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Благодарим Ви, че закупихте този уред. Надяваме се, че той ще Ви служи успешнo дълги 
години. 

Този уред е предназначен единствено за домашна употреба.

Комбинираният хладилник (наричан: уред) се състои от две части: горната част - 
хладилник,     
а долната - фризер. 
Хладилникът с фризер  е предназначен само за домашна употреба.
Долната част на уреда е хладилник, който се използва за съхраняване на прясна храна при 
температури около и над 0°C .
Фризерната част се използва за замразяване на прясна храна, както и на замразени храни за 
срок до една година (в зависимост от вида на храната). 
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• Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст и лица с намалени 
физически, сетивни и психически способности или без опит и познания, ако са под 
наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и опасностите, 
които могат да възникнат. Деца не бива да играят с уреда. Почистването и поддръжката не 
бива да се извършват от деца без наблюдение.

• Преди  да  включите  уреда  прочетете внимателно  инструкциите. Тези инструкции са 
предназначени за потребителите. Те описват уреда и неговата правилна и безопасна 
употреба. Изготвени са за различни модели/типове уреди, затова може да откриете 
описания или аксесоари, които липсват във Вашия уред. 

• Инструкциите съдържат и информация за системата NO FROST – вентилатор и 
автоматично размразяване. 

• Отстранете опаковката. Тя е поставена, за да не се повреди уреда по време на 
транспортирането му. 

• Опаковката е направена от  материали, които могат да бъдат рециклирани без да 
навредят на околната среда. 

• На ъглите на вратата ( за свободностоящи уреди ) или на отворите ( на вградените уреди) 
са поставени ограничители, които трябва да бъдат свалени и сменени с тапите които 
получавате в комплект с уреда.

• Преди включване на уреда към електрическата мрежа, оставете уреда на мястото където  
предполагате че ще бъде включен  най-малко за два часа изправено положение - това ще 
намали вероятността от проблем в охладителната система, причинен от транспортирането 
на уреда.

• Уредът трябва да бъда включен в електрическата мрежа според регулациите и  
изискванията на месните организации.  

• Уредът не трябва да се използва на открито място. 
• Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа преди да го почистите или за да 
смените някои крушка. 

• Ако шнурът е повреден, за да не се рискува е добре да бъде заменен от квалифициран 
персонал.  

• Ако  дълъг период от време не сте използвали уреда е добре да го изключите от бутона 
ON/OFF, както и от електрическата мрежа. Изпразнете уреда, почистете вътрешността и 
оставете вратата отворена. 

• За да защитите околната среда върнете стария си уред на оторизирани лица. 
• Не оставяйте децата да си играят с уреда.. 
• Специални панти затварят вратата и няма опасност тя да остане даже леко открехната. 
• Във вътрешността на уреда ще откриете основната информация. 

• Внимание: Слотовете за вентилация на уреда 
или на вградените елементи трябва винаги да се 
поддържат чисти и да не бъдат покривани с нищо. 

• Внимание:  Не използвайте никакви 
приспособления за размразяване, освен тези, които 
са препоръчани от производителя. 

Преди  употреба

3



397330

• Внимание: За да се предотвратят замърсявания не 
нарушавайте изолацията и отворите на стената при 
инсталация или почистване. 

• Внимание: Не използвайте никакви електрически 
уреди във вътрешността на уреда, освен тези които 
са препоръчани от производителя. 

Символът върху продукта или опаковката му показва, че този продукт не трябва 
да се третира като домакинските отпадъци. Вместо това, той трябва да се предаде 
в специализиран пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. 

Като се погрижите този продукт да бъде изхвърлен по подходящ начин, вие ще помогнете 
за предотвратяване на възможните негативни последствия за околната среда и човешкото 
здраве, които иначе биха могли да бъдат предизвикани от неправилното изхвърляне като 
отпадък на този продукт. За по-подробна информация за рециклиране на този продукт 
се обърнете към местната градска управа, службата за вторични суровини или магазина, 
откъдето сте закупили продукта.

• Прочетете внимателно инструкциите за инсталация.
• Не отваряйте често вратата на хладилника ако това не е наобходимо. 
• Проверявайте периодично дали в пространството зад хладилника свободно циркулира въздух.
• Отделението за кондензирана вода в задната част на хладилника трябва да се почиства 
редовно. (виж „Почистване на уреда”) 

• Ако уплътнението е повредено или отлепено, подменете го възможно най-бързо. 
• Съхранявайте храната в затворени съдове или подходяща опаковка. 
• Преди да поставите храната в хладилника, оставете я да се охлади до стайна 
температура. 

• Размразявайте храната в хладилното отделение. 
• Извадете чекмеджетата на фризера и вратите както е описано в инструкцията, за да 
освободите повече пространство за съхранение. 

• Размразявайте фризерното отделение, когато по повърхностите се натрупа лед с дебелина 
3-5 милиметра. 

• Уверете се, че полиците са правилно разпределени и храната е подредена така, че да 
позволява въздуха да циркулира свободно (препоръчителното разпределение на храната 
ще намерите в инструкцията).

• За уреди с вентилатор, внимавайте да не блокирате отворите на вентилатора. 
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A   Хладилник 
1   Вентилатор
2   Вътрешна светлина
3   Контролен панел
4   Хоризонтална поставка за бутилки
5   Подвижни стъклени полици
6   Изваждащи се стъклени полици
7   Подвижно чекмедже
8   Кутия за яйца (затворено- 6 яйца,
     отворено – 12яйца)
9   Поставка за съхраняване на свежи
     продукти (FreshZone)
10 Чекмедже за зеленчуци 
11 Поставки на вратата на хладилника 
     (възможности: дълбоки, плитки, открити,
     закрити)
12 Отделение за бутилки 

B   Фризер
13 Отделение за съхраняване на храна
14 Отделение за замразяване
15 Крачета

Вътрешното разпределение е различно за отделните модели.
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•  Поставете  уреда  на  сухо  и  проветриво  място .  Уредът 
работи най-ефикасно при температури показани в 
долната таблица.  

Клас °C в помещението

SN (умереноконт.) от + 10°C до + 32°C 

N (умерен) от + 16°C до + 32°C 

ST (субтропичен) от + 16°C до + 38°C

T (тропичен) от + 16°C до + 43°C

Поставянето на уреда е препоръчително да се направи от 
двама човека, за да се избегнат евентуални повреди. 
• Поставете уреда здраво на равна основа. Нивелирайте  
го с регулируемите крачета, разположени отпред. (само 
за определени модели).

• Избягвайте поставянето на уреда  на  директна слънче-
ва светлина  или до  нагревателни уреди.  Ако това не е         
възможно, поставете необходимата изолация.

•  Уредът може да бъде поставен самостоятелно и 
ли да се вгради. Зад уреда трябва да има празно 
пространство най-малко 200 cм2  и разстоянието над него 
до кухненския модул да бъде най-малко 5 cм, за да се 
осигури добра вентилация на кондензатора! 

 След монтаж, щепсъла на уреда трябва да е достъпен.

Изберете местото

Поставяне на  уреда
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Внимание: при монтиране на уреди за вграждане в шкаф 
при позиция side by side, следва да бъде закупена и 
монтирана инсталацията за изолиране на оросяване. 
От съображения за сигурност, инсталацията за 
изолиране на оросяване, се инсталира единствено от 
оторизиран техник!

Ордер код: 376078 (уреди, по-високи от 1700 мм)

• Двата ограничителя, прикачени към уреда, трябва да 
се фиксират на горния ръб на кондензатора, за да 
предотвратят инсталирането на уреда прекалено близо 
до стената. Ограничителите са универсални и определят 
разстоянието между кондензатора на хладилника и 
стената. 

•  Свържете уреда с кабел към контакта (контактът трябва      
да бъде обезопасен). Волтажът и честотата на тока са  
отбелязани на стикера на уреда. 

•  Връзката към електрическата мрежа и заземяването 
трябва да бъдат съгласно действащите стандарти.

Уредът е устойчив на колебания на волтажа в граници от
 -6% до +6%.

Свързване към 
електрическата 
мрежа
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Наклонете уреда така, че да можете да развиете долната панта и да процедирате както 
е показано на Фиг.3. После монтирайте частите на срещуположната страна. Използвайте 
прикачената панта за обратната страна. Вратата трябва да е открехната преди да се монтира 
горната панта. Вратата трябва да е открехната преди да се монтира горната панта.
Използвайте дупката, намираща се от другата страна, която е пригодена за смяна на посоката 
на отваряне на вратата. Проверете дали се затваря добре. В случай, че не се затваря добре я 
свалете и я обърнете на 180°. 

Необходими инструменти: гаечен ключ No.8, отвертка, 
torque 25

8
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КОНТРОЛНО УСТРОЙСТВО 1 

КОНТРОЛНО УСТРОЙСТВО 2
Уред със система No frost 

A Копче за настройка на температурата и включване/ изключване
B Сигнален инидкатор: включва се, когато уредът работи
C Бутон за усилване на работата на вентилатора
D Сигнален индикатор: включва се, когато е активирана функцията за усилване на 

работата на вентилатора 
E Бутон за бързо замразяване
F Сигнален индикатор: включва се, когато е активирана функцията за бързо замразяване
G Цифров дисплей за температурата на хладилника указва реалната температурата в 

уреда в граници от +1°C до +9°C

Включете уреда, като завъртите копчето A към позиция 
max. За да изключите уреда, завъртете копчето така, че 
показателят му да сочи към знака      (уредът не се изключва 
от електрическата мрежа - все още тече електрически ток в 
него).

Включване/ 
изключване на уреда
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• Задайте желаната температура на хладилника с копчето 
A. Температурата може да бъде настройвана в граници от 
min. до max.

• Препоръчаната настройка е копчето на термостата да 
бъде в позиция eco.

• Ако температурата на помещението, в което е инсталиран 
уредът, е по-ниска от 16°C или ако храната във фризера 
е по-малко от 10 кг, ви препоръчваме да завъртите 
копчето на термостата към позиция max. Вентилаторът 
трябва да бъде изключен. Това е необходимо, за да се 
осигури достатъчно ниска температура във фризера за 
дълготрайно съхранение на замразена храна.

• Ако температурата в дома ви е по-висока от нормалната, 
ви препоръчваме да активирате функцията за усилване на 
работата на вентилатора, като натиснете бутона C.

• Докато променяте настройките, дисплеят ще мига и при 
всяка промяна на зададената температура ще прозвучава 
звуков сигнал. Когато дисплеят спре да мига, в паметта ще 
се запази последната направена настройка.

• Когато включите уреда, дисплеят G ще мига за няколко 
секунди – за да покаже зададената стойност. След това 
ще се изведе реалната или максималната стойност. Ако се 
изведе максималната стойност, тя ще остане на дисплея, 
докато температурата в хладилника падне под тази 
стойност.

• Натиснете бутона C, за да активирате функцията за 
усилване на работата на вентилатора (сигналният 
индикатор D ще светне).

 Използвайте тази функция, за да намалите кондензацията 
(капчици вода) по вътрешните стени, разликата в 
температурата в отделните части на уреда, както и в 
случаите на висока температура на околната среда. 
Вентилаторът ще работи само когато вратата на 
хладилника е затворена.

• Използвайте тази настройка, след като включите уреда 
за първи път, преди да го почистите или когато зареждате 
голямо количество храна.

 Включване на функцията за усилване на работата (Бързо 
замразяване) на фризера:

 - Контролно устройство 1: Натиснете бутона E 
(сигналният индикатор F ще светне).

 
 

Настройка на 
температурата на 
хладилника 

Усилване на работата 
на вентилатора (само с 
контролно устройство 1)

Функция Бързо 
замразяване
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 - Контролно устройство 2: Завъртете избирателния диск 
A към позиция (  ).

Настройката автоматично ще се изключи след около два дни.

Ако вратата на хладилника бъде оставена отворена за 
повече от една минута, ще се активира звуков сигнал. 
Алармата ще се деактивира, когато вратата бъде затворена.

A Бутон за температурата на фризера
B Цифров дисплей за температурата 

на фризера: извежда температурата в 
граници от -16°C до -24°C

C Бутон за включване/ изключване на 
функцията Бързо замразяване

D Сигнален индикатор: включва се, 
когато е активирана функцията за бързо 
замразяване

E Бутон за включване/ изключване на 
уреда (хладилник и фризер)

F Сигнален индикатор: включва се, когато 
фризерът работи

G Звуков сигнал за потвърждение и 
бутон за включване/ изключване на 
защитата от деца

H Сигнален индикатор: включва се, когато 
е активирана алармата

I Бутон за включване/ изключване на 
хладилника

J Сигнален индикатор: включва се, когато 
хладилникът работи 

K Бутон за включване/ изключване на 
функцията Допълнително охлаждане

L Сигнален индикатор: включва се, 
когато е активирана функцията за бързо 
допълнително охлаждане

M Цифров дисплей за температурата на 
хладилника: извежда температурата в 
граници от +1°C до +9°C

N Бутон за температурата на хладилника

КОНТРОЛНО УСТРОЙСТВО 3
Уред с вентилатор и система No Frost 
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Аларма за отворена 
врата на хладилника 
(само с контролно 
устройство 1)
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За да включите уреда за първи път,  включете щепсела 
към контакта на електрическата мрежа. На дисплея ще се 
изведат тиренца, за да укажат, че хладилникът и фризерът 
са изключени.
• За да включите уреда, натиснете бутона E и го задръжте 
за 3 секунди. Хладилникът и фризерът ще се включат, а 
сигналните индикатори F и J ще светнат. В този режим 
можете да изключите хладилника, само като натиснете 
бутона I и го задържите за 3 секунди (сигналният 
индикатор J ще изгасне).

• Ще се изведе температурата на хладилника +9°C и 
температурата на фризера 0°C. Тези стойности ще останат 
на съответните дисплеи, докато температурата във всяко 
от отделенията падне под тези стойности. 

• Уредът е предварително настроен на препоръчителна 
температура от +5°C за хладилника и -18°C за фризера.

Температура на хладилника:           от +1°C до +9°С

Температура на фризера: от -16°С до -24°С + бързо 
замразяване

• Регулирайте температурата на фризера с бутона A, а 
температурата на хладилника с бутона N.

• Когато натиснете един от бутоните за регулиране на 
температурата, дисплеят ще започне да мига и ще се 
изведе последната направена настройка.

• За да регулирате температурата, натиснете за кратко 
съответния бутон. С всяко натискане на бутона, 
температурата ще се промени с 1°C. Когато завършите 
настройките, останалите бутони няма да бъдат активни.

• Приблизително 5 секунди, след като пуснете бутона 
(пасивно състояние), ще се запамети последната 
настройка на температурата. На дисплея ще се изведе 
реалната температура на хладилника или фризера.

Непрекъснат звуков сигнал - включена е алармата за 
отворена врата на хладилника
Ако вратата на хладилника бъде оставена отворена за 
повече от една минута, ще прозвучи непрекъснат звуков 
сигнал, а сигналният индикатор H ще светне. Звуковият 
сигнал ще спре, когато вратата бъде затворена или когато 
изключите алармата с бутона G.

Включване/ 
изключване на уреда

Регулиране на 
температурата

Други настройки
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Пулсиращ звуков сигнал - включена е алармата за 
висока температура в хладилника/ фризера
Когато температурата в уреда е твърде висока, ще 
се активира пулсиращ звуков сигнал и дисплеят с 
температурата ще започне да мига.

• Изключете звуковия сигнал, като натиснете бутона 
G. Веднага след като температурата във фризера/ 
хладилника се понижи до ниво, при което няма опасност 
съхраняваната в уреда храна да се развали, сигналният 
индикатор H ще изгасне, а дисплеят ще спре да мига.

• Ако в рамките на 24 часа, след като сте изключили 
алармата, температурата във фризера не се е 
понижила достатъчно, звуковият сигнал отново ще се 
включи. Алармата ще се изключи автоматично, когато 
температурата падне до ниво, при което няма опасност 
съхраняваната в уреда храна да се развали. Когато 
включите уреда за първи път, съществува 24-часова пауза 
в работата на алармата, за да се избегне ненужното й 
активиране, докато уредът започне да функционира с 
пълен капацитет.

Пулсиращ звуков сигнал - включена е алармата за 
повреда в захранването
Ако температурата в хладилника или фризера се увеличи 
твърде много в резултат на повреда в захранването, ще се 
активира пулсиращ звуков сигнал, сигналният индикатор H ще 
светне и най-високата реална температура ще се изведе на 
мигащия дисплей (за хладилника максималната температура 
е 9°C).

Допълнително охлаждане (усилване на работата на 
хладилника)
Натиснете бутона K, за да активирате функцията за 
допълнително охлаждане (усилване на работата на 
хладилника). Сигналният индикатор L ще светне. В този 
случай вентилаторът ще се включи, но само ако вратата 
на хладилника е затворена. След шест часа функцията ще 
се деактивира и настройките ще се върнат към последните 
зададени стойности. Предназначението на тази функция е 
бързо охлаждане на голямо количество храна.

Функция Бързо замразяване
Натиснете бутона C, за да активирате функцията за бързо 
замразяване (усилване на работата на фризера). Сигналният 
индикатор D ще светне. Функцията Бързо замразяване ще се 
активира.

13
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Ако не деактивирате функцията ръчно, настройката ще 
се изключи автоматично приблизително два дни след 
активирането й. Предназначението на тази функция е бързо 
охлаждане на голямо количество храна. В случай на 
повреда в захранването, процесът за бързо замразяване 
ще се рестартира. Използвайте тази настройка, след като 
включите уреда за първи път, преди да го почистите или 
когато зареждате голямо количество храна.

Защита от деца
Функцията Защита от деца предотвратява всякакви случайни 
или нежелани промени в настройките/ температурата или 
дори изключване на уреда.  Активирайте/ деактивирайте 
защитата, като натиснете бутона G и го задържите за 3 
секунди (индикацията ‘LL’ или съответно ‘L’ ще мига на 
дисплея за 3 секунди). Когато защитата е активирана, 
ще бъде активен само бутонът за деактивиране на тази 
функция. Ако натиснете някой друг бутон, на дисплея ще се 
изведе индикация ‘LL’ или съответно ‘L’.

14



39
73

30

Модел без вентилатор

Модел с вентилатор

А Настройка на температурата и ключ за включване/изключване
В  Ключ за включване / изключване на вентилатора(само при някои модели)

Включване: завъртете копчето на термостата по 
часовниковата стрелка до позиция 7.

Включване / 
изключване на уреда

15
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Изключване: завъртете копчето обратно до позиция 
STOP (0).
Настройка на температурата
• Когато температурата в помещението е нормална, е 
препоръчителна средна настройка. Можете да зададете 
по-висока или по-ниска температура по ваш избор през 
копчето на термостата. 

• Настройки в посока към позиция 7, избирани през 
копчето, отговарят на по-ниски температури. Температури 
в хладилника може да падне под 0°C. Настройки към 
позиция 1, означават по-високи температури. Използвайте 
настройки в посока 7 единствено, когато се препоръчва 
по-ниска температура или тази в помещението е под 16°C. 

• Промяната на околната температура се отразява на 
температурата в уреда. Затова, настройката на термостата 
трябва съответно да се коригира.

• Когато термостатът е поставен на позиция STOP (0), уредът 
няма да работи (охладителната система е изключена), но 
уреда е все още захранен (вътрешното осветление ще 
работи, когато вратата на хладилника се отваря).

• Вентилаторът разпределя студения въздух в хладилника 
по-равномерно, ускорява процеса на охлаждане, и 
намалява натрупването на влага по рафтовете. Той се 
включва само когато работи компресорът.

• Включване на вентилатора се препоръчва като 
допълнителна функция в следните случаи:

 - когато стайната температура се покачва (над 30°C),
 - в случай на по-висока влажност, или когато започват да 

се натрупват капчици влага по рафтовете,
 - при поставяне на по-големи количества храна (за бързо 

охлаждане).

• Включване и изключване на вентилатора 

 Включете = Изключете= 0

Забележка: Когато вентилаторът е включен, потреблението 
на електроенергия нараства и температурата в хладилника 
пада. Затова се препоръчва да се пренастрои температурата 
на вътрешността на уреда.
• Препоръчителни настройки:
 - когато вентилаторът е активиран: позиция 1-4,
 - без вентилатор: позиция 4-7.

Настройка на температурата за хладилното отделение също 
влияе косвено и върху температурата във фризера.

Вентилатор
 (само при някои модели)
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(Приспособленията зависят от модела)

• Полиците могат да се поставят на различни нива.  За да 
преместите полица трябва да я издърпате към себе си 
докато може, след това я наклонете и вече можете да я 
издърпате изцяло. Лесно развалящите се продукти трябва 
да държите в най-задната част на хладилника където е 
най-студено. 

Ако имате нужда от повече място за съхраняване на по-високи 
продукти (бутилки, кани и т.н.) в хладилника можете да преместите 
горната полица на по-ниско ниво. и да оптимизирате мястото. 

Няма опасност от инцидентно изваждане.
Поставката  може да се извади само ако няма нищо. 
Максималният капацитет  е 9 бутилки от 0,75 l, или 13 кг 
– вижте етикета от дясната страна на вътрешността на 
хладилника. 

• Чекмеджето, което се намира под стъклената полица 
или в най-доланата част на хладилника се използва 
за съхраняване на плодове и зеленчуци.  Там се 
запазва необходимата влажност  и  се предотвратява 
изсушаването им.

• Изваждане на чекмеджето:
 Бутнете чекмеджето към себе си (по посока на стрелка 1), 
докато вратата Ви спре. 

 Продължете да дърпате чекмеджето на хладилника на 
противоположната страна (по посока на стрелка 2-
завъртане), като същевременно повдигнете чекмеджето 
(по посока на стрелка 3).     

Полица

Подвижна стъклена 
полица

Хоризонтална поставка 
за бутилки

Чекмедже за зеленчуци

Единично чекмедже

17
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• Рафтовете на вратата на хладилника са различни, като 
могат да се използват за съхраняване на сирене, масло, 
яйца, мляко , както и други продукти в малки опаковки, 
тубички и т.н. Най-долният се използва за бутилки. 

• Вентилаторът е разположен на горната част на 
хладилника или е скрит зад  панела на хладилника,  
фризерното отделение  подобрява  температурата  и 
намалява образуването на вода  в чекмеджетата. 

Таблата е пригодена за съхраняване на продукти от сорта на 
сирена и т.н.
Чекмеджето може да се издърпа леко откъм предната част 
и след това напълно да се извади. С помощта на дръжката 
можете да го движите в двете посоки. 

Отделения на хладилника:
- най-високо отделение: консервирани продукти, хляб, 
вино, кекс …

- средно отделение: сухи храни, полуфабрикати, сокове, 
бира

- най-долно отделение: месо, деликатеси…
- чекмедже за: плодове, зелензуци, салати, лук и т.н.

Отделения на вратата на хладилника:
- най-горно/средно отделение: яйца, масло, сирене…
-   долно отделение: течности, бутилки …

Фризерно отделение:
- Замразяване, съхраняване на замразени продукти (вижте 
параграфа за замразяване и съхраняване на продукти).

Рафтове на вратата на 
хладилника

Вентилатор

Подвижно чекмедже за 
леки храни

Препоръчително 
съхраняване на 
продукти 
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• Правилната употреба на уреда, адекватното пакетиране 
на продуктите, правилната температура  и хигиената  е 
резултат за качествено съхраняване на продуктите. 

• Винаги  следете за годността на храната  принтирана 
върху продуктите. 

• Храната, която се съхранява в хладилника трябва да 
бъде добре пакетирана, за да се избегнат миризмите и 
овлажняването. 

• Никога не прибирайте запалими субстанции. 
• Високоалкохолните течности трябва да се съхраняват в 
добре затврени бутилки във вертикално положение. 

• Някои органични вещества като летливи масла в обелки 
от лимон и портокал, киселини в масло и др., могат да 
причинят вреда при по-дълготраен контакт с пластмасови 
повърхности или уплътнения. 

• Неприятните миризми в хладилника са знак, че нещо 
не е наред с продуктите в хладилника и трябва да бъде 
почистено. 

• Ако планувате за дълго време да отсъствате отстранете 
продуктите, които се развалят бързо. 

Препоръчителни срокове за съхраняване на прясна 
храна в хладилника

Продукти Време
яйца, пушено месо, мариновани меса до 10 дена

сирене до 10 дена

моркови и други до 8 дена

масло до 7 дена

кекс, плодове, сурово месо до 2 дена

риба, морски продукти до 1 ден

Важни препоръчки и 
съвети 

Време за съхраняване 
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Чекмеджето FreshZone позволява съхранение на голямо 
разнообразие от прясна храна така, че тя да се запази 
свежа за по-дълго време, отколкото в обикновен хладилник. 
Продуктите остават свежи, като запазват непроменени 
вкусовите и хранителните си качества. В това отделение 
храната подлежи по-бавно на развала и загуба на обем; ето 
защо плодовете и зеленчуците остават свежи и вкусни за 
по-дълго време. За оптимална ефективност е необходимо 
чекмеджето да бъде напълно затворено.

• Когато пазарувате храна, се уверете, че тя е прясна, тъй 
като от това зависи нейното качество, както и времето, 
през което ще можете да я съхранявате в хладилника.

• Съхранявайте храната в затворени съдове или подходящи 
опаковки, за да предотвратите излъчването или поемането 
на миризми и влага.

• Извадете храната от чекмеджето 30-60 минути преди 
употреба, за да позволите ароматът и вкусът й да се 
развият на стайна температура.

• Храната е чувствителна към ниски температури, затова в 
чекмеджето FreshZone не е подходящо да съхранявате: 
ананас, авокадо, банани, маслини, картофи, патладжан, 
краставици, бобови растения, червени чушки, пъпеши, 
дини, зелени тиквички, жълта тиква и др.

• За да извадите чекмеджето
 - Извадете чекмеджето за зеленчуци
 - Свалете стъклената полица над, а за някои модели под 

Fresh Zone чекмеджето
 - Ако е необходимо (за някои модели) свалете вратата 

на чекмеджето (1): отворете, задръжте по средатата 
(както е показано на снимката), свийте внимателно и 
едновременно издърпайте напред;

 - Издърпайте чекмеджето напред до позицията показана 
на  фигурата (детайл „А“), завъртете надолу и извадате 
чекмеджето;

 - За да поставите обратно следвайте същата процедура в 
обратен ред.

20
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• Активирайте функцията за усилване на работата на 
фризера (бързо замразяване) 24 часа, преди да замразите 
прясната храна:

 - контролно устройство 1: натиснете бутона E;
 - контролно устройство 2: завъртете избирателния диск 

A към позиция (    );
 - контролно устройство 3: натиснете бутон C;
 - механично управление: завъртете избирателния диск  

между позиции 4 и 6.

Не поставяйте прясна храна до вече замразени продукти. 

Уверете се, че модели със система NO FROST имат 
достатъчно място за вентилация на студения въздух, така че 
да се избегне съхраняването над максималното ниво (Вижте 
фигурата).

• След  24 часа можете да преместите храната в 
отделението за съхраняване и ако е необходимо да 
повторите процедурата по замразяване с прясна 
храна. Можете да преместите както чекмеджето, така 
и замразената храна директно по чекмеджетата за 
изстудяване. Не махайте долното чекмедже, ако уредът ви 
е с NoFrost система!

Съхраняване
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• За замразяване на по-малки количества храна (1-2 кг), 
не е необходимо да използвате функцията за бързо 
замразяване. 

• Замразявайте само храна, която е подходяща за      
замразяване и издържа на ниски температури. Внимателно 
избирайте храната, която ще замразите: тя трябва да бъде 
качествена и подходяща за замразяване. 

•   Използвайте подходящи опаковки. Опаковките трябва да 
са обезвъздушени добре и да не допускат съществена 
загуба на витамини и дехидратация на храната. 

•   Отбелязвайте на опаковката следните данни: вид и 
количество на храната и дата на поставяне във фризера. 

•   Важно е храната да се замразява възможно най-бързо.  
    За това Ви препоръчваме да замразявате в по-малко 
пакети   храна и преди това да бъде изстудена. 

•   Количеството на прясна храна, което може да бъде 
съхране-но е записано на табела. Ако количеството 
е твърде голямо качеството на замразената храна се 
намалява. 

Времето за съхранение и препоръчителните температури са 
отбелязани на опаковката на закупената замразена храна. 
За съхранение и употреба съблюдавайте инструкциите на 
производителя 
Когато пазарувате, бъдете внимателни и избирайте добре 
опаковани храни, на които са маркирани всички необходими 
данни и са съхранявани във фризер при температура не   по-
висока от -18°C.
Не купувайте замразена храна, ако пакетът е покрит със 
замръзнал слой. Това е сигурен признак, че храната се е 
размразявала поне веднъж. Внимавайте опаковките да не се 
размразяват, защото покачването на температурата влошава 
качеството на храната.

Препоръчително време за съхраняване на замразена 
храна

Продукти Период

Плодове, говеждо месо от 10 до 12 месеца  

Зеленчуци, телешко,  дом.птици от 8 до 10 месеца  

Сърнешко месо от 6 до 8 месеца  

Свинско месо от 4 до 6 месеца  

Кайма 4 месеца

Хляб, сладкиши, суха риба 3 месеца 

Карантия 2 месеца 

Пушени наденици, мазна риба 1 месец

Важни предпазни 
мерки и съвети за 
замразяване на свежа 
храна

Готово замразена храна

Време за съхраняване 
на замразена храна
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Хладилникът няма нужда от размразяване, защото работи 
на принципа на автоматичното размразяване. Ледът се 
наслагва на задната вътрешна стена на уреда, докато 
компресорът работи, а когато той спре - ледът се размразява 
и водните капки се събират, изтичат през отвора на задната 
стена, събират се в съд над компресора, след което се 
изпаряват. Когато се образува слой лед с дебелина между 
3-5 мм, трябва да изключите уреда и да го почистите.

• Когато се образува слой лед с дебелина между 3-5 мм, 
трябва да изключите уреда и да го почистите.

• 24 часа преди размразяване включете режима за 
интензивно (жълтата светлина е включена), така че 
храната да се замрази добре. След това изпразнете 
фризера и се погрижете пакетите да останат замръзнали.

• Изключете уреда от електрическата мрежа.
• Поставете специалната тръбичка в отвора, разположен 
в задната част на уреда и подложете подходящ съд за 
водата от размразяването. Оставете вратата отворена, за 
да ускорите размразяването.

• Не използвайте уреди като сешоар и др. за размразяване  
- ЗАСТРАШАВАТ ЖИВОТА!

• Избягвайте употребата на спрейове за размразяване, тъй 
като те могат да повредят пластмасовите части, а някои са 
вредни и за здравето ви. 

• Почистете вътрешността на уреда и го подсушете (Вижте 
главата за почистване).

• Преди да приберете храната във фризера го включете. 

Автоматично 
размразяване на 
хладилника

Размразяване на 
обикновен фризер 

Частично размразена храна трябва да се употреби възможно 
най-бързо. Студеният въздух помага за доброто съхранение 
на храната, но не унищожава микроорганизмите, които 
се активират при размразяване и допринасят за бързото 
разваляне на храната.
Частичното размразяване намалява хранителните качества 
на храната, особено на плодовете, зеленчуците и готовите 
храни.

Размразяване на 
замразена храна
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Изключете уреда от електрическата мрежа преди 
почистване (погледнете главата за включване и изключване).

Извадете всички свалящи се частици и ги почистете. 
• Изчистете външно хладилника с вода и почистващ препарат. 
• Не използвайте трици или абразивни почистващи 
вещества - те могат да повредят повърхността. 

• Лакираните повърхности се почистват с мека кърпа и 
препарат, съдържащ алкохол (например за почистване на 
стъкла). 

• Почистете вътрешността на уреда с препарат и хладка 
вода, примесена с малко оцет. 

• Полиците и чекмеджетата не е добре да се измиват в 
съдомиалната. Могат да бъдат почистени в разтварящ се 
препарат и мека кърпа. Не ги търкайте! 

• Почиствайте панела, който се намира на най-задната стена 
във вътрешността на уреда, от където се отводнява  вода (да 
не е запушен например с храна). Преглеждайте често мястото 
и ако е необходимо го почиствайте (използвайте сламка, за да 
продухате).

• Редовно почиствайте кондензатора на задната стена. 
Използвайте мека четка  или прахосмукачка.

• Размразяването  на  модели фризери със система  NO 
FROST става автоматично. Перодичното появяване на лед 
след определено време изчезва. 

• Натрупването на лед или скреж във фризерната част 
може да е в резултат от неправилна употреба на уреда 
(вратите се отварят прекалено често и/или за прекалено 
дълго , вратата не се затваря добре и др.). В такъв случай, 
изтеглете уреда от мрежата, извадете храната от фризера 
и се уверете, че няма да се размрази. 

 Почистете и изсушете вътрешността на фризера. Преди 
да върнете храната вътре, включете уреда и изберете 
желаните настройки. 

Размразяване на 
фризер със система NO 
FROST
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Проблем: Причина/Решение
Уредът не работи след 
включване в мрежата:

 • Проверете дали кабела е включен в мрежата и дали уреда е 
включен. 

Изстудяващата система 
работи непрекъснато:

 • Температурата на помещението е много висока.
 • Често отваряне на вратата, продължително време отворена  
   врата. 
 • Вратата не е затворена правилно. 
 • Прибиране на много продукти наведнъж.
 • Върху отвора (A) е поставена храна. Преместете храната, за  
   да осигурите достъп на въздух около отвора (само за
   определени модели).   
 • Проверете циркулацията на въздуха за да бъде достатъчен  
   за изстудяване на компресора и почистете кондензатора.

Образуване на много лед на 
задната вътрешна стена на 
фризера:

 • Често отваряне на вратата, отворена врата за дълго време.
 • Внасяне на топла храна във фризера.
 • Продукти(храна) се допират до вътрешния панел на
   хладилника.
 • Вратата не се затваря добре; почистете или сменете.
   уплътнителя, ако е мръсен или разкъсан.

Натрупването на лед или 
скреж във фризерната част 
може да е в резултат от 
следното:

 • Вратата се отваря много често или за дълго време.

 • Вратата не се затваря плътно.

 • Недобро уплътнение на вратата.

 • Ако уплътнението е мръсно или износено, го измийте или  
подменете.

Потичане на вода от уреда:  • Развалена панта;почистете или сменете уплътнението.
 • Дренажът е задръстен и капе. Почистете със сламка.
 • Почистете образувания лед (Вижте глава размразяване).

• Не забравяйте да почиствате съда над компресора, в който 
се събира водата. Ако го преместите после се уверете, че 
сте го поставили на същото място, да се намира в напълно 
хоризонтално положение!  

• Лед и/или ледени късове с дебелина 3-5 мм ще увеличат 
консумацията на енергия, така че периодично трябва да 
отстранявате, ако се образуват такива (с изключение на 
моделите със система NO FROST). Не използвайте остри 
предмети, разтворители или спрейове. 

• След почистване включете уреда и приберете храната. 
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Проблем: Причина/Решение
Сигналният индикатор H 
мига: (само за отделението 
на фризера)

 • Често отваряне на вратата, продължително време отворена 
врата. 

 • Вратата не е затворена правилно. 
 • За дълго време изключване на тока.
 • Прибиране на веднъж много храна.

Трудно отваряне на вратата:    • Ако искате да отворите вратата веднага след като     сте 
я затворили ще видите, че тя ще се отвори много трудно. 
Причина за това е, че след като сте отворили вратата, в 
камерата е влязъл топъл въздух и докато той се охлади се 
получава плътно прилепване на уплътнението на вратата към 
рамката. След около 5-10 минути вратата се отваря отново 
много лесно.

Смяна на крушката:  • Преди да смените крушката изключете уреда от 
електрическата мрежа (контакта от стената). 

   A - Използвайте отвертка, за да натиснете капачето(по посока
        на стрелката) и отстранете капака.
   B - Вмъкнете отвертката в слота на капака, повдигнете го и
        отстранете капака.
   Сменете крушката с нова (E 14, същия волт като
   оригиналната) и поставете капачето на същото място.
 • Не забравяйте: крушката е неорганичен отпадък.
 • Крушката е стока за потребление и не се покрива от
   гаранцията на уреда!
 • Крушките, използвани в този уред са предназначени 
единствено за употреба в електродомакински уреди. Те не са 
подходящи за домашно осветление.

Сигналният индикатор B 
мига:

 • Ако сигналният индикатор B мига, обадете се на техник.

На дисплея се извежда код 
за грешка (само при някои 
модели):

 • Ако на дисплея се изведе индикация “E”, обадете се на 
техник.

Ако никоя от гореописаните причини не съвпада с вашия проблем, моля, обърнете се към 
най-близкия сервиз и им дайте точна информация за типа, модела и серийния номер, указани 
на заводската табелка с основна информация, разположена във вътрешността на уреда.
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Охлаждането при уредите става с помощта на компресор (а 
при някои модели и с вентилатор), който създава определен 
шум при работа. Този шум зависи от това къде е поставен 
уредът, как и откога се използва. 

• След включване на уреда, работата на компресора и 
движението на охладителния агент е по-шумно, което в 
никакъв случай не означава, че има проблем и не скъсява 
живота на уреда. Постепенно шумът намалява. 

• Понякога се чува необичаен и по-силен шум. Този шум 
много често е в резултат на неправилно поставяне:

 - Уредът трябва да бъде поставен здраво на пода и добре 
нивелиран. 

 - Той не трябва да допира стената или кухненските 
модули, които се намират в съседство.

 - Проверете аксесоарите на уреда - те трябва да бъдат 
поставени правилно. Проверете също дали бутилки, 
метални кутии и други съдове не се допират и дрънчат, 
като така създават допълнителен шум.

ЗАПАЗВАМЕ СИ ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯМЕ 
СПЕЦИФИКАЦИЯТА, БЕЗ ТОВА ДА ВЛИЯЕ НА РАБОТАТА 

НА УРЕДА.

Инструкции за употреба на уреда можете да намерите също 
на нашия сайт: www.gorenje.bg / <http://www.gorenje.bg />
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