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Благодарим ви за доверието, с което ни удостоихте, като купихте този уред.
Пожелаваме ви да го ползвате с удоволствие.

Фризерът ракла е предназначен за употреба в домакинството, за замразяване на 
прясна храна и за дългосрочно съхранение на замразена храна (за срок до една година, в 
зависимост от вида на храната). Температурата  във вътрешността на уреда е -18°C или 
по-ниска.
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• Уредът е произведен в съответствие с действащите изисквания за безопасност. Въпреки 
това, ние ви препоръчваме той да не бъде използван от лица с физически или психични 
увреждания, или такива, които имат проблеми с опорно-двигателния апарат, както и от 
лица с недостатъчни познания или опит, без тези лица да са под наблюдение. Същите 
препоръки са приложими към използването на уреда от страна на непълнолетни лица.

• Преди да включите уреда към електрическата мрежа, моля, прочетете внимателно 
инструкциите за употреба. Инструкциите са приложими за няколко типа/модела уреди; по 
тази причина настройките или оборудването, описани тук, може да не са валидни за вашия 
уред.

• Премахнете опаковките или специалните части, предназначени за защита на уреда по 
време на транспортиране.

• Инсталираните под капака на фризера ракла разделители защитават уплътнението на 
капака от повреди при транспортирането.

• Преди да включите уреда към електрическата мрежа, оставете го в покой във вертикално 
положение за приблизително 2 часа. Това ще намали вероятността от неизправности, 
дължащи се на въздействието на транспортирането върху охладителната система.

• Преди да свържете уреда към захранващата мрежа, почистете вътрешността на уреда с 
топла вода, към която сте добавили малко оцет.

• Уредът трябва да бъде свързан към електрическата мрежа и заземен в съответствие с 
действащите стандарти и регламенти.

• Уредът не трябва да се използва на открито и не бива да бъде излаган на дъжд.
• Изключете уреда от захранващата мрежа (извадете щепсела от контакта) преди 
почистване, смяна на крушка или ремонт. Уредът може да бъде ремонтиран само от 
специалист.

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от сервизен техник или 
друго подходящо обучено лице.

• Ако уредът ще бъде изваден от употреба за по-продължителен период от време, 
изключете го чрез завъртане на копчето на термостата на позиция      (вижте раздел 
»Работа с уреда чрез механично управление - Включване /изключване на уреда«) и 
прекъснете захранването на уреда. Изпразнете уреда, размразете го, почистете го и 
оставете капака открехнат.

• Опаковките са направени от екологично щадящи материали, които могат да се рециклират, 
депонират или унищожават без опасност за околната среда.

• Не позволявайте на деца да си играят с уреда.

 Уредът е снабден с кондензатор, който излъчва топлина в околната среда. 
Кондензаторът е монтиран на задната стена, директно под металния слой на 
задната и предната стена на уреда.  При нормална работа тези повърхности 
са топли. Въпреки това, когато температурата на околната среда е висока, те 
могат също да станат много горещи (до 55 °C). Това е нормално състояние и е в 
следствие на функционирането на уреда, както е описано в приложението към 
инструкциите за употреба.

 Вентилационните отвори трябва да са винаги чисти и със свободен достъп.
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• Монтирайте уреда, както е посочено в инструкциите за употреба.
• Не отваряйте капака на уреда по-често, отколкото е необходимо.
• При моделите с кондензатори на задната стена на уреда, правете от време на време 
проверка, за да се уверете, че циркулацията на въздуха зад уреда е наистина свободна и 
че кондензаторът е винаги чист (вижте раздел “Отстраняване на проблеми”).

• Ако уплътнението е повредено или не осигурява идеално уплътняване поради други 
причини, трябва да го смените възможно най-скоро.

• Преди да поставите храна в уреда, охладете я до стайна температура.
• Препоръчваме размразяване и почистване на уреда един до два пъти годишно.
• Не отваряйте капака на уреда по-често, отколкото е необходимо. Честото отваряне ще 
повиши температурата в раклата, ще доведе до прекомерно образуване на скреж и 
съответно до по-висока консумация на енергия.

• Не дръжте фризера отворен твърде дълго време. Това е особено важно, когато времето е 
горещо и влажно.

• Всяко пренебрегване на указанията в раздели »Монтаж на уреда« и »„Пестене на енергия« 
може да доведе до по-висока консумация на енергия.

• За модели с кондензатор, монтиран в изолационния слой, осигурете свободна циркулация 
на въздуха и при предната част на уреда. 

 Не използвайте никакви механични аксесоари или други методи за 
размразяване на уреда, с изключение на тези, които изрично се препоръчват от 
производителя. Бъдете особено внимателни да не пробиете предната външна 
или задната външна стена или някоя повърхност във вътрешността на уреда.  
Това ще предотврати повреда в охладителната система.

• При моделите с кондензатор на задната стена бъдете изключително внимателни да не 
повредите кондензатора по време на почистване.

 По време на монтаж, почистване и отстраняване на уреда, внимавайте да 
не повредите изолацията на частите на охладителната система. Това ще 
предотврати замърсяване на околната среда.

 Не използвайте никакви електрически устройства във вътрешността на уреда, с 
изключение на тези, разрешени от производителя на този хладилен уред.

Символът върху продукта или върху неговата опаковка означава, че този 
продукт не бива да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва 
да бъде предаден на съответното място за рециклиране на електрическо или 
електронно оборудване. Като гарантирате правилното предаване на този 

продукт, вие ще помогнете за избягването на евентуални вредни последствия за 
околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат предизвикани при 
неправилно изхвърляне на продукта. За по-подробна информация относно 
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната градска управа, 
службата по събиране на битови отпадъци или с магазина, в който сте закупили 
продукта.
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• Ако уредът е бил купен за замяна на стари, остарели уреди със заключващ механизъм, 
който не може да се отвори от вътрешната страна на уреда (ключалка, фиксатор), 
отстранете заключващия механизъм. Това ще намали опасността за децата и ще ги 
предпази от задушаване.

• Свържете уреда към електрическо захранване в съответствие с действащите разпоредби.
• Не докосвайте хладните повърхности, когато уредът работи, особено ако ръцете ви са влажни 
или мокри, тъй като кожата ви може да замръзне или да залепне за тези повърхности.

• Не замразявайте напитки в бутилки. Това се отнася по-специално за газирани напитки, 
като минерална вода, пенливо вино, бира, безалкохолни напитки и т.н.; в процеса на 
замразяване течността ще се разшири и стъклото може да се счупи.

• Не яжте замразена храна (хляб, плодове, зеленчуци), тъй като има опасност от измръзване.
• Ако дадена храна мирише или изглежда подозрително, изхвърлете я, тъй като може 
да.бъде опасна.

• Не използвайте електрически устройства за размразяване на уреда (сешоар и т.н.) и не 
премахвайте скреж или лед с остри инструменти; използвайте единствено аксесоарите, 
предоставени от производителя.

• Уредът съдържа хладилен агент и масло. Следователно, повредените уреди трябва да се 
изхвърлят в съответствие с екологичните изисквания.

• Производствената табелка с основна информация за уреда се намира от вътрешната 
страна или на задната стена.  Ако езикът на табелката не е избраният от вас език или не е 
езикът на вашата страна, заменете я с предоставената ви табелка.

• Остарял уред трябва незабавно да се извади от употреба.
• За да се опази околната среда, внимавайте да не повредите частите на охладителната 
система, разположени на задната стена, в отделението на компресора или в изолационния 
слой. Охладителната система в изолационния слой може да се повреди, ако външната или 
вътрешната стена бъдат пробити.

• Вътрешното оборудване може да е различно според модела на уреда.

• В случай на повреда в уреда или захранването не 
отваряйте фризера ракла. Ако уредът не работи за повече 
от два дни, изпразнете го и използвайте храната или се 
уверете, че тя остава замразена.

Време за съхранение 
на храните в случай на 
отказ или неизправна 
мощност 
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• Поставете уреда в сухо и редовно проветрявано 
помещение.Относителната влажност не трябва да 
надвишава 70%, ако температурата е до 25°С, или 75%, 
ако температурата надвишава 25°С. Максималната 
температура на околната среда, при която уредът 
продължава да работи нормално, зависи от марката 
(класа) на вашия уред, както е посочено на табелката.

Клас Околна температура

SN (субумерен) от  + 10°C до  +32°C

N (умерен) от  + 16°C до  +32°C

ST (субтропически) от  + 16°C до  +38°C

T (тропически)  от  + 16°C до  +43°C

• Влажната изба или мазе не е подходящо място за 
фризер ракла; същото се отнася и за балкон или друго 
място, където уредът би бил изложен на пряка слънчева 
светлина.

 Фризерът трябва да бъде поставен на суха и достатъчно 
твърда повърхност, която позволява той да стои стабилно 
и хоризонтално дори при пълно натоварване.

• Уредът не трябва да бъде вграждан в шкафове или други 
мебели. Оставете поне 2-3 см просвет около раклата с цел 
свободна циркулация на въздуха.

• Просветът от стената до гърба се определя от пантите.
• Уредът е снабден с кондензатор, който излъчва топлина 
в околната среда. Кондензаторът е монтиран върху 
задната стена, директно под металния слой на задната и 
предната страна на уреда. За правилен режим на работа, 
осигурете достатъчно охлаждане за тези повърхности, не 
ги блокирайте и не ги подреждайте с други предмети.

Свържете уреда към захранващата мрежа с помощта на
свързващ кабел. Контактът на стената трябва да бъде 
заземен (обезопасен контакт). Номиналното напрежение и 
честотата са посочени на производствената табелка с данни 
за уреда. Уредът трябва да бъде свързан към електрическата 
мрежа и заземен в съответствие с действащите стандарти и 
разпоредби.

Уредът ще издържи на краткотрайни отклонения от 
номинално напрежение, но не на повече от +/- 6%.

Избор на помещение

Електрическо 
свързване
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• Уредът не трябва да бъде вграждан в шкафове или други. 
Мебели. Оставете поне 2-3 см просвет около раклата за 
свободна циркулация на въздуха.

• За модели с видим кондензатор, монтиран на задната 
стена, се уверете, че отстоянието от стената е най-малко 
70 мм.

Циркулация на въздух

• При модели с кондензатор, монтиран директно под 
металния капак на задната стена на уреда, отстоянието от 
стената се определя от пантите.

70 mm
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A Копче  за настройка на температурата – Включване/изключване на уреда – 
 Активиране на функцията за супер замразяване
B Светлинният индикатор свети: Функцията за супер замразяване е активирана
С Светлинният индикатор свети: Уредът се захранва (има напрежение в уреда)
D Светлинният индикатор свети/примигва: Предупреждение за висока температура

Завъртете копчето на термостата A в посока на 
часовниковата стрелка към удебеления край на знака.

Панел за управление I:
Когато уредът се включи за първи път, светлинният 
индикатор D светва. Тъй ще угасне автоматично при 
охлаждане на фризера до температура, която вече не 
представлява опасност за храната.

Включване на уреда 

DCBA

DCBA

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ I

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ II
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Панел за управление II:
Когато уредът се включи за първи път, се проявява
24-часово закъснение в задействането на предупреждението 
за висока температура, тъй като уредът не е достигнал 
подходяща температура. По този начин се предотвратява 
ненужното активиране на предупреждението.

Завъртете копчето А обратно до позицията, в която 
стрелката е изравнена със символа       (уредът ще остане 
под напрежение, т.е. все още по него ще тече ток).

Светлинният индикатор C ще остане включен.

• Препоръчителната настройка за копчето на термостата A е 
по средата между тънкия и удебеления край на знака.

• Температурата в уреда се влияе от температурата на 
околната среда и от честотата на отваряне на капака.

 Нагласете настройката на термостата по съответния 
начин.

 Позиции към по-дебелия край на знака означават по-
ниска температура в уреда (по-студено). Настройка към 
по-тънката част на знака означава по-висока температура 
(по-топло).

Светлинният индикатор D свети/примигва, когато 
температурата във фризера се вдигне до ниво, което е 
прекалено високо и угасва, когато температурата падне до 
нива, които не представляват опасност за състоянието на 
храната (вижте раздел »Отстраняване на проблеми«).

Изключване на уреда

Избор на температура 
на уреда 
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Включете уреда и завъртете копчето на термостата на
позиция      интензивно замразяване (»супер замразяване«).

Панел за управление I:
Всички три светлинни индикатора светят (B, C, D).

Панел за управление II:
Светлинните индикатори B и C светят.

Поставете прясна храна в уреда няколко часа след като
светлинният индикатор D спре да свети.

Правилното използване на уреда, подходящите опаковки, 
поддържането на точната температура и спазването 
на стандартите за хигиена на храните имат решаващо 
въздействие върху качеството на замразените пресни храни 
или тяхното съхранение.
Използвайте само храна, подходяща за замразяване, т.е. 
храна, която понася добре ниски температури.
• Използвайте само храна с най-добро качество.
• Замразявайте само плодове и зеленчуци, които са 
абсолютно пресни.

• Използвайте подходящи опаковки и пакетирайте храната 
правилно.

• Опаковките трябва да са добре изолирани от въздух и 
вода, за да не се стигне до изсъхване на храната и загуба 
на витамини.

• Фолиата и торбичките трябва да са меки и да се огъват 
лесно, за да обхващат добре храната, която се съхранява.

• Кутиите за замразяване и контейнерите трябва да се 
затварят плътно.

• От голямо значение е храната да бъде замразена 
възможно най-бързо. Следователно, определени пакети 
не трябва да бъдат твърде големи и храната трябва 
да се охлажда или да се поставя в хладилник преди 
замразяване.

• Активирайте функцията за супер замразяване 24 часа 
преди замразяване на прясна храна:

 - завъртете копчето A на позиция       (светлинният 
индикатор B ще светне).

 - поставете прясна храна в отделението за замразяване.

Преди да поставите храната в уреда, я охладете до стайна
температура. Уверете се, че пресните храни не са в контакт с 
храна, която вече е замразена.

Начало

Замразяване на прясна 
храна

Процес на замразяване
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• Максималният размер на пресните хранителни продукти, 
които могат да бъдат поставени едновременно, е посочен 
на производствената табелка.

• Ако количеството на храната, която трябва да бъде 
замразена, надвишава указаното количество, качеството 
на замразяване ще бъде ниско, освен това, качеството на 
вече замразените храни ще се влоши.

• Ако трябва да се замразява голямо количество храна, 
повторете процеса на замразяване няколко пъти.

• Когато замразявате малки количества храна (1-2 кг), 
активирането на функцията за супер замразяване не е 
необходимо.

• След приключване на процеса по замразяване, завъртете 
копчето на термостата A в обратна посока до желаната 
настройка, дори ако светлинният индикатор B не е 
включен (това означава, че е достигната достатъчно ниска 
температура).

• Ако супер замразяването не се изключи ръчно, фризерът 
автоматично го изключва след приблизително 2 дни. След 
това температурата на фризера се връща към последно 
зададената настройка (копчето остава на позиция      ).

Времето за съхранение на замразени храни зависи от 
състава на храната,качеството, срока на годност и т.н. 
Високото съдържание на мазнини ще скъси максималното 
време за съхранение. Крехко месо може да се съхранява 
във фризера за срок до 12 месеца, а тлъстото месо ще трае 
само от 4 до 6 месеца. Съхранявайте храната в плътно 
затворени съдове или в подходяща опаковка.

Замразена храна фабрично производство
Продължителността и температурата за съхранение на 
фабрично произведените замразени храни е отбелязана на 
опаковката.
 - Избирайте само подходящо пакетирана храна.
 - Пазете храната от размразяване; повишаването на 

температурата ще съкрати времето за максимално 
съхранение на замразени храни.

Използвайте частично или напълно размразена храна 
възможно най- скоро.
Частичното размразяване намалява хранителната стойност 
на храната, особено на плодове, зеленчуци и готова за 
консумация храна.

Съхранение на 
замразена храна

Размразяване на 
замразена храна

11
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Видове храна   Време за съхранение на храна (месеци)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Зеленчуци + + +
Плодове + + +
Хляб, макаронени 
изделия +
Мляко +
Готови рибни ястия +
Месо: говеждо + + +
           Телешко месо + + +
           Свинско + + +
           Пилешко + + +
           Еленово месо + + +
           Кълцано +
Пушена наденица +
Риба: крехка +
           тлъста +
Карантия +

• Размразявайте уреда веднъж - два пъти в годината, или 
по-редовно ако вратата се отваря често. На някои места 
може да се събира по-дебел слой лед, особено около 
клапата за изпускане на въздух. Това е нормално и е в 
резултат от влизането на влажен въздух. От време на 
време остъргвайте леда със стъргалката.

• Приблизително 24 часа преди размразяване, завъртете 
копчето (A) на позиция супер замразяване      (светлинният 
индикатор B ще светне), за охлаждане на храните до 
много ниска температура.

• Изключете уреда от контакта на електрическата мрежа.
• Изпразнете уреда и защитете храната от размразяване.

Най-бързият начин за премахване на натрупания скреж
Използвайте приложената стъргалка за изстъргване на 
замръзналия слой от повърхностите на фризера ракла. След 
това използвайте мека кърпа, за да отстраните скрежа от 
фризера, преди да се стопи.

Размразяване на уреда

12

Приблизително време 
за съхранение на 
замразена храна 

Размразяване и почистване на уреда
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Премахване на скреж чрез топене
Ако слоят скреж е твърде дебел, за да бъде изстърган, той 
трябва да бъде поне частично разтопен.
• Извадете тапата (1) от лицевата страна на фризера.
• Поставете доставената тръба в отвора (2) на мястото на 
контейнера за събиране на водата от разтопен скреж под 
него.

• Извадете тапата (3) от долната страна на фризера.
• Оставете капака отворен, за да ускорите процеса на 
размразяване. Използвайте мека кърпа, за да избършете 
вътрешните повърхности. Върнете двете тапи и запазете 
тръбата за по-нататъшна употреба.

• Не използвайте спрейове за размразяване, тъй като те 
може да стопят пластмасовите части или да навредят на 
здравето ви.

Изключете уреда от контакта на електрическата мрежа 
преди почистване!

Не използвайте абразивни или агресивни препарати, за да 
се избегне увреждане на повърхностите.
При почистване не забравяйте да премахнете всякакви 
остатъци от почистващ препарат, след като сте приключили 
с чистенето.
• Почиствайте вътрешността с разтвор от вода и малко 
разреден оцет или сода (1 супена лъжица на 1 литър 
вода). Накрая подсушете всички повърхности с чиста 
кърпа, изплакната с чиста вода и добре изцедена.

• Почиствайте външната част с мека кърпа и вода с малко 
количество почистващ препарат.

 За да почистите уплътнението на капака, използвайте 
мека сапунена вода.

 Почиствайте повърхностите с лаково покритие с мека 
кърпа и препарат на алкохолна основа (например за 
почистване на стъкло). Може да използвате и чист алкохол 
(етанол или изопропилов алкохол).

 Не използвайте абразивни почистващи препарати или 
специални агресивни почистващи препарати като за 
неръждаема стомана и т.н. върху пластмасови и покрити с 
лак части.

• Ако уредът ви има кондензатор, монтиран на задната 
стена, използвайте мека неметална четка или 
прахосмукачка от време на време (поне веднъж годишно), 
за да премахвате праха от кондензатора.

Изключете уреда, изпразнете го, размразете го и почистете 
вътрешността.
Сложете отворена кутия сода за хляб в уреда и оставете 
капака открехнат.

Почистване на уреда

Изваждане на уреда от 
употреба 
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По време на работа с уреда може да възникнат неизправности.
Следва списък на някои грешки, които са най-често в резултат на неправилна употреба и 
които можете да поправите и самостоятелно.

Симптом  Причина   Начин на отстраняване
След свързване към електрическата 
мрежа уредът не работи. 

Контактът на електрическата мрежа няма захранване.

Уредът не е включен.
Копчето (A) е в положение     ,  
което означава, че уредът е 
изключен .

Включете уреда, като завъртите
копчето на термостата (A) 
(вижте раздела, отнасящ се до 
работата с уреда – включване/
изключване).

Завъртете по часовниковата 
стрелка до положение между 
тънкия и дебелия край на знака.

Непрекъснато или много дълго 
време за работа.

Капакът е стоял отворен твърде дълго време.

Копчето на термостата е 
настроено на настройка, която 
е твърде ниска.

Завъртете копчето на термостата 
A в посока към по-тънката част 
на знака.

Недостатъчно охлаждане на 
кондензатора

Уверете се, че въздуха може да 
циркулира свободно в задната и 
в предната част на уреда.

Отстранете праха от
кондензатора (ако вашето 
устройство разполага с 
кондензатор, монтиран на 
задната страна на уреда).

Копчето на термостата е на позиция супер замразяване 
(светлинният индикатор B свети).

Фризерът ракла вибрира
или произвежда твърде много шум.

Неправилен монтаж. Осигурете твърда повърхност 
под уреда.

Фризерът е в контакт със
стена или прилежащи към 
стената мебели.

Отместете фризера.

Влага, натрупваща се по външните 
стени.

Влажно помещение. Отстранете уреда далече от
стените и пода, за да позволите 
по-добра циркулация на въздуха 
около уреда.

Неправилна изолация на пода.

Продължително горещо и влажновреме.

Прекомерно натрупване на скреж във 
вътрешността на фризера ракла.

Фризер е стоял отворен твърде дълго време или се отваря 
прекаленочесто.

Прекаленоголямо количество от недостатъчно охладена храна.

Слабо уплътнение на капака. Уверете се, че сте премахнали 
пластмасовите разделители, 
както и че храната не пречи 
на капака да остане напълно 
затворен.

14
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Симптом  Причина   Начин на отстраняване
Светлинният индикатор (D) свети/
примигва.

Уредът все още не е достигнал зададената температура.

• Прекалено голямо количество недостатъчно охладена храна 
ще увеличи температурата във вътрешността на фризера. 
Светлинният индикатор ще угасне, когато храната се охлади до 
зададената температура.

•   Продължителна липса на електрическо захранване.
•   Капакът се отваря прекалено често или за твърде дълго време.

Светлинният индикатор (B) не 
светва въпреки че функцията SF е 
активирана.

Уредът вече е достигнал зададената SF температура.

Капакът се отваря трудно. Запушен клапан за изпускане 
на въздух на гърба на уреда 
(само за някои модели).

Отстранете и почистете клапана, 
както е показано на фигурата.

Преди да смените крушката, изключете уреда
от захранващата мрежа!
Използвайте отвертка, за да развинтите винта на 
пластмасова капачка и да я извадите (виж фигурата).
След това заменете крушката с нова (E14, 15W). Не 
изхвърляйте крушката с органичните отпадъци.
Крушката е консуматив и следователно не се покрива от 
гаранцията.
Крушките, използвани в този уред, са със специално 
предназначение единствено за употреба в домакинските 
уреди. Те не са подходящи за осветление на стаи в жилище.

Смяна на 
осветителната крушка 
във вътрешността 
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