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Предупреждения за внимание и безопасност

Следните предупреждения и предпазни мерки са категоризирани според нивото на възможно
увреждане или повреда, които може да последват от игнориране на упътванията

Warning

Тази пиктограма указва: „Има голяма
вероятност за сериозно нараняване
или смърт, ако се игнорира“

Caution

Тази пиктограма указва: „Има голяма
вероятност за нараняване или
увреждане на имущество, ако се
игнорира“

Символите, показани по-долу, указват ясно значението на упътванията

Символите по-долу са примери

Този символ е знак за внимание
Този символ означава „забранено“
Този символ означава „необходимо“

■Този хладилник използва запалими охлаждащи вещества. Символите по-долу указват предпазните мерки при охлаждащи вещества

Този символ е указание за предпазни мерки при запалими охлаждащи
вещества .
Предупреждение
Когато монтирате ... За да избегнете пожар, токов удар и нараняване.

■ Не монтирайте хладилника на место, където може да

влезе в контакт с вода
■Не монтирайте хладилника на место, изложено на дъжд
● Това може да увреди електрическата изолация и да
причини токов удар или пожар

■ Заземете хладилника, за да предотвратите токов удар и

Захранващ кабел и щепсел...За да избегнете пожар, токов удар
■ Не свързвайте към стенен контакт, с
■ Свържегте щепксела плътно в стенното гнездо, с кабел сочещ надолу
Номин.
капацитет на мощност по-малък от този на
надолу● Свързване на щепсела с кабел обърнат нагоре може да
Напрежение
хладилника. Също, не използвайте
захранващи източници, които не са с
номиналното напрежениеge.
Ако източник на захранване се споделя с други уреди, като
се ползва двоен или троен адаптер, адаптерът може да се
нагрее над нормалното ниво и да причини пожар.

■

Не използвайте повреден или разхлабен щепсел

или стенен контакт. Това може да причини пожар
или токов удар.

■

■

Не режете, не огъвайте
и прегъвайте захр.кабел,
за да предотвратите пожар и токов удар
Не включвайте и изключвайте чрез щепсела с мокри
ръце

При ежедневна употреба ... За да избегнете пожар, токов удар

■ Не плискайте вода вътре или върху хладилника
● Това може да повреди ел. изолацията,
причинявайки токов удар или пожар

● Може също да причини изтичане на газ поради ръжда върху тръбата

■ Ако захр. кабел е повреден, той трябва да се подмени от
производителя, от сервизния му агент или подобно
квалифицирани лица, за да се изгелне опасност .

■ Почиствайте често праха от щепсела със суха кърпа.
● Извадете щепсела и го забършете със суха кърпа
● Увреждане на изолацията поради влага
или натрупан прах може да причини пожар
● Непременно изключете от щепсела
преди работи по поддръжка
● За да извадите щепсела, го хванете с ръка.Не
демонтирайте, поправяйте и модифицирайте
хладилника сами

● Моля, консултирайте се с дистрибутор или сервиз
на ХИТАЧИ, ако е нужен ремонт
■ Етер, течен газ пропан, и др. летливи вещества, не

● Не съхранявайте експлозивни вещества, като

● Може да се причини нараняване от преобръщане на

предмети върху хладилника
● Отваряне и затваряне на вратите и др. може да причини падане
на нещата оот хладилника, и нараняване

хладилника или прищипване на ръцете от вратите
Не увреждайте охладителната верига

■
● Ако случайно увредите тръба за охладител, стойте
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причини натиск върху кабела и да доведе до късо
съединение или прегряване, което да причини токов удар
или пожар.
● Недобро свързване на щепсела на захр. кабел може да
доведе до токов удер или пожар поради нагряване

■ Този уред не е предназначен за ползване от хора (вкл.деца) с намалени
физически, сензирни или умствени способности или липса на опит и знания,
освен ако са надзиравани или инструктирани за ползването на уреда от лице,
отговорно за безопасността им
Не висете по вратите и не стъпвайте върху различните отделения
■

далеч от хладилника и избягвайте ползване на огън и
ел. уреди; Отворете прозореца, за да се проветри и
се свържете с дистрибутор или сервиз на ХИТАЧИ

Заземит

терминал
.
шумова интерференция. Винаги заземявайте хладилника
и монтирайте токов прекъсвач, когато го ползвате на Фиксирайте със
места с висока влажност или влага. (Моля, консултирайте заземителни винтове
се с дистрибутор или сервиз на ХИТАЧИ) .)

могат да се съхраняват в този хладилник
аерозолни опаковки и запалими експлозиви, в този уред

■ Не поставяйте съдове с вода или чужди

■ Лекарства, химикали и експериментални

вещества не трябва да се съхраняват в хладилника

● Вещества, които изискват прецизни условия за съхранение,
не могат да се съхраняват в
домашен хладилник

Предупреждения за внимание и безопасност (Продължение)
Предупреждение
!"Не използвайте ел.уреди във вътрешността на отделението
за храни, освен ако са от типа, препоръчан от производителя

!"При изтичане на запалим газ, не докосвайте хладилника и
отворете прозорците за вентилация

;"Искри от точки на ел. контакти, като пре-включватели на
врати, могат да възпламенят експлозивите, причинявайки
пожар или изгаряне :

!"Не удряйте направените от стъкло врати или рафтове. Те
са изработени от закалено стъкло, обаче прекомерен удар
може да доведе до счупване и е опасно

Когато изхвърляте хладилника

!"Не използвайте механични средства или други начини за
ускоряване на процеса размразяване, освен такива,
препоръчани от производителя :

!"Децата трябва да се надзирават, да не си играят с
хладилника

 Ако дете влезе вътре, то може да не успее да излезе
!"Дръжте вентилационните отвори в хладилника и в
конструкцията за вграждане свободни от препятствия: !"Ако
откриете, че нещо с хладилника не е наред, незабавно
изключете от щепсела и се консултирайте с дистрибутор или
сервиз на ХИТАЧИ
!"Когато изхвърляте хладилника, отстранете у
 плътнителите на вратите. Това е за избягване
 на риска малко дете да влезе и остане затворено вътре

!"Спазвайте инструкциите за региона си, когато го изхвърляте
;"Този хладилник използва R-600a за охладител и циклопентан
като обдухващ агент на уретановата топлоизолация

Внимание
При ежедневна употреба ... За избягване на заболяване и нараняване
!"Не поставяйте бутилки и др. със сила в джобовете на

вратите. Това може да причини падане на бутилките или
на джобовете на вратите

!"Не съхранявайте храна, която мирише или чийто
цвят е променен неестествено. Такова действие
може да причини заболяване.

!"Храни и съдове във вътрешността на фризера не
трябва да се докосват с мокри ръце. Това може да
причини рани от измръзване (особено от метални
предмети)

!"Не хващайте горната, долна или странична част на

!"Не оставяйте храни да се подават извън предния

ръб на рафтовете. Вратите може да не зсе атворят
правилно или джобовете им може да паднат. Може
да последва нараняване от бутилки, падащи върху краката ви

!"Не съхранявайте стъклени бутилки в отделението на фризера.
Бутилките може да се счупят от замръзването на съдържанието им
и да причинят нараняване

!"Не поставяйте ръцете си под основата на хладилния шкаф. Когато
почиствате, поставяне на ръцете ви близо до
повърхността на основата на хладилника може
да доведе до нараняване от тънките метални листи.

вратите, когато ги затваряте. Това може да доведе до
прищипване на пръстите от ръба на вратата.

!"Внимавайте да държите дръжката здраво, когато отваряте и затваряте

!"Ако някой друг ползва хладилника, не отваряйте

!"Не дръжте краката си твърде близо, к
когато отваряте вратата на хладилника.
Когато отваряте вратата, тя може да удари
и нарани краката ви.

вратата. Пръстите може да се прщипят в пространството
между вратите и да се причини нараняване

вратата

Когато местите или пренасяте ... За да избегнете увреждане, мокрене, замърсяване на пода или нараняване
!"Не използвайте дръжките на вратата, когато пренасяте

!"Върху под, който се надрасква лесно, не
хладилника. Никога не използвайте дръжките за носене, за
местете хладилника, ползвайки колелата
да окачите на лебедка или подобни механизми:
му ;"Колелата може да надраскат пода ;" За
под, който се надрасква лесно, положете
!"Използвайте дръжката за носете, когато пренасяте
защитна подложка и "др.
хладилника
;"Дръжте само дръжките за носене. Ако държите дръжките на вратата, ръцете ви може да се
плъзнат и да се нараните
;"Носенето на хладилника да става поне от 4 души, по причини за
безопасност Носете го обърнат с вратите нагоре
!Преди пренасяне на хладилника:
""X:"Извадете цялата храна и кубчетата лед: ""Z:"Постелете защитна
подложка, за да предпазите пода от увреждане и попийте останалата
вода, разляла се от хладилника6%: ""[:"С голямо парче стар плат отдолу,
наклонете хладилника назад, за да се оттече водата"
""U:"Накрая, пренесете хладилника обърнат с вратите нагоре
;"Обезопасете вратите със залепваща лента, за да не се отварят ;"Ако
транспортирате с кола, не натоварвайте хладилника легнал настрани. Това може да повреди
компресора
":
Когато подменяте лампи (LED) се изисква

Напр. стара хавлия

!"Когато подменяте лампи"MNO?P"се изисква да се свържете с вашия дистрибутор или сервиз на Хитачи:
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Подготовка преди ползване
Внимание

Монтаж
1. Монтирайте върху твърд и равен под
2. Моля, използвайте този хладилник при стайна температура между 16 и 38ºС. Може да не се

Над 5 cm

###Гърбът и страните са
горещи поради тръбата
за газ вътре #

достигне достатъчно добро функциониране при температури под или над предписаните

Задна част
над 5 cm

3. Не монтирайте на место, където хладилникът и изложен на пряка слънчева светлина или
топлинни източници 4. Монтирайте в суха или вентилирана среда

5. Хладилникът се нуждае от достатъчно пространство около шкафа, за да има циркулация на въздуха и достатъчно

охлаждащо действие. Необходимо е разстояние поне 5 см. над горната част, 5 см. откъм гърба и по 1 см. от двете страни

6. Заземете хладилника, за да избегнете токов удар и шумова интерференция. Винаги заземявайте този хладилник,

когато го ползвате в места с висока влажност или влага. (Моля, консултирайте се с дистрибутор или сервиз на ХИТАЧИ).

7. Регулирайте регулируемите крачета, за да се задържат нивелирани лявата/дясна врати на. хладилника. Без регулиране
на крачетата, височината на вратата може да не е равна или да има вибрации и

(1)Завъртете регулируемите крачета, докато легнат плътно на пода

При монтажа,
не притискайте
щепсела с гърба на хладилника

Регулируемо
Краче

Над 1 cm

! Начало
1. Почистване вътрешността на хладилника. Избършете повърхността внимателно
с мека кърпа.

2. Свържете хладилника към самостоятелен стенен ел.контакт. Хладилникът може
да бъде свързан към ел. контакт сроко след като е монтиран. Непременно
ползвайте номиналното напрежение и самостоятелен стенен ел. контакт
3. Компресорът ще започне да работи след прибл. 30 сек., ако вътре не е студено
4. Оставете достатъчно време за постигане на подходящо охлаждане, преди да
съхранявате храна. За пълно охлаждане, това може да отнеме около 4 часа, а
когато околната температура е висока, може да отнеме и до 24 часа

4 hrs.

Съхраняване на храна
1. Оставяйте достатъчно место между храните. Няколко храни поставени
твърде близо могат да попречат на циркулацията на студен въздух

2. Охлрадете достатъчно храната, преди да я поставите в хладилника
3. Поставянето на топла храна в хладилника повишава вътрешната температура и води до преразход на
ел. енергия

4. Не блокирайте отвора за студен въздух. Това ще повлияе негативно върху потока от студен въздух и
температурата вътре не може да се поддържа постоянна. Нещо повече, резултатът може да е
замръзване на храна, намираща се близо до вентилационния отвор.

5. Използването на опаковъчно фолио или затворани контейнери не позволява изсушаване на храната и пренасяне на
миризми

Identification Parts
Хладилно отделение

2°C~5°C

Контролен панел

Хладилни рафтове

"Съхранение на

предястия, десерти

Джобове на вратите

"Съхранение на дребни
пакетирани храни и
напитки като сок,
мляко и др

Апарат за лед

Отделение за избираемо ползване
Зеленчуци

Мляко/Месо

3°C~7°C

1°C~3°C

Фризерно отделение
"Съхранение на замразени храни
сладолед и др

Зеленчуково отделение

3°C~7°C

Чекмеджета за зеленчуци
"Съхранение на плодве и зеленчуци

Важно

Отделение на фризера-20°C~-18°C

"#РЕГУЛИРУЕМИ КРАЧЕТА

"#Горните температури са приблизителни стойности при условия на околна температура от 32 ºС и зададени температурни настройки за хладилното отделение 3 ºС,

фризерното отделение -19 ºС, при затворени врати и без съхраняване на храна.
"#Температурите в джобовете на вратите може да са малко по-високи от горните температури
" Спецификацията на закупения от вас модел може да е различна от някоя горните илюстрации
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Работа
Как да използване контролния панел
Имена и функции на дисплея и бутоните

Дисплей за охлаждаща мощност

Температура на фризерното отделение

Температура на хладилното отделение
Бутон темп. на хладилника

Бутон темп. на фризера
Бутон "Енергоспестяване"

Бутон "Бързо охлаждане"

Бутон "Бързо замразяване"

Бутон "Заключване за деца"

Дисплей за охлаждаща мощност

Mid power2

Дисплеят показва оперативното състояние на хладилника чрез LED светлинна скала.
Когато хладилникът е на висока мощност на работа, LED скалата ще показва режим "Висока
мощност" (High Power). Обаче, работата на хладилника ще се променя в зависимост от ползването,
количеството на храните, околната температура, честотата на отваряне-затваряне на вратата и
температурната настройка на всяко отделение.

Mid power1

High power

Eco
Eco

Важно

Умни съвети за използване на дисплея за охл.мощност

1.Настройка на температурата

● Ако извадите щепсела на захранващия кабел или има прекъсване на тока и после

Ако температурата за всяко отделение е зададена твърде ниска, режимът на
работа на хладилника ще се промени на „Висока мощност“
2. Отваряне на вратата
Ако често отваряте вратата или я оставяте отворена за дълго време,
режимът на работа на хладилника ще се промени на „Висока мощност“
3. Съхраняване на храна
Когато съхраняване твърде много храна, блокирайки вентилационния отвор с
храна или поставяте в хладилника топли неща, режимът ще се промени на
„Висока мощност“

хладилникът се рестартира, дисплеят за температура и всяка настройка ще се
подновят автоматично. Обаче, функциите “Quick Freezing” (Бързо замразяване) и
“Quick Cooling” (Бързо охлаждане) ще се анулират.
Приблизително 30 секунди след края на операцията, Светлинният индикатор

●(LED) остава неосветен.

За да потвърдите настройката, отворете вратата на хладилника или докоснете
който и да е бутон . LED индикаторът светва отново

●Реагирането на тъч панела може да се променя в зависимост от околната

температура, влажност, физическо състояние на потребителя работното състояние на съседния електрически уред

● Панелът може да не реагира, ако е мокър или мръсен.

Температурен контрол

● Първоначалната зададена температура на хладилното отделение е 3°C, а на фризерното отдселение е -19°C.

● Температурите показани на контролния панел са целеви температури и може да не са действителни. Действителната температура зависи от храните и условията на
околната среда .

Температурен контрол на фризерното отделение
Когато натиснете бутон "Freezer Temp.", температурната настройка ще се промени както е описано по-долу;
Температурата на фризера може да се регулира от -15°C дo -23°C, обаче се препоръчва да използвате -18°C или-19°C като редовно условие.

- 1 9°C > - 2 0°C > - 2 1°C > - 2 2°C > - 2 3°C > - 1 5°C > - 1 6°C > - 1 7°C > - 1 8°C > - 1 9°C
Pi !

Само при -23°C звукът е PiPi!

Важно

Препоръчителната температура за сладолед е -18°C. Сладоледът може да стане мек при темп. -15°C,
моля използвайте по-студено от -18°C за съхранение на сладолед.

Температурен контрол на хладилното отделение
Когато натиснете бутон "Refrigerator Temp." температурната настройка ще се промени както е описано по-долу; Температурата на
хладилника може да се регулира от 1°C до 7°C, но се препоръчва да използвате 3°C като редовно условие

3°C > 2°C
Pi !

> 1°C

> 7°C

> 6°C

> 5°C

> 4°C

> 3°C

Само при 1°C звукът е PiPi!
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Как да използване контролния панел (продължение)
Други функции (Можете да направите следното)
“Energy Saving”
Препоръчва се да използвате тази функция при малко количество съхранявани продукти или за дълга ваканция, когато вратите не се отварят
дълго време
1. Натиснете бутон "Energy Saving". (Започва да работи)
2. Когато искате да спрете тази функция, натиснете бутона отново

Важно

Pi!

Pipi!

Лампичката свети.

Лампичката изгасва

● Ако температурата в отделението се повиши, режимът на работа ще се върне временно на нормална настройка .

След дълго време на работа в режим “Energy Saving”, (Енергоспестяване) в някои случаи мазен сладолед и някои
други неща може да станат меки.
В такъв случай, моля спрете функцията “Energy Saving”. Ако функцията "Energy Saving" работи при висока
влажност, върху повърхността на хладилника може да се появи конденз. В такъв случай, моля спрете функцията “Energy
●Saving”.

●

Внимание

“Child Lock” (Заключване за деца)
Можете да предотвратите възможността деца да си играят с бутоните на контролния панел.

1. Натиснете бутона "Child Lock" за 5 секунди (да заключите).

Важно

2. За да спрете тази функция, натиснете отново "Child Lock" за 5
секунди.

PeeP!

Pipi!

Лампичката свети.

Лампичката изгасва

● Когато "Child Lock" е активирано, другите бутони няма да приемат команди, дори ако ги натиснете.

“Quick Freezing” (Бързо замразяване)
“Quick Freezing” (Бързо замразяване)
Когато искате да съхраните замразена храна на по-ниска температура от обикновено, използвайте този бутон.
Как да стартирате
1. Натиснете "Quick Freezing”
и стартирайте
функцията
"Quick Freezing".

Pi!

“Quick Freezing” лампичката свети

Важно

2. Натиснете отново "Quick Freezing,
и спрете тази функция

След около 2 часа,
функцията "Quick Freezing"
ще се прекрати автоматично

Pipi!

“Quick Freezing” лампичката изгасва.

Pipi!

Лампичката не свети

“Quick Freezing”

● По време на "Quick Freezing", ще се прави приоритетно охлаждане на фризерното отделение. Затова, старайте се да избягвате ненужно
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отваряне и затваряне на вратите, за да избегнете повишаване на температурата в хладилното отделение.
● След като "Quick Freezing" се прекрати автоматично и ако натиснете бутона отново, лампичката ще светне, обаче следващата функция
"Quick Freezing" няма да започне. Функцията ще започне отново. едва след 60 минути..
време на периоди на размразяване, функцията "Quick Freezing" няма да работи. След края на размразяването,
● По
"Quick Freezing" ще стартира автоматично

Други функции (Продължение)

“Quick Cooling” (Бързо охлаждане)
Когато искате да охладите бързо храна или напитки, използвайте тази функция .

1. Поставете храната в ъгъла за бързо охлаждане
Ъгълът 6B5)=C"D,,4)/*6"се намира в
горната част на хладилното отделение

2. Натиснете бутон "Quick Cooling"

3. За да спрете тази функция преди да е

за да задействате функцията.

приключила, натиснете отново
бутона "Quick Cooling"

Pi!

Pipi!

Лампичката не свети

Лампичката свети

"Quick Cooling" ще приключи
автоматично след около 90 минути.

6B5)=C"D,,4)/*6"е по-ефикасно ако храната се постави
близо до задната стена на хладилното отделение.

Pipipipi!

Важно

Лампичката не свети

!"По време на период на размразяване1"функцията 6B5)=C"D,,4)/*6"ще спре дори, ако

лампичката свети. "
След приключване на периода, функцията ще стартира автоматично. !"Моля имайте предвид,
че режимът "6B5)=C"D,,4)/*6"ще се прекрати след спиране на тока или изваждане на щепсела.

Функции аларма за врата и ЕКО аларма
Ако вратата е оставена отворена за повече от 1 минута, системата ще информира потребителя чрез звук и дигитален дисплей (LED).
Аларма за вратата: Информира чрез звук Peeppeeppeep
Дисплей за ЕКО аларма : Показва състоянието за отваряне на вратата върху
контролния панел
Време на отворена врата

Звук аларма за врата

Дисплей ЕКО аларма

След 1 минута

Peeppeeppeep

Показва OP R.

След 2 минути

Peeppeeppeeppeeppeep

Показва OP R.

След 3 минути

Пищи непрекъснато

Показва OP R.

Peeppeeppeep!

Важно
!"На дисплея се показва ࠗ


OPR при отворена врата

Всички алармени функции (Аларма за вратата и дисплей за ЕКО аларма) и всяка функция на бутоните може да се дезактивира

Дезактивиране на Аларма и Звук
1. Задръжте натиснат бутона "Quick Freezing"
за около 5 секунди, докато се чуе
звукът "Pipi!".

Pi!
Freezing

1. Задръжте натиснат бутона "Quick Freezing"
за около 5 секунди, докато се
чуе звукът "Pipi!".

Лампичката свети

1,2,3,4,5 секунди

Peep!

Ре-активиране на Аларма и Звук

Лампичката не свети

....

Freezing

Лампичката свети

1,2,3,4,5 секунди

Pipi!

Лампичката не свети

Важно
!"При доставка, алармата и звукът са на настройка 6786 (Включен)9 !"Ако Алармата за вратата и Дисплея за ЕКО аларма и всеки

звуков сигнал на бутон са били дезактивирани, хладилникът ще настрои алармата и звука на "ÖFF" (Изключен) дори при спиране на
тока и изваждане и повторно включване на щепсела на захранващия кабел
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Други функции (Продължение)
Хладилник !"Ако държите хладилника на горещо и влажно место, ако отваряте често вратата и съхранявате много зеленчуци, "той
може да образува конденз, който не влияе върху "функционирането му . Избършете конденза със суха кърпа 7"

1. Отделение за избираемо ползване

Поставете лоста на
“Vegetable” за да осигурите
температура за зеленчуци и
плодове
3°C~7°C

Поставете лоста на “Dairy /
Meat” за мляко / месо
1°C~3°C

!"Има температурен контрол, който може да регулира
количеството студен въздух, навлизащ в чекмеджето 7

Внимание !"Ако искате да
съхранявате месо или риба за подълго време, моля съхранявайте ги в
отделението на фризера.7!
Внимавайте, то може да е замръзнало,
ако тази храна има много
влага. !"Когато затваряте вратата на
хладилника, затворете също и
чекмеджето за замразяване. Ако
затворите втарата, докато чекмеджето
за замразяване е издърпано навън, то
може да се счупи !"Месо и риба могат
да се държат пресни, преди да се
замразят.

Отделения за хладилник и фризер
GJK"лампа

Джобове на вратите
Врата на хладилника - лява

Врата на хладилника - дясна
Рафтове с регулируема височина
Фиксиран рафт

Кутия за яйца

Апарат за лед

Отделение за избираемо ползване
Чекмедже за зеленчуци
Плъзгащ се поднос за зеленчуци

Поднос за лед
Горно чекмедже на фризера
Банка за лед
Врата на фризера

Долно чекмедже на фризера

Рафтове с регулируема височина

C"Височината на тези рафтове може да се регулира, за да пасне на
височината на храните, и на начина, по който ще се ползват.

D7"Извадете цялата храна, поставена върху рафта
F7"Леко повдигнете преднача част на рафта, после го издърпайте към себе си7
H7"Поставете рафта на желаната височина, после го избутайте назад, докато стигне
края на жлеба7"

! Не съхранявайте в чекмеджетата количества по-големи
""""от показаните в таблицата по-долу 7
Отделение
Отд. за избираемо ползване

Model (1)
V7W":6

Z7W":6

DV7W":6

D[7W":6

Горно чекмедже фризер

DD7X":6

DH7W":6

Долно чекмедже фризер

DY7X":6

FF7X":6

Чекмедже зеленчуци

Модел \D]"^"EL?B_[XREMF;"EL?B_[XREMFLD
Модел \F]"^"EL?BWWXREMF;"EL?BWWXREMFLD
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Model (2)

Предложение за подвижната преграда
При затваряне на вратата

Предложение за подвижната преграда

При отваряне на вратата

● Не трябва да държите подвижната преграда, докато затваряте
или отваряте дясната врата. Иначе, могат да паднат други части.
● Когато вратата се отваря, подвижната преграда ще се затвори
автоматично. Когато вратата се затваря, подвижната преграда се
отваря. Моля, спазвайте обичайното.
Ако подвижната преграда и стоперът на преградата се сблъскат,
вратата няма да се затвори.

Стопер на прегр.

●

За предпазване от конденз, във въг.трешността на подвижната
преграда има монтиран нагревател, който да подгрява преградата.
Поради този нагревател, температурата на подвижната преграда е
висока (подвижната преграда не е повредена, въпреки че е гореща).
Не е ненормално, когато усещате тежест при отвяране и
●
затваряне на дясната врата, в която е монтирана подвижната
преграда

Подвижна преграда

Подв.преграда затворена

Подв.преграда отворена

Как за използвате апарата за лед
Место на апарата за лед
Поставете апарата за лед
(“Гъвкавата форма за лед” ) в
горното чекмедже на фризера в
дясно .

Как да използвате апарата за лед
1. Вземете гъвката форма за лед
и налейте вода до
мярката за пълно.

2. След като ледът е готов, завъртете лоста
докрая по посока на стрелката и
"Банката за лед".

● Когато искате да направите лед особено бързо, използвайте функцията "Quick Freezing" (Бързо замразяване).

Важно

■Правенето на лед ще бъде по-продължително в следните ситуации:

● Когато използвате апарата за лед "Гъвкава форма за лед" за пръв път (В някои случаи са нужни 24 часа и повече ).
Когато
● вратата се отваря и затваря често
● Когато в хладилника се сложи едновреммено голямо количество храна
● При спиране на тока

● През зимата или когато околната температура е ниска
● След сервизна поддръжка на апарата за лед

Монтаж и демонтаж на части
Джоб за врата

Отделение за зеленчуци

Отделение за избираемо ползване

■ Внимателно чукнете лявата и дясна долна

■ За да извадите чекмедже за зеленчуци

■ За да извадите отделението за избираемо ползване,

повърхност, докато издърпвате и
повдигате джоба, за да го извадите.
Когато монтирате джоба, го избутайте
плавно и с контролирано движение докрая

издърпайте плъзгащия се поднос , после

издърпайте подноса напред, после го повдигнете

погоре Следвайте стрелка 1 и 2.

■ За да извадите плъзгащия се подпос за зеленчуци
под чекмеджето, леко повдигнете подноса.
Следвайте стрелка 3

push it all the way down in a smooth, controlled

Фризерно
отделение
manner.

Издърпайте навън вратата на фризерното отделение и
повдигнете горното и долното чекмедже, както е показано

Регулируеми рафтове /Фиксиран рафт

■ За да извадите рафт , леко
Горно чекмедже

го повдигнете, после издър-

2
3

Долно чекмедже

пайте към себе си За да
монтирате рафт, го избутайте
нвътре, докато влезе в
контакт с края на жлеба

1

Чекмедже зеленч. Плъзгащ се поднос
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Почистване
Почистване (Почиствайте хладилника веднъж месечно

1. Изключете хладилника от щепсела
2. Извадете цялата храна
3. Почистете вътрешността с кърпа.
● Препоръчително е зацапванията да се избъсват незабавно. Препоръчва се
също трудно достъпните места на хладилника да се почистват веднъж годишно
● Използвайте мека кърпа с хладка вода за избърсване на зацапвания. Ако
премахването им е трудно, използвайте разредена , ph-балансирана миеща течност .
● Добре почиствайте уплътнението на вратата, защото то се замърсява лесно .
4. Ако върху повърхноста на частите останат капчици, избършете ги
5. Върнете всички части на първоначалните им места
6. Проверете и почистете щепсела, захранващия кабел и стенния контакт.
7. Включете щепсела в стенния контакт
Важно

● Дори ако щепселът се върне обратно в контакта веднага след като е бил

Внимание

● Не правете следното, за да не повредите части и боя.
1. Не плискайте вода върху вратите и тялото на хладилника.
● Това може да причини токов удар или пожар.
● Може да причини изтичане на охладител поради ръжда на тръба.
● Може да доведе до ръжда върху повърхността на вратата

2. Не използвайте следното: Прах за полиране, сапун на прах, масло,
вряща вода, четка, киселина, бензин, разредител, cпирт,
алкални детергенти и др..
● Това може да повреди повърхността на вратата
● Може да причини напукване на пластмасови части
3. Ако маслото за готвене попадне върху хладилника, избършете го
веднага. Пластмасовите части може да се напукат

изваден, компресорът няма да работи в продължение на 10 минути. Все
пак, ако вътрешността не е студена, той ще заработи отново след около 30
секунди.

Преди да се обадите в сервиза за ремонт
Преди да позвъните на сервиза, моля проверете следното
Хладилникът изобщо не става студен

● Щепселът свързан ли е правилно?

● Проверете ел. таблото за изгорял или паднал ел. прекъсвач.

Хладилникът не
става достатъчно
студен

● Изложен ли е на пряка слънчева светлина?
● Температурата зададена ли е на “Cold” (Студено)?
● Поставената храна прекалено много ли е?
● Вратата отворена ли е леко ?

Храната в хладилното
отделение замръзва

● Температурата зададена ли е на “Coldest” (Най-студено)?
● Поставяте ли храни с влага или зеленчуци близо до отвора за студен въздух? Те ще замръзнат, ако са до този отвор.

Появява се конденз.

● Разположен ли е до топлинни източници?
● Сложено ли е нещо топло в хладилника?
● Вратата често ли се отваря и затваря?

Отвън

● Когато околната влажност е твърде висока, уплътнението на вратата може да има конденз. Подсушете го с мека кърпа

Отвътре

Моля, подсушете го със суха кърпа и проверете следното
Вратата затворена ли е плътно? Твърде влажно ли е навън?
●Вратата отваря ли се често или за дълго?

Вътрешността мирише
Хладилникът е шумен

●
●

Съхранявате ли храна с миризма, без да я опаковате?

Проверете дали е монтиран неподвижно.

● Хладълникът докосва ли стената?

Контролният панел не реагира
Контролният панел
не реагира

● Избрана ли е функцията “Child Lock” от работния панел?
● Отворена ли е вратата на хладилното отделение ?
● Опитайте контролния панел след като я затворите
● Има ли вода или замърсяване върху контролния панел?
С ръкавици ли сте на ръцете или сте си поставили пластир? Докоснете директно с
●
пръст. Да не би да докосвате и съседен бутон? Докосвайте само по един бутон.

Контролният панел не е осветен ● Около 30 секунди след края на операция, индикаторът LED престава да свети

Следното не е неправилно функциониране на хладилника
Повърхността на
хладилника е гореща
Ако една врата се затвори, други
врати може да се отворят
Хладилникът произвежда ли
ненормален шум (звук)?
Хладълникът произвежда
дразнеш щум

Звукът за действие е дълъг
Звукът за действие
понякога е по-висок
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● Хладилникът е оборудван с тръби за предотвратяване на конденз и тръби за излъчване на топлина.

Задната част и страните може да се нагреят особено когато го пускате в действие или вратата се отваря и затваря често.

● Двете отделения са свързани с въздухопровод. Когато затваряте една от вратите, вратата може да се отвори
от въздушното налягане през тръбопровода. Това е нормално явление.

● Звукът като от течаща вода и вряща вода е звукът от охлаждащата течност (охладителя).
● Пукащ шум идва от помещението за съхранение. Това е звукът, причинен от триене на частите поради температурната промяна.
● Може да имате усещането, че звукът от функционирането е е по-голям, защото компресорът работи на големи обороти при следните условия:
хладилникът не охлажда напълно в случаи, когато го ползвате за първи път, често отваряте/затваряте вратата, околната температура е висока.
Шумът става по-тих, след пълното охлаждане. Компресорът работи на ниска мощност нощем, при дълги ваканции или отсъствия, потенциално
създавайки високи вибрации.
● Това е защото компресорът работи на ниска скорост за пестене на енергия.
● IТова е защото системата сменя работната мощност на хладилника според температурната промяна.

