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

Вертикалният фризер е предназначен  за замразяване на  прясна храна  и съхраняване на 
замразена храна за  период до една година (зависи от вида на храната).
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• Уредът е произведен съгласно всички стандарти за 
безопасност, но се препоръчва хора с психични проблеми 
да използват уреда под 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 
във фризерната част, за вентилатора и автоматично 
размразяване.

• Отстранете опаковката, която е поставена, за да 
предпазва уреда по време на транспортирането му.

• 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, на което предполагате, че 
ще бъде включен най-малко за два часа в изправено 
положение - това ще намали вероятността от проблем в 
охладителната система, причинени 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 да смените крушката във 
вътрешността.

• Ако шнурът е повреден, обърнете се към сервизен техник 
за подмяна. 

• Ако възнамерявате да не използвате уреда за дълъг 
период от време е добре да го изключите от съответния 
бутон, както и от електрическата мрежа. Изпразнете уреда, 
почистете вътрешността и оставете вратата отворена.

• За да защитите околната, среда предайте стария си уред 
на оторизирани лица или събирателни пунктове.

• Опаковката на уреда е изградена от екологични 
материали, които могат да бъдат рециклирани и 
унищожени без да навредят на околната среда

• Не оставяйте деца да си играят с уреда.
• Във вътрешността на уреда ще откриете фабричен етикет 
с основна информация за уреда.
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• 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. 

Съвети как да пестим енергия с вашия хладилник

• 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.

• 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.
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• Аксесоарите към уреда могат да бъдат различни в зависимост от модела.
• Чекмеджетата не могат да бъдат извадени случайно. За да извадите чекмеджето 
издърпайте напред повдигнете нагоре и окончателно извадете чекмеджето. Някои модели 
имат различен вид на изваждане на чекмеджето. Издърпва се задния край на чекмеджето и 
се вади при ъгъл 45°.

* Само при някои модели.

1 Панел за управление
2 Вътрешно осветление*
3 Отделение за замразяване
4 Бързо замразяване- малко храна*
5 Голямо чекмедже - SpaceBox*
6 Отделение за съхранение

7 Улей за отцеждане при размразяване
8 Подпора на краче*
9 Краче
10 Колелца*
11 Акумулатор за охлаждане*

ТРАДИЦИОНЕН ФРИЗЕР
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• Аксесоарите към уреда могат да бъдат различни в зависимост от модела.
• Чекмеджетата не могат да бъдат извадени случайно. За да извадите чекмеджето 
   издърпайте напред повдигнете нагоре и окончателно извадете чекмеджето. Някои модели 
   имат различен вид на изваждане на чекмеджето. Издърпва се задния край на чекмеджето 
   и се вади при ъгъл 45°.
• Вентилаторът ( скрит във фризера) осигурява по-добро разпределение на температурата.
  Той е изключен когато вратата на фризера е отворена и когато компресорът не работи.
* Само при някои модели.

1 Управление
2 Вътрешно осветление*
3 NO FROST блок за замразяване
 (охладител, вентилатор...)*
4 Зони за замразяване и съхранение
5 Голямо чекмедже - SpaceBox*
6 Подпора на краче*
7 Краче

ФРИЗЕР СЪС СИСТЕМА NO FROST 
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• Поставете уреда на сухо място с добра вентилация. 
Околната температура се определя от модела (класа) на 
уреда, който е изписан на стикера с информация.

Клас Околна температура

SN (умерено континентален) От +10°C до +32°C

N (умерен) От +16°C до +32°C

ST (субтропичен) От +16°C до +38°C

Т ( 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).

• Ако над уреда има кухненски елемент, разстоянието над 
хладилника до кухненския модул да бъде най-малко 5 cм, 
за да се осигури добра вентилация на кондензатора.

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

• Уредът може да бъде поставен самостоятелно или до 
кухненски елемент ил истена. При монтажа имайте 
в предвид разстоянието необходимо за отваряне на 
вратата и изваждане на чекмеджетата и полиците (виж 
инсталационната схема).

Избор на подходящо 
място

Поставяне на уреда
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Бележка: Когато монтирате уредите един до друг, 
антикондензационният свързващ кит трябва да бъде закупен 
и монтиран. 

Кодът за поръчка на свързващия кит: 151046

• 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%, но не и в по големи.

Свързване към 
електрическата 
инсталация
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Необходими инструменти: лула (глух ключ) No. 8, отвертка, торкс25, плоска
отвертка

1.   Използвайте плоската отвертка да махнете капачета A и B1.
2.   Махнете, отгоре надолу: панта (C), врата (D), и панта (E1). Пазете вратата от повреда.
3.   Преместете капачките (H) на обратната страна.

9
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4. ВЕРСИЯ I: Врата (D): преместете пантата (J) на обратната страна. Махнете фиксатор 
(K1) с подложка (L) и прикрепете симетричен фиксатор (K2), доставен в пакета заедно с 
подложка (L), на обратната страна.

 ВЕРСИЯ II: Врата (D): Отвъртете винта на капака на вратата (M) и го отстранете, заедно 
с капака (N). Преместете пантата (J) на обратната страна на вратата. Завъртете капака 
(N) на 180° и го преместете на обратната страна на капака (M); после монтирайте отново. 
Отстранете фиксатора на вратата (K1) с подложка (L) и  прикрепете симетричен фиксатор 
(K2), доставен в пакета заедно с подложка (L), на обратната страна.

5. Започнете отдолу нагоре: прикрепете долната панта (E2, доставена в пакета, монтирайте 
вратата (D), и прикрепете пантата (C). Не забравяйте да сложите шайбите както са били 
преди разглобяването.

6. Монтирайте капаци A и B2 (капак B2 е доставен в пакета).
7. Смяна на дръжката: махнете капаците, отвинтете винтовете и отново сложете дръжката 

на обратната страна. Сложете капаците на обратната страна. Сложете капачетата, 
доставени в пакета, на мястото на дупките, където е била дръжката.  

 
Запазете части B1, E1 и K1 в случай, че решите отново да промените посоката на отваряне 
на вратата по-късно.
* Фиксатори K1 и K2 са монтирани само на някои модели.

10
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Необходими инструменти: отверка 25, гаечен ключ 8.
Внимание! След като развиете винтовете задръжте вратата, 
за да не падне и да не се повреди.
1. Свалете капачето, което покрива пантата 
    (запазете го за следваща употреба), свалете тапите на 

противоположната страна на горната панта (от другата 
страна поставете капачетата при сглобяването) и накрая 
свалете капачето на противоположната страна на горната 
част на вратата.

2. Развийте горния винт на пантата на вратата и извадете 
вратата от долната панта.

3. Развийте  стопера на пантата от долната страна на 
вратата (А) и го запазете. Завийте стопера на пантата на 
противоположната страна на вратата.

4. Развийте системата за затваряне на вратата (В) и я 
завийте на противоположната страна на вратата (само 
при някои модели).

5. Свалете капака който покрива винтовете на вратата, 
развийте винтовете на вратата и свалете пласмасовите 
тапи на противоположната страна.

6. Наклонете уреда назад под ъгъл (max. 35°) за да се опре 
на задната страна. Отвийте винтовете, които държат 
крачетата (С) - ляво и дясно, свалете капака (D)  и го 
преместете на противоположната страна. Развийте и 
свалете частите след което сменете местата на ключа 
(Е) и декоративния панел (F) (за модели при които има 
подсилена система на затваряне на вратата).
Рзавийте трите винта държащи долната панта и поставете 
и завийте пантата на противополжната страна.

Забележка:
За уредите при които дръжката е вертикална по цялата 
височина не е възможна промяна посоката на отваряне на 
вратата.
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A Копче за настройване на температурата и бутон за включване/изключване
B Сигнална светлина: свети, когато уредът е включен
C Ключ за изключване звуковата аларма на фризера
D Сигнална светлина: мига по време на алармата на фризера
E Бутон за ускорено замразяване
F Сигнална светлина: свети при активиране функцията ускорено замразяване
G Цифров дисплей за температурата показва реалната температура в уреда от -16°C до 

-24°C*

* Само при някои модели.
No Frost надпис – само при някои модели
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Включете уреда като завъртите ключ A към max
Сигнална светлина B се включва. За да изключите уреда, 
изравнете чертата на ключа със  знака (все още има ток и 
напрежение в уреда).

• Задайте  желаната температура  с ключ A. Температурата
може да се зададе в зоната от min до max.

•   Препоръчителната  настройка  на термостата е  в  eco позиция 
(или -18°C за уреди с цифров дисплей).

•   В уреди с цифров дисплей, дисплеят мига докато се променят 
настройките на температурата, показвайки избраната 
температура. Когато спре да мига, процедурата на настройване 
е приключила и настройката автоматично се запазва.

 След включване на уреда за пръв път, температурата от
-16°C се изписва на дисплей G, мигайки. Това продължава 
докато температурата не падне под това ниво. После, мигането 
спира, а дисплеят показва реалната температура.

Включване / 
изключване на уреда

Настройка на 
температурата в уреда

13
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• Използвайте тази функция след включване на уреда за първи 
път, преди почистване или когато слагате големи количества 
храна (вж. “Процес на замразяване”).

•   Натиснете бутон E  – включва се сигнална светлина F. 
Функцията автоматично се деактивира след два дни.

Ако температурата е твърде висока, сигнална светлина D 
започва да мига и се активира звукова аларма с прекъснат 
тон. Алармата се изключва автоматично, когато фризерът се 
охлади до температура, която не представлява опасност от 
разваляне на храната.
•  След като уредът се включи за пръв път, има 24 часово 
забавяне в задействането на алармата, защото се предполага, 
че температурата в отделението на фризера не е паднала 
до достатъчно ниско ниво. Това предотвратява ненужно 
активиране на алармата.

•   Приемете  и  изключете звуковата аларма  като натиснете  C
•   Звуковата аларма  ще  се  активира  на  всеки  24  часа  ако  
температурата във фризера не е достатъчно ниска, за да 
предотвратява развалянето на храната.

Ускорено замразяване

Аларма за висока 
температура във 
фризера
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A   Копче за настройка на температурата, включване / изключване (on/off), 
и ускорено замразяване

D Сигналната светлина е включена / мига: аларма за висока температура

УПРАВЛЕНИЕ III

MAX

MIN

SUPER

A D

A D

15

УПРАВЛЕНИЕ IV
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Завъртете бутона на термостата A  по посока на часовника 
към по-дебелата част на обозначението.

Панел за управление III:
Когато уредът бъде включен за пръв път, сигналът D ще се 
включи. Той ще се изключи автоматично, когато фризерът се 
охлади до температура, която не представлява опасност от 
разваляне на храната. 

Панел за управление IV:
Когато уредът бъде включен за пръв път, има 24-часово 
закъснение на алармата за температура, тъй като уредът 
все още няма да е достигнал подходяща такава. Така се 
предотвратява ненужната активация на алармата.

Завъртете копче A обратно до позицията, където стрелката 
сочи към  символ (уредът все още се захранва с 
електроенергия).

Включване на уреда

Изключване на уреда 
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• Препоръчителната настройка на бутона на термостата 
A е на половината от между тънката и дебелата част на 
обозначението.

• Промяна в температурата на околната среда ще повлияе 
на температурата в уреда. Налага се съответна корекция 
на настройката на термостатното копче. 
Позиции в посока по-дебелата част означават по-ниска 
температура в уреда. Настройка в посока по-тънката част 
означава по-висока температура.

• Сигналната светлина D ще бъде включена/ ще мига, когато 
температурата във фризера се покачи до твърде високо 
ниво и ще изгасне, когато отново се понижи до ниво, 
което не представлява опасност от разваляне на храната 
(секция „Отстраняване на проблеми”).

Настройка на 
температурата 

D

17



353801

 Максималнато количество прясна храна, което 
може да се внесе в уреда на един път е показано 
при основната информация на уреда. Ако 
се надвиши това количество, качеството на 
замразяване ще се влоши, а също и качеството на 
вече замразената храна.

• Активирайте функкцията  ускорено  замразяване 24 часа 
преди замразяване на прясна храна:

 - блокове за управление I и II: натиснете бутон E 
(сигнална светлина F ще светне),

 - блок за управление III и IV: завъртете копче A до 
     позиция (ускорено замразяване). 

След 24 часа, поставете прясната храна в зоната / 
отделението за замразяване. Прясната храна не трябва да 
бъде в контакт с вече замразената храна във фризера!

• Когато  замразявате  малко  количество  храна (1-2 kg), 
активирането на функцията Super Freeze не е необходимо.

• След 24 часа, храната може да се премести в други 
части на фризера и процесът на замразяване може да се 
повтори ако се наложи.

• След процеса на замразяване, завъртете копче A обратно 
до желаната настройка (блок за управление III и IV).

• Ако функцията freezer boost (силно замразяване) не бъде 
деактивирана ръчно, тя ще се изключи автоматично след 
около 2 дни. След това температурата в отделението на 
фризера ще се върне към последната зададена стойност 
(копчето ще остане в позиция ).

• Моделите фризери NO FROST позволяват замразяване 
във всички чекмеджета, но не повече от 7 kg във всяко 
едно чекмедже, и 4 kg в най-долното чекмедже.

• За да  използвате  капацитета  на фризера  максимално, 
махнете чекмеджетата и  поставете пакетите  храна  на  
рафтовете.

Процедура на 
замразяване
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 Внимателно избирайте храната, която искате 
да замразите. Тя трябва да бъде подходяща за 
замразяване. 

 Използвайте подходящи опаковки според вида на 
храната

 Опаковките трябва да са обезвъздушени добре и 
да не допускат дехидратиране на храната и загуба 
на витамини.  

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

 Много важно е храната да бъде замразена 
възможно най-бързо. Затова препоръчваме 
пакетите с храна да не бъдат много големи и да 
бъдат охладени, преди да ги поставите в камерата 
за дълбоко замразяване.

 Количеството прясна храна, което може да бъде 
поставено във фризера за период от 24 часа е 
отбелязано на стикера (капацитет на замразяване). 
Ако поставите по-голямо количество, това 
рефлектира на качеството на замразяване.

Времето за съхранение и препоръчителните температури 
са отбелязани на опаковката на купената от Вас замразена 
храна. За съхранение и употреба, съблюдавайте 
инструкциите на производителя. 
Когато купувате, бъдете внимателни и избирайте 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 тя е покрита със 
замръзнал слой. Това е сигурен признак, че храната се е 
размразявала поне веднъж.
Внимавайте замразената храна да не започне да се 
размразява по пътя  към дома.

Важни препоръки за 
замразяване на прясна 
храна

Готово замразена храна
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Храна Време

Плодове, говеждо От 10 до 12 месеца

Зеленчуци,телешко,пилешко От 8 до 10 месеца

Месо от сърна От 6  до 8 месеца

Свинско месо   От 4  до 6 месеца

Мляно месо До 4 месеца

Риба, хляб, тесто,сладкиши До 3 месеца

Карантия  До 2 месеца

Пушени меса, колбаси,мазни риби До 1 месец

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.

Свалете капачката на формичката за лед (само при някои 
модели) и я напълнете до отбелязаното място с вода или 
друга течност която искате да замразите. Затворете и 
поставете формичката на предназначеното за нея място. 
Времето необходимо за замразяване зависи от външната 
температура, положението на термостата и честотата на 
отваряне на вратата. Най-лесният начин да извадите леда от 
формичката за лед е като обърнете формичката надолу, 
полеете я със студена вода и леко я огънете в едната и 
другата посока.

В случай на повреда при електрическата мрежа, студените 
акумулатори забавят повишаването на температурата. Те са 
най-ефективни, когато са поставени директно над 
замразената храна, в най-горното отделение на фризера.

Размразяване на 
замразена храна

Правене на лед

Акумулатор за охлаждане 
(само при някои модели)
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• Фризерът трябва да  се  размразява 2 – 3 пъти годишно, 
или по-често ако вратата на уреда се отваря често. Ако 
акумулаторите за охлаждане (само при някои модели) 
се местят директно върху замразената храна в най-
горното отделение на фризера, това може да намали 
необходимостта от по-често размразяване на фризера.

• 24 часа преди размразяване, активирайте функцията 
ускорено замразяване, за да охладите допълнително 
храната (виж глава “Процес на замразяване”).

След 24 часа, преместете замразената храна от фризера и я 
предпазете от разтопяване.

• Изключете уреда – завъртете термостатен ключ A до  
позиция и издърпайте щепсела от контакта.

• Издърпайте дрена на дъното на фризера и поставете 
контейнер под него, за да съберете водата от разтопения 
лед и среж.

• Не използвайте електроуреди , за да  размразите уреда 
(сешуари и други);

• Когато размразявате хладилника, не използвайте 
размразяващи спрейове тъй като те могат да повредят 
пластмасовите покрития или да увредят вашето здраве.

• Почистете вътрешността  на  уреда и  го  подсушете  (виж 
почистване на уреда).

• Преди  да  върнете обратно  храната във фризера, 
включете уреда в мрежата и завъртете копче A обратно до 
желаната настройка.

• Размразяването на модел фризер NO FROST е 
автоматично. Слоят лед който се формира автоматично 
изчезва.

Размразяване на 
традиционен фризер

Размразяване на модел 
фризер NO FROST

21

Размразяване на уреда



353801

Изключете уреда от електрическата мрежа преди
почистване – завъртете копчетата А и В до позиция и      
изключете уреда от електрическата мрежа.

• Използвайте мека кърпа за почистване на всички части 
на хладилника. Абразивни и агресивни препарати могат д 
аповредят повърхностите на хладилника.

 Изчистете външно хладилника с вода и почистващ 
препарат.

 Лакираните повърхности се почистват с мека кърпа и 
подходящ препарат. Подходящи са препарати, съдържащи 
алкохол (например за почистване на стъкла).

 Препарати със съдържание на алкохол не са подходящи 
за почистване на пластмасовите части.

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

• 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.

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

• След почистване включете уреда и приберете храната.

22
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Проблем Причина

Уредът не работи, след като 
е включен в електрическата 
мрежа:

• Проверете дали контактът работи и дали уредът е 
включен.

Охладителната система 
работи продължително без 
да спира:

• Околната температура е прекалено висока.

• Вратата на хладилника се отваря често или се задържа за 
дълго време.

• Вратата не е затворена плътно (вратата е увиснала или 
уплътнението е повредено или замърсено).

• Презаредили сте уреда с голямо количество прясна храна 
наведнъж.

• Проверете циркулацията на въздуха и избършете 
кондензатора.

Формирането на лед е в 
следствие на:

•  Вратата на фризера се отваря често.

•  В фризера е сложена гореща храна.

•  Храна се допира до стената на фризера.

Сигналната светлина D е 
включена / мига:

•  Вратата на хладилника се отваря често или се задържа за 
дълго време.

•  Вратата не е затворена плътно (вратата е увиснала или 
уплътнението е повредено или замърсено).

•  Дълго време не е имало ток.

•  Презаредили сте уреда с голямо количество прясна храна 
наведнъж.

Трудно се отваря вратата: •  Ако не успеете да отворите вратата веднага след като сте 
я затворили, това е нормално. Дължи се на  влезлия топъл 
въздух докато вратата е била отворена и създалия се 
вакуум Положението се нормализира след мин. и можете 
нормално да отворите вратата.

Подмяна на крушката (само 
при някои модели):

•  Преди да подмените крушката изключете уреда 
от захранването. Свалете пластмасовото капаче и 
сменете крушката с нова (E14, волтажът да отговаря на 
фабричния), поставете отново капачето.

•  Не хвърляйте крушката заедно с органични отпадъци.

•  Крушката е консуматив и  не се покрива от гаранцията.

• Крушките, използвани в този уред са предназначени 
единствено за употреба в електродомакински уреди. Те не 
са подходящи за домашно осветление.

Светлинен индикатор B 
мига: 

• Ако светлинен индикатор B мига, повикайте сервизен 
техник.

Шум след затвяряне на 
вратата на хладилника.

•  Възможно е след затваряне вратата на хладилника да 
чуете шум. Това е нормално и е резултат от изравняване 
на налягането.

Проблеми които можете да разрешите сами



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

РАБОТАТА НА УРЕДА.

Проблем Причина

На дисплея се появява код 
на грешка:

•  Ако на дисплея се появи Е извикайте сервизен техник.

Ако никое от решенията не Ви е помогнало да отстраните
проблема обадете се на сервиза като им кажете какъв е модела на уреда, който можете да
видите във вътрешната част на уреда.

Охлаждането при комбинираните хладилници се осъществява от охлаждащата система (при 
модели NO FROST и от вентилатора). При работата и понякога се чува шум, който зависи от 
поставянето на уреда, правилната употреба и времето което е бил в употреба. 
• 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 след което добре нивелиран
- Той не трябва да се допира до никакви други кухненски модули.
- Проверете дали аксесоарите във вътрешността на хладилника са поставени правилно. 
Проверете бутилките и другите съдове да не се допират.

FREEZER BASIC bg (01-14)

Ниво на шума
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