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Информация за 
безопасност и 
предупреждения

Преди да ВКЛЮЧИТЕ уреда
Прочетете внимателно инструкциите 
за монтиране и работа! Те съдържат 
важна информация за монтиране, 
използване и поддържане на уреда.

Производителят не носи 
отговорност, ако не спазвате 
указанията и предупрежденията.

Пазете всички документи за бъдещи 
справки или за следващия 
собственик.

Техническа безопасност
През тръбите от охлаждащата 
верига преминава малко количество 
безопасен за околната среда, но 
запалим хладилен агент (R600a). 
Той не уврежда озоновия слой и не 
увеличава парниковия ефект. При 
случайно изпускане на хладилния 
агент има опасност той да нарани 
очите Ви или да се възпламени.

Ако това стане,

■ дръжте открития огън и/или 
източниците на 
възпламеняване далеч от 
уреда;

■ проветрете много добре 
помещението в продължение 
на няколко минути; 

■ изключете уреда и извадете 
щепсела от контакта;

■ уведомете „Обслужване на 
клиенти“.  

Колкото повече хладилен агент 
съдържа уредът, толкова по-
голямо трябва да е помещението, 
в което се монтира той. 
Изтичането на хладилен агент 
може да образува запалима смес 
от газ и въздух в помещения, 
които са твърде малки.
В помещението трябва да има 
поне 1 м³ на всеки 8 г хладилен 
агент. Количеството хладилен 
агент в уреда е посочено на 
табелата с данни на уреда, която 
е поставена във вътрешността на 
уреда.
Ако захранващият кабел на този 
уред е повреден, той трябва да се 
подмени от производителя, 
„Обслужване на клиенти“ или 
подходящо квалифицирано лице.
Неправилното монтиране и 
ремонт може да изложат 
потребителя на сериозни 
опасности.
Ремонтите се извършват само от 
производителя, от „Обслужване 
на клиенти“ или от подходящо 
квалифицирано лице.
Могат да се използват само 
оригинални части, предоставени 
от производителя. 
Производителят гарантира, че 
само тези части отговарят на 
всички изисквания за 
безопасност.
Не използвайте контакт с повече 
от едно гнездо, удължители или 
адаптери.
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Важна информация за 
използване на уреда
■ Никога не използвайте 

електрически устройства във 
вътрешността на уреда (напр. 
нагреватели или електрически 
машини за лед и др.). Опасност 
от експлозия!

■ Никога не размразявайте и не 
чистете уреда с уред за 
почистване с пара! Парата може 
да проникне в електрическите 
части и да предизвика късо 
съединение. Опасност от токов 
удар!

■ Никога не използвайте предмети 
с остър връх или ръбове за 
отстраняване на слоеве лед или 
скреж! Така може да повредите 
тръбите на хладилния агент. 
Изпускането на хладилен агент 
може да причини увреждане на 
очите или възпламеняване.

■ Не съхранявайте в уреда 
продукти, съдържащи запалими 
пропеленти (напр. аерозолни 
опаковки) или експлозивни 
вещества. Опасност от 
експлозия!

■ Не стъпвайте и не се облягайте 
с цялата си тежест на основата 
на уреда, чекмеджетата, 
вратите и т.н.

■ При размразяване и почистване 
извадете щепсела или 
изключете предпазителя. Не 
вадете щепсела, като дърпате 
захранващия кабел.

■ Съхранявайте 
високопроцентовия алкохол 
плътно затворен и в изправено 
положение. 

■ Избягване на риска за деца 
и уязвими лица:

На риск са изложени деца, хора 
с ограничени физически, 
психически или сетивни 
способности, както и хора с 
неадекватни познания за 
безопасното ползване на 
уреда.

Уверете се, че децата и 
уязвимите лица са запознати с 
опасностите. Лицето, отговарящо 
за безопасността, трябва да 
наблюдава или инструктира 
децата и уязвимите лица, които 
използват уреда.

Единствено деца на възраст над 
8 години могат да използват 
уреда.
Наблюдавайте децата, когато 
чистят или поддържат уреда.
Никога не позволявайте на 
децата да играят с уреда.

■ Пазете пластмасовите части 
и уплътнението на вратата 
чисти от мазнини и масла. 
Има опасност по 
пластмасовите части и 
уплътненията на вратите да 
се образуват пори.

■ Никога не покривайте и не 
блокирайте вентилационните 
отвори на уреда! 
4
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■ Не съхранявайте бутилки или 

консервни кутии с течности във 
фризера (най-вече газирани 
напитки). Бутилките и кутиите 
могат да експлодират!

■ Не съхранявайте бутилки или 
консервни кутии с течности във 
фризера (най-вече газирани 
напитки). Бутилките и кутиите 
могат да експлодират!
Риск от измръзване!

■ Избягвайте да държите по-
дълго време замразени 
продукти, лед или тръбите на 
изпарителя, и др.
Риск от измръзване! 

Деца в домакинството
■ Пазете децата далеч от 

опаковките и опаковъчните 
материали. Опасност от 
задушаване от сгъваемите 
кашони и найлоновото фолио!

■ Не позволявайте на децата да 
играят с уреда!

■ Ако уредът има опция за 
заключване: пазете ключа 
далеч от деца! 

Общи разпоредби
Уредът е подходящ
■ за охлаждане и замразяване 

на хранителни продукти;
■ за образуване на лед. 
Този уред е предназначен за 
домашна употреба и в домашни 
условия.

Уредът се изхвърля съгласно 
Директива на ЕС 2004/108/ЕО.
Охлаждащият кръг е проверен за 
течове.

Този продукт отговаря на 
действащите регламенти за 
безопасност на електрическите 
уреди (EN 60335-2-24).

Този уред е предназначен за 
използване при максимална 
надморска височина от 2000 
метра.
5
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Информация относно 
изхвърлянето
* Изхвърляне на опаковки
Опаковката защитава уреда от 
увреждане по време на пренасяне. 
Всички използвани материали са 
безопасни за околната среда и 
подлежат на рециклиране. Помогнете 
ни, като изхвърлите опаковките по 
природосъобразен начин.
Обърнете се към търговеца или към 
местните отговорни служби, за да 
разберете какви са действащите 
правила за изхвърляне.

* Изхвърляне на Вашия 
стар уред
Старите уреди не са безполезен 
отпадък! Чрез рециклирането на стари 
уреди повторно могат да се използват 
някои ценни суровини.

mПредупреждение
Стари уреди
1. Извадете щепсела.
2. Срежете захранващия кабел и го 

изхвърлете заедно с щепсела.
3. Не изваждайте поставките и 

кутиите: те пречат на децата да се 
покатерят вътре!

4. Не позволявайте на децата да 
играят с излезли от употреба 
уреди! Опасност от задушаване! 

Хладилниците съдържат хладилен 
агент и газове в изолацията. 
Хладилният агент и газовете трябва 
да се изхвърлят според правилата. 
Преди правилното депониране на 
уреда, проверете дали тръбите на 
охлаждащата верига не са повредени.

Доставка
След разопаковане на всички части 
проверете внимателно за евентуални 
щети при транспорта.

Ако имате оплаквания, се свържете с 
търговеца, от който сте закупили 
уреда, или с „Обслужване на 
клиенти“.

Доставката включва следните части:
■ Свободностоящ уред
■ Вътрешни части (в зависимост от 

модела)
■ Плик, съдържащ материали за 

монтаж
■ Инструкции за работа
■ Ръководство за монтаж
■ Брошура на отдел „Обслужване на 

клиенти“
■ Гаранционни документи
■ Информация за разхода на енергия 

Този уред е обозначен с 
маркировка съгласно 
европейска Директива 2012/19/
ЕС относно използването на 
електрически и електронни 
уреди (отпадъци от 
електрическо и електронно 
оборудване – ОЕЕО).
Насоките определят начините 
за връщане и рециклиране на 
използваните уреди, приложими 
в рамките на ЕС.
6 и нивата на шум 
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Място за монтаж
За място на монтаж е подходящо сухо 
и добре вентилирано помещение. 
Мястото за монтаж не трябва да е 
изложено на пряка слънчева светлина 
и не трябва да е в близост до източник 
на топлина, напр. печка, радиатор и 
др. Ако монтирането в близост до 
източник на топлина е неизбежно, 
използвайте подходяща изолация или 
спазвайте следните минимални 
разстояния от източника на топлина:

■ 3 см от електрически или газови 
печки.

■ 30 см от уред за готвене на течно 
или твърдо гориво.  

Подът на мястото за монтаж не трябва 
да поддава; ако се налага, укрепете 
пода. Ако подът е неравен, изравнете 
с плоскости.

Разстояние от стената
При монтаж на уреда се уверете, че 
вратата може да се отваря до 90°.

Съблюдаване изискванията 
за температура и 
вентилация в помещението

Температура на помещението
Уредът е проектиран за конкретен
климатичен клас. В зависимост от
климатичния клас уредът може да работи
при следните температури.
Климатичният клас ще намерите на 
табелата с данни на уреда. фиг. .

Забележка
Уредът функционира най-оптимално в 
рамките на допустимата стайна 
температура за конкретния климатичен 
клас. Ако уред с климатичен клас SN 
работи при по-ниска стайна 
температура, той няма да се повреди 
до температура от +5 °C.

Климатичен клас Допустима околна 
температура

SN +10 °C до 32 °C
N +16 °C до 32 °C
ST +16 °C до 38 °C
T +16 °C до 43 °C
7
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Вентилация
Фиг. "
Въздухът около задния панел и 
страничните панели на уреда се 
нагрява.
Не бива да се затруднява отвеждането 
на затопления въздух. В противен 
случай хладилникът ще работи при по-
натоварен режим. А това води до 
увеличаване на разхода на енергия.
Затова: Никога не покривайте и не 
блокирайте вентилационните отвори!

Свързване на уреда
След монтиране на уреда трябва да 
изчакате поне 1 час преди да го 
включите.

По време на транспортиране има 
опасност маслото от компресора да 
изтече върху охладителната система.

Преди да включите уреда за първи 
път, почистете вътрешността му 
(вижте глава „Почистване на уреда“).

Свързване в електрическата 
мрежа
Контактът трябва да е близо до уреда 
и до него да има свободен достъп след 
монтиране на уреда.

m Предупреждение
Опасност от токов удар!
Никога не използвайте контакти с 
повече от едно гнездо или 
удължители, ако електрическият кабел 
не е достатъчно дълъг. Вместо това се 
свържете с „Обслужване на клиенти“ 
за други варианти.
Уредът съответства на клас на защита 
I. Свържете уреда към източник на 
променлив ток с параметри 220 – 240 
V/50 Hz, като използвате монтиран 
правилно контакт със защитен 
проводник. Контактът трябва да е 
обезопасен с предпазител 10 – 16 A.
За уреди, които не се използват в 
европейски държави, проверете дали 
обозначеното напрежение и ток 
съответстват на Вашето 
електрозахранване. Тази информация 
ще намерите на табелата с данни на 
уреда, фиг. ..

m Предупреждение
Никога не свързвайте уреда към 
електронни устройства за пестене на 
енергия.Уредите ни могат да се 
използват с контролирани от мрежата 
или синусоидални инвертори. 
Контролираните от мрежата инвертори 
се използват за фотоволтаични 
системи, които са свързани директно 
към националната електрическа 
мрежа.
Синусоидалните инвертори трябва да 
се използват за изолирано приложение 
(напр. на кораби или планински хижи), 
които не са свързани директно с 
националната електрическа мрежа.
8
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Запознаване с уреда

Разгънете последната страница с 
илюстрацията.
Тези инструкции за работа се отнасят до 
няколко модела.
Функциите са различни при различните 
модели. Диаграмите може да са различни.
Фиг. !
* Не при всички модели.

Бутони за управление
Фиг. $

A
B

Хладилник
 Фризер

1–11 Бутони за управление
12*
13
14
15

Отделение за масло и сирене 
Рафт за малки бутилки
Рафт за големи бутилки
Осветление (LED)

16* Рафт за бутилки
17*
18
19

Комплект за закуска
Отделение за студено съхранение
Отделение за зеленчуци с контрол 
на влажността

20* Кутия за замразени храни

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бутон „Super“ на хладилника
Включва и изключва „супер 
охлаждането“.
Температурен дисплей на 
хладилника
Стойностите отговарят на 
зададените в хладилника 
температури в °C.
Бутони за избор на 
температурата на хладилника
С тези бутони се задава 
температурата в хладилника.
Бутон „Fresh“
Използва се за включване и 
изключване на режима за свежо 
съхранение.
Бутон „eco“
Използва се за включване и 
изключване на еко режима.
Бутон „Vacation“
Използва се за включване и 
изключване на режим 
„ваканция“ (вижте главата, 
озаглавена Режим „ваканция“).
Бутон „On/Off“
Използва се за включване или 
изключване на целия уред.
Бутон „Alarm“ 
Използва се за изключване на 
предупредителния сигнал, 
вижте глава „Функция на 
алармата“.
Бутон „Super“ (фризер)
Включва и изключва „супер 
замразяването“.
9
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Включване на уреда
 Фиг. $

1. Включете уреда с бутона On/ Off 7.
Чува се предупредителен сигнал, 
температурният дисплей 10 мига и 
бутонът на алармата 8 светва.

2. Предупредителният сигнал се 
изключва с натискане на бутона на 
алармата 8.
Уредът започва да се охлажда. 
Осветлението светва, когато 
вратата е отворе

Производителят препоръчва следните 
температури:
■ Хладилник: +4 °C
■ Фризер: -18 °C 

Съвети за експлоатация
■ След включване на уреда са 

необходими няколко часа за 
достигане на зададената 
температура. Не слагайте 
предварително никакви хранителни 
продукти в уреда.

■ Благодарение на напълно 
автоматичната система NoFrost във 
фризера не се образува лед. Не е 
необходимо размразяване. 

■

■

Страните на корпуса понякога се 
загряват. Това предотвратява 
кондензация.

Ако вратата на фризера не може да 
се отвори веднага след затваряне, 
изчакайте докато изчезне разликата 
в налягането отвътре и отвън.

Задаване на 
температурата
Фиг. $

Хладилник
Температурата може да се задава в 
диапазона от +2 °C до +8 °C.
Продължете да натискате бутона за 
задаване на температура на 
хладилника 3, докато зададете 
необходимата температура в 
хладилника.
Последната избрана стойност се 
запаметява. Зададената температура 
се показва на температурния дисплей 
за хладилника 2.
Нетрайните продукти не трябва да се 
съхраняват при температура над +4°C.

Фризер
Температурата може да се задава в 
диапазона от –16 °C до –24 °C.
Продължете да натискате бутона за 
задаване на температура за фризера 
11, докато зададете необходимата 
температура във фризера.
Последната избрана стойност се 
запаметява. Зададената температура 
се показва на температурния дисплей 
за фризера 10.

10

11

Температурен дисплей на 
фризера
Стойностите отговарят на 
зададените във фризера 
температури в °C.
Бутони за избор на 
температурата на фризера
С тези бутони се задава 
температурата във фризера.
10
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Специални функции
Фиг. $

Режим за свежо съхранение
Режимът за свежо съхранение 
осигурява на храната по-дълъг срок на 
годност.
Включване:
Натиснете бутона „Fresh“.

Уредът автоматично задава следните 
температури:
■ Хладилник: +2 °C
■ Фризер: температурата остава

непроменена
Изключване:
Натиснете бутона „Fresh“.

Еко режим
Еко режимът включва уреда в 
енергоспестяващ режим.
Включване:
Натиснете бутона „Eco“.

Уредът автоматично задава следните 
температури:
■ хладилник: +8 °C
■ фризер: -16 °C
Изключване
Натиснете бутона „Eco“.

Режим „ваканция“
Ако няма да ползвате уреда по-дълго 
време, може да го включите на 
енергоспестяващ режим „ваканция“.
Температурата на хладилника 
автоматично се включва на +14 °C.
В този период не е добре да 
съхранявате храна в хладилника.
Включване:
Натиснете бутона „Vacation“.

Уредът автоматично задава следните 
температури:
■ Хладилник: +14 °C
■ Фризер: температурата

остава непроменена 

Изключване:
Натиснете бутона „Vacation“.

Режим „Шабат“
Когато режим „Шабат“ е включен, 
следните настройки се изключват:
■ Звукови сигнали

■ Вътрешно осветление
■ Съобщения на контролния дисплей
■ Фоновото осветление на

контролния дисплей става по-слабо
■ Бутоните са заключени

Включване и изключване на режим 
„Шабат“: Натиснете бутона „Super“ за 
фризера за 15 секунди.
11
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Функции на алармата
Аларма на вратата
Алармата на вратата (непрекъснат звук) 
се включва, ако вратата на уреда 
остане отворена в продължение на 
повече от една минута. Затворете 
вратата, за да спрете 
предупредителния сигнал.

Аларма за температурата
Алармата за температурата се включва, 
ако във фризера е твърде топло и има 
опасност храната да се размрази. 
Когато бъде натиснат бутонът на 
алармата 8, температурният дисплей за 
фризера 10 показва за пет секунди най-
топлата температура, достигана във 
фризера.

След това тази стойност се изтрива. 
Температурният дисплей за фризера 10 
показва зададената за фризера 
температура, без да мига.

След това „най-топлата температура“ 
ще бъде отново определена и 
запаметена.

Алармата може да се задейства и без 
да има риск за замразената храна:

■ при включване на уреда;
■ когато в уреда са сложени големи

количества прясна храна;
■ ако вратата на фризера е оставена

отворена по-дълго време.
Забележка
Не замразявайте отново размразяваща се 
или размразена храна. Само готови ястия 
(варени или пържени) могат да се 
замразяват повторно.
Вече не трябва да съхранявате 
замразените продукти за максималния им 
срок за съхранение.

Изключване на алармата
Натиснете бутона на алармата 8, за 
да спрете предупредителния 
сигнал.

Полезен капацитет
Информация за полезния капацитет 
ще намерите вътре в уреда на 
табелата с данни на уреда. фиг. .

Максимално използване на 
обема на фризера
За да сложите максимално количество 
замразена храна във фризера, можете 
да извадите кутиите. Тогава можете да 
поставите храната директно върху 
рафта и на дъното на фризера.

Забележка
Поставяйте хранителните продукти 
така, че да не се опират в задния 
панел. В противен случай ще се 
затрудни циркулацията на въздух.
Ако са опрени в задния панел, храните 
или опаковките могат да замръзнат за 
него.
Изваждане от механизма
Издърпайте кутията за замразена 
храна докрай, повдигнете я в предната 
част и я извадете. фиг. *
12
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Хладилник
Хладилникът е идеално място за 
съхранение на месо, колбаси, риба, 
млечни продукти, яйца, готови ястия и 
тестени изделия.

Съхранение на хранителни 
продукти
■ Съхранявайте само пресни

продукти в добро състояние.
Качеството и свежестта ще се
запазят за по-дълго.

■ При готовите храни и
консервираните продукти спазвайте 
срока на годност, посочен от 
производителя.

■ За да запазите аромата, цвета и
свежестта на продуктите,
опаковайте или покривайте храната
добре, преди да я поставите в
уреда. Така ще предотвратите
смесването на миризми и
обезцветяването на пластмасовите
части в хладилника.

■ Оставяйте топлите храни и напитки
да се охладят, преди да ги
поставите в уреда.

Забележка
Не запушвайте изходните отвори за 
въздуха с храна, защото така ще се 
затрудни циркулацията на въздух. 
Продуктите, съхранявани директно 
пред изходните отвори за въздуха, 
може да замръзнат от излизащия 
студен въздух.

Имайте предвид зоните на 
охлаждане в хладилника
Циркулацията на въздух в хладилника 
създава различни зони на охлаждане:

■ Най-студените зони са пред
изходните отвори за въздуха и в
охладителното отделение,
фиг. !/18.

Забележка
Съхранявайте нетрайните продукти
(напр. риба, колбаси и месо) в най-
студените зони.

■ Най-топлата зона е в най-горната
част на вратата.

Забележка
Маслото и твърдото сирене трябва 
да се съхраняват в най-топлата 
зона. Така ароматът на твърдото 
сирене може да продължи да се 
развива, а маслото ще е достатъчно 
меко, за да се маже.

Отделение за зеленчуци с 
контрол на влажността
Фиг. ( 
За да създадете оптимални условия за 
съхранение на плодове и зеленчуци, 
можете да зададете нивото на 
влажността в отделението за 
зеленчуци:
■ основно зеленчуци, както и за

смесено или малко количество –
висока влажност на въздуха;

■ основно плодове, както и голямо
количество – ниска влажност на
въздуха.
13
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Забележки
■ Плодове, които не издържат на

студено (напр. ананас, банан, папая
и цитрусови плодове), и зеленчуци,
които не издържат на студено
(патладжани, краставици, тиквички,
чушки, домати и картофи), трябва да
се съхраняват извън хладилника при
температура в диапазона от +8 °C до
+12 °C за оптимално запазване на
качеството и вкуса.

■ В отделението за зеленчуци може да
се образува влага в зависимост от
типа на съхраняваните продукти и
тяхното количество. Забършете
влагата със суха кърпа и
регулирайте влажността на въздуха
в отделението за зеленчуци с
помощта на бутона за управление на
влажността.

Отделение за студено 
съхранение
Фиг. ) 
Отделението за студено съхранение има 
по-ниска температура от хладилника. 
Температурата може да достигне и под 0 
°C.
Идеално за съхранение на риба, месо и 
колбаси. Не е подходящо за зелени 
салати и зеленчуци, както и продукти, 
които не издържат на студено.
Температурата на охладителните 
отделения може да се променя с 
помощта на вентилационния отвор. 
Натиснете бутона за управление на 
температурата нагоре, за да намалите 
температурата. Натиснете бутона за 
управление на температурата надолу, за 
да увеличите температурата. фиг. '

„Супер охлаждане“
Режимът „супер охлаждане“ настройва 
температурата на хладилника на най-
ниската стойност за около 6 часа. След 
това уредът автоматично превключва 
на температурата, която е била 
зададена преди включването на 
режима „супер охлаждане“.
Включвайте режима „супер охлаждане“, 
например:
■ преди поставяне на големи

количества храна в хладилника;
■ за бързо охлаждане на напитки.

Включване и изключване
Фиг. $
Натиснете бутон „Super“ 1.
Дисплеят светва, когато функцията 
„супер охлаждане“ се включи.

Забележка
Когато е включено „супер 
охлаждането“, уредът може да 
издава повече шум при работа.
14
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Фризер
Използвайте фризера:
■ за съхранение на дълбоко замразени

продукти;
■ приготвяне на кубчета лед;
■ замразяване на храна.
Забележка
Следете вратата на фризера да е 
винаги затворена. Ако вратата е 
отворена, замразените продукти ще 
почнат да се размразяват. Фризерът 
ще се покрие с дебел слой лед. Освен 
това: разходът на енергия ще се 
повиши значително!

Макс. капацитет на 
замразяване
Информация за макс. капацитет на 
замразяване за период от 24 часа може 
да намерите на табелата с данни на 
уреда. фиг. .

Предпоставки за максимален 
капацитет на замразяване
■ Включете „супер замразяване“,

преди да поставите пресните
продукти в отделението (вижте глава
„Супер замразяване“).

■ Извадете кутиите; можете да
поставите храната директно върху
рафта и на дъното на фризера.

■ По-добре да замразявате големи
количества храна в най-горното
отделение, където храната се
замразява особено бързо, но в
същото време щадящо.

Замразяване и 
съхранение на 
продукти
Купуване на замразени храни
■ Опаковката не трябва да е повредена
■ Да се използва до датата на срока на

годност.
■ Температурата във фризерите в

супермаркета трябва да е -18 °C или
по-ниска.

■ Ако е възможно, транспортирайте
дълбоко замразените храни в
термочанта и веднага ги приберете
във фризера.

Внимавайте при слагане на 
големи количества
■ По-добре да замразявате големи

количества храна в най-горното
отделение, където храната се
замразява особено бързо, но в
същото време щадящо.

■ Разпределете храната в цялото
пространство на отделенията или
контейнерите за замразена храна.

Забележка
Храната, която вече е замразена, не
трябва да се допира до продуктите,
които сега ще бъдат замразявани.
Ако е необходимо, преместете
замразените продукти в другите
кутии за замразени храни.

Съхранение на замразени 
храни
Вкарайте докрай кутията за замразени 
храни, за да осигурите свободна 
циркулация на въздуха.
15
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Замразяване на 
пресни продукти
Замразявайте само пресни продукти, 
които са в добро състояние. За да 
запазите най-ценните хранителни 
съставки, вкуса и цвета, трябва да 
бланширате зеленчуците преди 
замразяване. Не е необходимо да се 
бланшират патладжани, чушки, 
тиквички и аспержи.
Литература за замразяване и 
бланширане може да намерите в 
книжарниците.

Забележка
Не поставяйте храна, която ще се 
замразява, до вече замразени 
продукти.

■ Следните храни са подходящи за
замразяване:
Сладкиши и торти, риба и морски
дарове, месо, дивеч, пилешко,
зеленчуци, плодове, подправки, яйца
без черупки, млечни продукти, напр.
сирене, масло и извара, готови ястия
и остатъци от готвено, напр. супа,
яхния, сготвено месо и риба,
картофени ястия, суфле и десерти.

■ Следните храни не са подходящи за
замразяване:
Видове зеленчуци, които обикновено
се консумират сурови, например
маруля или репички, яйца с
черупките, грозде, цели ябълки,
круши или праскови, твърдо сварени
яйца, кисело мляко, сухо мляко,
заквасена сметана, бита сметана и
майонеза.

Опаковане на замразени 
храни
Слагайте хранителните продукти в 
херметически кутии, за да запазите 
вкуса им и да ги предпазите от 
изсушаване.
1. Поставете храната в подходяща

опаковка.
2. Отстранете въздуха.
3. Запечатайте опаковката.
4. Поставете етикет със съдържанието

и датата на замразяване.

Подходящи опаковки:
Фолио за свежо съхранение, 
полиетиленово фолио, алуминиево 
фолио, кутии за фризер.
Тези продукти ще намерите в 
специализираните магазини.
Неподходящи опаковки:
Опаковъчна хартия, маслоустойчива 
хартия, целофан, торбички за 
отпадъци или използвани пазарски 
торбички.
Артикули, подходящи за стягане на 
опаковани храни:
Гумени ластици, пластмасови щипки, 
връв, студоустойчиво тиксо и др.
Торбички и полиетиленово (PE) фолио 
може да се запечатват с устройство за 
топлинно запечатване.

Срок на годност на 
замразени продукти
Продължителността на съхранение 
зависи от вида на продуктите.

При температура -18 °C:
■ Риба, колбас, готови ястия, торти и

тестени изделия:
до 6 месеца

■ Сирене, пилешко и месо:
до 8 месеца

■ Зеленчуци и плодове:
16 до 12 месеца
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„Супер замразяване“
Храната трябва да бъде напълно 
замразена възможно най-бързо, за да 
запази витамините, хранителната 
стойност, вида и вкуса си.

Няколко часа преди слагане на свежа 
храна във фризера включете режима 
„супер замразяване“, за да 
предотвратите нежелано покачване на 
температурата.

За достатъчно се счита 4-6 часа.

Този уред работи непрекъснато и 
температурата във фризера става 
много ниска.

Ако ще се използва макс. капацитет на 
замразяване, режимът „супер 
замразяване“ трябва да се включи 24 
часа преди да сложите пресните 
продукти във фризера.

По-малки количества храна (до 2 кг) 
могат да се замразят без „супер 
замразяване“.

Забележка
Когато е включено „супер 
замразяването“, уредът може да 
издава повече шум при работа.

Включване и изключване
Фиг. $
Натиснете бутон „Super“ 9.
Ако е включено „супер замразяване“, 
бутонът свети.
„Супер замразяването“ се изключва 
автоматично след около 2 дни и 
половина.

Размразяване на 
замразени храни
В зависимост от типа и последващото 
приложение изберете една от следните 
опции:
■ на стайна температура
■ в хладилника
■ в електрическа фурна с/без

вентилатор за горещ въздух
■ в микровълновата

m Внимание
Не замразявайте отново 
размразяваща се или размразена 
храна. Само готови ястия (варени или 
пържени) могат да се замразяват 
повторно.
Вече не трябва да съхранявате 
замразените продукти за максималния 
им срок за съхранение.

Вътрешни части
Рафтове и кутии
Можете да размествате вътрешните 
рафтове и кутиите във вратата, както е 
необходимо: дръпнете рафта напред, 
наклонете го и извадете, като го 
завъртите настрани. Повдигнете 
кутията и я извадете.

Специални приставки
(не при всички модели).
Отделение за масло и сирене
За да отворите отделението за масло, 
внимателно натиснете по средата 
капака на отделението.
За да почистите отделението, го 
повдигнете в долната част и го 
измъкнете.
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Комплект за закуска
Фиг. %
Кутиите за комплекта за закуска може 
да се вадят и да се пълнят поотделно.
Можете да извадите комплекта за 
закуска, за да слагате или изваждате 
продукти. За тази цел повдигнете 
комплекта за закуска и го издърпайте 
навън. Поставката за кутията може да 
се мести.
Рафт за бутилки
Фиг. & 
Бутилките може да се съхраняват 
стабилно на рафта за бутилки.
Поставка за кубчета лед
Фиг. -
1. Напълнете ¾ от поставката за лед с

вода и я поставете във фризера.
2. Ако поставката лед е заседнала във

фризера, освободете само с тъп
инструмент (дръжка на лъжица).

3. За да извадите по-лесно кубчетата
лед, извийте леко поставката за лед
или я задръжте за кратко под течаща
вода.

Календар за фризера
Фиг. ,
За да не се влоши качеството на 
замразената храна, не надвишавайте 
срока за съхранение. Цифрите до 
символите обозначават разрешения 
период на съхранение на продуктите в 
месеци. При продукти, които се 
продават замразени, спазвайте срока 
от датата на производство или срока на 
годност.
Блокове с лед
Ако захранването спре или се появи 
неизправност, можете да използвате 
блоковете с лед, за да забавите 
процеса на размразяване. Тази защита 
се удължава максимално, ако 
поставяте пълнителя с лед върху 
храната в най-горното отделение.
Блоковете с лед може да се използват 
и за временно охлаждане на храна, 
например в хладилна чанта.

Стикер „OK“
(не при всички модели).
Стикерът „OK“ позволява да проверите 
дали хладилникът достига безопасния 
температурен диапазон от +4 °C или 
по-нисък, който е препоръчителен за 
храната. Ако стикерът не покаже „OK“, 
постепенно намалете температурата.

Забележка
Необходими са 12 часа след 
включване на уреда за достигане на 
зададената температура.

Правилни настройки

Изключване на уреда 
и прекъсване на 
захранването
Изключване на уреда

Фиг. $
Натиснете бутона On/Off 7. 
Хладилникът се изключва.

Прекъсване на захранването
Ако не използвате уреда за по-дълъг 
период:

1. Изключете уреда.
2. Издърпайте щепсела от контакта или

изключете предпазителя.
3. Почистете уреда.
4. Оставете вратата на уреда отворена.
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Забележка
За да се избегне повреда на уреда, 
вратите му трябва да се отворят 
достатъчно, така че да останат в 
съответната позиция без да ги 
държите. Не използвайте предмети, за 
да заклещите вратата и така да я 
придържате отворена.

Размразяване
Хладилник
Когато уредът работи, по задния панел 
на хладилника се образуват капчици 
вода и скреж. Тъй като задният панел 
се размразява автоматично, не е 
необходимо да отстранявате капките 
вода или скреж.

Фризер
Благодарение на напълно 
автоматичната система NoFrost във 
фризера не се образува лед. Вече не 
се налага да размразявате.

Почистване на уреда 
m Внимание
■ Не използвайте абразивни, хлорни

или киселинни почистващи
препарати или разтворители.

■ Не използвайте абразивни гъби или
кърпи.
Възможно е металните повърхности
да корозират.

■ Никога не почиствайте рафтовете и
кутиите в съдомиялна.
Има опасност от деформиране на
частите!

Водата, с която почиствате, не 
трябва да попада в следните части:

■ бутони за управление
■ осветление
■ вентилационни отвори
■ отвори в разделителния панел

Направете следното:
1. Извадете щепсела от контакта или

изключете предпазителя.
2. Извадете замразените продукти и ги

оставете на хладно място. Сложете
пълнител с лед (ако имате) върху
храната.

3. Водата, с която изплаквате, не
трябва да попада в бутоните за
управление, осветлението,
вентилационните отвори или
отворите в разделителния панел!
Почистете уреда с мека кърпа,
хладка вода и малко количество
измиващ препарат с неутрално pH.

4. Почистете уплътнението на вратата
само с чиста вода, а после
подсушете внимателно с кърпа.

5. След като почистите, включете
отново уреда в контакта.

6. Поставете замразената хранa

19обратно в уреда.
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Почистване на стъклената 
врата с матово покритие
Стъклената врата на някои модели 
има специално матово покритие, върху 
което може да се пише с тебешир.

Забележка
Не използвайте маркери за дъска, 
защото не могат напълно да се 
изтрият.
Спазвайте следните указания за 
почистване за стъклени врати с такова 
специално покритие:
■ Изтрийте тебешира с чиста вода и

гъба или кърпа без влакна. Когато
правите това, натискайте съвсем
леко.

■ Пръстовите отпечатъци и други
мазни петна се почистват с препарат
за стъкло и мека, суха кърпа.

■ Упоритите петна се почистват с
разтвори като например спирт или
почистващ разтвор и мека, суха
кърпа.

Вътрешни части
Всички различни части на уреда могат 
да се вадят за почистване.
Изваждане на поставките за врата
Фиг. #
Повдигнете поставките нагоре и ги 
извадете.
Изваждане на стъклените рафтове
Дръпнете стъклените рафтове напред 
и ги извадете.

Изваждане на кутията
Фиг. )
Издърпайте кутията докрай, повдигнете 
я в предната част и я извадете.
Изваждане на кутията за замразени 
храни 
Фиг. *
Издърпайте кутията за замразена 
храна докрай, повдигнете я в предната 
част и я извадете.
Изваждане на стъкления рафт над 
отделението за зеленчуци
Фиг. +
Стъкленият рафт може да се извади и 
да се разглоби за почистване.

Забележка
Преди да извадите стъкления рафт, 
издърпайте отделението за зеленчуци.
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Осветление (LED)
Уредът Ви разполага с LED 
осветление, което не се нуждае от 
поддръжка.
Това осветление може да се 
ремонтира само от „Обслужване на 
клиенти“ или от сертифициран техник.

Съвети за пестене на 
енергия
■ Монтирайте уреда в сухо и добре

проветрявано помещение! Уредът не
трябва да се монтира на място,
изложено на пряка слънчева
светлина или в близост до източник
на топлина (напр. радиатор, печка).
Ако е необходимо, използвайте
изолационен материал.

■ Оставяйте топлите храни и напитки
да се охладят, преди да ги поставите
в уреда.

■ Размразявайте замразените храни в
хладилната част, за да използвате
ниската температура на замразения
продукт за охлаждане на продуктите
в хладилника.

■ Винаги отваряйте вратата на уреда
за съвсем кратко.

■ За да постигнете възможно най-
нисък разход на енергия, оставете
малко пространство до стената
отстрани.

■ Подредбата на частите не влияе
върху разхода на енергия на уреда.

Работни шумове
Съвсем нормални шумове
Забележка
Когато е включено „супер 
замразяването“, уредът може да 
издава повече шум при работа.
Монотонен шум
Двигателите работят (напр. 
охлаждащият модул, вентилаторът).

Бълбукане, бръмчене или клокочене 
Хладилният агент се движи през 
тръбите.
Тракане
Двигателят, превключвателите или 
електромагнитните клапани се 
включват/изключват.

Пукане
В момента се извършва автоматично 
размразяване.

Предотвратяване на шумове
Уредът не е нивелиран
Позиционирайте уреда правилно с 
помощта на нивелир. Използвайте 
регулируемите по височина крачета 
или поставете нещо твърдо под тях.

Уредът не е свободностоящ
Преместете уреда, така че до него да 
няма долепени мебели или уреди.
Кутии или отделения за съхранение 
се клатят или залепват
Проверете подвижните части и ги 
поставете отново, ако е необходимо.

Бутилките или съдовете се опират 
едни в други
Раздалечете малко бутилките и 
съдовете едни от други.
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Как да отстранявате сами малките неизправности
Преди да се обадите на „Обслужване на клиенти“:
Проверете дали сами може да отстраните повредата, като се базирате на следната 
информация.
„Обслужване на клиенти“ ще Ви вземе такса за консултацията – дори и уредът да е 
в гаранция!

Неизправност Вероятна причина Отстраняване
Температурата 
се различава 

В някои случаи е добре да изключите 
уреда за 5 минути.
Ако температурата е по-висока, 
изчакайте няколко часа и проверете 
дали е достигнала зададената стойност.

Ако температурата е твърде ниска, я 
проверете пак на следващия ден.

В хладилната част 
или отделението за 
охлаждане е 
твърде студено.

Увеличете температурата 
в хладилната част.

Натиснете бутона за управление 
на температурата на отделението 
за охлаждане надолу. фиг. '

Температурата 
във фризера е 
твърде топла.

Уредът се 
отваря често.

Не отваряйте уреда без причина.

Вентилационните 
отвори са покрити.

Освободете ги.

Замразяват се големи 
количества прясна 
храна.

Не надвишавайте макс. капацитет на 
замразяване.

Уредът не 
охлажда, 
температурният 
дисплей и 
осветлението са 
включени.

Включен е режим 
за шоурум.

Задръжте натиснат бутона на 
алармата, фиг. $/8, за 10 секунди, 
докато чуете потвърдителен звуков 
сигнал.
След известно време проверете дали 
уредът се охлажда.

Страничните 
панели на 
уреда са топли.

През страничните 
панели минават тръби, 
които се загряват при 
процеса на охлаждане.

Това е нормално за уреда и не е 
неизправност.
Мебелите, които се допират до 
уреда, няма да се повредят от 
топлината
22



bg
Неизправност Вероятна причина Отстраняване
Осветлението не 
работи.

Вижте глава „Осветление (LED)“.

Уредът е стоял отворен 
дълго време.
Осветлението се 
изключва след прибл. 
10 мин.

Когато затворите и отворите уреда, 
осветлението светва отново.

Дисплеите не светят. Спиране на тока; 
предпазителят е 
изключен; щепселът не е 
поставен правилно.

Включете щепсела. Проверете дали 
захранването е включено, проверете 
предпазителите.

Вратата на фризера 
стои отворена дълго; 
температурата вече 
не е достигната.

Изпарителят (охлаждащ 
генератор) в системата 
NoFrost е покрит с дебел 
слой лед и вече не може 
автоматично да се 
размрази напълно.

За да размразите изпарителя, извадете 
замразената храна с отделенията, 
изолирайте я добре и я съхранете на 
хладно място.
Изключете уреда и го преместете по-
далеч от стената. Оставете вратата на 
уреда отворена.
След около 20 минути започва оттичане 
в съда на изпарителя в задната част на 
уреда.
За да избегнете преливане на съда на 
изпарителя в този случай, попивайте 
течността с гъба.
Изпарителят е размразен, когато водата 
спре да се оттича в съда на изпарителя. 
Почистете вътрешността. Включете 
уреда отново.

LED осветлението е 
дефектно.
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Самопроверка на 
уреда
Уредът Ви разполага с автоматична 
програма за самопроверка, която 
показва причините за неизправности, 
които могат да се отстранят само от 
„Обслужване на клиенти“.

Стартиране на самопроверка 
на уреда
1. Изключете уреда и изчакайте 5

минути.
2. Включете уреда и в първите 10

секунди задръжте натиснат един от
бутоните „Super“ – 9 или 1, за 3-5
секунди, докато чуете звуков сигнал.

Програмата за самопроверка стартира. 
Докато се извършва самопроверката, се 
чува дълъг звуков сигнал.

Ако след приключване на 
самопроверката се чуе два пъти звуков 
сигнал, уредът работи добре.
Ако бутон „Super“ мига в продължение 
на 10 секунди и се чуят 5 звукови 
сигнала, значи има повреда. Уведомете 
„Обслужване на клиенти“.

Приключване на 
самопроверката на уреда
Когато програмата приключи, уредът 
преминава към нормален режим на 
работа.

Обслужване на 
клиенти
Местният център за обслужване на 
клиенти ще намерите в телефонния 
указател или в индекса на „Обслужване 
на клиенти“. Имайте готовност да дадете 
на „Обслужване на клиенти“ продуктовия 
номер (E-Nr.) и производствения номер 
(FD-Nr.).
Тази информация ще намерите на 
табелата с данни на уреда. фиг. .
За да се избегнат ненужните обаждания, 
съдействайте на „Обслужване на 
клиенти“, като посочите продуктовия и 
производствения номер. Това ще Ви 
спести допълнителни разходи.

Заявки за ремонт и 
консултации при повреда
Информацията за контакт за всички 
държави ще намерите в приложения 
списък на сервизните центрове.

GB 0344 892 8989

IE 01450 2655

Разговорите се таксуват 
по местни или мобилни 
тарифи. 

0,03 евро на минута в 
натоварени часове. 
Извън натоварените 
часове 0,0088 евро на 
минута.
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