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Инструкции за инсталация 
 

1. Не накланяйте хладилника повече от 45˚ от изправено 
положение по време на местенето. Не притискайте никоя 
от частите на хладилника като кондензатор или врата за да 
предотвратите деформиране или повреда в уреда. 

2. Оставете достатъчно място около хладилника, за да работи 
нормално 

3. Не го инсталирайте на места с жисока температура или 
влажност, за да предотвратите повреда, нежелан конденз 
или поява на ръжда. 

 
Инструкции за безопасност 
       

1. Преди да включите хладилника, уверете се е съвместим с 
вашата електрическа мрежа. Щепселът следва да се 
включи в отделен контакт. 

2. Не складирайте запалителни вещества като Етер, бензин, 
газ или лепило във вътрешността на хладилника. 

3. Не го пръскайте с вода! 
4. В случй на изпускане на газ не изключвайте ххладилника 

от контакта, защото искрата може да възпламени 
помещението. 

 
Инструкции за употреба 
 

1. Когато включите хладилника за пръв път, оставете го да 
работи без да го зареждате с храна, докато се постигне 
желаната температура във вътрешността. Обикновено 
това отнема около 2-3 часа, след което нагласете 
термостата на желаната температура и го заредете с храна. 

2. Температурата на хладилника може да се променя чрез 
бутона на термостата. Средното положение е на-
подходящо за работата на хладилника. Позиция 6 се 
използва само, когато се нуждаете от бучки лед или 
слагате храна за замразяване във фризера. 

 



 
3. Размразявайте фризера, когато слоят лед на повърхността 

на изпарителя достигне 3-4 мм. Когато размразявате, 
извадете храната и формата за лед и нагласете термостата 
на позиция OFF. Поставете тавичката, която събира 
отичащата се вода под изпарителя. След като леда се 
разстопи изхвърлете събраната вода и подсушете 
вътрешността на хладилника. За да включите хладилника 
отново нагласете термостата в желаната позиция. 

4. Интрукции за правене на лед и изваждането му 
Напълнете формата за лед с вода и я поставете във 
фризера като нагласите термостата на позиция 6. 
Правенето на лед отнема около 2-3 часа. За да извадите 
кубчетата лед усучете формата. 

 
 
Внимание 
 

1. Колкото повече храна поставите във хладилника и 
колкото по-дълго държите вратата отворена, толкова 
повече ток консумира и се увеличава опасността от 
повреда. 

2. По-добре не слагайте прекалено тежки по рафтовете. 
Избягвайте да слагате остри или корозирали предмети във 
вътрешността. 

3. Когато изключвате от контакта, не включвайте отново 
преди да са минали 10 минути. 

4. Не съхранявайте бутилирани питиета във фризера, за да 
предотвратите счупването им и повреди в хладилника 

5. Отваряйте вратата възможно най-малко при спиране на 
тока.  

6. При размразяване не използвайте остри метални предмети, 
за да премахнете натрупания лед по изпарителя.  

7. Не докосвайте храната или стените на фризера с мокри 
ръце. 

 
 



 
Поддръжка 
 

1. Докато почиствате хладилника изключете захранващият 
кабел от контакта. Търкайте леко с парцал, напоен  с 
натурален почистващ препарат и после забършете с чиста 
вода. Абразивни, алкохолни, алкални, киселинни 
препарати и гореща вода не са подходящи за почистване 
на хладилника. Те могат да повредят покритието и 
пластмасовите части на хладилника. 

2. Уплътнението на вратата се замърсява лесно, затова го 
почиствайте често. 

3. Ако няма да ползвате хладилника за продължителен 
период от време изключете от контакта, размразете 
фризера, почистете и подсушете вътрешността и 
затворете добре. 

 
 
 
Следващите случаи не са повреди 
 

1. Звук от течаща вода: 
Ще го чуете при нормална работа на хладилника. 

2. Конденз по повъхността на хладилника 
Нормално е при наличие на висока влажност на въздуха. 
Забършете го. 

3. Понякога отнема време да се охладят фризера и 
вътрешността на хладилника    след стартиране на 
работата им. Ако температурата на заобикалящата среда 
е висока е необходимо повече време на отделенията да се 
охладят. 

4. Повърхността на компресора се нагрява. 
Повърността на компресора се нагрява по време на 
работа и това е нормално. Не пипайте с ръце. 

 
 
 



 
Методи за установяване на повреди 
 
Ако се появи повреда моля проверете според таблицата по-долу: 
Случай Проверете 
Не охлажда Има ли ток? 

Нормален ли е волтажа? 
Включен ли е щепселът? 
Изгорял ли е бушонът? 

Недостатъчно 
охлаждане 

Нагласен ли е правилно термостатът? 
Има ли достатъчно място около 
хладилника? 
Отворяна ли е прекалено често вратата 
или прекалено за дълго? 
Изложен ли е хладилникът на пряка 
слънчева светлина или дали е разположен 
до източници на топлина? 
Има ли прекалено много храна в 
хладилника? 
Гореща ли е храната? 

Замразена храна в 
хладилното 
отделение 

Нагласен ли е термостата на павилната 
позиция? 
Дали храната не е поствена прекалено на 
гъсто? 

Шумове Дали хладилникът е поставен стабилно 
на повърхността? 
Дали не се опира нещо в хладилника? 

Компресорът не 
спира автоматично 

Дали няма прекалено много храна в едно 
отделение? 
Дали вратата не се отваря прекалено 
често и за дълго? 

 
Ако горе-посочените методи не са ефективни се свъжете с 
оторизиран сервиз за отстраняване на повредата. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Според правилата за изхвърляне на електрическо и 
електронно оборудване, уредът  или неговите  компоненти следва 
да се изхвърлят на определени за това места.  
 
  


