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Преди да използвате този уред и за да осигурите неговата правилна работа, 

както и с оглед на вашата безопасност, моля прочетете изцяло последващите 

инструкции. 
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ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦЕНТЪРА 

(ОХЛАДИТЕЛЯ) ЗА НАПИТКИ 

 

     Вашата безопасност и тази на околните е много важна. 

     В това „Ръководство за употреба и поддръжка” сме представили много важни 

съобщения за мерки за безопасност за вашия уред. Винаги четете и спазвайте всички 

мерки за безопасност. 

 

     Този символ е за предупреждение за спазване на мерки за безопасност. 

     Този символ ви предупреждава за потенциални опасности, които могат да 

убият или да наранят вас и тези около вас. 

     Всички съобщения за спазване на мерките за безопасност ще бъдат 

предшествани от този знак и от думите „ОПАСНОСТ” или 

„ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ”. Тези думи означават: 

 
„ОПАСНОСТ” 

     Може да бъдете убит или сериозно наранен ако незабавно 

не пристъпите към спазване на инструкциите. 

 
„ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ” 

     Може да бъдете убит или сериозно наранен ако не 

спазвате инструкциите. 

     Всички съобщения за безопасност ще ви информират за конкретната потенциална 

опасност, както и за намаляване на възможността от нараняване, а също така и за 

възможните последици при неспазване на инструкциите. 
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ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

     При използване на електрически уреди, винаги трябва да се спазват основни 

предпазни мерки за да се намали риска от взрив, пожар, токов удар и/или наранявания на 

хора, включително следните: 

     Прочетете тези инструкции преди да използвате уреда. 

1. Уредът трябва да бъде заземен. Свързвайте го със захранващата електрическа мрежа 

само ако е правилно заземен. Вижте „Важни инструкции за заземяване на уреда” на стр. 

3-4. 

2. Монтирайте или изберете подходящо място за този център за напитки само в 

съответствие с предоставените „Инструкции за монтаж на уреда”. 

3. За да се предпазите от токов удар не поставяйте захранващия кабел, щепсела, или 

самия център за напитки в среда на вода или на други течности. 

4. Охлаждащото вещество, което се използва за този уред е R600a и то е запалимо. 

Предприемете мерки да не повредите охлаждащата система при транспортирането и 

монтажа на уреда. 

5. За да намалите риска от възможно възникване на пожар поради влагането на 

неподходящи/неоригинални резервни части или неправилно обслужване/ремонт, моля 

прибягвайте до услугите само на оторизиран от завода-производител сервизен персонал. 

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ. 

 

 

 

Опасност от задушаване! 

     Преди да бъде предаден за отпадък, отстранете вратата 

от центъра за напитки. 

     Неизпълнението на това изискване може да доведе до 

смърт или до увреждания на мозъка. 

 

Преди да изхвърлите за отпадък вашия центъра за напитки: 

1. Отстранете вратата. 

2. Оставете стелажите на недостъпно за деца място, за да не се завират в тях. 

 

Охлаждащи вещества. 

Всички охлаждащи уреди съдържат охлаждащи вещества, които съгласно закон 

трябва да бъдат отстранени от продукта преди предаването му за отпадък. Ако желаете да 

се освободите от стария център за напитки, консултирайте се при фирма занимаваща се 

със събиране на отпадъци за инструкции в тази област. 
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ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ НА УРЕДА 

 

За предпазване от пораженията при възникване на късо съединение, уредът трябва 

да бъде заземен.  

Уредът е оборудван със захранващ кабел и щепсел в които е инсталиран 

заземителен проводник/жило. Щепселът трябва  трябва да се включва в гнездо в което има 

инсталиран и изправен заземителен проводник/жило. 

 

 

 

Опасност от токов удар! 

Включвайте в заземен 3-жилен контакт/гнездо. 

Не отстранявайте проводника/жилото за заземяване. 

Не използвайте електрически адаптер. 

Не използвайте удължител за захранващия кабел. 

Неизпълнението на тези инструкции може да доведе до смърт, до 

пожар, или до токов удар. 

 

 

Щепсел с изведени три извода за три проводника/жила (вкл. 

проводника/жилото за заземяване) на захранващия кабел. 

1. Ако не разбирате напълно инструкциите 

за заземяване или ако имате съмнения 

относно, правилното заземяване на уреда, 

консултирайте се с квалифициран 

електротехник или сервизно лице. 

 

Заземено контактно гнездо с правилно изведен поляритет. 

 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ НА УРЕДА 

 

 

Oпасност от прекомерно тегло! 

     Използвайте двама или повече човека за да преместите и 

инсталирате центъра за напитки. 

     Неизпълнението на тази препоръка може да доведе до 

травми и увреждания на гърба или други поражения по 

тялото на човека. 

 

1. Преди да използвате центъра за напитки за първи път, отстранете всички 

опаковъчни материали, включително предпазните против удар плоскости от 
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полистирол и опаковъчните залепващи се ленти и други придържащи опаковъчни 

принадлежности. 

2. Центъра за напитки трябва да бъде поставен на твърда, равна основа, която може 

да поеме натоварването от тежестта на уреда, когато той е напълно зареден с 

напитки. 

3. Оставете разстояние минимум 2 инча (около 5 см) между страната/ите на уреда и 

стената/ите. Трябва да има минимум 2 инча (около 5 см) просвет/разстояние 

между гърба и стената и между най-високата плоскост/таван на уреда и тавана на 

помещението. Това позволява правилна циркулация на въздуха. Този уред е 

предназначен да бъде поставен  като свободно стоящ и не трябва да се инсталира 

или вгражда в ниши. 

4. За да работи правилно, краката на центъра за напитки трябва да бъдат нивелирани 

при на монтажа на уреда. Нивелирането на предните крака става чрез завиване 

наляво за да повдигнете, и надясно за да намалите разстоянието на просвета. За да 

осигурите леко и плътно затваряне на вратата, осигурете лек наклон на уреда 

назад. 

 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С УРЕДА 

 

1. Поставете центъра за напитки на мястото, където ще се използва и оставете уреда 

да остане в изправено/работно положение 4 часа преди да го захраните с 

електрическа енергия и да започнете да го използвате. 

 

 

 

Опасност от токов удар! 

Включвайте в заземен 3-жилен контакт/гнездо. 

Не отстранявайте проводника/жилото за заземяване. 

Не използвайте електрически адаптер. 

Не използвайте удължител за захранващия кабел. 

Неизпълнението на тези инструкции може да доведе до смърт, до 

пожар, или до токов удар. 

 

БЕЛЕЖКИ: 

 Препоръчва се да не поставяте центъра за напитки в близост до източник на 

топлина като готварска фурна, радиатор и др.; 

 Не поставяйте уреда на място, където температурата може да се понижи под 55 F 

(13C). За постигане на оптимална работа на центъра за напитки, не поставяйте 

уреда зад врата на шкаф. 
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2. Включете щепсела на уреда в електрически контакт/гнездо в който/което има 

инсталиран и изправен заземителен проводник/жило (Вижте „Важни инструкции 

за заземяване на уреда” на стр. 3-4.). 

3. Температурата в центъра за напитки може да се контролира ръчно с помощта на 

контролен бутон регулатор. Настройването на 1 е за най-висока тенпературa, а на 

7 е за най-ниска. 

Когато включвате уреда за първи път настройте регулатора 

на положение 4 и оставете на това положение контролния 

бутон в продължение на 24 часа, за да може охладителя да 

достигне тази температура. Ако след този период желаете 

по-ниска или по-висока температура, регулирайте с 

помощта на регулатора. Моля отбележете, че поставянето 

на регулатора на положение 0 спира охлаждането, но не 

изключва захранването с електрическа енергия на уреда. 

 

4. Намаляването на броя на отварянията на вратата намалява консумацията на 

електрическа енергия. 

5. Не поставяйте уреда на силно осветено място. 

6. Не поставяйте уреда на място, където температурата на околната среда надвишава 

90F (32C). 

7. Преди да заредите уреда с кутии с напитки, първо го охладете до желаната за 

настройване температура, а след това не го зареждайте наведнъж с много кутии за 

охлаждане. 

 

КАПАЦИТЕТ ЗА ПОБИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА КУТИИ С НАПИТКИ 

 

1. Максималният капацитет за модел MC-50 GB е 51 кутии с напитки когато са 

поставени вертикално. 

2. За да постигнете максимален капацитет, поставете 30 кутии с напитки на горния 

стелаж, както е показано на Фигура А по-долу. 

3. След това поставете 21 кутии с напитки на долния стелаж, както е показано на 

Фигура Б. 

4. Съхранявайте напитките само в запечатани опаковки. 

 

  
Фигура А Фигура Б 
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ЧАСТИ И ФУНКЦИИ 

 
1. Стъклена врата. 

2. Метален решетъчен рафт (2). 

3. Контролен бутон за регулиране на 

температурата.  

4. Кошница. 

5. Регулируеми крака (2). 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Модел МС-50 GB 

Климатичен клас SN/N 

Защита от токов удар I 

Капацитет (л) 
Фризер / 

Хладилник 49 

Напрежение (V) 220 - 240 

Честота (Hz) 50 

Ток (А) 0,38 

 Ниво на излъчван шум [dB(A)] ≤ 42 

Консумация на ел. енергия 

(kW.h/24 h) 
0,29 

Охлаждащо вещество R600a/13г 

Тегло (кг) 18,2 

Вътрешна (в 

обема на уреда) 

температура (С) 

Фризер \ 

Хладилник +4 ÷ +9 

Размери (мм) 

Широчина 480 

Дълбочина 475 

Височина 468 

ПОЧИСТВАНЕ 
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Опасност от експлозия! 

Дръжте запалителни материали и изпарения като бензин, настрани 

от центъра за напитки. 

Неизпълнението на това съобщение за безопасност може да доведе 

до смърт, до експлозия, или до пожар. 

 

Почистване на вътрешното пространство 

 Почистете вътрешността на уреда със смес от топла вода и сода за хляб в съотно-

шение 1-2 супени лъжици сода към 1 кварта (0,95 л.) вода. Използвайте домакинска гъба 

или мек плат и старателно подсушете след това с чист мек плат, особено преди да 

почистите контролния диск за регулиране на температурата. 

 

Почистване на външните повърхности 

 Външните повърхности могат да се почистват с топла вода и малко количество мек 

препарат за почистване. Почистете старателно остатъците от препарата за почистване, 

след което подсушете с чист мек плат. 

 

Почистване на уплътнението на вратата 

 За да осигурите плътно и херметично затваряне, поддържайте уплътнението на 

вратата чисто. Използвайки горе-описания метод, прилагайте често почистване на 

уплътнението на вратата. 

 

 

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 

 

 Когато се получи прекъсване на захранването с електрическа енергия, центъра за 

напитки може да съхранява кутиите с напитки охладени за няколко часа. През периода, 

когато няма захранване с електрическа енергия не поставяйте допълнителни кутии за 

охлаждане в уреда и не отваряйте вратата на съшия. Извадете щепсела със захранващия 

кабел от контакта/гнездото на електрическата мрежа и го включете отново, когато 

захранването с електрическа енергия бъде възстановено. 

 

 

ГРИЖИ ПО ВРЕМЕ НА ОТПУСК/ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ОТСЪСТВИЕ И ПРИ 

ПРЕМЕСТВАНЕ С ТРАНСПОРТИРАНЕ 

 

Грижи по време на отпуск/продължително отсъствие. 

 Ако решите да изключите захранването на центъра за напитки преди да отсъствате 

за продължително време от дома, моля следвайте следните стъпки за изпълнение: 

1. Извадете всички отворени кутии от центъра за напитки. 
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2. Извадете щепсела със захранващия кабел от контакта/гнездото на електрическата 

мрежа. 

3. Почистете центъра за напитки (Вижте раздела „Почистване” на стр. 8.). 

 

Грижи при преместване на уреда с транспортиране. 

 

 

Oпасност от прекомерно тегло! 

     Използвайте двама или повече човека за да преместите и 

инсталирате центъра за напитки. 

     Неизпълнението на тази препоръка може да доведе до 

травми и увреждания на гърба или други поражения по 

тялото на човека. 

 

 При преместване центъра за напитки в нов дом/място, моля следвайте следните 

стъпки за изпълнение за да го подготвите за транспортиране: 

1. Извадете всички кутии с напитки от уреда. 

2. Извадете щепсела със захранващия кабел от контакта/гнездото на електрическата 

мрежа. 

3. Почистете, избършете и подсушете старателно центъра за напитки (Вижте раздела 

„Почистване” на стр. 8.). 

4. Извадете всички подвижни части от охладителя, завийте ги добре с опаковъчна 

хартия и ги опаковайте като ги залепите заедно отвън с помощта на залепваща се 

лента за да не се разместват и удрят по време на преместването. 

5. Залепете вратата затворена със залепваща се лента и залепете също със залепваща 

се лента захранващия кабел. 

След пристигане на новото място/дом приведете в работно състояние центъра за 

напитки, като разопаковате в обратен ред и следвате „Инструкциите за монтаж на уреда” 

на стр. 4-5. 
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ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТАТА 

 

 

1. Капак на горна панта. 

2. Монтажни винтове за горна панта. 

3. Горна панта. 

4. Капачка за отвори за монтаж на 

горната панта при обръщане на 

вратата. 

5. Долна панта. 

6. Монтажни винтове за долна панта. 

7. Крака за нивелиране. 

Не накланяйте уреда на повече от 45 

когато обръщате вратата поради 

възможни проблеми в 

херметизираната система. 

 

1. Отстранете капака на горната панта и трите монтажни винта под него. След това 

отстранете пантата. 

2. Отстранете капачката за монтаж на пантата при обръщане на вратата и капачката 

на дръжката на вратата. 

3. Отстранете вратата. 

4. Отстранете левия и десния нивелиращи крака. 

5. Отстранете долната панта и трите монтажни винта. 

6. Монтирайте долната панта на другата страна на мястото на нивелиращия крак с 

помощта на трите монтажни винта. 

7. Монтирайте левия и десния нивелиращи крака в монтажните отвори на долната 

част на охладителя. 

8. Монтирайте вратата. 

9. Монтирайте горната панта на другата страна с помощта на трите монтажни винта. 

10. Монтирайте капачката на горната панта и капачката на дръжката на вратата. 

11. Нивелирайте краката. 
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СЪВЕТИ ЗА ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 
 

 

 

Опасност от токов удар! 

Включвайте в заземен 3-жилен контакт/гнездо. 

Не отстранявайте проводника/жилото за заземяване. 

Не използвайте електрически адаптер. 

Не използвайте удължител за захранващия кабел. 

Неизпълнението на тези инструкции може да доведе до смърт, до 

пожар, или до токов удар. 

 

Проблем Възможна причина Решение 

Центъра за напитки не 

работи. 

Щепсела е включен хлабаво. Извадете щепсела, изчакайте 10 

секунди и след това го включете 

отново. 

Изключен автоматичен прекъсвач или 

изгорял такъв ако е обикновен. 

Подменете обикновения 

предпазител или включете 

автоматичния. 

Проблем с електрическия контакт. Консултирайте се с професионален 

електротехник. 

Центъра за напитки е 

твърде топъл (напитките не 

се охлаждат). 

Настройката за температурата е за по-

топла температура .  

Настройте контролния диск на по-

ниска температура. 

Вратата се отваря твърде често. Това е нормално. 

Вратата не се затваря плътно. Проверете подреждането на кутиите 

с напитки за да установите дали 

няма нещо да пречи отвътре на 

затварянето на вратата. 

Горещо време. Това е нормално. 

Компресорът работи 

твърде дълго или циклите 

за включване изключване 

са твърде често. 

Горещо време. Това е нормално. 

Вратата се отваря твърде често. Това е нормално. 

Настройката за температурата е за най-

ниска температура .  

Настройте контролния диск на по-

топла температура. 

Поставени са много кутии с напитки.  Това е нормално. 

Образуване на влага във 

вътрешността на уреда.  

Това е нормално в периоди на висока 

влажност. 

Това е нормално. 

Вратата се отваря твърде дълго време или 

твърде често. 

Не отваряйте вратата твърде дълго 

време или твърде често. 

Наличие на шум от 

вибрации. 

Центъра за напитки не е нивелиран. Нивелирайте с помощта на краката 

за нивелиране. 

Центъра за напитки докосва стена. Преместете уреда встрани от допир 

със стената. 

 

 



Стр. 12 от 12 

 По време на работа на уреда следните условия се считат за нормални: 

 При протичане на охлаждащото вещество между намотките може се чува шум. 

 Страничните стени на уреда може да се затоплят като резултат от охлаждането. 

 

Климатичният клас на уреда ви е посочен на табелката с данните разположен вътре 

в него или на гърба му. 

На нея е посочена подходящата температура на околната среда, при която уреда 

може да работи нормално.  

 

Стойностите са обяснени по-долу: 
 

Климатични класове 

Клас Символ Температура на околния въздух (°C) 
 

Разширен клас за умерен климат SN от + 10 до + 32 

Клас за умерен климат N от + 16 до + 32 

Клас за субтропичен климат ST от + 16 до + 38 

Клас за тропичен климат T от + 16 до + 43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


