
     

   

    

    

    

    

    

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

ИНСТАЛИРАНЕ

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

СЪХРАНЕНИЕ

ЗАМРАЗЯВАНЕ

РАЗМРАЗЯВАНЕ 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ИЗБЯГВАНЕ НА ШУМОВЕ

ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТАТА 

ВРЕМЕННО СПИРАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ     

    

Поздравления за закупуването на този 
хладилник, който е проектиран 
използвайки най-новите технологии 
за изработването на един лесен за 
използване, екологичен уред.  
Ние Ви препоръчваме да прочетете 
това ръководство внимателно, в него 
можете да намерите всичко, което 
трябва да знаете за Вашия нов 
хладилник.

Модел : CCBS5152W; CCBS5172W; CKBS5174W; CKBS5174X; CCBS6182WH; CCBS6182XH; 
                 CCBF6182WFH; CCBF6182XFH.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Благодарим Ви, че избрахте този продукт.
Преди да използвате Вашият хладилник, моля прочетете внимателно 
тези инструкции 
Запазете цялата документация за по-нататъшна употреба или за 
ползване от други собственици.
Този уред е предназначен за употреба в домашни и други подобни 
условия като например:
- кухни за персонала в магазини, офиси и др. работна работна среда;
- ферми;от клиенти в хотели, мотели и друга жилищна среда;
- хотели предлагащи нощувка със закуска.
- за кетеринг услуги и подобни приложения не за промишлена 
употреба.
Този уред трябва да се използва само със цла съхраняване на храна, 
всяка друга употреба се счита за опасно и производителят не носи 
отговорност за каквито и да било пропуски. 
Също така, Ви препоръчваме да вземете под внимание и 
гаранционните условия. 

Хладилникът съдържа охлаждащ газ (R600a: изобутан)  и изолационни 
газ (циклопентан), които са безвредни за околната среда, но запалими. 

Препоръчваме ви да следвате следните предписанията, така че да се 
избегнат ситуации, опасни за вас:

• Преди да извършвате каквито и да е манипулации върху хладилника, 
изключете уреда от контакта.
• Охладителната система разположена зад и вътре в хладилника съдържа 
хладилен агент. Внимавайте и  избегне увреждане на тръбите.
• Ако забележите теч в охладителната система, не докосвайте контакта и 
не използвайте открит пламък.Отворете прозореца за да влезе свеж 
въздух в помещението.След което се обадете на оторизираният сервиз, 
за да поискате ремонт.
• При поява на скреж или лед  в хладилника не го изстъргвайте с нож 
или остър предмет. Това може да повреди охлаждащата верига и да 
предизвикате теч, който може да причини пожар или да увреди очите.
• Не инсталирайте уреда във влажни, мазни или прашни места, нито го 
излагайте на пряка слънчева светлина и на вода.
• Не инсталирайте уреда в близост до нагреватели или запалими  
материали.
• Не използвайте, при захранването на уреда, удължители или 
разклонители.  
• Не опъвайте или прегъвайте прекомерно захранващия кабел и не 
докосвайте щепсела с мокри ръце.
• Не повреждайте щепсела и/или захранващият кабел, това може да 
причини ел.шок или пожар.
• Препоръчително е да държите щепсела чист, всяко натрупване на прах 
върху щепсела може да причини пожар.
• Не използвайте механични устройства или друго оборудване, за да се 
ускори процеса на размразяване на хладилника.
• Абсолютно избегнете  използването на открит пламък или 
електрически съоръжения, като нагреватели, пароструйки, свещи, 
маслени лампи и други подобни, за да се ускори процеса на 
размразяване хладилника.
• Не използвайте и не съхранявайте запалими спрейове, като спрей боя, 
в близост до хладилника. Те могат да предизвикат експлозия или пожар.
• Не използвайте електрически уреди вътре в отделенията за съхранение 
на храна, освен ако те не са тип препоръчани от производителя.
•  Не поставяйте и не съхранявайте в хладилника, лесно запалими и 
силно летливи материали като етер, бензин, пропан-бутан, газ пропан, 
бидони аерозолен спрей, лепила, чист алкохол, и т.н. Тези материали 
могат да предизвикат експлозия.
• Не съхранявайте лекарства или изследователски материали в 
хладилника. Когато материалът  изисква строг контрол на температурата 
за съхранение, е възможно да се влоши или да се получи 
неконтролируема реакция, така че може да предизвика рискове.
• Поддържайте  вентилационните отвори в корпуса на уреда или в 
структурата за вграждане, свободни от препятствия.
• Не поставяйте предмети и / или контейнери, напълнени с вода върху 
уреда.
• Не извършвайте ремонти на този хладилник. Всички интервенции 
трябва да се извършват единствено от квалификации оторизиран 
сервизен техник.
• Този уред не трябва да се използва от лица (включително деца) с 
физически, сензорни или умствени увреждания, или липсва опит, или 
познания за използване, без надзора на лицата, които са прочели 
инструкциите за употреба и които са пряко отговорни за тяхната 
безопасност. Уверете се, че децата не играят в близост до уреда.

Като гарантирате, че този продукт ще се изхвърли правилно, вие ще 
помогнете за предотвратяване на  потенциални негативни последици за 
околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха могли 
да възникнат от неправилното изхвърляне на този продукт при 
достигане на края на жизнения му цикъл.
С правилното бракуване на този уред, е възможно да се възстановят 
ценни суровини!
Този уред е маркиран, в съответствие на Европейската Директива 
2012/19/EU относно отпадъците от електрическо и електронно 
оборудване (ОЕЕО).
Символът върху продукта показва, че този уред не може да се третира 
като нормален домашен боклук; вместо това, трябва да бъде доставен 
към най-близкия пункт за рециклиране на електрическо и електронно 
оборудване.
Бракуването на уреда трябва да се осъществява, съобразно с 
разпоредбите за опазване на околната среда в сила за изхвърляне на 
отпадъци.
За по-подробна информация за третирането, възстановяването и 
рециклирането на този продукт, обърнете се към компетентните 
държавни органи (Министерство на  екологията и околната среда), 
службата за изхвърляне на  домакински уреди или магазина, откъдето 
сте закупили продукта.
При изхвърляне отрежете захранващият кабел с щепсела. 
До правилното рециклиране на уреда, не повреждайте охлаждащите 
тръби, защото те съдържат охладителният газ.
За изхвърляне на опаковките, следвайте местните регулации.

Това оборудване, в частите, предназначени да влизат в контакт с 
хранителни продукти, е в съответствие с изискванията на ЕС регламент 
№ 1935/2004. В съответствие с Европейска директива 2004/1 08/EC и 
последващите изменения.

ВНИМАНИЕ:
•Не инсталирайте уреда във влажно или мокро място, тъй като това 
би могло компрометира изолацията и да доведе до теч.
По външната страна на хладилника може да се появи конденз.
• Не инсталирайте уреда навън, в близост до източници на топлина 
или изложен на пряка слънчева светлина.

•Уредът работи правилно в рамките на отбелязаните температури на 
околната среда :
+10 +32°C за климатичен клас SN 

+16 +32°C за климатичен клас N
+16 +38°C за климатичен клас ST
+16 +43°C за климатичен клас T
(Виж табелката на продукта)

• Не поставяйте съдове с течности в горната част на уреда.
• Изчакайте най-малко 3 часа след позиционирането на уреда, преди 
да го пускането в експлоатация

1.Уверете се, че пространството около хладилника е адекватно за 
вентилация. Илюстрацията (Фиг. 1) показва минималното 
пространство  необходими за инсталирането на хладилника. 
Поддържането на по-широко разстояние от стената, води до 
намаляване на потреблението на електрическа енергия.
Използването на хладилника в пространство с размерите по-малко от 
тези, посочени в илюстрацията по-долу (Фиг. 1) може да доведе до 
неправилна експлоатация, силни шумове и аварии.

ИНСТАЛИРАНЕ

БРАКУВАНЕ НА СТАР УРЕД

Декларация за съответствие

Фиг.1
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Хладилно отделение с вентилатор
(ако има наличен)

Вентилаторът е предварително настроен на положение ИЗКЛ.
За да активирате, натиснете бутона (Фиг. 6)
За да се оптимизира потреблението на енергия, е препоръчително да 
включите вентилатора, само когато външната температурата е над 28 до 
30 ° C
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Настройка на температурата
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Включване/Изключване (при  дисплей)

Предварително зададените стойности са: +5 (с диапазон + 1 ÷ + 7) за 
хладилника и -18 (диапазон -16 ÷ -22) за фризера. 
След изключване или продължително период изключен, уреда се 
рестартира на предварително зададените температури.

• ФУНКЦИЯ MODE
Натискайки бутона Mode, ви дава възможност да настроите 
температурата на хладилника и фризера.
Хладилник
Натиснете бутона Mode веднъж, да регулирате температурата на 
хладилника. Възможно е да зададете желаната позиция с помощта на 
стрелките, 7, 8.  Позиция 1: най-студена  настройка; позиция 7-по-малко 
студена настройка. 
Ако уредът е вид ПЪЛЕН NOFROST , след  избор на позиция  1, ще се 
появи на дисплея H (Ваканция) 
Фризер
Натискайки бутона Mode 2 пъти, можете да направите настройки на 
температурата на фризера от -16 по-малко студено, до -22 по-судено. 
Изберете желаните настройки, изчакайте 3 секунди и температурата ще 
бъде зададена.

• ФУНКЦИЯ ECO          / 

При активиране на тази функция, уредът оптимизира енергийната си 
ефективност, чрез автоматично определяне на идеалната температура за 
съхранение на храна, с най-ниска консумация на енергия. 
За да изключите функцията Eco, натиснете бутона отново.

• ФУНКЦИЯ ЗАКЛЮЧВАНЕ          /

Натискайки бутона заключване вие активирате заключването на всички 
бутони (всяка друга последваща команда ще бъде игнорирана). За да 
деактивирате заключването натиснете бутона Заключване отново.

• ФУНКЦИЯ СУПЕР ЗАМРАЗЯВАНЕ           /
За да замразите голямо количество храна, се препоръчва да активирате 
на функцията Супер Замразяване За да активирате функцията, натиснете 
бутона Супер Замразяване. Тази функция ще се активира за 26-34 часа (в 
зависимост от модела). Функцията автоматично се деактивира или като 
отново натиснете бутона Супер Замразяване.

• ФУНКЦИЯ  SMART COOL/ICED DRINK           /

Служи за  бързо охлаждане на напитки, сложи бутилката в отделението 
на фризера и активирате функцията чрез натискане на бутона SMART 
COOL/ICED DRINK. 
Започва обратно броене за 30 минути, след което на 15 минута  звуков 
сигнал показва, че бутилката е постигнала идеалното охлаждане. 
Функцията може да бъде изключена като натискане отново бутона.

СЪХРАНЕНИЕ 
• За да се поддържа най-добрия вкус, полезност и свежестта на храните, е 
препоръчително да се съхраняват в отделенията на хладилника, както е 
показано по-долу на Фиг. 8. Като за да се избегне замърсяване на храните ги 
увийте в алуминиево или пластмасово фолио или ги поставете в подходящи 
покрити контейнери.

Зони в хладилника
Зеленчуци/Плодове

• За да намалите загубите на влага в плодове и зеленчуци , те трябва да 
бъдат опаковани в пластмасови материали, като, например, фолио или 
торби и след това поставени в зоната за плодове / зеленчуци. По този 
начин избягвате бързото им разваляне. 

TOTAL NO FROST

Хладилна Зона

Хладилна секция – Охлаждане 
(не при всички модели)
Зоната е показана по-долу се препоръчва за съхраняване на месо, риба, 
птици, и т.н.; 
Не съхранявайте там  плодове и зеленчуци, тъй като те могат да замръзнат;

Хладилник Пълен No Frost

Статичен Хладилник

Хладилник за Вграждане

SETTING

SUPER
FREEZING

ICED
DRINK

ECO
ENERGY LOCK

MODE

SUPER
FREEZING

SMART
COOL

ECO LOCK

1

2

3 4

5 6

7 8

9

10 11

12 13

4

6

8

11

13

1

2
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9

10

11
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13

Фиг.8

Fig.7
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ПРОДУКТ В ИЗЧАКВАНЕ :  За да изключите ПЪЛЕН NO FROST уред, 
изберете съответната функция за замразяване от бутона MODE и 
използвайте стрелките 7-8 за да настроите желаният символ (програма) 
За всички други хладилници, изберете охлаждащата функция от бутона 
MODE и използвайте стрелките 7-8 за да за да настроите желаният 
символ (програма)

ЗАБЕЛЕЖКА:
Уредът остава захранен (включен) до изключването му от контакта.

• ФУНКЦИЯ HOLIDAY (само при хладилници ПЪЛЕН NO FROST )
В случай на продължителни отсъствие от дома, е възможно да се 
използва функция HOLIDAY. 
Тази функция ви позволява да изключите хладилното отделение, като 
отделението на фризера ще остане да работи. Уверете се, че сте махнали 
цялата храна от отделението на хладилника, преди да използвате тази 
функция. За да активирате тази функция виж  функцията MODE за 
хладилник. За да деактивирате тази функция, настройте отново желаната 
температура на хладилника.

• Аларма на вратата на хладилника
Ако вратата  на хладилника остане отворена за повече от една минута, 
уредът издава звуков сигнал. Натиснете бутона MODE, ако искате да го 
изключите.

Настройка на температурата (при дисплей)
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Индикатор на температурата в най-студената зона
(не при всички модели)

Някои модели са оборудвани с индикатор за температурата в 
хладилното отделение, в най-студената зона, за да можете  да 
контролирате  средната температура.
Този символ указва най-студената зона в хладилника. (Фиг. 9)

Проверете дали на индикатора на температурата, думата OK е ясно 
показана. (фиг. 10)
Ако думата не се появи, това означава, че температурата е твърде 
висока:
Насторйте температурата и изчакайте около 10 часа.
Проверете индикатора отново: ако е необходимо, направете нови 
настройки.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Ако големи количества храна се добавят или 
хладилната врата се отваря често, е нормално  
индикатора да не успее да покаже OK. Изчакайте най-
малко 10 часа преди  да регулирате температурата.

Практически съвети
Поставете храната върху рафтовете по хомогенна начин, за да се даде 

възможност на въздуха да циркулира правилно и да охлажда.

• Да се избягва контакт между храната и стените на хладилното отделение

• Не поставяйте топла храна в хладилника.Това може да доведе до 
разваляне на вече съхранената и до увеличаване на консумацията на 
енергия на хладилника.

• Махнете опкаовките от храните преди да ги поставите

• Да не се поставя храна в хладилника в чинии или други съдове, освен ако 
не са предварително измити.

• Не запречвайте с храна вентилационните отвори за студен въздух.

• Не покривате стъкленият рафт на контейнера за зеленчуци за да може 
въздуха да циркулира правилно.

• Не съхранявайте бутилки във фризерното отделение.Тъй като те могат 
се пръснат когато замръзнат.

• В случай на продължително прекъсване на захранването, дръжте вратите 
затворени, така че храните да остават студени по-дълго.

• Монтирането на уреда на горещо и влажно място, честото отваряне на 
вратата и съхраняването на големи количества зеленчуци може да 
предизвика образуване на конденз и да повлияе на работата на 
хладилника.

• За да се предотврати прекомерната консумация на енергия, не се 
препоръчва често и продължително отваряне на вратата.

Замразяване

• Храните трябва да бъдат свежи.

• Замразявайте малки количества храна, за да се замрази бързо. 
Никога не надвишавайте максималния размер, посочен върху табелката на 
производителя.

• По време на замразяване, не отваряйте вратата на фризера.

• Храните трябва да бъдат запечатани, херметически.

• Етикирайте контейнерите за да организирате замразената храна.

• Отделете храните, които ще замразявате от тези, които вече са замразени

• Веднъж размразена, никога не замразявайте храната повторно и ги 
консумираме незабавно.

ВНИМАНИЕ! 
Не докосвайте вътрешните части на фризера или замразената 
храна с влажни или мокри ръце, тъй като може да предизвика 
изгаряния.

Забележка:
•Хладилник без дисплей
Обикновено не е не необходима настройка с термостата.
В случай на преохлаждане на продуктите в хладилната част, е 
препоръчително да завъртите леко термостата към посока на 0 
(Фиг.11).При завършване на замразяването, върнете копчето на 
обичайната позиция

Фризерна Зона

Това отделение е за съхранение на замразена храна за около месец. 

Използвайте таблицата по-долу за отделението.

Процесът на замразяване може да се случи само в  тези отделения.

2 - 3 
МЕСЕЦА

4 - 6
МЕСЕЦА

6 - 8
МЕСЕЦА

10 - 12 
МЕСЕЦА

Фиг.9

Фиг.10

Фиг.11

3

2 4

4

3



Размразяване

Размразяване на хладилната част

По време на нормалното функциониране, хладилника се размразява 
автоматично. 
Не е необходимо да се подсушават  капките вода, които могат да се  
образуват на задната стена на хладилника или да  премахвате скреж 

Водата се отвежда към задната част на хладилника  през отвора за 
източване  и топлината от компресора я  изпарява.

•
хладилното отоделение .

Размразяване на фризерното отделение

2) Изключете уреда от контакта 
3) Извадетте храната от хладилника
4) Оставете вратата на хладилника отворена за да ускорите размръзяването
5) Съберете водата от дъното на уреда
6) Изсушете фризера
7) Включете уреда в контакта и задайте с термостата желаната степен.
8)  Изчакайте известно време и върнете обратно храната.

Внимание :
Абсолютно избегнете  използването на открит пламък или електрически 
съоръжения, като нагреватели, пароструйки, свещи, маслени лампи и други 
подобни, за да се ускори процеса на размразяване хладилника.
Не използвайте механични устройства или друго оборудване, за да се 
ускори процеса на размразяване на хладилника
Това може да увреди охлаждащите вериги и да причини теч на газ, което 
може да доведе до пожар или увржедане на очите.

Размразяване на фризерното отделение 

разхода на енергия на уреда.
1)

Размразяването е автоматично.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Замяна на крушка

изключете уреда от щепсела.

Внимание :

използва се само с уреда. Тази крушка  не е използваема за домашно 
осветление.
•

много топла.

Ако уреда е екипиран с LED осветление,за замяната му, моля свържете се 
с оторизиран Техник .
В сравнение с традиционните крушки  LED крушките издържат по-
дълго и са екологично чисти.

Забележка
• Преди всякакви действия изключете хладилна от контакта за да 

избегнете ел.удар
•

на хладилника. Това би могло да доведе до окисление и увреждане на 

Важно:
За да се предотврати напукване на вътрешните повърхности и 

• Почиствайте мазнините от храна от  пластмасовите части.
• Вътрешните части, уплътненията и външните части могат да се 

почистват с кърпа с топла вода и сода за хляб или неутрален сапун. Не 
използвайте разтворители, амоняк, белина или абразиви.
• Извадете аксесоарите, например, рафтовете от хладилника и от 

вратата. Измийте с топла сапунена вода. Изплакнете и щателно 
изсушете.
• В задната част на уреда се натрупва прах, който може да се почисти с  

прахосмукачка, като първо изключите уреда от контакта.
Почистването осигурява по-голяма ефективност на енергия на уреда.

Енергийна ефективност 

светлина. 

увеличите вътрешната температура в хладилника и да предизвикате 
непрекъсната работа на компресора.

за да улесните изстудяването

постоянна затворена.

малко.

температура.

Фиг.12

Фиг.13

Фиг.14

Осветление (според модела)

Почистване 

0
1

0
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Избягване на шумове 
По време на функционирането си , хладилника издава  някои 

абсолютно нормални шумове, като:
• БРЪМЧЕНЕ ,компресора работи.
• ШУМОЛЕНЕ, СЪСКАНЕ , хладилният реагент преминава през 
тръбите.
• ЦЪКАНЕ и ЩРАКАНЕ , компресора спира работа.

Мерки за намалява на шума и вибрациите.
• УРЕДЪТ НЕ Е НИВЕЛИРАН : Регулирайте с подвижните крачета.

• Контейнерите се докосват: Избягвайте контакта между контейнерите.

• Уреда е в контакт: Инсталирайте уреда с дистанция от мебелите или 
ел.уреди.

• Чекмеджетата,рафтовете и контейнерите вибрират: Проверете дали 
правилно сте поставили вътрешните аксесоари.

Забележка:
Охлаждащият газ издава шум и когато компресора е изключен,това е 
нормално.
Ако чуете щракащ звук от вътрешността на уреда това е нормално.По 
време на експлоатацията някои материали се разширяват. .

ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТАТА 
Вратите на уреда могат да се обръщат, така че да позволяват отваряне на 
ляво или на дясно.

Забележка

• Обръщането на вратите трябва да се извърши то квалифицират техник.

• Обръщането на вратите не се покрива от гаранцията.

ВРЕМЕННО СПИРАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

Ако уреда няма да се използва дълго време:
1)  Изключете уреда 
2) Извадете щепсела от контакта
3) Почистете уреда
4) Оставете вратите на уреда отворени.

1 hour

10

unscrew

180°
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 

СЛУЧАЙ РЕШЕНИЕПРОБЛЕМ

Вътрешното осветление не се включва

• Крушката е изгоряла
• Няма ел.захранване

• Ключа на вратата е блокиран

• Заменете крушката 
• Захранващият кабел не включен в контакта. 
• Проверете дали уреда не е изключен
(виж Настройки на температурата)
• Уверете се че има електричество.
• Уверете се че е активно

•  Вратата не е затворена

•  Вратата се отваря твърде често

• Проверете настройките на температурата

•  Хладилника и фризера са препълнени.

•  Околната  температура е твърде ниска

• Няма електричество

• Задната час на хладилника е твърде близо 
до стената.

 

• Вижте дали вратата и уплътненията са затворени 
правилно.

• Избягвайте ненужни отваряния на вратата

• Проверете позицията на термостата, ако е 
възможно го поставете на по-голямо 
охлаждане.(виж Настройка на температурата)

•   Изчакайте температурата в хладилника и 
фризера да се стабилизира.

• Проверете дали външната температура 
отговаря на тези описани на табелката на 
уреда. (виж Инсталиране)

•  Щепсела не е правилно включен в контакта.
• Вижте дали уреда не е изключен
(виж Настройки на температурата)
• Уверете се, че в дома има електричество.
• Дръпнете уреда по-далеч от стената 

(Виж Инсталиране)

Хладилника и фризера не охлаждат достатъчно.

Храната в хладилника замръзва. • Неправилна настройка на температурата.

• Храната е в контакт със задната страна на 
хладилника.

• Замразяването на твърде много пресни храни, води  до 
понижаване на температурата на хладилника.

• Проверете позицията на термостата, ако е 
възможно го поставете на по-малко охлаждане.
(виж Настройка на температурата)

• Не позволявайте на храната да се допира до 
задната страна на хладилника.

• Не превишавайте максималното количество продукти, 
които могат да се замразяват. (виж Замразяване)

• При хладилници които не са NoFrost: 
дренажната тръба може да е запушена.

• Почистете дренажната тръба, за да позволите 
изтичане на водата.

Дъното  на хладилното отделение е мокро или 
има капки.

Капчици вода на задната част на хладилника • Нормално е за хладилниците • Това не е дефект

Наличие на вода в контейнера за зеленчуци.       • Лоша циркулация на въздуха.

•При плодове и зеленчуци с прекалено голяма 
влага.

•   Уверете се че не сте поставили храна върху стъкленият 
рафт над контейнера за зеленчуци, така че тя да пречи на 
циркулацията на въздух в контейнера.
•  Увийте плодовете и зеленчуците в пластмасово 

фолио или поставете в контейнери.

Компресора работи постоянно. •  Вратите не са затворени 

•  Вратите се отварят прекалено често.

• Околната температура е прекалено висока.

• Лед с дебелина повече от 3 mm

• Уверете се че вратите са затворени и 
изолирани както трябва.

• Избягвайте ненужни отваряния на вратата

•   Проверете дали външната температура 
отговаря на тези описани на табелката на уреда. 
(виж Инсталиране)
• Настроите термостата на по-малка стойност/ 

Настроите дисплея на по-топла температура.
• Размразете уреда (виж Размразяване)

Температурата на някои външни части е 
висока.

• Наличие на кондензациона  дренираща 
тръба.

• Това е нормално: температурата е по-висока за 
да предотврати кондез  в определени части на 
хладилника.

Замразената храна се размразява. •Външната  температура е далеч под 
климатичният клас на хладилника.
Компресора започва да включва рядко.

• Вратата на фризера не е затворена.

• Премесете уреда в по-топло място или 
затоплете помещението.

• Уверете се че вратите са затворени и 
изолирани както трябва.

Кондензация то външната страна на 
хладилника 

• Околната среда е прекалено влажна. • Преместете уреда на по-сухо място.

АКО НЕ СТЕ РЕШИЛИ ПРОБЛЕМА, ОБАДЕТЕ В ОТОРИЗИРАНИЯТ СЕРВИЗНИЯ ЦЕНТЪР, МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ ВИДА НА ПОВРЕДАТА И 
ИНФОРМАЦИЯТА НАПИСАНА  ВЪРХУ РЕГИСТРАЦИОННАТА ТАБЕЛА НА УРЕДА, НАМИРАЩА СЕ ВЪТРЕ В  ХЛАДИЛНОТО 
ОТДЕЛЕНИЕ.

• Модел на уреда
• Сериен номер




