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Този продукт носи символ за селективно сортиране за
Изхвърляне на електрическо и електронно оборудване
(WEEE).
Това означава, че този продукт трябва да се изхвърли в
съответствие с Европейската Директива 2002/96/EC, за да
се рециклира или бъде разглобен с цел намаляване на
влиянието върху околната среда. За допълнителна
информация се обърнете към местните и регионални власти.

Електронните продукти, които не бъдат включени в процеса
на селективно сортиране, са потенциално опасни за околната среда и
човешкото здраве поради съдържанието на рискови вещества.

Recycling
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1  Вашият хладилник

1) Копче на термостата

2) Гнездо за лампичката

3) Подвижни рафтове

4) Улей за водата от разлеждането - 
Дренажна тръба

5)  

6)  

Контейнер за запазване на 
свежестта

7)  

8)  

Фризерно отделение

9)  

10)  

Подвижни рафтове на вратата

11)  

Отделение за яйца

Рафт за бутилки

Хладилно отделение

Фризерно отделение
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За да подмените лампичката в 
хладилника, моля обадете се в 
оторизирания сервиз.
Лампата(ите) в този уред не са 
подходящи за осветление в битови 
помещения. Предназначението на тази 
лампа е да помага на потребителя да 
оставя хранителни продукти в 
хладилника/фризера по безопасен и 
удобен начин.
Лампите, използвани в този уред, трябва 
да издържат на екстремни физически 
условия като температура под -20°С.
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5  Използване на хладилника

Бутон за настройка на 
термостата

Вътрешната температура на 
хладилника се променя поради следните 
причини;

 Сезонни  температ ури,
 Често  отваряне  на вратата  и 

оставянето и за дълго отворена.
 Поставянето  на храна,  която  не е

охладена до стайна температура,
 Мястото  на хладилни ка  в стаята  (напр.

излагане на слънце).
 С  помощта  на термоста та  може  да

нагласяте вътрешната температура 
спрямо тези обстоятелства. Номерата 
около термостатния бутон показват 
градусите на охлаждане.

 Ако  околната  температ ура е над  32°C,
завъртете термостатния бутон на 
максимална позиция. 

 Ако  околната  температ ура е под 25°C,
завъртете термостатния бутон на 
минимална позиция.

Разлеждане
A) Хладилно отделение

Хладилното отделение осъществява 
изцяло автоматично размразяване. 
Докато хладилникът ви охлажда 
могат да се появят водни капки и 
заскрежавания до 8 мм на вътрешната 
задна стена в хладилното отделение. 
Тези образувания се получават от 
охлаждащата система. Образувания 
лед се разлежда чрез автоматичното 
размразяване на няколко интервала, 
извършвано от автоматичната 
разлеждаща система на задната 
стена. На потребителя не се налага да 
изстъргва леда или да премахва водните 
капки.

Водата, образувана при разлеждането 
преминава през улея за събиране на 
вода и през дренажната тръба минава в 
изпарителя  докато се изпари сама. 

 Редовно проверявайте дали 
дренажната тръба не е запушена и при 
необходимост я почиствайте с боцване 
на дупката. 

 Отделението за дълбоко замразяване 
не извършва автоматично разлеждане 
за да не се развали замразената храна. 

0



B) Фризерно отделение
Размразяването става много лесно 

и безпроблемно, благодарение на 
специалното легенче за събиране на 
размразената вода.

Размразявайте два пъти годишно 
или при образуване  на 7мм (1/4”)  леден
пласт. За да започнете с разлеждането, 
изключете уреда от превключвателя 
и извадете захранващия кабел от 
контакта.

Всички хранителни продукти трябва 
да се увият в няколко пласта вестник и 
да  се  съхраняват  на хладно  място  (напр.  
хладилник или килер).

Може  да  поставите  внимателно  съдове
с топла вода във фризера за да се 
ускори разлеждането.

Не използвайте остри предмети като 
ножове и вилици за да свалите леда.

Никога не използвайте сешуари, 
ел. печки и други подобни уреди за 
разлеждане на уреда.

Попийте с гъба водата, събрала 
се при разлеждането в долната част 
на отделението  на фризера.  След
разлеждането, подсушете цялостно 
вътрешността. 

Вкарайте щепсела в контакта и 
включете електрическото захранване.
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