
A. Отделение на хладилника
1. Филтър във вентилатора
2. Електронно командно табло /осветление
3. Рафтове/Зона на рафт
4. Система за студен въздух Мулти-поток
5. Отделение за изстудяване на напитки
6. Табелка с основните данни и търговското наименование
7. Отделение за съхранение на плодове и зеленчуци 
7a. Разделител на отделението за съхранение на плодове

и зеленчуци
8. Поставка за яйца
9. Реверсивен комплект
10. Разделител
11. Поставки на вратата

B. Отделение на фризера 
12. Зона за замразяване (с/без капак)
13. Зона за съхраняване на замразени храни
14. Формичка за лед
15. Пластмасов рафт
16. Поставки на вратата на фризера за пица и други замразени

продукти, които изискват кратковременно съхранение (2**
отделение за съхранение)

17. Уплътнения на вратата
В зависимост от модела, броят и типа на
принадлежностите може да варира.

Антибактериална защита (в зависимост от модела):
- Антибактериален филтър във вентилатора (1)
- Антибактериални адитиви в отделението за съхранение на

плодове и зеленчуци (7)
- Уплътненията на врата са изработени от материали, които

инхибират развитието на бактерии (17).

Забележки:
- В случай, че то има капак не забравяйте, че за да

максимизирате обема на съхранение, се препоръчва да
свалите капака.

- Всички рафтове и поставки на вратата са сваляеми.
Пластмасовите рафтове на фризера немогат да се свалят,
за да се осигури добра скорост на потока на въздуха в
отделението на фризера.

- Вътрешните температури на уреда зависят от температурата
на околната среда, честотата на отваряне на вратите, а също
така и от местоположението на уреда. При настройването на
температурата, трябва да се имат предвид тези фактори.

- Принадлежностите на уреда не са подходящи за измиване
в съдомиялна машина.

ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

Поставете разделители (ако са
доставени) в горната част на
кондензатора, отзад на уреда.
След включването на уреда в
електрическата мрежа, той
започва да работи автоматично.

След включването на уреда, изчакайте поне 4-6 часа, преди
да поставите храната в него.
Индикаторните лампички на командното табло светват за
около 1 секунда и след процеса на инициализация, се
визуализира настройката.

Забележка:
- Ако се постави храна в хладилника, преди уредът да е

напълно охладен, тя може да се развали.
- Ако се постави прясна храна във фризера, трябва да се

избере позиция 3 на командното табло.

ВЕНТИЛАТОР С БУТОН
Вентилаторът подобрява разпределението на температурата
в отделението на хладилника, позволявайки по-добро
запазване на съхранената в него храна. За да включите
вентилатора, натиснете бутона (1a). Препоръчително е да
включите вентилатора, ако забележите капки вода върху
стъклените рафтове или при условия на прекомерна
влажност.

Забележка:
Не задръствайте с хранителни продукти зоната за
всмукване на въздух. Вентилаторът ще работи САМО
когато работи компресорът.
Не забравяйте да изключите вентилатора, когато
температурата на въздуха на околната среда спадне.
Ако уредът е снабден с вентилатор, той може да бъде
оборудван с антибактериален филтър.
Извадете филтъра от кутията (намираща се в чекмеджето
предназначено за съхранение на плодове и зеленчуци
(позиция 7) и го вмъкнете в капака на вентилатора (позиция
1b).
Процедурата за извършване на замяна е приложена към
филтъра.

ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО КОМАНДНО
ТАБЛО 

1. допълнителна ниска
температура “Бързо охлаждане”

2. висока температура

3. средна температура

4. ниска температура

5. Бутон Избор на
температура/Бързо
замразяване (3 сек. минимум)
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ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА
Регулирането на температурата се извършва с бутон
(позиция 5).
Настройването на температурата се извършва
едновременно и за двете отделения - хладилник и фризер.
При първо включване на уреда, се избира фабричната
настройка - средно положение (позиция 3).
Следващата таблица показва нивата на настройка.

Описание:

ИЗКЛ. СВЕТОДИОД

ВКЛ. СВЕТОДИОД

УПЪТВАНЕ ЗА ИЗБОР
НА ФУНКЦИИ
Бутона заизбор на температура (позиция 5), се използва за
настройване на желаното ниво на температурата, от най-
студено до най-топло . При всяко кратко

натискане на бутона,
зададената стойност ще се променя (циклично).

Функция Бързо замразяване
Препоръчва се използването
на тази функция, когато в отделението на хладилника се
постави много голямо количество храна.
Чрез натискане и задържане в натиснато положение на
бутона (позиция 5) в продължение на 3 сек., е възможно да
се увеличи скоростта на охлаждане на храните в
отделението на хладилника. Жълтият СВЕТОДИОД (позиция
1) светва. Тази функция се изключва автоматично след 6
часа.
Функцията “Бързо охлаждане”, може да се дезактивира
ръчно, като се натисне и се задържи натиснат същия бутон
(позиция 5) в продължение на 3 секунди, жълтият
СВЕТОДИОД (позиция 1) се изключва.

Забележка:
- Функцията за бързо охлаждане трябва също да се включи

преди поставянето в отделението на фризера на прясна
храна за замразяване.

- Функцията за бързо замразяване трябва да се включи, за
да се максимизира способността за замразяване, ето защо
тя трябва да се включи преди да се прибави малко
количество храна.

НЕПРАВИЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УРЕДА 
Когато уреда е включен в електрическата мрежа, по време
на работа през първите 10 минути, ще се визуализира
възможна повреда на сензора за температура, съгласно
следващата таблица:

Описание:

ИЗКЛ. СВЕТОДИОД

Мигащ СВЕТОДИОД

Уредът ще работи запазвайки съхранената храна, но е
необходимо да се свържете със Сервиза за поддържка и да
дадете кода на алармата.

Забележка: в случай на прекъсване на
електрозахранването, уредът се връща към нормална
работа и избраната по-преди настройка се възстановява.

ПЕРИОДИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ОТДЕЛЕНИЕТО
ФРИЗЕР
Фризерите No Frost осигуряват циркулирането на много
студен въздух около зоните за съхраняване на храните,
избягвайки по този начин образуването на лед и
премахвайки изцяло необходимостта от размразяване.
Дълбоко замразените храни няма да се залепват до стените,
етикетите се оказват ясно четливи, мястото за съхранение е
чисто и подредено.

ПЕРИОДИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ОТДЕЛЕНИЕТО
ХЛАДИЛНИК
Размразяването на отделението хладилник се извърщва
изцяло автоматично.
Евентуалните капки вода върху задната стена, вътре в
отделението хладилник, указват, че фазата на автоматично
размразяване се е задействала. Водата от размразяването се
отвежда направо в отходен отвор и се събира в специален
съд, от където се изпарява.

СМЯНА НА КРУШКАТА
Преди смяна на крушката винаги изваждайте щепсела на
хладилника от електрическата мрежа.
Ако вътрешното осветление не работи, е необходимо да се
извърши следното:
1. Свалете капака на крушката: преместете го нагоре, както

е илюстрирано на фигурата.
2. Проверка на крушката. Ако

е необходимо, развийте
изгорялата крушка и я
заменете с нова.

3. Поставете капака на
крушката: 

Не оставяйте крушката
непокрита.
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Повреда на сензора на
изпарителя на

хладилника
Повреда на сензора на

хладилника

Изпарител на
хладилник & повреда

на сензора на
хладилника

40
00

10
84

92
94

Pr
in

te
d 

in
 It

al
y 

11
/1

5


