
 

Благодарим Ви много за закупуването на хладилника HITACHI. Преди да го 

монтирате и използвате, моля, прочетете внимателно ръководството за 

потребителя, за да го използвате по правилен начин. 

Техническото обслужване трябва да се извършва само в сервиз от 

добре обучен техник по поддръжката. 
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Предупреждения и предпазни 
мерки за безопасност 

За избягване на телесни увреждания на потребителя, други лица или имуществени 

щети, моля, прочетете и спазвайте предупрежденията и предпазните мерки по-долу и 

тези, предоставени в настоящото ръководство. 
Следните предупреждения и предпазни мерки са категоризирани според нивото на 
възможните вреди или щети, които могат да възникнат от пренебрегване на 
указанията. 

Показаните по-долу символи показват ясно значимостта на указанията. 

Тази пиктограма указва: „Има голяма вероятност за 

сериозно нараняване или смърт, ако се игнорира“. 

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

игнорира“. 

Символите по-долу са примери. 

Този символ е знак за предупреждение. 

Този символ означава "забранено". 

Този символ означава "необходимо". 
■ Този хладилник използва запалими хладилни агенти. 

Символите по-долу указват предпазните мерки за запалими хладилни агенти. 

Този символ обозначава предпазните мерки за запалими хладилни 
агенти. 

Предупреждение 

Когато монтирате... За да избегнете пожар, токов удар и нараняване. 

Не монтирайте хладилника на място, където може да влезе в 

контакт с вода. 
Не монтирайте хладилника на място, изложено на дъжд. 
Това може да увреди електрическата изолация и да причини 
токов удар или пожар 

Заземете хладилника, за да предотвратите 
токов удар и шумова интерференция. Винаги 
заземявайте хладилника и монтирайте токов 
прекъсвач, когато го ползвате на места с висока 
влажност или влага. Закрепете със заземителни 
винтове (Моля, консултирайте се с дистрибутор 
или сервизен център на HITACHI). 

Заземит. 
клемa 

Захранващ кабел и щепсел ...За да избегнете пожар, токов удар 

Номинално 
напрежение 

Не свързвайте към стенен контакт, с капацитет 
на мощност по-малък от този на хладилника. 
Също, не използвайте захранващи източници, 

които не са с номиналното напрежение. 

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 
ел.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. 

Свържете захранващия щепсел плътно към стенния контакт, с кабел 

сочещ надолу. Свързване на щепсела с кабел обърнат нагоре може 

да 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 удар или пожар поради нагряване. 

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде 
заменен от производителя, неговия сервизен доставчик 
или други подобни квалифицирани лица с цел да се 

избегне 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. 

Не забравяйте да изключите щепсела от 
контакта, преди да извършите действия по 
поддържа на хладилника. 

За да извадите щепсела, го хванете с ръка. 

Не разглобявайте, ремонтирайте или 

модифицирайте хладилника си сами. 

Моля, консултирайте се с дистрибутор или сервиз 

на HITACHI, ако е нужен ремонт 
Не използвайте машинни съоръжения или други 
средства за ускоряване на процеса на размразяване, 

различни от препоръчаните от производителя. 

Етер, течен газ пропан, и др. летливи вещества, 

не могат да се съхраняват в този хладилник. 

Не съхранявайте експлозивни вещества, 

като аерозолни опаковки и запалими 

експлозиви, в този уред. 

Не поставяйте съдове с вода или чужди 

предмети върху хладилника. 

Отваряне и затваряне на вратите и др. може 

да причини падане на нещата от 

хладилника, водейки до телесно нараняване. 

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. 

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

Не плискайте вода върху или вътре в хладилника. 
Това може да повреди ел. изолацията, причинявайки 
токов удар или пожар. 
Може също да причини изтичане на газ поради ръжда 
върху тръбата. 
Не използвайте електрически уреди вътре в отделенията 
за съхранение на хранителни продукти на уреда, освен 

ако те не са от типа, одобрен от производителя. 

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително 

деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности или 

без опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани 

как да използват уреда от отговарящо за безопасността им лице. 

Не висете по вратите и не стъпвайте върху различните 

отделения. 

Може да се причини нараняване от преобръщане на 

хладилника или прищипване на ръцете от вратите. 

Не влизайте в хладилника. 
Не повреждайте охладителната верига. 
Ако случайно повредите тръбата на 
хладилния агент, стойте надалече от 
хладилника и избягвайте използване на огън и 
електрически уреди. 
И отворете прозорците, за да се проветри и се свържете с дистрибутор или 
сервизен център на HIATCHI. 

Прозореца е 
отворен 

Внимание 

Предупре

ждение 



 

 

Предупреждение 

При ежедневна употреба ...За да избегнете пожар, токов удар (Продължение) 

Не използвайте хладилника, ако в околната 

среда има възпламеними газове. 

Искри от точки на ел. контакти, като 

например превключватели на врати, могат 

да причинят пожар. 

В случай на изтичане на запалим газ не 

докосвайте хладилника и отворете прозорците 

за проветрение. 
Ако откриете, че нещо с хладилника не е наред, 
незабавно изключете от щепсела и се 
консултирайте с дистрибутор или сервизен 
център на HITACHI. 

Когато изхвърляте хладилника. 

Спазвайте инструкциите за региона си, когато го изхвърляте. 

Този хладилник използва R-600a за хладилен агент и 

циклопентан като разпенващ агент на уретановата 

топлоизолация. 

При ежедневна употреба ...За избягване на заболяване и нараняване 

Не поставяйте бутилки и др. със сила в 

джобовете на вратата. Това може да причини 

падане на бутилките или на джобовете на 

вратата. 
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 

вратите, когато ги затваряте. 

Това може да доведе до прищипване на пръстите 

от ръба на вратата. 
Не удряйте по изработените от стъкло врати или полици. 

Те са изработени от закалено стъкло, но прекомерно 

силен удар може да доведе до счупване и това е опасно. 

Не използвайте дръжките на вратата, когато пренасяте хладилника. 

Никога не използвайте дръжките за носене, за да окачите на лебедка 

или подобни механизми. 

Когато местите или пренасяте... За да избегнете увреждане, мокрене, замърсяване на пода или нараняване 

Използвайте дръжката за пренасяне, когато пренасяте хладилника. 
Дръжте само дръжките за пренасяне. 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: 

1. Извадете цялата храна и кубчетата лед. 

2. Поставете защитен чаршаф или кърпа, за да предпазите пода от 
повреда и да уловите останалата вода, разлята от хладилника. 

3. С голямо парче стара кърпа отдолу, наклонете хладилника назад, 
за да източите водата. 

4. Накрая, пренесете хладилника обърнат с вратите нагоре. 

• Обезопасете вратите добре със залепващи ленти, за да не се отварят. 

• Ако транспортирате с кола, не натоварвайте хладилника легнал 
настрани. Това може да повреди компресора. 

При подмяна на лампи (светодиодни) е необходимо. 

При подмяна на лампи (светодиодни) е необходимо. Моля, свържете се с вашия дилър 
или сервизен център на Hitachi. 

Напр. стара хавлия 

Бъдете 
внимателни! 

Върху под, който се надрасква лесно, не 

местете хладилника, ползвайки колелата му. 

Колелата може да надраскат пода. 
За под, който се надрасква лесно, положете 
защитна подложка и др. 

Не дръжте краката си твърде близо, 

когато отваряте вратата на 

хладилника. Когато отваряте вратата, 

тя може да удари и нарани краката ви. 

Не поставяйте ръцете си под основата на хладилния шкаф. 

Когато почиствате, поставянето на ръцете в 

близост до долната повърхност на хладилника 

може да доведе до телесно нараняване от 

тънките метални листове. 

Не съхранявайте стъклени бутилки в отделението на 

фризера. Бутилките може да се счупят от замръзването 

на съдържанието им и да причинят нараняване. 

Не оставяйте храни да се подават 

извън предния ръб на рафтовете. 

Вратите може да не се затворят правилно или 

джобовете им може да паднат. Може да последва 

нараняване от бутилки, падащи върху краката ви. 

Когато изхвърляте хладилника, отстранете 

уплътнителите на вратите. Това е за избягване на 

риска малко дете да влезе и остане затворено вътре. 

Внимание 

Наблюдавайте децата и не допускайте те да 

си играят с уреда или да влизат в него. 

Ако дете влезе вътре, то може да не успее да 

излезе. 

Поддържайте вентилационните 

отвори в корпуса на хладилника и 

във вградената конструкция 

свободни от препятствия: 

Отворете 
прозореца 

Затваряне на 
газовия вентил 

Смърди
! 



 

 

Подготовка преди ползване 

Монтаж 

1. Монтирайте върху твърд и нивелиран под. 

2. Моля, използвайте този хладилник при стайна температура между 10°C и 43°C. 
Достатъчна ефективност може да не бъде постигната, ако температурата в помещението е твърде ниска или твърде 
висока. 

3. Не монтирайте хладилника на място, където е изложен на пряка слънчева светлина или друг източник на топлина.  

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. Това пространство е най-малко 30 cm над горната част, 10 cm отзад и 5 cm от двете страни за 
правилна циркулация на въздуха. 

6. Заземете хладилника, за да предотвратите токов удар и шумово смущение. Винаги заземявайте този 
хладилник, когато го ползвате в места с висока влажност или влага (моля, консултирайте се с 
дистрибуторите). 

7. Накарайте хладилника да стои хоризонтално, като го регулирате с крачетата за нивелиране (регулиращ механизъм). 

8. Поставете предния капак в посоката, посочена на фигурата и го вкарайте в отворите до блокиране в фиксирано 
положение. 

Регулатор 

Регулатор 

Преден капак 

Преди употреба 
1. Почистете вътрешността на хладилника. Избършете повърхността внимателно с влажна кърпа. 
2. Свържете хладилника към самостоятелен стенен ел.контакт. Хладилникът може да бъде свързан 
към ел. контакт скоро след като е монтиран. Със сигурност използвайте при номиналното напрежение 
и със самостоятелен стенен ел. контакт. 
3. Изчакайте достатъчно време, за да се постигне достатъчно охлаждане преди да 

съхранявате храна. Може да отнеме около 4 часа, за да се охлади напълно и дори 
може да отнеме около 24 часа, когато температурата на околната среда е висока. 

Оптимално съхранение на храна 
1. Оставяйте достатъчно място между храните. Няколко храни, поставени твърде близо една до друга могат да 
попречат на циркулацията на студен въздух. 
2. Охладете достатъчно храната, преди да я поставите в хладилника. Поставянето на топла храна в хладилника 

повишава вътрешната температура и води до преразход на ел. енергия. 
3. Не блокирайте отвора за студен въздух. Това ще повлияе негативно върху потока от студен въздух и 

температурата във вътрешността не може да се поддържа постоянна. Нещо повече, резултатът може да е 
замръзване на храна, намираща се в близост до вентилационния отвор. 

4. Използването на опаковъчно фолио или затворени съдове не позволява изсушаване на храната и пренасяне на 
миризми. 

Място за съхранение на храна 

Рафтове на фризера 
Съхранение на замразени 
храни, сладолед и др. 

Подвижна тавичка за лед 
За съхранение на ледени 

кубчета, направени от 

"Ледогенератор с завъртане" 

Съхранение на 
гарнитури, десерти и 
др. 

Отделение с избираем режим 

Съхранение на плодови, 
зеленчуци, млечни продукти или 
меса. (вижте страница 7) 

Регулиране на разделителя на чекмеджетата 
Разделителят на чекмеджетата може да се регулира, като се придвижва 
наляво или надясно. Той може също така да бъде отстранен когато 
имате нужда от повече пространство за съхраняване на някои големи 
предмети. 

Гореспоменатите температури са приблизителните стойности при температура на околната среда 32 °C, при зададена 

температурна настройка на хладилното отделение "Нормална", на фризерното отделение "Нормална", при затворени 

врати и без съхранение на храна. Температурите в джобовете на вратата може да са малко по-високи от горепосочените 

температури. 

Чекмеджета за зеленчуци 

Съхранение на плодове и зеленчуци. 

Регулируеми джобове на 
вратата 

• Повдигнете за 
съхранение на бутилка от 2 
литра в долния джоб. 

• Съхранение на опаковани 
малки храни и напитки като 
сок, мляко и др. 

Съхранение на опаковани малки 
замразени храни. Не се препоръчва за 
продължително съхранение, тъй като 
може да възникне повишаване на 
температурата, причинено от отваряне на 
вратата. 

4 ч. 

Джобове на вратата 
на фризера 

Джобове на вратата 

Отделение за зеленчуци 

Отделение за замразяване 

Хладилно отделение 

Отделение с избираем режим 

Хладилни рафтове 

Отделение с избираем режим 

Регулируеми джобове на вратата 

Джобове на вратата 

Джобове на вратата на фризера 

Бележка 



 

 

Място за съхранение на храна 

Съхранение на замразени 
храни, сладолед и др. 

• За съхранение на ледени 
кубчета, направени от 
"Ледогенератор с завъртане" 

Хладилни рафтове 
Съхранение на 
гарнитури, десерти и 
др. 

Отделение с избираем режим 

Съхранение на плодови, зеленчуци, 
млечни продукти или меса. (вижте 
страница 7) 

Бележка 

Регулиране на разделителя на 
чекмеджетата Разделителят на чекмеджетата може да се регулира, като се придвижва 

наляво или надясно. Той може също така да бъде отстранен когато 
имате нужда от повече пространство за съхраняване на някои големи 
предмети. 

Гореспоменатите температури са приблизителните стойности при температура на околната среда 32 °C, при зададена 

температурна настройка на хладилното отделение "Нормална", на фризерното отделение "Нормална", при затворени врати и 

без съхранение на храна. Температурите в джобовете на вратата може да са малко по-високи от горепосочените 

температури. 

Съхранение на опаковани малки замразени 

храни. Не се препоръчва за продължително 

съхранение, тъй като може да възникне 

повишаване на температурата, причинено от 

отваряне на вратата. 

Съхранение на опаковани 
малки храни и напитки като 
сок, мляко и др. 

• Повдигнете за 
съхранение на бутилка от 
2 литра в долния джоб. 

Чекмеджета за зеленчуци 

Съхранение на плодове и зеленчуци. 

Съхранение на опаковани малки замразени 

храни. Не се препоръчва за продължително 

съхранение, тъй като може да възникне 

повишаване на температурата, причинено от 

отваряне на вратата. 

Съхранение на опаковани 
малки храни и напитки като 
сок, мляко и др. 

Чекмеджета за зеленчуци 

Съхранение на плодове и зеленчуци. 

Място за съхранение на храна 

Съхранение на замразени 
храни, сладолед и др. 

• За съхранение на ледени 
кубчета, направени от 
"Ледогенератор с завъртане" 

Хладилни рафтове 

• Съхранение на 
гарнитури, десерти и 
др. 

Отделение с избираем режим 

• Съхранение на плодови, 
зеленчуци, млечни продукти или 
меса. (вижте страница 7) 

Гореспоменатите температури са приблизителните стойности при температура на околната среда 32 °C, при зададена 

температурна настройка на хладилното отделение "Нормална", на фризерното отделение "Нормална", при затворени врати и 

без съхранение на храна. Температурите в джобовете на вратата може да са малко по-високи от горепосочените 

температури. 

Отделение за замразяване 

Отделение за замразяване 

Джобове на вратата 
на фризера 

Джобове на вратата 
на фризера 

Хладилно отделение 

Хладилно отделение 

Джобове на вратата 

Джобове на вратата 

Отделение за зеленчуци 

Отделение за зеленчуци 

Подвижна тавичка за лед 

Рафтове на фризера 

Отделение с избираем режим 

Отделение с избираем режим 

Рафтове на фризера 

Подвижна тавичка за лед 

Бележка 

Джобове на вратата на фризера 

Джобове на вратата на фризера 

Джобове на вратата 

Джобове на вратата 

Регулируеми джобове на вратата 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бележка 

Бележка 

Инструкции за 
експлоатация 

Ако извадите щепсела от електрическата мрежа или възникне 
прекъсване на захранването и след това хладилникът се 
рестартира, визуализацията на температурата и всяка настройка ще 
се възобновят автоматично. 
Приблизително 30 секунди след края на операцията светодиодният 
индикатор изгасва. 
Реакциите на сензорния панел могат да се променят в зависимост от 
околната температура, влажността, физическото състояние на 
потребителя или експлоатационния статус на прилежащия 
електрически продукт. 
Панелът може да не реагира, ако е мокър или замърсен. 

Име и функции на дисплея 

Визуализация на температурата 

Бутон за "Задаване на темп." 

Бутон за избор на фризер/хладилник 
F: Фризер R: Хладилник 

Задаване на температурата 
Когато не съхранявате нито 

замразена храна, нито 

сладолед. 

Отделение за замразяване 

Задава
не на 
темп. 

Изберете 

Натиснете бутона 

"Темп." за задаване на 

температурата 

Натиснете бутона 

"Избор" лампата “F” 

свети. 

Хладилно отделение 

Изберете 
Задава
не на 
темп. 

Натиснете бутона 

"Избор" лампата “R” 

свети. 

Натиснете бутона 

"Темп." за задаване на 

температурата 

Други функции 

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. 
• Аларма за вратата: Информира чрез звук ПийпПийпПийп. 
• Дисплей за ЕКО аларма: Показва състоянието за отваряне на вратата 
върху контролния панел. 

Дезактивиране на Аларма и Звук 

1. Задръжте натиснат бутона 

"Избор" за 5 секунди, докато 

чуете звукът "Пийп!". 

При натискане на който и да е 

бутон няма звук (деактивиран 

звук на алармата за вратата). 

Изберете 

Пийп! 

1, 2,..5 секунди 

Пи! 

Изберете 

При доставка, алармата и звукът са на настройка "ON" (Включени). 
Ако Алармата за вратата, Дисплея за ЕКО аларма и всеки звуков сигнал на бутон са били деактивирани, хладилникът все още ще настрои 
алармата и звука на "OFF" (Изключени) дори и при прекъсване на електрозахранването или при изваждане и повторно включване на щепсела на 
захранващия кабел. 

Дисплеят показва състоянието на зададената температура. 

Дисплеят показва състоянието на зададената температура. 

Когато храната е твърде 
студена 

За нормална употреба. Когато охлаждате храна 

по-студено или по-бързо 

Студена 

(Звук “Пи") (Звук “Пи Пи”) (Звук “Пи") 

Повторно активиране на Аларма и Звук 

1. Задръжте натиснат бутона "Избор" 

за 5 секунди, докато чуете звукът 

"Пипи!". 

Когато натиснете който и да е 

бутон, има звук 

(активиран звук на алармата 

за вратата). 

Изберете 
1, 2,..5 секунди 

Изберете Пи! 

Пипи! 

За нормална употреба. При бързо приготвяне на лед или бързо 

замразяване на храни. Или, околната 

температура е висока и Фризерното 

отделение не е достатъчно студено. 

Нормалн
а 

Време за отваряне на вратата Звук аларма за врата Дисплей ЕКО аларма 

След 1 минути ПийпПийпПийп Всички светодиоди 

върху дисплея 

премигват 

След 2 минути ПийпПийпПийпПийп 

След 3 минути Пищи непрекъснато. 
 

Студена 

Нормална 

Най-студена 

Най-студена 

(Звук “Пи") (Звук “Пи Пи”) (Звук “Пи") 



 

 

Не изваждайте ледогенератора с рамката и не го завъртайте, както е показано 

на изображението, или ще го повредите. 

Не използвайте "Резервоара за лед" като тавичка за ледогенератора или ще се 

повреди. 

Изтеглете "Ледогенератора с завъртане" и налейте вода до линията "Пълен". 

След като е приготвен леда, завъртете здраво ръчката по посока на 
часовниковата стрелка и пуснете леда в "Резервоара за лед". 

Отделение за замразяване 

Приготвяне на лед 

Хладилно отделение 

Ако държите хладилника на горещо и влажно място, честото отваряне на вратата или съхраняването на много зеленчуци в него може да доведе до образуване на роса, 

което няма да повлияе на работата му. Отстранете росата с кърпа без наличие на прах. 

1. Отделение с избираем режим 

Оптимално ниво на водата 

Ледогенератор с 
завъртане 

Ръчка 

Внимание 

Ако искате да съхранявате месо или риба за по-дълъг период, моля, 

съхранявайте ги във фризерното отделение. 

Бъдете внимателни, то може да бъде замръзнало, ако тази храна е с високо 

съдържание на влага. Когато затваряте вратата на хладилника, натиснете 

чекмеджето, за да се затвори. Ако затворите вратата, докато чекмеджето 

все още е извадено, чекмеджето може да се счупи. 

Месото и рибата могат да се съхраняват в прясно състояние, преди да 

бъдат замразени. 

Зеленчуци Млечни 
продукти/месо 

Задайте ръкохватката на 

"Зеленчуци", за да 

осигурите температура, 

подходяща за зеленчуци и 

плодове 
3°C~5°C 

• Съществува управление на температурата, което може да регулира 

количеството студен въздух, навлизащ в отделението с избираем режим. 

Задайте ръкохватката на 

"Млечни продукти/Месо", за 

да осигурите температура, 

подходяща за млечни 

продукти/месо 1°C~3°C 

Чекмеджето е с достатъчно голямо пространство, за да могат деца или домашни 

любимци да пропълзят вътре. НЕ им позволявайте да си играят вътре в чекмеджето. 

2. Джоб за яйца 

Там могат да се поставят 14 яйца, като също така можете да обърнете 
задната страна, за да поставите малките предмети. 

Джоб за яйца 

Поддръжка 

Почистване (Моля, почиствайте хладилника веднъж месечно) 

1. Изключете захранващия кабел на хладилника. 

2. Извадете цялата храна. 

3. Почистете вътрешността на хладилника с кърпа. 

• Препоръчително е зацапванията да се избършат незабавно. Препоръчва се 
също трудно достъпните места на хладилника да се почистват веднъж годишно. 

• Използвайте мека кърпа, навлажнена с хладка вода за избърсване на 
зацапвания. 

За зацапвания, които трудно се отстраняват, използвайте кърпа, напоена с 
разтвор. 

• Почистете внимателно уплътнението на вратата, защото се замърсява лесно. 

4. Ако върху повърхността на измитите части останат капчици, ги избършете. 

5. Върнете всички части на оригиналните им места. 

6. Проверете и почистете захранващия щепсел, 

кабела и контакта. 

7. Включете захранващия кабел в контакта. 

Внимание 

При подмяна на лампи (светодиодни) е необходимо. Моля, свържете се с вашия дилър или 
сервизен център на Hitachi. 

Дори ако захранващия щепсел е включен веднага след 

като е бил изваден, компресорът няма да работи в 

продължение на 10 минути. Ако обаче вътрешността не 

е студена, той ще започне да работи след около 30 

секунди. 

Не използвайте следните предмети, които повреждат 

частите и боядисват: Прах за полиране, сапун на прах, 

олио, вряща вода, четка, киселина, бензин, разредител, 

алкохол и алкален препарат и др. 

Ако олиото за готвене е изцапало хладилника, моля, 

изтрийте го. (Пластмасовите части могат да бъдат 

напукани). 

3. Регулиране на рафтовете. 

Издърпайте задната част и издърпайте рафта напред. 
Поставете рафтовете на хладилника, като ги комбинирате със 
съхраняваната храна. 

Бележка 

Бележка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отстраняване на неизправности 

Сервизен център 

Когато искате да направите заявка за ремонт, моля, проверете хладилника добре съгласно 

"Отстраняване на неизправности" на страница 8. Когато все още е в необичайно състояние, моля, 

свържете се с дистрибутора или местния сервизен център на Hitachi. 

Този символен знак означава, че използваните електрически и електронни продукти не трябва да се смесват с общи битови отпадъци. 
Не се опитвайте да демонтирате системата и устройството самостоятелно, тъй като това може да има вредни ефекти върху вашето 
здраве и околната среда. Хладилниците трябва да се третират в специализирано съоръжение за третиране за рециклиране и 
оползотворяване и не трябва да се изхвърлят в потока от битови отпадъци. Моля, свържете се с монтажника, дистрибутора или 
местния орган за повече информация. 

Информация за хладилник без флуорвъглерод. 
Този хладилник, включително хладилен агент и топлоизолатор, използва въглеводород (не-флуорводород). Въглеводородът е материал, който не разкъсва 
озоновия слой и оказва много малко влияние върху глобалното затопляне. Той отчита грижата за глобалната околна среда).  
Хладилният агент R600a е запалим. Но хладилният агент е затворен херметически в охлаждащия контур и никога не изтича при нормално ползване. Ако по 
някаква причина контурът за хладилния агент бъде повреден, моля, избягвайте използване на огън и електрически продукт, отворете прозореца и 
проветрете. След това се свържете със сервизен център на Hitachi. 

Знаци за сериозно предупреждение при изхвърляне 

Циклопентан се използва в изолацията. Газовете в изолационния материал изискват специална процедура за изхвърляне. Моля, свържете се с 

местните власти по отношение на безопасното за околната среда изхвърляне на този продукт. 

Хладилникът изобщо не се 
охлажда. 

• Включен ли е захранващия кабел на хладилника по правилен начин? • Проверете ел. таблото за изгорял предпазител или 
задействан прекъсвач. 

Хладилникът не се 
охлажда в достатъчна 
степен. 

• Поставен ли е хладилникът на пряка слънчева светлина? • Разположен ли е хладилникът в близост до източници на топлина? 
• Зададена ли е температурата на "Студена"? • Поставено ли е нещо горещо в хладилника? 
• Съхраняваната храна твърде много ли е? • Вратата твърде често ли се отваря и затваря? 
• Леко ли се отваря вратата? 

Храната в хладилното 
отделение замръзва. 

• Зададена ли е температурата на "Най-студена"? 
• Поставяте ли влажна храна или зеленчуци в близост до отвора за студен въздух? Те ще бъдат замразени, ако се поставят в 
близост до отвора за студен въздух. 

Появява се 
роса. 

Върху външната 
страна. 

• Когато влажността на околната среда е твърде висока, по уплътнението на вратата може да има роса. Моля, избършете я със суха 
кърпа. 

Върху вътрешната 
страна 

Моля, избършете я със суха кърпа и моля, проверете подробностите по-долу. 
• Затворена ли е плътно вратата? • Твърде влажно ли е навън? 
• Вратата твърде често ли се отваря и затваря или се отваря за дълго време? 

От вътрешността се разнася 
миризма. 

• Съхранявате ли храна с мирис без да я увивате в фолио? 

Хладилникът е шумен. • Уверете се, че хладилникът е монтиран здраво. • Хладилникът докосва ли стената? 

 

Преди да се обадите за сервизна поддръжка, моля, проверете следните неща: 

Панелът за управление не 

реагира: 

• Вратата на отделението за охлаждане отворена ли е? Експлоатирайте след като я затворите. 
• Има ли вода или мръсотия върху панела за управление? 
• Носите ли ръкавици или лейкопласт? Докосвайте директно с пръста си.  
Докосвате ли съседен бутон? Докосвайте само по един бутон  

Панелът за управление не свети Приблизително 30 секунди след края на операцията светодиодният индикатор изгасва. 

 

Панелът за управление не реагира: 

Повърхността на 
хладилника е гореща. 

• Хладилникът е оборудван със защита против оросяване и тръби с излъчване на топлина. 
Задната и страничните плоскости може да се загреят специално при пускане или ако вратата се отваря и затваря често. 

Ако една врата е затворена, 
може да се отварят други врати. 

• Двете отделения са свързани с въздушен канал. Когато се затвори една от вратите, вратата може да се отвори от въздушното 
налягане през канала. Това е нормално явление. 

Хладилникът издава ли някакви 
необичайни шумове (звук)? 

• Звукът като от течаща или кипяща вода е звукът на охлаждащата течност (хладилния агент). 
• Идва скърцащ звук откъм отделението за съхранение. Това е звукът, породен от триене на частите поради температурно 
изменение. 

Има вълнистост и/или 

деформации по повърхността на 

вратата, отстрани и отгоре на 

хладилника. 

Лека вълнистост и/или деформации се образуват в производствения процес на хладилника. Те могат да бъдат очевидни според 

позицията на източника на светлина и/или яркостта и т.н., но няма проблем с ефективността. 

 

Това не представлява неизправност на хладилника. 

Сервизен център Тел.: 

• Merkez Servis (Servis Plus) 0216 444 44 18 

• HITACHI EUROPE A.E. 210-6837200 

 • Телефонните номера подлежат на изменение без уведомяване. 


