
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Haier 

Инструкции за употреба 

Фризер 

Модели
: 



 

Благодарим, че закупихте този продукт на Haier. 

Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате уреда. Инструкциите съдържат важна 

информация, която ще Ви помогне да получите най-доброто от уреда и да осигурите безопасно и правилно 

инсталиране, употреба и поддръжка. 

Съхранявайте това ръководство на удобно място, така че винаги да можете да направите справка за 

безопасната и правилна употреба на уреда. 

Ако продавате уреда, подарявате го или го оставяте след себе си, когато се местите, уверете се, че също 

така сте предали и ръководството, така че новият собственик да може да се запознае с уреда и с указанията 

за безопасност. 

Производител: Qingdao Haier Special Icebox Co.,Ltd. 
Адрес: Haier Garden,Qianwangang Road,Economic 
Development Zone,Qingdao 266555,Shandong, Китайска народна република 

http://www.haier.com 
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Легенда 

Внимание 

Внимание 

Забранено 

Преди употреба... 

Този уред използва променливотоково захранване. 

Моля, свържете уреда към нормално напрежение. В случай на колебания в напрежението уредът може да не се 

включи, регулаторът на температурата или компресорът може да бъдат повредени или да се чуват необичайни 

шумове. В такъв случай, моля, добавете подходящ стабилизатор. 

ТРЯБВА да се използва заземен контакт. 

Трябва да се уверите, че захранването е свързано към земя и е правилно заземено. Захранващият кабел и 

щепселът към него не трябва да бъдат променяни или сменяни. Щепселът и контактът трябва да са леснодостъпни, 

когато уредът е монтиран в крайното си положение, така че захранването да може безопасно да бъде изключено по 

време на почистване или друга поддръжка. 

Уверете се, че щепселът винаги е натиснат докрай в контакта. 

Избягвайте повреди на захранващия кабел. 

Не дърпайте захранващия кабел, за да извадите щепсела от контакта. Моля, дръжте щепсела, за да го извадите директно 

от контакта. Тялото на уреда не трябва да притиска захранващия кабел и НЕ трябва да застъпва захранващия кабел. 

В случай че захранващият кабел е повреден: 

В случай че захранващият кабел е повреден или щепселът е износен, не го използвайте. Износен или повреден 

захранващ кабел трябва да бъде заменен от доставчик на поддръжка, посочен от производителя, или от 

квалифициран персонал. Ако е необходим по-дълъг захранващ кабел, площта на напречното сечение на добавения 

захранващ кабел не трябва да бъде по-малка от 0,75 mm2. 

Не препречвайте вентилационните отвори в шкафа за уреда или във вградената структура. 

В случай на теч на възпламеним газ, като природния газ: 

Затворете клапана, който изпуска газ. Отворете вратите и прозорците. НЕ изключвайте/включвайте щепсела на уреда или 

други електрически уреди. 

Пазете се от премръзване 

Не докосвайте вътрешната повърхност на отделението за съхранение на фризера, когато работи, особено с влажни 

ръце, тъй като ръцете Ви могат да замръзнат върху повърхността. 

Когато уредът излезе от употреба: 

Съхранявайте уреда далеч от огън, за да избегнете злополуки. Отстранете вратата на уреда (отворете вратата и я 

придържайте, преди да извадите винтовете), за да избегнете влизането на деца в уреда и възникването на злополука. 

Изпратете уреда до определеното място за изхвърляне. 

Отваряйте вратата посредством дръжката. 

 Не съхранявайте и не използвайте бензин или други запалими материали в близост до фризера, за да избегнете 

пожар. 

Никога не съхранявайте запалими вещества, експлозиви или силно корозивни киселини, основи и други химикали във 

фризера. 

Никога не съхранявайте бутилирана бира или напитки във фризера, тъй като те ще експлодират по време на 

замръзване. 

Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, различни от 
препоръчаните от производителя. 

 Не използвайте електрически уреди във вътрешността на отделенията за храна освен ако не са от тип, препоръчан от 

производителя. 
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Уредът може да се използва от деца на възраст от 8 години и нагоре и лица с намалени физически, психически или 

умствени способности или липса на опит и знания, ако се надзирават или са били инструктирани за използването на уреда 

по безопасен начин и разбират съответните опасности. 

Децата не трябва да си играят с уреда. 

Ако лампичката се повреди, трябва да бъде заменена от производителя, неговия сервизен представител или лице с 

подобна квалификация с цел избягване на опасности. 

Пазете далеч от вода 

Не използвайте вода за пръскане или промиване на хладилника и не поставяйте хладилника на мокро 

място или на място, където лесно може да бъде напръскан с вода, за да избегнете повреда на 

електрическата изолация на уреда или дори токов удар или пожар. 

Избягвайте повреди на охлаждащата верига 

Разглобяване и промени по фризера трябва да бъдат разрешени. Всяко рязко движение на фризера може 

да повреди охлаждащите тръби. Ремонтът на уреда трябва да се извършва от квалифициран персонал. 

Изключвайте щепсела в следните случаи: 

Преди почистване и поддръжка или в случай на повреда на уреда или изключване на захранването, моля, 

извадете щепсела на хладилника от контакта. В случай на изключване на щепсела на уреда, изчакайте поне 

5 минути преди отново да го стартирате, тъй като честото стартиране може да повреди компресора. 

Този фризер е домакински уред само за съхранение на храна. Не съхранявайте кръв, лекарства, 

биологични продукти или други продукти в уреда. 

Този продукт е предназначен само за домакинска и подобна употреба, като например 

- кухненски кътове за персонала в магазини, офиси и други работни пространства; 

- ферми, употреба от клиенти на хотели, мотели и други жилищни зони; 

- стаи за нощувки; 

- кетъринг и подобни приложения без продажба на дребно. 

Съвети за пестене на енергия 

Инсталирайте уреда в хладно, сухо помещение с добра вентилация. 

При инсталирането на уреда трябва да остане пространство от поне 10 cm над и около фризера, за да бъде 

осигурена добра вентилация около фризера. 

Оставяйте топлата храна да се охлади, преди да я поставите в уреда. 

Не дръжте вратата на уреда отворена твърде дълго при поставяне или вадене на храна. Колкото по-кратко 

е времето, през което вратата е отворена, толкова по-малко лед ще се образува във фризера. 

Почиствайте редовно задната част на фризера. Прахът увеличава потреблението на енергия. 

Не задавайте по-ниска температура от необходимото. 

Не покривайте вентилационните отвори. 

• Символът  върху уреда или върху опаковката му показва, че той не може да се третира като битов 

отпадък. Вместо това следва да се предаде в подходящ пункт за събиране за рециклиране на електрическо и 

електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, ще помогнете за 

предотвратяването на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе 

биха били причинени от неправилната обработка на отпадъците от този продукт. За по-подробна 

информация относно рециклирането на този уред, моля, свържете се с местната градска служба, услугата за 

изхвърляне на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили уреда. 
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Замразяване и съхранение на прясна храна 

Храните се съхраняват на разстояние между тях, подходящо за цикъла на охлаждане. 

Храните се съхраняват в различни категории, така че да можете да ги откривате по-лесно. 

Преди да бъде оставена за съхранение във фризера, храната се запечатва, за да се избегне загубата на 

вода и поемането на миризми. 

Не е задължително да опаковате храната, преди да я поставите във фризера. Външната страна на 

опаковката трябва да е суха, за да се избегне залепване на торбичките. Опаковъчните материали 

трябва да бъдат без мирис, херметически, неотровни и нетоксични. 

Предлагаме да идентифицирате порциите, като отбележите информацията, както следва: 

Наименование на храната 

Тегло на порцията 

Количество (брой на парчетата) 

Дата на замразяване 

Краен срок за съхранение 

Вижте диаграмата във фризера за сроковете за съхранение на обичайни храни: 

КУТИЯ ЗА ПИЦА 

1. задушено месо, сладолед, наденички, хляб 

2. риба, скариди, агнешко месо, месо 

3. зеленчуци, плодове, пилешко месо, говеждо месо 

Храната трябва да бъде прясна, зряла и с добро качество. 

Пресни зеленчуци и плодове трябва да бъдат замразявани, ако е възможно, веднага след беритба, за да се 

запазят възможно най-много хранителни стойности, структурата, текстурата, цвета и мириса. 

Гореща храна трябва да бъде охладена до стайна температура преди поставянето ѝ във фризера. 

Изваждайте само необходимото количество храна от фризера. Размразена храна не може да бъде 

замразявана повторно, освен ако първо не е сготвена, в противен случай тя може да бъде по-малко годна 

за консумация. 

Избягвайте поставянето на прясна храна директно в контакт с дълбоко замразени храни. Възможно е 

дълбоко замразената храна да се размрази и да не издържи до края на предвиденото време за 

съхранение. 

За много добро замразяване, активирайте функцията за бързо замразяване (вижте глава Функции) 2 часа 

преди поставянето на прясна храна за съхранение. 

Не поставяйте големи количества прясна храна във фризера. По-добре е да съблюдавате 

капацитета за замразяване на фризера. 

Обикновено 24 часа са достатъчни за приключване на процеса на замразяване. След това функцията се 

деактивира автоматично. 

За замразяване на малко количество храна е възможно ръчно да спрете функцията след няколко часа, за 

да се избегне ненужно потребление на енергия. 
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ПРЕДИ УПОТРЕБА 
 
Описание 
Тази диаграма може малко да се различава от оформлението на фризера, който току-що сте закупили. 

 
 

Чекмеджета, големите чекмеджета и малкото чекмедже могат да бъдат извадени, за да се увеличи мястото за 

съхранение във фризера.

 (Регулируеми крачета отпред, с колелца отзад.) 

КУТИЯ ЗА ПИЦА 

 

 

ЗАМРАЗЕНА ХРАНА 
КАЛЕНДАР 

KAPAK 

 

Maшина за лед 
(опция) 
 

Чекмедже 
 
 
 
 
 
 
Супер магазин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Малко  
чекмедже 
 
 
Регулируеми 
крачета 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Инсталиране на фризера 

Фризерът трябва да се постави на равна и твърда повърхност. Ако 

уредът е поставен на някаква подложка, трябва да бъдат използвани 

плоски, здрави и огнеустойчиви материали. Никога не използвайте 

опаковъчния материал от пяна като подложка. Ако фризерът е 

нестабилен, можете да регулирате крачетата, като ги завъртите по 

посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата 

стрелка, за да удължите или скъсите крачетата и да спрете люлеенето 

или клатенето на фризера. Не поставяйте фризера под пряка слънчева 

светлина или на място, където е изложен на топлинни източници, за да 

се гарантира работата на фризера. Инсталирайте уреда на добре 

проветриво място, като осигурите разстояние от поне 10 cm над и 

около фризера. 
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Никога не поставяйте фризера във влажно помещение или на място, където може да бъде напръскан с 

вода. Почиствайте и подсушавайте всички водни пръски и петна с мека кърпа навреме, за да 

предотвратите ръжда. 

Не поставяйте фризера на места, където температурата е твърде ниска (под 5°C). Не съхранявайте 

фризер навън или под дъжд. 

Подготовка преди употреба 

Отстранете всички части на опаковката, основата от пяна и самозалепващата лента, фиксираща 

аксесоарите. 

Поставете фризера на подходящо място (моля, вижте „Инсталиране на фризера“). 

Почистете вътрешността и външната страна на фризера преди употреба (моля, вижте „Размразяване и 

почистване“) 

След като уредът е нивелиран и почистен, оставете го изключен за поне 6 часа, преди да го включите, 

за да се гарантира нормалната му работа. 
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Контролен 
панел 

Стартиране 

Забележка: Алармата за висока температура няма да се включи при първото включване на фризера. Ще се 

включи след 3 часа, само ако фризерът не се е охладил под 0°C 

Пъхнете щепсела в контакта, за да включите фризера, като в този момент в позиция C се визуализира 

действителната температура вътре във фризера. 

Светодиодът на алармата (F) и звуковият сигнал показват, че температурата във фризера не е достатъчно 

ниска за съхранение на храни. С натискането на бутона A3 се избира функцията „Аларма“. При натискане 

на бутона A4 след това, можете да деактивирате звуковия сигнал, но предупредителната светлина ще 

остане включена, докато фризерът не достигне 0°C. Когато дисплеят покаже, че температурата е 0°C, 

аларменото състояние автоматично ще се изключи и фризерът ще бъде готов за съхранение на храна. 

Проверете контролния панел: 

Докоснете който и да е бутон на екрана на дисплея и проверете дали температурният дисплей и избраната 

опция светват. 

Задайте температура: 

За да зададете температура, натиснете бутона A2. По време на настройката на температурата две цифри на 

дисплея показват зададената стойност в мигащ режим. Допълнително натискане на този бутон променя 

зададената стойност в цикличен режим с намаляване от -14°C до -26°C. 

Ако в рамките на 5 секунди не бъде използван бутона OK, зададената стойност ще бъде автоматично 

запазена. 

След задаване на температурата, двете цифри на дисплея се връщат към визуализиране на температурата 

във фризера. 

Зададената от производителя температура е -18°C. Препоръчваме да използвате настройката по 

подразбиране, която не трябва да се регулира. 

Функция „Захранване“: 

Натиснете бутона A4 за 5 секунди, за да изключите захранването на фризера; направете го отново и 

захранването ще се включи. 

Преди почистване се уверете, че сте изключили фризера от захранването, като извадите 

щепсела, не е достатъчно да изключите уреда, като натиснете бутона за захранване. 
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C Икона на дисплея, показващ 

температурата на охлаждане 

D Икона на функцията „ECO“ 

E Икона на функцията за бързо 

замразяване 

F Икона на индикатора на алармата 

G Икона на функцията за родителски 

контрол (Child lock) 

A2 Бутон за задаване на температурата 

A3 Бутон за избор на функция 

(еко/бързо 

замразяване/аларма/родителски 

контрол) 

A4 Бутон OK/Бутон захранване 



 

 

ФУНКЦИЯ 

 
 

 

Функции на фризера 

БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ: Натиснете бутона A3, за да изберете функцията „S.FRZ“ (бързо замразяване), след 

това натиснете бутона A4 и можете да активирате бързо замразяване на пресни храни. 

Специалната светлинна индикация E се включва, за да покаже, че функцията е включена и активирана. 

Индикацията ще свети, докато функцията за БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ не бъде изключена. 

Ако имате голямо количество храна за замразяване наведнъж, препоръчително е да активирате функцията 

30 часа преди поставянето на храната. Функцията се изключва автоматично след 56 часа или ръчно. 

Потреблението на енергия се увеличава, когато тази функция е включена. 

ФУНКЦИЯ ECO: Когато екранът е отключен, натиснете бутона A3, за да изберете функцията „ECO“, след 

това натиснете бутона A4 и можете да активирате функцията за икономия на енергия, като зададете 

температура в обхвата от -18°C до -14°C. Ако зададената температура е била -19°C или по-малко, тя ще 

бъде автоматично настроена на -18°C, когато се активира функцията „ECO“. 

Ако тази функция е активирана, светодиодът D ще остане включен, докато функцията „ECO“ не бъде 

изключена ръчно. 

Може да натиснете бутона A3, за да изберете функцията „ECO“, след което натиснете бутона A4, за да 

деактивирате функцията. Функцията „ECO“ и функцията за бързо замразяване не могат да бъдат използвани 

едновременно. 

ФУНКЦИЯ ECO 2: Когато температурата е зададена в обхвата от -23°C до -26°C, след като 

фризерът е работил в продължение на 56 часа, тя автоматично се настройва на -22°C за 

пестене на енергия и ефективно съхранение на храната. Обикновените храни могат ефективно 

да бъдат съхранявани при -180C или по-ниска температура, като задаването на прекалено ниска 

температура увеличава потреблението на електроенергия. (Не е необходимо тази функция да 

бъде ръчно 

Родителски контрол (Child lock): Когато екранът е отключен, натиснете бутона A3, за да изберете функцията 

„Родителски контрол“ и след това натиснете бутона A4 за включване на функцията. Отключване: Докоснете 

който и да е бутон на екрана, екранът на дисплея и бутонът за родителски контрол ще светнат; при 

натискане на бутона A3, бутонът за родителски контрол ще започне да мига; натиснете бутона A4 и екранът 

ще се отключи. 

Когато екранът е заключен, бутонът A2 не работи; активира се само иконата на функцията 
„Родителски контрол“ при натискане на бутона A3, след което функцията за захранването на 
бутона A4 се деактивира. 

Алармени сигнали 

АЛАРМА ЗА ТЕМПЕРАТУРА: ако температурата във фризера е над 0°C, прекъсващ сигнал и мигащият 

светодиод F ще показват, че се е включила алармата за температурата. На дисплея ще видите код HH 

След отключване на екрана, натиснете бутона A3, за да изберете функцията „Аларма“, след това натиснете 

бутона A4, възможно е да спрете звуковия сигнал, но алармата ще остане включена, докато вътрешната 

температура не падне под 0°C. 

АЛАРМА ЗА ВРАТАТА: Ако вратата бъде оставена отворена за 60 секунди, това състояние ще бъде 

съобщено с прекъсващ сигнал. Аларменото състояние ще се изключи при затваряне на вратата или чрез 

натискане на бутона за избор на функцията „Аларма“ и натискане на бутона OK, но в този случай, алармата 

ще се активира отново след 120 секунди, ако вратата все още е отворена. 

В този момент, моля, направете проверка съгласно следните процедури: (1) Дали вратата се 
затваря и отваря добре; (2) Дали вратата е отваряна често или е оставена отворена за твърде 
дълъг период от време; (3) Поставя се твърде много храна наведнъж; ако са налице горните 
условия, можете да отмените алармата. Когато температурата във фризера падне до 0°C или 
по-малко, визуализираният код „HH“ ще изчезне. 
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ФУНКЦИЯ 
  

 

Вграждане в ред от кухненски мебели 

  

Фризерът може да бъде вграден в ред от кухненски мебели. За да бъде пригоден към височината на реда 

от мебели, може да бъде добавен подходящ шкаф за вграждане. При вграждане на фризера в ред от 

стандартни кухненски мебели (максимална дълбочина 580 mm), уредът може да бъде монтиран директно 

до кухненска мебел. Вратата на фризера се проектира спрямо предната част на кухненския блок с 34 mm 

отстрани и с 55 mm в средата на фризера. В резултат на това тя може да бъде отворена и затворена 

перфектно. 

Важно за вентилацията: 

В задната част на шкафа за вграждане трябва да има въздухоотвод с дълбочина от поне 50 mm по 

цялата ширина на шкафа за вграждане. 

Вентилационното пространство под тавана трябва да бъде най-малко 300 cm2. 

Колкото по-голямо е вентилационното пространство, толкова по-икономично ще работи фризерът. 

Ако фризерът е монтиран с пантите до стена, разстоянието между фризера и стената трябва да бъде 

най-малко 55 mm. Това съответства на проекцията на дръжката, когато вратата е отворена. 
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Информация относно експлоатацията на уреда 

1. ОТВАРЯНЕ НА КАПАЦИТЕ 

За да отворите горните капаци, повдигнете ги леко и ги дръпнете навън. 

Отворете капака, за да сложите храна в чекмеджето. 

Затворете капака, за да избегнете контакт с вратата. 

Капакът може да бъде отстранен, за да се увеличи мястото за съхранение. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Два рафта в горната част са оборудвани с капаци, но не се допуска 

поставяне на храна в предната част на стъклената плоча; в противен случай 

капаците може да не се затворят и ако това се случи, моля, проверете хранителните 

продукти, коригирайте местоположението им и след това отново затворете 

капаците. Предупреждение: проверете дали капаците са затворени, преди да 

затворите вратата, и се уверете, че затваряте вратата, след като капаците са 

правилно затворени, така че да не ги притиснете. 

2. ИЗВАЖДАНЕ НА ЧЕКМЕДЖЕТА 

Издърпайте чекмеджетата докрай, след това ги повдигнете леко, за да ги извадите. 

Чекмеджетата (с изключение на чекмедже на дъното) могат да бъдат извадени за осигуряване на по-

голямо пространство за съхранение. Някои модели се предлагат с наклонени плоскости. 

3. ГОЛЕМИ ЧЕКМЕДЖЕТА 

Издърпайте голямото чекмедже докрай. Повдигнете го и го извадете, като го издърпате от телескопичните 

водачи. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои модели на голямото чекмедже се предлагат с плъзгаща структура. Правилен начин за 

изваждане на чекмедже: първо, извадете храната от него и го бутнете до края; след това повдигнете задната му 

част и го издърпайте навън. Не повдигайте чекмеджето нагоре, докато не бъде блокирано, след което то може 

да бъде извадено лесно; но ако това не стане, бутнете го до края и повторете стъпките отново. 

4. ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕД 

Някои модели са оборудвани със система за лед, включително 

табли за кубчета лед с устройство за отстраняване и контейнер за 

лед. 

5. Отстранете таблите за лед 

Почистете и напълнете с вода Монтирайте обратно таблите за лед 

на съответното място. 

Изчакайте няколко часа до готовност на леда, след това завъртете 

ключовете, за да извадите кубчетата лед. 

Ледените кубчета ще паднат директно в контейнера за лед. 

6. В кутиите на вратата може да се съхранява опакована ПИЦА с дебелина под 30 mm или друга тънка пакетирана 

храна. 
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Изключете захранването и 
изпразнете уреда, преди да се 
заемете с това. 

 
4.1 

Демонтирайте металния кръстат стопер от дясната 

страна на вратата, след което го монтирайте в 

съответното положение от лявата страна на вратата. 

4.2 

Използвайте кръстата отвертка, за да отстраните 

долната панта. 

 
A. Използвайте гаечни ключове или клещи, за да извадите вала 
на пантата и го фиксирайте в левия отвор на пантата. 
B. Използвайте кръстата отвертка, за да отстраните винтовете 
от лявата страна на корпуса и да ги монтирате на дясната 
страна на корпуса. Монтирайте долната панта отляво. 

 
6.1 

Поставете вратата върху вала на корпуса. 

 
7.1 

Извадете допълнителната панта и капачето на пантата 

от чекмеджето на фризера и поставете разглобената 

панта и капачето на пантата в торбичка и ги приберете 

някъде за съхранение. 

7.2 

Пъхнете пантата в отвора от лявата страна на вратата, 

след това използвайте винтовете, за да закрепите 

пантата, и ги затегнете, като поставите шайби под 

винтовете. 

7.3 

Свържете клемите на корпуса към клемите на 

вратата, след което поставете капачето на пантата 

отгоре. 
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Обръщане на посоката на затваряне на 

вратата:  

демонтаж на вратата отдясно (графично  

представяне има в книжката с инструкции на 

последната страница.) 

 
1.1 

Използвайте отвертка с плоска глава, за да 

демонтирате капачето на пантата от дясната страна, 

след което отделете клемата, свързана към горната част 

на пантата 

1.2 

Използвайте кръстата отвертка, за да разхлабите 

винтовете на пантите. Отстранете горната панта 

1.3 

Бутнете вратата нагоре, за да я извадите 

 
2.1 

Използвайте отвертка с плоска глава, за да разглобите 

малкото капаче от лявата страна на корпуса. 

Монтирайте го в отвора от дясната страна на корпуса. 

2.2 

Отстранете покриващата планка от предната страна на 

корпуса, след което издърпайте сигналния проводник от 

лявата страна на корпуса 

2.3 

Поставете сигналния проводник в жлеба в предната 

покриваща планка и го закрепете с предната покриваща 

планка 

 
3.1 

Демонтирайте втулката на вала на пантата от дясната 

страна и капачето от лявата страна на вратата 

3.2 

Натиснете сигналния проводник от дясната страна на 

вратата в жлеба в декоративната лента и затворете 

капачето. 

3.3 

Издърпайте сигналния проводник от жлеба в лявата 

страна на вратата и го натиснете във втулката на вала 

на пантата, след което го поставете в декоративната 

лента 



 

 

ФУНКЦИЯ 

 

 
A. Отворете вратата 

B. Натиснете надолу, за да отстраните двете малки капачета 

съответно отляво и отдясно 

C. Издърпайте предното капаче навън 

 
A. Използвайте отвертка, за да отстраните малкото капаче 

отдясно на корпуса на вратата 

B. Използвайте отвертка, за да проникнете навътре и да 

отстраните декоративните ленти 

 
A. Използвайте кръстата отвертка, разхлабете винтовете на 

пантата, отстранете горната панта 

ВНИМАНИЕ: Придържайте вратата, докато я отстранявате, като 

внимавате да не повредите електрическите кабели, свързващи 

вратата с основния корпус на фризера. 

B. Разкачете кабелната клема 

 
A Преместете корпуса на вратата нагоре, за да отстраните 

корпуса на вратата Б. Използвайте кръстата отвертка, за да 

отстраните долната панта 

 
A. Използвайте гаечни ключове или клещи, за да извадите 

вала на пантата и го фиксирайте в левия отвор на пантата. 

B. Използвайте кръстата отвертка, за да отстраните винтовете 

от лявата страна на корпуса и да ги монтирате на дясната 

страна на корпуса. Монтирайте долната панта отляво. 

 
Указания за смяна на дръжката: в зависимост от конфигурацията 

(Фигурата е различна). 

Помощна дръжка: (фиг.1 и 2) 

A. Използвайте отвертка с плоска глава, за да отворите горното 

капаче на дръжката. Извадете двата винта и след това отстранете 

дръжката. 

B. Използвайте отвертка с плоска глава, за да отделите 

винтовата тапа отдясно на корпуса на вратата. Преместете 

винтовата тапа отляво и я поставете върху отвора за винта. 

Монтирайте дръжката от дясната страна и поставете капачето.. 

 
A. Използвайте отвертка с плоска глава, за да отделите 

винтовата тапа отдясно на корпуса на вратата. 

B. Отстранете вала на горната панта и го фиксирайте в 

противоположната страна на пантата. Преместете винтовата 

тапа отляво и я поставете върху отвора за винта. 

 
A. Свържете електрическите кабели в декоративната лента на 

вратата към клемата в пантата. 

Внимателно поставете електрическите кабели в капачето на 

декоративната лента. 

B. Фиксирайте декоративната лента и малкото ѝ капаче от 

дясната страна. 

C. Затворете горното предно капаче на корпуса. 

Пъхнете лявото и дясното малко капаче в жлеба. 

Обикновена дръжка: (фиг. 3) 

A. Използвайте отвертка с плоска глава, за да отворите 

горното капаче на дръжката. Извадете двата винта и след това 

отстранете дръжката. 

B. Използвайте отвертка с плоска глава, за да отделите 

винтовата тапа отдясно на корпуса на вратата. Преместете 

винтовата тапа отляво и я поставете върху отвора за винта. 

C. Монтирайте дръжката от дясната страна и поставете 

капачето..
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Размразяване и почистване 

РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ФРИЗЕРА: Фризерът се размразява автоматично. Не е необходима това 

да бъде правено ръчно. 

ПОЧИСТВАНЕ: Уредът трябва да се почиства редовно за 

предотвратяване на миризми от лошо съхранена храна. 

Изключете захранващия кабел преди почистване на фризера. 

Почистете хладилника с мека кърпа или гъба с топла вода (може 

да бъде добавен мек миещ препарат). 

Попийте капчиците вода върху повърхността на хладилника със 

суха кърпа. 

Поддържайте уплътнението на вратата винаги чисто. 

Хладилникът е много тежък. Когато го местите за 

почистване или ремонт, внимавайте да не повредите пода. 

Дръжте фризера изправен по време на местене. Не местете 

фризера с клатене, за да не повредите пода. 

Не пръскайте и не изплаквайте фризера с вода, за да 

не повредите електрическата изолация. 

Не почиствайте с твърда четка, телена четка, препарат 

на прах, бензин, амилацетат, ацетон и подобни органични 

разтвори, топла вода или киселинни и алкални разтвори. 

Когато почиствате екрана на дисплея и други 

електрически прибори, използвайте суха кърпа. 

 

Спиране от употреба 

Ако фризерът няма да бъде използван за продължителен период от време, моля, изключете захранващия 

кабел и го почистете по описания по-горе метод. 

Дръжте вратата на фризера отворена, за да предотвратите появата на лоши миризми от храна, останала в 

него. 

За осигуряване на експлоатационния живот на уреда, препоръчително е фризерът да не се 

изключва, освен ако не е необходимо.  

Преместване на фризера 

Изключете щепсела и изключете захранването. 

Извадете всичката храна от фризера. 

Закрепете чекмеджетата и другите подвижни части във фризера със самозалепваща лента. 

Затворете вратата и я подсигурете със самозалепваща лента, така че да не се отваря при движение. 

Не накланяйте фризера на повече от 45 градуса (ъгълът спрямо вертикала), за да избегнете повреда на 

охладителната система при преместване на фризера. 

Увийте краката на фризера, за да не надраскате пода. Никога не местете фризера с груба сила. Не местете 

фризера като го държите за дръжката, капак или тръбите, за да избегнете повреда на уреда или 

нараняване. 

Никога не поставяйте хладилника в хоризонтално положение. 14 

 ПОДДРЪЖКА  



 

 

 

Преди да се обадите за сервиз, моля, първо разгледайте следната таблица за отстраняване на 

неизправности. Това може да Ви спести както време, така и пари. Таблицата съдържа общи проблеми, с 

изключение на тези, причинени от дефекти в изработката или материала на хладилника. 

ПРОБЛЕМИ ПРИЧИНИ РЕШЕНИЯ 

Работа на фризера 

Компресорът не работи 

Продуктът е в цикъл на 

размразяване. Фризерът не е 

включен в контакт. 

Уредът е ИЗКЛЮЧЕН. 

□ Това е нормално за фризер с автоматично 

размразяване. 

□ Проверете дали щепселът, контактът или 

предпазителят не са повредени. Включете 

захранването, ако не са повредени. 

□ Натиснете бутона за захранване, за да 

стартирате фризера отново. 

Фризерът се включва 

често или работи твърде 

дълго 

Вътрешната или външната 

температура е висока. 

□  Фризерът е бил изключен за 

известен период от време. 

□  Вратата се отваря твърде 

често или за дълъг период 

от време. 

□ Вратата на фризера не е 

плътно затворена. 

□ Зададената температура е 

твърде ниска. 

□  Уплътнението на вратата е 

мръсно, износено, напукано 

или несъответстващо. 

□  Кондензаторът е мръсен. 

□  Вентилацията около 

фризера е недостатъчна. 

□  В този случай е нормално фризерът да работи 

по-дълго. 

□  Обикновено отнема от 8 до 12 часа за 

пълното охлаждане на фризера. 

□ Топлият въздух влиза във фризера и го кара да 

се включва често. Моля, не отваряйте вратата 

твърде често. 

□ Уверете се, че фризерът е разположен върху 

равна повърхност и няма храна или съд, 

който да се опира във вратата. 

□  Задайте по-висока температура до 

постигането на задоволителна температура 

във фризера. Температурата във фризера се 

постига за 24 часа. 

□  Почистете или сменете уплътнението на 

вратата. Пропускане на уплътнението на 

вратата може да доведе до по-

продължителна работа на фризера за 

поддържане на желаната температура. 
□ Почиствайте кондензатора. 
□  Проверете дали вентилационното 

пространство е с препоръчителния размер и 

се уверете, че не е блокирано от никакви 

предмети. 

Твърде висока температура 

Твърде висока 

температура вътре в 

продукта 

Вратата се отваря твърде често 

или за твърде дълго време 

всеки път. 

□Зададената температура е 

твърде висока. Вратата не е 

затворена плътно. 

□Кондензаторът е мръсен. 

Топъл въздух влиза в хладилника всеки път, 

когато вратата е отворена. Опитайте се да 

отваряте вратата възможно най-рядко. 

□Задайте температурата отново. 

□Уверете се, че фризерът е разположен върху 

равна повърхност и няма храна или съд, 

който да се опира във вратата. 

□Почиствайте кондензатора. 

Вода/влага/скреж по външната повърхност на фризера 

Образува се влага по 

външната повърхност на 

фризера 

Влажен климат. 

□ Вратата не е затворена 

плътно. Това води до 

кондензация на студения 

въздух във фризера и на 

топлия въздух извън него. 

Това е нормално при влажен климат. 

Влагата ще намалее, когато влажността падне. 

□ Уверете се, че подът е равен и никаква 

храна или съдове не възпрепятстват плътното 

затваряне на вратата. 

 

 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ  
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ПРОБЛЕМИ ПРИЧИНИ РЕШЕНИЯ 

Лоши миризми във фризера 

Вътрешността на 

фризера е мръсна 

Вътрешността на хладилника 

се нуждае от почистване. 

□ Във фризера се съхранява 

храна със силна миризма. 

Почистете вътрешността на хладилника. (Моля, 

вижте „Размразяване и почистване“) 

□ Проверете дали храната е не е развалена. 

Извадете от фризера храната, която е 

развалена или има силна миризма. 

Ако чувате 

Звукови сигнали 

Вратата на фризера е 

отворена. 

 □  Температурата във фризера 

е твърде висока. 

□  Някои части може да са 

повредени. 

Затворете вратата или заглушете алармата 

ръчно. 

□  Алармата е нещо обичайно, когато уредът се 

стартира за първи път или се поставя храна 

за съхранение за първи път. Можете да 

заглушите алармата ръчно. 

□  Свържете се с персонала, отговарящ за 

обслужването след продажбата. Необичаен звук 

Фризерът не е разположен 

върху равна повърхност. 

□  Фризерът се опира в 

предмет около него. 

Регулирайте краката, за да нивелирате 

хладилника. 

□ Отстранете предметите около него. 

Лек звук, подобен на 

този от течаща вода 

Това е звукът на охладителната 

система. 

Нормално състояние. 

Нагряване на корпуса 
Охладителната система е 

работеща охладителна 

система. 

Това предотвратява появата на кондензация и е 

нормално. 

 

Табелка с данни 

Табелката с данни се намира във фризера и е поставена вляво в най-горната му част. 

Табелката с данни предоставя важна информация за фризера и не трябва да се пипа или отстранява. 

Валидният капацитет и номиналното потребление на енергия, посочени на табелката с данни, зависят от 

съответните стандарти. 

По отношение на данните относно спецификацията, моля, вижте табелката с данни и енергийния етикет 

вътре в продукта. Този уред е предназначен за използване при посочената по-долу температура на 

околната среда: 

SN + 10°C~ + 32°C 

N + 16°C~ + 32°C 

ST + 16°C~ + +38°C 

T + 16°C~ + +43°C  
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