	на	прах	
води до повишаване консумацията на 
електрическа енергия.
Регулярно проверявайте уплътнението на 
вратата.
Почиствайте само с вода и подсушавайте 
докрай.

Почистване на 
принадлежностите. 

Рафтове на вратата:
Махнете всичката храна от рафтовете на 
вратата.
Повдигнете капака на рафта нагоре и 
издърпайте на една страна.
Извадете	рафта	на	вратата	като	издърпате	
нагоре откъм долната част.

Съд за събиране на вода:
Поддържайте съда за събиране на вода в 
задната част на уреда винаги чист.
Внимателно извадете прикачващото 
устройство от компресора чрез натискане с 
някакъв уред (като напр. отверка).

Вдигнете съда, почистете го и подсушете.
Закачете го по обратния начин.

Контейнер за запазване на свежестта 
или Чекмеджета: 
За да почистите чекмеджетата, ги изтеглете 
докрай, повдигнете нагоре и издърпайте 
навън.
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Полезни съвети и 
забележки

Замразяване
•	Винаги	оставяйте	храната	да	се	отцеди	в	
контейнер, който позволява на оттичащата 
се вода да излиза навън.
•	Не	превишавайте	максимално	допустимия	
капацитет на замразяване когато 
замразявате прясна храна (виж раздел 
“Замразяване”)
•	Не	давайте	на	децата	сладолед	или	
ледчета директно от фризера.
Ниската	температура	може	да	нарани	
устните.
•	Никога	не	замразявайте	повторно	
размразената	храна;	размразената	храна	
трябва	да	се	консумира	до	24	часа.	Храната	
може да се замрази повторно само, ако е 
сготвена.
•	Не	вадете	замразена	храна	с	мокри	ръце.	
•	Съхранявайте	само	свежа	и	неразвалена	
храна.
•	Винаги	използвайте	подходяща	опаковка	за	
да избегнете проникването на миризми или 
разваляне на храната.
•	Съхранявайте	вече	замразените	храни	
съобразно инструкциите на опаковката им.
•	Замразявайте	готвената	храна	на	
малки количества. Това осигурява бързо 
замразяване и поддържа качеството на 
храната.
•	Не	замразявайте	течности	в	плътно	
затворени бутилки или контейнери.
Бутилките/контейнерите	може	да	се	пръснат	
при ниски температури.
•	Пренасяйте	предварително	замразената	
храна в подходящи чанти и сложете във 
фризера	възможно	най-бързо.
Винаги размразявайте храната в хладилното 
отделение.

Охлаждане
•	Почистете	прясната	храна	и	зеленчуците	
преди да ги сложите в контейнера за 
запазване на свежестта. 
•	Винаги	опаковайте	или	увийте	храната,	
или я поставете в подходящ съд, преди да я 
сложите в хладилника.
•	Увийте	храната,	която	трябва	да	се	държи	
при твърде ниска температура в найлонови 
торбички (ананас, пъпеш, краставици, домати 
и т.н.)
•	Храна	със	силна	миризма	или	склонна	
да замирисва, трябва да се увие в 
херметическа или друга подобна опаковка, 
която да предпазва от разпространяване на 
миризмата. 
•	Дръжте	прясната	храна	отделно	от	готвени	
храни за да избегнете разпространението на 
бактерии. 
•	Никога	не	дръжте	прясно	месо	в	
хладилника	повече	от	2-3	дена.
•	Извадете	останалото	от	консервите	и	го	
съхранявайте в подходящ съд.
•	Прочетете	указанията,	посочени	върху	
опаковката на храната.
•	Не	възпрепятствайте	циркулацията	на	
въздуха вътре в уреда като покривате 
рафтовете.
•	Никога	не	дръжте	опасни	или	отровни	
вещества вътре в хладилника.
•	Винаги	проверявайте	дали	храната	
съхранявана дълго време в хладилника  евсе 
още годна за консумация.
•	Не	трябва	да	държите	сготвени	и	пресни	
храни в един и същ контейнер.
•	Затваряйте	вратата	бързо	след	отваряне	
за да избегнете прекомерен разход на 
ел.енергия.
•	Не	използвайте	твърди	или	остри	предмети	
за да отстраните наслоения лед.
•	Не	слагайте	гореща	храна	в	хладилника.
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Примери за употреба

Бяло	вино,	бира	и	минерална	вода охладете преди употреба

Банани не дръжте в хладилник

Риба и карантия съхранявайте само в найлонова торбичка

Сирене

използвайте херметически или найлонови 
торбички;	за	постигане	на	най-добър	резултат,	
извадете от хладилника един час преди 
консумация.

Пъпеши съхранявайте само за кратък период, 
използвайте херметически опаковки

Сурово	месо не съхранявайте заедно с деликатни храни 
като манджи или мляко

Нормален работен шум
Много шумове са напълно нормални 
при работа на охладителната система 
на уреда;

За да намалите неприятния шум и 
вибрации, проверете дали:

•	Хладилникът	е	нивелиран	на	всичките	
четири крачета.

•	Хладилникът	не	опира	стените,	
заобикалящи предмети, кухненски уреди или 
мебели.

•	Кутиите,	бутилките	и	съдовете	в	
хладилника не се опират и удрят едни в 
други.

•	Всички	рафтове	и	контейнери	са	правилно	
поставени в отделенията на хладилника и на 
вратата.

•	Клокочене,	свистене,	кипене	или	бълбукане	
се чува в резултат на циркулацията на 
замразителя в охладителната система. Тези 
шумове може да се чуват за кратко и след 
изключване	на	компресора.

•	Внезапните	резки	изпуквания	или	пращене	
се предизвикват от разширяването или 
свиването на стените на някои елементи в 
чекмеджетата.

•	Бръмчене,	жужене,	пулсиране	или	други	
силни бръмчащи шумове са от компресора. 
Тези	шумове	са	малко	по-силни	в	началото	
на работа на компресора и отслабват при 
достигане на работна температура. 
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Какво да правим, ако...
1- Уредът не работи, въпреки, че е 
включен.

•	Проверете	дали	захранващият	кабел	е	
правилно свързан!
•	Проверете	дали	ел.захранване	е	в	
изправност и дали прекъсвачът не е 
изключен!
•	Проверете	дали	температурният	регулатор	
е правилно настроен!

2- Прекъснато е електрическото 
захранване.

Фризерът е подходящ за дълготрайно 
съхранение на вече замразени храни, както 
и за замразяване и съхранение на пресни 
храни.
Не	отваряйте	вратата	когато	токът	е	
спрял. За уред с клас ,  замразената 
храна във фризера няма да се повлияе 
ако	прекъсването	на	тока	е	по-кратко	от	
“Време на съхранение при прекъсване на 
ел.захранване (в часа)” посочено върху 
табелката с данни.
Ако	прекъсването	продължи	по-дълго	от	
“Времето на съхранение при прекъсване на 
ел.захранване (часа)”, проверете храната 
и консумирайте веднага или сгответе и 
замразете отново след това.

3- Вътрешната лампа не свети.

Проверете електрическото захранване!

Проверете дали лампичката е правилно 
поставена!	Изключете	от	контакта	преди	да	
проверите лампичката. (Виж също раздел 
“Смяна	на	вътрешната	лампа”)

4- Други възможни повреди

Не	за	всяка	повреда	е	необходимо	да	се	
обръщате към сервиз. В много случаи може 
лесно сами да разрешите проблема без 
да търсите сервиз. Преди да се обърнете 
към сервиза, проверете дали повредата не 
е предизвикана от грешка при работата с 
уреда. В такъв случай, ако потърсите помощ 
в сервиз, ще трябва да заплатите такса дори 
и уреда все още да е в гаранция.

Ако	обаче	проблемът	не	престава,	се	
обърнете за помощ към сервиза.
Ако	се	обаждате,	трябва	да	знаете	вида	и	
серийния номер на уреда. Табелката с данни 
е разположена вътре в уреда.

Обръщане на вратите
Давайте по ред на номерата (Фиг. 7).

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.



Значение на енергийния етикет  (Само	с	информационна	цел)

Енергия
Производител
Модел

Силна	
производителност

Разход на енергия в кВч за година
(Базирана	на	стандартен	тест	за	24	часа)

Действителната консумация зависи 
от начина на употреба на уреда и 
разположението му

Обем	прясна	храна	(литри)
Обем	замразена	храна	(литри)
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