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експлоатация

Фризерна ракла 

MOD. 

CCHA 110

CCHA 150

CCHA 210

CCHE 120

CCHE 155

CCHE 210

CCHE 260

CCHE 300

CCHE 400

CCHE 500

CCHE 600

CCHEE 100

CCHEE 150

CCHEE 240

CCHEE 340

CCHE 200

CHZE 6089 W

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производителят на продукта/те, за които това описание се отнася, декларира на 
своя собствена отговорност, че продуктът/те отговарят на съответните изисквания 
за безопасност, здравеопазване и защита в съответните с изискванията на ЕС, и 
че съответните протоколи за изпитване са на разположение за проверка от страна 
на съответните органи и могат да бъдат поискани от продавача на уреда, особено 
CE Декларация за съответствие, издадена от производителя или със съгласието 
на производителя. Освен това, производителят декларира, че частите на уреда, 
описани в това ръководство за потребителя, които влизат в контакт с прясна храна, 
не съдържат токсични вещества. 
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Моля, прочетете тези инструкции за употреба внимателно, за да получите добро и бързо разбиране за 
Вашия нов уред. Подчертайте всички части, които считате за особено  важни за Вас. Запазете този 
документ, така че да може да се консултирате с него и в бъдеще, или да го предадете на бъдещи 
собственици.

Вие сте закупили добър уред, който ако използвате и поддържате правило ще ви служи много години . 
Илюстрацията на уреда  (фиг.) е на последните страници на това ръководство.

Моля използвайте този уред само на места с подходяща външна температура, в противен случай работата 
на този уред  може да бъде повлияна негативно.Вижте също „Климатичен клас“ на страница 3  

Важно !
Този уред е предназначен за домашна употреба. Ако е инсталиран за професионална или търговска цел, 
стандартите, приложими към съответното търговията трябва да се спазват. Уредът е тестван срещу течове 
при спазване на съответните правни  стандарти за безопасност и сигурност. В случай на прекомерна 
употреба на уреда, например за комерсиална употреба, гаранцията на компресора ще бъде намалена с 
50%.

Ако сте купили нов хладилник / фризер, за да замените  стар уред, моля, уверете се, че всички 
съществуващи заключаващи механизми на стария уред са унищожени, преди да го изхвърлите. Това ще 
гарантира, че уреда няма да се превърна в капан за деца

Моля, изхвърлете продукта екологично, като използвате   специализирана фирма за събиране на 
електроуреди  , тъй като уредът може да съдържа вредни компоненти в хладилния агент и той трябва да 
бъде отстранен със специално оборудване. Моля, консултирайте се с доставчика на уреда  или с 
местните власти. Уверете се, че охладителната система, съдържаща фреон, особено топлообменника на 
гърба на уреда, не е повредена по време на транспортирането на уреда  до депото за отпадъци или при 
събирането, така че да бъдете сигурни, че хладилния агент не изтича навън. Подробна информация за 
използваният охладител и изолация е налична на  информационната  табела  поставена на уреда.
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Инструкция за електрическа безопасност

ВНИМАНИЕ !

АКО ЗАХРАНВАЩИЯТ КАБЕЛ НА УРЕДА 
Е СНАБДЕН С ЩЕПСЕЛ:
ЗАМЯНА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ 

Ако захранващият кабел на този уред е снабден с 
amp предпазител , за смяната му  в 

тази  ти

както следва:

1. Махнете капака  на предпазителя(A )
2. Махнете предпазителя (B )
3. Слоежете новият предпазител на щепсела
4. Сложете отново капака

Капака  на предпазителя трябва да бъде 
поставян  обратно винаги, когато сменяте 
предпазителя, ако загубите капака , щепсела не 
може да бъде използван докато не поставите нов 
капак. Правилно замяна се идентифицира с 
вкаран цвят и означен цвят написан с думи на 
основата на щепсела. Покрития на предпазителя 
са налични в магазини за ел.материали.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ПОДХОДЯЩ ЩЕПСЕЛ

Ако  щепселът не е подходящ за вашия контакт , 
го отрежете и унищожете,като  за да се 
избегне евентуален токов удар трябва да бъде 

подходящо място. 
Подходящ алтернативен щепсел трябва да бъде 
поставен на захранващият  кабел.

Проводниците  на захранващият кабел са 
оцветени в съответствие със следният код : 

“НУЛА”   ( N) 
“ФАЗА”  (L ) 

СИНО
КАФЯВО
ЖЪЛТО И ЗЕЛЕНО “ЗЕМЯ” (E ) 

1. Проводника ЖЪЛТО И ЗЕЛЕНО
трябва да бъде свързан с клемата на 
щепсела,която е маркирана с буквата  E  

или със символа на 

или оцветен със зелено или жълто и зелено.

2. СИНИЯТ проводник трябва
 да бъде свързан с клемата на 
щепсела,която е маркирана с буквата N.

3. КАФЯВИЯТ кабел трябва
да бъде свързан с клемата на 
щепсела,която е маркирана с буквата L.
или оцветен червено.

A 

B 

СИН  N 
Свързан към стандар- 
тен 13 amp щепсел

КАФЯВО N  ЖЪЛТО И ЗЕЛЕНО  E  

КАБЕЛНА СКОБА
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Насоки за използване
По-долу ще намерите цялата важна информация за 
използването на вашия уред.
Инструкциите се отнасят за няколко модела , поради 
което детайли от информацията могат да се 
различават в зависимост от модела на уреда .

1 Инсталиране (Изберете позиция за инсталиране)  

Стриктно избягвайте високи температури на околната 
среда и пряка слънчева светлина. Ние ви съветваме да 
поставите уреда в хладно, проветриво, сухо 
помещение. Инсталация в непосредствена близост до 
източник на топлина (отопление, фурна и т.н.) е 
неподходящо (ще се увеличи работата на компресора и 
като резултат, консумацията на енергия ще бъде 
значително по-висока).

Ако инсталирането близо до източник на топлина не 
може да бъде избегнато, подходяща изолация трябва 
да бъде монтиран между уреда и източника на топлина 
(не използвайте азбест), или следните минимални 
разстояния  да се спазят:

3  см 
5  см  

�� от газова или електрическа печка
�� от радиатор или фурна      
�� от стена, мебел или друг уред   2  cm  

Никога не запушвайте(препречвайте) вентилационната 
решетка
По-големите фризерни ракли са оборудвани с вентилационна 
решетка (к), разположена долу от едната страна. Тези уреди 
могат да бъдат поставя директно до стената или като част от 
обзавеждането, но не  със страната, от която се намира  
вентилационната решетка. 

Фризери без вентилационна решетка.
Оставете достатъчно място между задната страна и 
уреда, за да може въздуха да циркулира и топлият 
въздух да излезе свободно.
Уредът трябва да се постави хоризонтално  и да се 
нивелира.Само така ще се осигури правилна 
циркулация на охлаждащият газ и ще се гарантира 
оптималната работа на уреда.

ВАЖНО!
След поставяне на място, преди да включите уреда,  
изчакайте поне два часа, за да може охладителя да 
започне циркулира и да не се повяват проблеми.

Миризмата типична за всички нови уреди се премахва 
лесно. 
Старателно почистете вътрешното пространство със 
смес от хладка вода и оцет.

Не използвайте почистващи препарати, 
остри или абразиви предмети или 
почистващи продукти съдържащи сода.

Преди да включите уреда в контакта се уверете, че 
вътрешната част – особено в ъглите - е абсолютно суха.

 Предупреждение за опасност 
В зависимост от своят състав охлаждащият газ е лесно 
запалим. Охлаждащата верига е запечатана херметически и 
плътността на охладителя е обект на многократни тестове. 
Една неправилна интервенция може да предизвика до остра 
опасност от пожар.

При някои модели кондезера е вграден във външната 
стена.
Интервенции по охладителна система могат да се 
извършват само от оторизиран и квалифициран техник.

ВАЖНО!
Изпускане  на хладилния агент може да увреди очите ви.  
В случай на контакт на очите с хладилния агент, измийте  
очите незабавно под течаща вода и незабавно се 
консултирайте със специалист по очни болести.

КЛИМАТИЧЕНИ КЛАСОВЕ
Уредът, в зависимост от климатичният си клас , е 
предназначен  за използване при определени температури на 
помещението. 
Тези температури не трябва да бъдат надхвърляни!
Климатичният клас на вашият уред е отбелязан на 
информационната табела. Категориите са:

име на климатичната 
категория

подходяща температура 
на помещението

SN 

ST 
T 

+ 10° C to + 32°C 
+ 16° C to + 32°C 
+ 18° C to + 38° C 
+ 18° C to + 43° C 

2 Информационна табела 

Информационната табела (с техническа информация ) 
е поставена на корпуса (D) от задната страна на уреда.

Вземете техническата информация от табелата
Препишете техническата информация от табелата, така 
че да можете да я имате без да се налага да местите 
уреда.

Модел/Тип …………….………………………… 
Обем бруто ……………………………….литра
Обем нето     ………………….……………литра 
Работно напрежение    ………….....…...V-50Hz 
Максимална мощност..………........……….W
Предпазител (A)  ……………….....…….....Amp 
Консумирана енергия…………………....kWh/24h 
Капацитет на замразяване   ………….....kg/24h 

3 Свързване с електрическата мрежа 

Вашият уред трябва да бъде свързан към захранващ 
контакт със заземена връзка, който да отговаря на 
съответните стандарти и да  е инсталиран  от 
оторизиран специалист. 
Преди да включите уреда в контакта се уверете, че 
напрежението (V) на  уреда съответства с това на 
електрическата мрежа.
Ако напрежението е различно, се обадете на 
оторизираният сервиз или доставчика на уреда и не 
свързвайте уреда с електрическата мрежа.

4 Включване/ Изключване и настройване на 
температурата  (Термостат ) (I)

Копчето за контрола на температурата включва и 
изключва уреда и задава температурата на охлаждане.

За да се предотврати случайна промяна на 
температурата  , контролът е умишлено устойчив на 
завъртане. За да можете да го завъртите , ние 
препоръчваме да използвате монета или отвертка.

 N 
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За да включите : Завъртете копчето (l) на дясно и настроите 
температурата на желаната от вас степен, между :  
- "1" (леко охлаждане)
- "7" (най-ниска тепература)
За да изключите: Завъртете копчето на ляво.

Температурните настройки трябва да отговарят на:

- 
- 
- 

околната температура на уреда 
количеството  на съхраняваната храна 
честотата на отваряне 

Ние ви препоръчваме средни настройки.
Скоро ще се научите кои настройки са най-подходящи 
за вашите нужди.

5 Индикаторни светлини (m,n,o) 

Ако вашият уред  има индикаторни светлини, 
инструкциите по-долу обясняват значението на всяка 
една от тях. 
- Зелена= ВКЛЮЧЕН 

Уредът е под напрежение и работи.

Зелена  светлината трябва да свети винаги, когато 
уредът е свързан към мрежата и включен. Много е 
важно да се обръща внимание на това, защото в 
случай на прекъсване на захранването, червените и 
жълти светлини  вече не се осигуряват 
предупреждение.

- червена=АЛАРМА 
Температурата в уреда е твърде висока.

Ако светне червената индикаторна светлина, може да 
има няколко причини за това, а именно:

�� Първоначално стартиране на уреда
�� Рестартиране след размразяване
�� Пълнене на фризера с прясна храна

В тези случаи е нормално индикаторната светлина да се  
светне.Тя ще изгасне автоматично, когато вътрешната 
температура на уреда достигне около –18°C

Включете копчето за БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ  (ако 
уредът има такова) (ФИГ.4) (изключете го когато 
червената светлина угасне,но не по-късно то 24 
часа ).
Отворете  отново уреда, ако е възможно, само когато 
червената светлина угасне.

Ако червената светлина въпреки това остане да свети, 
след12 до 24 часа, може да би има сериозен проблем с 
уреда.
Консултирайте се с Отстраняване на проблеми (какво 
да направите когато) глава 18

 -Жълто = функцията БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ е включена и 
                    функцията на  термостата е изключена. 

Компресора продължава да охлажда, докато  копчето 
за БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ не бъде изключено.

6 Предупредителен сигнал(Звукова аларма) 

Ако вашият уред е снабден със звукова аларма, той ще почне 
да издава предупредителен звук, когато червената 
индикаторна светлина се  включи. Уредът ще спре да издава 
звук автоматично, когато включите копчето  за БЪРЗО 
ЗАМРАЗЯВАНЕ.

7 Стартиране 

1. Разопаковайте уреда напълно.
2. Махнете частите от полистирол в компресорната 

камера (ако имате такива).
3. Извадете документите и аксесоарите от 

вътрешността на уреда.
4. Старателно почистете вътрешното пространство със 

смес от хладка вода и оцет и подсушете напълно.
5. Затворете уреда 
6. Включете щепсела в контакта
7. Включете уреда,като завъртите копчето за 

температурен контрол (ФИГ4) надясно. 
(Първоначално за кратко време, завъртете 
термостата на крайно дясно до позиция 7 )

8. Ако е необходимо включете БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ 
(ще светне жълтата индикаторна светлина)

9. Не отваряйте уреда повече за около 4 часа или 
респективно докато червената светлина свети, така 
ще позволите температурата вътре във 
фризерното отделение да достигне необходимото 
ниво.

10. Вече можете да напълните фризера с дълбоко 
замразена храна (поръчана вече замразена)
(Консултирайте се с глава „Максимален капацитет 
на зареждане“)

11. Изключете  копчето БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ  най-
много след 24 часа или по-рано.

12. Ако искате да замразите свежа, незамразена храна 
вижте глава „Замразяване/съхранение на свежа храна“

Важно!
Не съхранявайте във фризера  бутилки с течности. 
Течностите  се разширяват, когато са  замразени и 
бутилките могат да се взривят. Никога не дръжте в 
фризерното отделение на уреда, контейнери с взривни 
вещества (газови запалки, бензин, етер и други подобни).
Когато съхранявате готови замразени храни, трябва да се 
спазват указанията на производителя отбелязани върху 
опаковката на храните.
Дълбоко замразени сладолед и ледени близалки трябва да се 
ядат  няколко минути след като са били взети от уреда, за да се 
избегне нараняване на устните и езика (опасност от засягане на 
кожата). По същата причина, избягвайте да докосвате с мокри 
ръце вътрешните стени на уреда.
Съветваме ви да използвате размразените или леко замразени 
продукти в рамките на кратък период от време. Като правило, 
тези продукти не са подходящи за повторно замразяване.

8 Замразяване/съхранение на свежа храна 

Почти всички пресни продукти са подходящи за 
замразяване и съхранение в уреда.
За най-често срещаните  от тези продукти, ние предлагаме 
таблица с инструкции за приемливи периоди на 
съхранение и най-подходящ опаковъчен материал (виж " 
Таблица за Съхранение " на гърба на това ръководство за 
потребителя).
Обозначете пресните продукти ясно, тъй като не е лесно 
да се идентифицират, когато  са дълбоко замразени. 
Съветваме ви да използвате налични търговски етикети за 
замразени храни.
 
Опаковайте пресните продукти на порции, подходящи за 
вашето домакинство, за да се предотврати размразяване 
на количествата, които са твърде големи, за консумация в 
един ден. Обозначете замразените порции със следната 
информация: 
�� Име на продукта (нaпр. говеждо)
�� Тегло на порцията
�� Количество (общо бройки)
�� Дата на замразяване
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  за консумиране) 

След това се придържайте към следното.
a) Препоръчваме ви да поставите пресните храни

модели имат) или на дъното на фризера. Това е най-
студената част.
Избягвайте да слагате пресни храни в пряк контакт с 
дълбоко замразени храни. Дълбоко замразена храна може 
да се размрази и не може да не изкара очакваното време 
за съхранение.
b) Поставяйте  за 24 часа, само количествата свежа 

храна подходящи за капацитета на замразяване на 
вашият уред.
Виж информацията на табел

c)
(
замразена храна (например дълбоко замразена))

d) След 24 часа, премесете дълбоко замръзналите 
храни от дъното на фризера или от рафта за 
замразяване, за да можете да замразите по-бързо 
допълнената свежа храна.

e)
индикаторна светлина ще изгасне)

f) Настроите термостата на температура отговаряща на 
запълненият капацитет на фризера (виж. 

g) Контролирайте температурата на рафта за 

термометър със с

Температурата за съхранение  винаги трябва да е поне -18°C.

Допълване на свежа храна (не замразена)

адекватни с капацитета на замразяване на фризера 
ед предишното 

зареждане. (не превишавайте максималната височина за 
складиране)
9   

За да осигурите правилно съхранение на замразената 

до ръба. Винаги оставяте разстояние между капака и 
замразената храна.

Обърнете внимание на знаците за  подреждане, 
поставени от производителя. (Ако има такива)

капацитет.

Спестете енергия, когато уреда работи при нормална 

препоръчваме да нравите следните настройки на 
температурният контрол

Капацитет          Позиция на термостата
Пълен горен 12,00 h
Наполовина пълен                    среден 10.00 h
1/4 или по-малко долен 08.00 h 

10  

Времето за съхранение на дълбоко замразените продукти 
варира и зависи от типа на продукта и опаковката му. 
Затова стриктно следвайте инструкциите на 
производителя отбелязани на опаковките на храните.
За свежа храна, която искате да замразите се 
консултирайте с Таблица за Съхранение на гърба на това 
ръководство за потребителя.

След като бъде размразена, храната трябва да се 
консумира веднага, не по късно от следващите 24 часа.

11 Предпазни мерки и съвети 

• Преди почистване или размразяване изключете уреда и 
извадете щепсела от контакта. 
• След като затворите капака на фризера не го отваряте 
веднага и не използвайте сила да го отворите веднага при 
никакви обстоятелства. Вакуумът, който се получава върху 
уплътнението  (b) се освобожадава след 1 или 2 минути и 
тогава можете да отворите капака нормално.
• За да избегнете кондензация и образуване на лед, 
оставете сготвената храна да се охлади до стайна 
температура преди да я затворите в контейнери за 
съхранение във фризера.
• Оставете капака на фризера отворен колкото се може по-
малко, за да предотвратите загуба на енергия и образува 
на лед в уреда.
• Ако индикаторната червена светлина светене неочаквано
или свети дълъг период от време, не отваряйте капака и 
вземете необходимите мерки незабавно (виж. 
Отстраняване на проблеми (какво да правите когато……)
• Не използвайте отвертка или други метални обекти да 
стържете лед от фризера.Вътрешните стени са много 
деликатни и не позволяват използването на остри 
ръбове.Използвайте само пластмасови или дървени 
стъргалки.

12 Почистване и поддръжка  

За поддържане на външния вид на вашия уред, 
почиствайте външната страна на уреда с препарати за  
мебели и продукти предпазващи емайл  (никога, по 
никакъв начин, не използвайте тези продукти за 
почистване на вътрешността му). Почистете уплътнението 
(b) с топла вода, без да използвате почистващи препарати.

Ако уреда ви има кондезер (p) на задната страна, от верме 
на време почиствайте мръсотията и прахта от него. Прахта 
и мърсотията възпрепятстват отделянето на топлина от 
вътрешното отделение и значително увеличава разхода на 
енергия . За най-добри резултати, използвайте мека четка 
или парцал, за да премахнете праха от кондезера на 
задната стена.

Ако не използвате вашия уред за продължителен период 
от време (например, по време на почивката), оставете 
капака отворен за предотвратяване натрупване на миризи 
във вътрешноста му . За уреди с ключалки: когато капакът 
е оставен  отворен, винаги оставете  кюлчалката на 
отворената врата  в положение закюлчено " и пазете  
ключа далеч от малки деца, за да се предотвратят аварии.

Когато скрежа и леда във вътрешната страна на уреда 
достигне определена дебелина, той започва да действа 
като изолатор и възпрепятства изстудяването.Трябва от 
време на време да се премахва.

За да се  премахнете леда от вършените стени на уреда 
използвайте пластмасова или дървена стъргалка  без  
остри ръбове.

13 Размразяване 

При нормални обстоятелства (3 до 4 отваряния на ден) 
фризера трябва да се размразява един или два пъти 
годишно (по-често при други случаи)
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Внимание опасност

Никога не използвайте електрически уреди за да 
размразявате фризера, като сешоари, вентилаторни 
печки или уреди с открит пламък. (напр.свещи) 
Пластмасата може да се разтопи и освободеният 
газ да се запали от искри или откритият пламък.
Следвайте процедурата :

1. Осигурете подходящ неметален контейнер (пластмасов
контейнер или кофа).
2. Уверете се напълно, че сте изключили уреда от контакта.
3. Изсушете вашите ръце напълно за да предотвратите
нараняване на кожата при контакт с леда, препоръчително е 
да използвате ръкавици.
4. Извадете храната от уреда, увийте я във вестници
поставете я в контейнер, и я съхранете  на хладно  и сухо 
място.
5. Покрийте замразените харни  с одеяло.
6. Извадете разделителя (e) (не е наличен при всички модели)
7. Използвайте разделителя (ако е наличен) като размразител
и го избутайте към едната страна на фризера, където се 
намира източващият клапан 
8. Извадете запушалката (aко е напичана) от дъното на
фризера
9. Както описахме по-рано изстържете внимателно тънкият
лед от вътрешността на фризера и го поставете в кухненската 
мивката за да се  размрази.
10. Ако е необходимо ускорете размразяването като сложите
голяма купа с топла вода(не прекалено топла)  на дъното на 
фризера.
11. Ако Вашият фризер няма отиичаща тръба, попийте водата
с кърпа.
12. Старателно почистете вътрешността.Почистете със смес
от  топла вода и оцет, а след това изплакнете с чиста вода.
13. Почистете вътрешността на фризера с попивателна
кърпа, докато е напълно суха и оставете вратата отворена 3-4 
минути.
14. Поставете тапата.
15. Изпразнете съда за размразена вода (ако е наличен ) и
поставете сепаратора обратно на място.
16. Затворете вратата и включете фризера към
електрическата мрежа.
17. Поставете термостата (l)на максимална позиция (зеления
и червения индикатор ще светнат). Включете функция FAST 
FREEZE (бързо замразяване) (Фги . 4) (ще светне и жълтия 
индикатор).
18. Поставете хранителните продукти обратно във фризера –
най-старите продукти най-отогоре.

За да предотвратите размразяване на хранителните 
продукти, изпълнете описаните по-горе стъпки от 1 до 17, 
в рамките на максимум 2 часа.

19. Когато червеният индикатор изгасне, поставете
термостата на подходяща позиция според капацитета на 
хранителните продукти във фризера.
20. Изключете функцияF AST FREEZE (бързо замразяване)
след 8-12 часа или най-късно след 24 часа (жълтия индикатор 
ще изгасне).

14 Вътрешно осветление
(не е налично при всички модели)

При уредите с вътрешно осветление има ключ.
При отварянето на вратата, вътрешното осветление ще 
се включи и ще се изключи автоматично при 
затварянето на вратата.
Ел.крушката е защитена от прозрачен капак.
При смяна използвайте ел. крушки  максимум 15W   

15 Отстраняване на грешки от потребителя 

 Чрез висококачествените производствени процеси и 
използването на най-новите технологии принципно се 
гарантира безпроблемно функциониране на уреда.
Ако заподозрете каквато и да е повреда, преди да се 
свържете със сервизен център, уверете се, че сте 
спазили всички указания и съвети в това ръководство.

Всички необходими поправки на повреди произтекли по 
вина на потребителите и незсазване на инструкциите в 
това ръководство, са за сметка на потребителите и не 
се покриват от гаранционните условия.

 Внимание! 
Компресора не трябва да работи непрекъснато

Той се контролира от термостата за настройка на 
температурата (Фиг. 4). Компресора се включва 
автоматично при настройка на температурата във 
фризерното отделение и се изключва също 
автоматично при достигане на настроената 
температура.

Когато компресора работи можете да чуете шум. Този 
шум се произвежда от работата мотора в компресора и 
от циркулацията на охлаждащият флуид в 
охладителната система. Тези шумове са нормални и не 
следва да се смятат за повреда.

В неотоплени помещения и в зимни условия, може да 
се образува конденз по външните стени на уреда. Това 
не е повреда и изчезва при нормализиране на околната 
температура или при затопляне на времето.

Забележка 
Може да се получи кнодез по дъното на фризера,при 
слаба вентилация и влажна околна среда. Това не е 
дефект на уреда и може да се поправи като се 
регулират краката на уреда на максимална височина, 
за да се увеличи разстоянието между дъното на 
уреда и пода.

16 Следпродажбен сервиз  
Свържете се с оторизиран сервизен център, ако не 
можете да разрешите проблема сами. Преди да се 
свържете със сервизен център, прочетете точка 18 - 
Отстраняване на проблеми (какво да направите 
когато....).

Вижте на гаранционната карта или на приложен 
отделно лист със сервизни центрове, коя фирма 
отговаря за поправката на вашият уред. Ако има 
няколко оторизирани следпродажбени сервиза се 
свържете с най-близкия.
Ако няма споменати оторизирани сервизи, се свържете 
с продавача на уреда.

За да получите незабавна помощ, се уверете че имате 
подготвена следната важна информация, за да може да 
се идентифицира уреда:
• Марка на уреда
• Модел/тип
• Вид на повредата
• Дата на закупуване
• От къде е закупен уреда ?
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17 Гаранция 

В гаранционната карта са посочени условията и срока 
на гаранцията. 
Ако в придружаващите този уред документи не е 
включена гаранционна карта, моля свържете се с 
доставчика на уреда.

18 Какво да направите когато.... 

a) Уредът не функционира

Внимание!! 
В случай на проблеми или прекъсване на ел. захранването, 
изолацията на стените на уреда предвижда от 10 до 12 
часа време за съхранение на хранителните продукти. 
Значително повече време е на разположение в специално 
изолираните уреди. Посъветвайте се с Вашия дилър какво 
е "времето за съхранение след проблем" на вашия уред.
Ако е необходимо повече време, за да отстрани проблема, 
замразените хранителни продукти в уреда ще започнат да 
се размразяват. Поради това, предприемете незабавни 
действия за отстраняване на проблема и, ако е 
необходимо, прехвърлете замразените хранителни 
продукти в друг уред.

b) Уредът не охлажда достатъчно добре 
Процесът на замразяване е прекалено дълъг 
Компресора се включва много често

Възможни причини/Разрешение:

�� Оставихте ли фризера изправен поне 2 часа преди 
да го включите? (това се налага за стабилизиране на 
хладилния агент). 
Виж : „Стартиране“.Ако не сте направили това: 
изключете уреда от електрическата мрежа, след около 
2 часа го включете отново. Не отваряйте вратата поне 
12 часа т.е. докато червения индикатор изгасне.

�� Проверете дали кабела и щепсела са в добро 
състояние и дали кабела е свързан правилно към 
електрическата мрежа? 

�� Има ли нпражение в контакта ? 
(Ако е необходимо тествайте с друг малък уред) 

�� Капака не се затваря плътно. Проверете уплътнителите. 

Тест: Поставете лист хартия между 
уплътнителя и капака. Трябва да ви е трудно да 
издърпате листа. Ако лесно можете да издърпате 
листа, то тогава се свържете със сервизен 
център

�� Образувал се лед по вътрешните стени. 
Вижте „Почистване и поддръжка“ 

�� Фризера е изложен на директна слънчева светлина 
или е инсталиран в близост до източник на топлина 
(фурна, печка, радиатор, камина и др.). 
Не инсталирайте уреда на директна слънчева светлина; 
оставете разстояние между фризера и източниците на 
топлина; поставете изолация (виж „Инсталиране“)

�� Зареденото количество храна неотговарая на 
капацитета на фризера (виж информационата табела 
ХХ кг/24 часа) или сте сложили твърде топла храна. 

(виж "Зареждане на прясна храна" ). 

Производителят постоянно работи на по-нататъшното 
развитие на всички продукти. Затова Имайте това 
предвид и формата, създаването и технологията са 
обект на промяна без предварително известие.



2-3 4 6 8 10-12

Мляно месо > Полиетилни фризерни торбички > �

Наденица > Полиетилни фризерни торбички > �

Малки парчета риба > Полиетилни фризерни торбички > �

Дроб/сърце > Полиетилни фризерни торбички > �

Сладолед > Пластмасов съд > �

Плодове > Пластмасов съд > �

Сирене > Полиетилни фризерни торбички > �

Хляб > Полиетилни фризерни торбички > �

Големи парчета риба > Полиетилни фризерни торбички > �

Кейк/бисквити > Стъклен съд > �

Свинко > Алуминиево фолио > �

Телешко > Алуминиево фолио > �

Заешко > Алуминиево фолио > �

Агнешко > Алуминиево фолио > �

Гъби > Полиетилни фризерни торбички > �

Аспержи > Полиетилни фризерни торбички > �

Зеленчуци (нарязани) > Полиетилни фризерни торбички > �

Ягоди > Полиетилни фризерни торбички > �

Плодова пита > Алуминиево фолио > �

Пиле > Алуминиево фолио > �

Пуйка > Алуминиево фолио > �

Патица > Алуминиево фолио > �

Гъска > Алуминиево фолио > �

Карфиол > Полиетилни фризерни торбички > �

Фасул > Полиетилни фризерни торбички > �

Пипер > Полиетилни фризерни торбички > �

Консерви > Стъклен съд > �

Консервирани плодове > Стъклен съд > �

Ледени близалки > Алуминиево фолио > �

Таблица за съхранение CHEST FREEZERS

Прибл. време за съхранение в месеци                    
Вид хранителни продукти Подходяща опаковка

-18°C <
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Компоненети на фризера
a) Капак 
b) Уплътнител
c) Вътрешно осветление *

d) Отделение за съхранение
e) Разделител * 
f) Отделение за бързо замразяване *

*
g) Корпус
h) Отвор (размразена вода)
i) Контролен панел
k) Вентилационна решетка

* Термостат      
* жълт

l) Термостат           
m) Бутон FAST FREEZE (бързо замразяване)

n) Аларма * червен
o) Контрол(Влючване/изключване) * зелен
p) Кондензeр *

* в зависимост от модела

Варианти на контролния панел: Фиг. 4

Моля почертайте версията за вашия уред

A   Термостат
B   Аларма червен индикатор
C   Влючване/изключване 
D   FAST FREEZE жълт индикатор

1-Версия с отделен бутон FAST FREEZE (бързо замразяване) Фиг. 4a

2 Версия без функция  FAST FREEZE (бързо замразяване) Фиг. 4b
A Термостат

C Аларма червен индикатор

Ако индикаторите на вашия фризер са разположени по различен начин, то тогава 
следното е приложимо: зелен индикатор = фризера е в режим на работа;червен 
индикатор = аларма; жълт индикатор = FAST FREEZE (бързо замразяване)

A CB

Min. Max..

p

p

a

b

fed

k

h

g

c
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ACBD

i
m n o I

зелен индикатор

B  Влючване/изключване зелен индикатор




