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В интерес на вашата безопасност и за правилната употреба, преди 
да инсталирате и използвате уреда за първи път, прочетете тези 
инструкции внимателно.За да избегнете нежелани грешки и 
инциденти,  е необходи да се че всички хора изполващи уреда са 
запознати с работата с него и и с инструкциите за безопасност. 
Запазете тази инструкции и се уверете, че ще бъдат предадени с 
уреда ако той бъде продаден или преместен, така че всеки който 
използва уреда да е запознат с безопасната му употреба. За 
безопасност на живота и имуществото ви следвайте предпазните 
мерки описани в тези инструкции като производителя не носи 
отговорност за повреди причинени от пропуски.

• Този уред може да се използва от деца над 8 годишна възраст и нагоре и 
от хора с намалени физически,сетивни или умствени функции, или с липса 
на опит и знание, само ако са под наблюдение или не бъдат 
инструктирани как да използват уреда и разберат опасността от него.
• Децата трябва да бъдат наблюдавани и да се уверите, че не си играят с 
уреда.
• Почистването на уреда не трябва да се извършва от деца, освен ако те 
не са на възраст над 8 години и са под постоянно наблюдение.
• 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 превръщането на уреда в смъртоносен капан за деца.

Информация за безопасност

Безопасност за деца и други уязвими хора.

Безопасност
Внимание! Дръжте вентилационните  отвори, на самият уред 
или във структурата за вграждане,  свободни без запушвания.

Внимание! Не използвате механични уреди или други начини за да 
ускорите размразяването, освен препоръчаните от производителя.

Внимание! Не повреждайте охлаждащатата верига.



• Да не се съхранява взривни вещества като флакони със запалимо 
  гориво в този уред.
• В хладилната верига на уреда  съдържа охлаждащ изобутанен газ 
  (R600a) .Това е природен газ с високо ниво на изпарение, който е 
  запалим.
• 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.
• Oпасно е да модифицирате продукта по какъвто и да е било  
  начин.Всяко нарушение в захранващият кабел може да доведе до 
  ел.удар.
• 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.

Внимание! Не използвайте никакви други ел.уреди във 
фризера(например като машини за сладолед) освен ако те не са 
изрично одобрени от производителя на уреда.

Внимание! Всеки електрически компонент (захранващ 
кабел, щепсел, компресор и др.) трябва да бъде поправян и 
заменян само от оторизиран сервизен техник.

• Захранващият кабел не трябва да бъде удължаван
• Проверете дали захранващият контакт не е счупен или 
  разбит.Разбит или повреден контакт може да доведе до прегряване 
  и пожар.
• Уверете се че можете да достигнете до контакта, където е включен 
  уреда.
• Не дърпайте захранващият кабел.
• Ако контакта е хлабав не включвайте в него уреда, това може да 
  предизвика ел.удар или пожар.
• 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 доведе до „студено“ изгаряне.
• Избягвайте продължителното излагане на уреда на слънчева 
  директна слънчева светлина.

Информация за безопасност



• Не слагайте горещи или пластмасови неща уреда.
• Не слагайте хранителни продукти директно срещу задната стена.
• Замразена храна не бива да се замразява отново, ако веднъж е била размразена.
• Съхранявайте предварително опакованата замразена храна, според 
  препиванията на производителя.
• Придържайте се стриктно към изискванията на производителя на уреда. 
  Обърнете се към съответните инструкции.
• Не слагайте газирани напитки във фризера, тъй като се създава налягане на 
  бутилките (контейнерите), което може до доведе до експлозия и в резултат да 
  увреди уреда.
• Ледени близали могат да причинят „ледено изгаряне“, ако се консумират 
  директно от уреда.

Експлоатация

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.Използвайте пластмасова стъргалка. 
• Редовно проверявайте отвора за отичане във фризира. Ако е необходимо 
почистете каналчето. Ако отвора за отичане  е запушен, ще  започне да се събира 
вода на дъното на уреда.

Инсталиране
Важно! 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 достатъчна циркулация на въздух около уреда. Липсата на 
  такава води до прегряване. За да постигнете необходимата вентилация следвайте 
  инструкциите описани при инсталиране.
• 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 уреди за готвене
• Уверете се че главният щепсел е достъпен след инсталацията на уреда.

Информация за безопасност.



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.

Този уреда не съдържа газове,които могат да навредят на озоновият 
слой, в цялата си охладителна верига или изолационни материали. 
Уреда не бива да се унищожава заедно с нормалният домашен боклук. 
Изолационната пяна съдържа запалими газове : уреда трябва да се 
бракува съобразно с разпоредбите на местите власти. Материалите 
използвани в този уред и маркирани със символ     могат да се рециклират

Oпазване на околната среда

Пестене на енергия.
• Не слагайте гореща храна в уреда.
• Не натъпквайте храната в хладилника, за да можете да осигурите 
  правилна циркулация на въздуха.
• Уверете се че храна не е в досег със задната страна на уреда.
• В случай на проблем с електричеството, не отваряте врата на уреда.
• Не отваряйте вратата често.
• Избягвайте да настройвате термостата на прекалено ниска температура.
• Някои аксесоари , като чекмеджета могат да бъдат махнати за да се 
  получи по-голям обем за съхранение и по-ниска консумация на енергия.

Символът   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.
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 захранващият кабел и го изхвърлете.

Информация за безопасност.



Преглед

Фризерни 
чекмеджета 

Термостат

Нивелиращи крачета.

Забележка: Схемата горе е само илюстративна.



ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТАТА

Инструменти от който се нуждаете: Отвертка - кръстата , Плоска остра отвертка, Шестоъгълен ключ.

• Уверете се че уреда е изключен и празен.
• Свалете вратата, ако е необходимо наклонете уреда назад. Трябва да поставите уреда върху стабилна 
  основа , така че да не се плъзне докато сменяте вратата.
• Всички  махнати части, трябва да се запазят и сложат наново при  инсталирането на вратата.
• Не поставяйте уреда легнал това може до доведе до повреда на охлаждащата система.
• Препоръчително е двама души да се извършат процедурата.

1.Развийте двата винта от задната страна на горният капак.

2.Махнете горният капак и го оставете на страна.

3.Развийте горната панта, след което извадете вратата и я 
  поставете на мека повърхност за да не я издраскате.

4.Развийте долната панта. След което махнете нивелиращите 
   крачета от двете страни.



5.Развийте и махнете щифта на долната панта, завъртете скобата на обратно и я заменете.

6.Сложете закрепващата скоба обратно на долната панта обратно. 
   Сложете отново нивелиращите крачета.

7.Поставете вратата обратно. Уверете се, че вратата е подравнена 
  хоризонтално и вертикално, така че да запечатва плътно, когато е  
  затворена. След което най-накрая монтирайте горната панта.

8.Поставете горният плот обратно и фиксирайте с двата винта.

ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТАТА



Инсталиране

Инсталиране на дръжката на вратата.

Задни ограничители.
Завийте задните ограничители на задната 
страна на уреда.

Необходимо пространство

• Дръжте достатъчно  място за да отваряте 
  вратата.
• Дръжте поне 50 мм пространство от двете 
  страни.

Използвайте за това двете крачета в предната част 
на уреда.

Ако уреда не е нивелиран, магнитите на врата няма 
да я затварят коректно

Нивелиране на уреда



Инсталиране.

Позициониране.

Климатичен клас Околна температура

Уредът трябва да бъде инсталиран далеч от източници на топлина, като радиатори бойлери, 
директна слънчева светлина и други. Уверете се че въздуха може да циркулира  свободно в около 
задната част на уреда. За да осигурите добро представяне, ако уреда е сложен под стенен 
нагряваш се уред , то минималното  разстояние между горната част на фризера и нагряващият се 
уред трябва де поне 100 мм . Най.добре е фризера да не бъде поставяне под нагряващ се уред.
Правилното нивелира се извършва с крчетата в основата на уреда.

Позициониране

Внимание! Трябва да можете да изключите уреда от контакта; затова контакта трябва да е 
лесно достъпен.

Преди да свържете уреда в контакта се уврете, че волтажа и честотата на тока показани на 
информационната табела на  уреда отговарят на вашето електричество.Уреда трябва да бъде 
заземен.За тази цел щепсела е снабден с контакт. Ако вашият контакт не е заземен , свържете 
уреда с допълнително отделно заземяване в съответствие с  месните разпоредби , 
консултирайте се с квалифициран техник.
Производителя не поема никаква отговорност ако горните мерки за безопасност не са 
изпълнени.
Уреда е в съответствие с директивите на ЕC .

Електрическа връзка.

Инсталирайте този уред, където околната температура ще е в съответствие с климатичният клас обозначен на 
информационната табела на уреда. 



Настройка на температурата
• Включете уреда. Вътрешната температура на уреда се контролира от 
  термостат. Има три настройки MIN., NORMAL и  MAX. MIN  e  най-топлата 
  настройка  и MAX е най-студената настройка.
• Уреда може да не работи на правилната температура, ако е поставен в 
  топло помещение или вратата се отваря често.

Първоначално
Почистване на интериора
Преди използване на този уред за първи път, почистете всички вътрешни аксесоари с хладка вода 
и неутрален сапун, за да премахнете типичната миризма на нов продукт, след което изсушете.

Важно! Не използвайте препарати или абразини прахове , това може да повреди уреда.

Експлоатация
Замразяване на свежа храна 
• Фризерната част е подходяща за съхранение на свежа храна и да я съхранява замразена, и за дълбоко замразена храна, 
  за дълъг период от време.
• Сложете свежата храна във фризера, за да бъде замразена.
• Максималното количество храна, което може да бъде замразено за 24  часа е написано на информационната табела. 
• Периода на замразяване продължава 24 часа през времето на този период не слагайте друга храна.

Съхранение на замразена храна 
Когато стартирате уреда, след като е бил изключен за известно време, преди да сложите 
храна, оставете уреда да работи поне два часа.
Важно! В случай на случайно размразяване, като например липса на електричество за дълъг период 
от време, по-дълго от времето посочено на характеристиките на уреда за работа без електричество, 
консумирате размразената храна бързо или я сгответе веднага и замразете отново.

Размразяване 
Дълбоко замразена  храна, преди употреба, може да се размрази на стайна температура.
Малки парчета може да бъдат готвени замразени, директно от фризера. В този случай 
готвенето ще отнеме повече време. 

Отделения за лед.
Този уред може да е оборудван с една или повече тави за лед, за да направите ледени кубчета.

Полезни съвети
Съвети за замразяване.
Ето някои полезни съвета за да помогнете на процеса на замразяване.
• Максималното количество храна която може да бъде замразена за 24 часа е оказана на 
  информационата табела.
• Периода на замразяване продължава 24 часа, през времето на този период не слагайте друга храна.
• Приготвяте храната на малки порции за да можете да я замразите напълно и да размразявате само 
  необходимото ви количество.
• Увийте храна за замразяване в алуминиево фолио и се уверете че пакетите са както трябва.
• Не позволявайте свеж не замразена храна да докосва вече замразената, това води до повишаване на 
  температурата.

Експлоатация.



• Нетлъстата храна  се съхранява по-добре и по-дълго от тлъстата; солта намалява периода 
на съхранение на храната.
• Ледена вода.ако консумирате веднага след изваждането от фризера може да причини 
  „ледено“ изгаряне на кожата. 
• Замразена храна.Изваждането от фризера може да причини „ледено“ изгаряне на кожата.
• Препоръчително е сложите етикет с дата на замразяване на всеки пакт с храна, за да 
  създадете организация с точни дати на замразената храна.

Експлоатация.

Съвети за съхранение на замразена храна.
За да постигнете най-добро представяне на уреда вие трябва:
• Предварително опаковани готови замразени храни трябва да се съхраняват според 
  инструкциите на производителя за съхранение.
• Трябва да се сложат във фризера възможно най-скоро след покупката.
• Вратата на фризера не трябва да се отваря често.
• Веднъж размразена храната не трябва да се замразява отново.
• Не превишавайте периода на съхранение на храната определен от производителя.

Почистване
Поради хигиенни причини вътрешността на уреда и аксесоарите трябава да се почистват регулярно.

Внимание! Уредът не трябва да свързан към ел.мрежата, когато го почиствате. Опасност 
от ел. удар!Преди почистване изключете уреда и издърпайте щепсела от контакта. 
Непочиствайте уреда с пароструйка. Влага може да се образува във електроните 
компоненти. Опасност от ел. удар! Горещите пари могат да увредят пластмасовите 
части.Уредът трябав да е наплон сух преди да го включите отново.

Важно! 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.
• Извадете храната от уреда преди почистване.Съхранете я  на хладно място.
• Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
• Почистете уреда и интериорните аксесоари с кърпа и хладка вода.След това изплакнете и подсушете със 
  суха 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).
• След почистване подсушете уреда преди да го върнете в експлоатация.

Размразяване на фризера 
Фризерното отделение , се покрива прогресивно с лед. Той трябва се премахва. Никога не 
използвайте остри метални предмети за остъргване на леда от фризера.
Когато леда във фризера стане прекалено дебел , уреда трябва да се размарзи, като следвате 
инструкциите :
• Изключете уреда от контакта
• Извадете храната от уреда.Съхранете я  на хладно място.
• Оставете вратата отворена и поставете съд на дъното на уреда да съберете размразената вода.
• Когато размразяването приключи, подсушете напълно интериора.
• Включете уреда в контакта.



Експлоатация.

Отстраняване на проблеми
Внимание! Преди да установите проблема изключете уреда.Само оторизиран сервизен техник може да 
извършва преглед и поправка на уреда.
Важно! Има някой звуци появяващи се при нормална работа на уреда. (от работата на компресора и 
циркулацията на охладител)

Уредът не работи

Свържете щепсела с 
електрическият контакт

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

Проблем Решение
Щепсела не е включен в 
контакта

Уредът изстудява 
прекалено много

Нагласете терморегулатора на 
по-висока температура

Необичайни шумове

Уредът не е нивелиран

Уредът докосва стената или
други обекти

Нивелирайте уреда

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

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

Натрупване на скреж, 
вероятно също и по 
уплътненоито на 
вратата

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

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

Храната е 
прекалено топла

Моля, проверете мястото на 
инсаталацията

Уредът е близо до топлинен 
източник

Температурата е нагласена 
на прекалено студено

Възможна причина

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.

Проверете предпазителя и го
сменете ако е необходимо

Предпазителя е гръмнал 
или е дефектен




