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Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте нашия
продукт. Надяваме се, че той ще
отговори на Вашите изисквания.
Внимателно следвайте препоръките,
изложени в тази книжка и така
Вашият уред ще работи ефикасно.
Не се колебайте да ни търсите при
необходимост. Ние винаги ще бъдем
до Вас, за да Ви сътрудничим при
нужда и за да Ви даваме полезна
информация за всички продукти с
марката “ ”.Eurolux
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Общи предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволявайте на вентилационните
отвори, в корпуса на уреда или във вградената конструкция,
да се запушат.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте механични уреди или
други средства за ускоряване на процеса на размразяване,
различни от препоръчаните от производителя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте електрически уреди
вътре в отделението за съхранение на продукти на уреда,
освен ако не са препоръчани от производителя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не повреждайте охладителния кръг.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се избегне потенциална
опасност поради нестабилност на уреда, той трябва да се
фиксира съгласно инструкциите.
� Ако уредът използва R600 като хладилен агент – можете

да научите това от етикета на охладителя – трябва да
бъдете внимателни при доставка и инсталирането на
уреда, за да избегнете повреждане на охладителните
елементи на уреда. Въпреки че R600a е екологичен и
природен газ, той е взривоопасен. В случай на теч,
причинен от повреда на охладителните елементи,
преместете хладилника от източници на открит пламък
или топлина и проветрете помещението, където е
инсталиран уреда, за няколко минути.

� По време на пренасяне и транспортиране на фризера
внимавайте да не повредите кръга на хладилния газ.

� Не съхранявайте взривни вещества, като напр. аерозолни
флакони със запалимо гориво, в този уред.

� Този уред е предназначен за употреба в домакинства и
подобни, като напр.;

-в кухни за персонал в магазини, офиси и други работни
места,
-във ферми и от клиенти в хотели, мотели и други обитаеми
помещения,

ПРЕДИ УПОТРЕБА НА УРЕДАЧАСТ 1.
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- в стаи, предлагащи нощувка и закуска;
- при кетъринг и подобни нетърговски приложения.

� Ако контактът не е подходящ за щепсела на фризера,
същият трябва да се смени от производителя, неговият
сервизен специалист или друго квалифицирано лице с
цел предотвратяване на опасности.

� Този уред не е предназначен за използване от лица
(включително деца) с нарушени физически, сетивни или
умствени способности или от такива, които нямат опит и
знания, освен ако преди това не са били инструктирани
относно начина на използване на уреда от лице,
отговорно за тяхната безопасност. Внимавайте деца да не
играят с уреда.

� Специално заземен щепсел е свързан към захранващия
кабел на хладилника. Този щепсел трябва да се използва
със специално заземен контакт , защитен с предпазител
16 ампера. Ако в дома ви няма такъв контакт, моля
потърсете оторизиран електротехник, за да Ви инсталира
такъв.

� Този уред може да се използва от деца, навършили 8-
годишна възраст и лица с ограничени физически, сетивни
или умствени способности или липса на опит и познания,
ако са наблюдавани или инструктирани относно
използването на уреда по безопасен начин и осъзнават
съществуващите рискове. Не позволявайте на децата да
си играят с уреда Почистването и поддръжката не трябва
да се извършват от деца без надзор.

� Ако захранващият кабел е повреден, същият трябва да се
смени от производителя, неговият сервизен специалист
или друго квалифицирано лице с цел предотвратяване на
опасности.

ПРЕДИ УПОТРЕБА НА УРЕДА
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Стари и повредени фризери

� Ако старият фризер има ключалка, счупете я, преди да го
изхвърлите, тъй като децата могат да попаднат в капан
вътре в уреда, което да доведе до инциденти.

� Старите хладилници и фризери съдържат изолационен
материал и хладилен агент с хлорфлуоркарбон. Поради
тази причина изхвърляйте старите хладилници, спазвайки
предписанията за опазване на околната среда.

� Моля попитайте общинските власти за изхвърлянето на
такива уреди за повторната им употреба, рециклиране и
възстановяване.

Забележки:
� Моля, прочетете внимателно ръководството за

експлоатация, преди да пристъпите към инсталация и
използване на уреда. Не носим отговорност за повреди,
възникнали вследствие на неправилна употреба на уреда.

� Следвайте всички инструкции върху уреда и тези в
ръководството за експлоатация, и дръжте ръководството
на сигурно място за разрешаване на бъдещи проблеми.

� Този уред е предназначен само и единствено за домашно
ползване и може да се използва само в домашни условия
или за предвидените цели. Не е подходящ за търговско
или общо ползване. Такова използване ще доведе до
отпадане на гаранцията на уреда и компанията ни не носи
отговорност за потенциални загуби.

� Този уред е произведен за домашно ползване и е
подходящ само и единствено за охлаждане/съхранение
на храни. Не е подходящ за търговско или общо ползване
и/или за съхранение на продукти, различни от
хранителните. Компанията ни не носи отговорност за
загуби, възникнали в следствие на неправилно
използване на уреда.

ПРЕДИ УПОТРЕБА НА УРЕДА
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Указания за безопасност

� Не използвайте контакт с няколко гнезда или
удължителен кабел.

� Не включвайте в повредени, стари или счупени
контакти.

� Не дърпайте, огъвайте или повреждайте кабела.

� Този уред е предназначен за употреба от възрастни
лица, не позволявайте на децата да си играят с уреда
или да висят на вратата.

� Не включвайте и изключвайте щепсела от контакта с
� мокри ръце, за да избегнете електрически удар!
� Не поставяйте стъклени бутилки или кутии за напитки

във фризерното отделение. Бутилките или кутийките
могат да експлоадират.

� За Ваша безопасност не поставяйте взривоопасни или
пожароопасни материали в хладилника. Поставяйте
напитките с високо алкохолно съдържание
вертикално и плътно затворени във хладиното
отделение.

� При вземане на лед от фризера , не го докосвайте с
голи ръце, тъй като може да причини ледено изгаряне
и/или порязване.

� Не докосвайте замразена храна с мокри ръце! Не
� яжте сладолед и ледени кубчета веднага след като ги
� извадите от фризерното отделение!
� Не замразявайте вече размразена храна. Това може

да е вредно за здравето, можете да получите
например хранително отравяне.

� Не покривайте тялото и горната част на хладилника с
дантела. Това влияе на работата на хладилника.

� По време на транспортиране фик сирайте
аксесоарите, за да ги предпазите от повреждане.

ПРЕДИ УПОТРЕБА НА УРЕДА
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Монтаж и работа с фризера
Преди да започнете да използвате уреда, трябва да
обърнете внимание на следните точки:
� Работното напрежение на вашия хладилник е 220-

240 V при 50Hz.
� След инсталация щепселът трябва да е достъпен.
� Когато за първи път включите уреда може да усетите

неприятна миризма. Тя ще изчезне, след като уредът
започне да изстудява.

� Преди да свържете уреда към електрическата мрежа
се уверете , че напрежението ок азано на
и н ф о р м а ц и о н н а т а т а б ел к а о т г о в а р я н а
напрежението на електрическата система в дома.

� Поставете щепсела в контакт с ефективна заземена
връзка. Ако контактът не е заземен или щепселът не
съвпада, съветваме ви да се обърнете към
квалифициран електротехник.

� Уредът трябва да бъде включен в правилно
инсталиран контакт . Електрозахранването (AC) и
напрежението в контакта трябва да отговаря на
данните, посочени върху информационната табелка
на уреда (табелката е разположена от вътрешната
лява страна на уреда).

� Не носим отговорност за повреди, възникнали
поради незаземено използване.

� Поставете хладилника на място, което не е изложено
на пряка слънчева светлина.

� Уредът никога не трябва да се използва навън или да
се оставя под дъжда.

� Уредът трябва да е на разстояние най-малко 50 см от
печки, газови печки и нагреватели, и трябва да бъде
най-малко на 5 см. от електрически уреди.

� Ако уредът е поставен в непосредствена близост до
дълбок фризер, трябва да има поне 2 см. между
двата уреда, за да се предотврати образуване на
влажност по

� външната повърхност.
� Не поставяйте тежки уреди върху уреда.
� Преди употреба, почистете уреда основно, особено

вътрешността (вижте „Почистване и поддръжка”).

ПРЕДИ УПОТРЕБА НА УРЕДА
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� Процедурата за инсталация в кухненския шкаф е
описана в ръководството за инсталация. Уредът е
предназначен само за употреба в подходящи кухненски
шкафове.

� Регулируемите предни крачета трябва да се настроят
на подходяща височина, за да може хладилника да
работи стабилно и ефективно. Можете да регулирате
крачетата, завъртайки ги по посока на часовниковата
стрелка (или в обратна посока). Това трябва да се
направи преди да заредите фризера с храна.

� Преди да използвате хладилника, избършете всички
части с топла вода, в която сте добавили чаена лъжичка
натриев бикарбонат, и след това изплакнете с чиста
вода и подсушете. Поставете всички части, след като
почистите.

� Инсталирайте пластмасовата пластина за корекция на
разстоянието (частта с черни решетки в задната част),
завъртайки я на 90°, за да не позволите на кондензатора
да докосва стената.

�

Преди да използвате хладилника

� След като е включен за първи път или след
транспортиране, дръжте хладилника в изправено
положение в продължение на 3 часа и го включете след
т о в а , з а д а г а р а н т и р а т е е ф е к т и в н о т о м у
функциониране. В противен случай може да повредите
компресора.

� В хладилника може да има миризма, когато го включите
за първи път; миризмата ще изчезне, когато
хладилникът започне да охлажда.

ПРЕДИ УПОТРЕБА НА УРЕДА
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1. Стъргалка за лед
2. Форма за лед
3 Врата на фризерното отделение
4. Индикатор за отворена/затворена
врата на фризера
5. Хладилен рафт
6. Капак на отделението за свежи
плодове и зеленчуци

7. Отделение за свежи плодове и
зеленчуци
8. Кутия на термостата
9. Рафт за бутилки
10. Рафт за масло и сирене
11. Държач за яйца
12. Бутон за Вкл./Изкл. на
осветлението
13. Осветление на хладилника

Тази презентация е само за информация за частите на уреда.
Частите могат да варират в зависимост от модела.

КОМПОНЕНТИ НА УРЕДА И
ОТДЕЛЕНИЯТА
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Важна забележка: Не се опитвайте да въртите копчето зад позиция 1,
защото това ще доведе до спиране работата на уреда. Термостатът
автоматично регулира вътрешната температура на хладилното и
фризерното отделение. Чрез завъртане на копчето от позиция 1 на 5
може да се постигне по-ниска температура.
� За краткосрочно съхранение на храна във фризерното отделение

можете да поставите копчето между минимална и средна позиция
(1-3).

� За дългосрочно съхранение на храна във фризерното отделение
можете да поставите копчето на средна позиция (3-4).

� Имайте предвид; температурата на околната среда,
температурата на прясно съхраняваната храна и колко често се
отваря вратата оказва влияние върху температурата в хладилното
и фризерното отделение. Ако е необходимо, сменете
температурната настройка.

� Когато включите уреда за първи път, в идеалния случай, трябва да
го оставите да работи празен в продължение на 24 часа, като през
това време не отваряте вратата. Ако трябва да го използвате
незабавно, опитайте се да не поставяте вътре твърде много храна.

� Ако уредът е изключен или щепселът е изваден от контакта, трябва
да изчакате поне 5 минути, преди да го включите отново, за да
избегнете повреждане на компресора.

� ХЛАДИЛНИЦИ (с 4 звезди): Фризерът на хладилника охлажда до -
18oC и по-надолу.

КАК ДА РАБОТИТЕ С УРЕДАЧАСТ .3
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Аксесоари

Индикатор „Отворена врата”

Индикаторът «Отворена врата» на дръжката показва дали
вратата е правилно затворена или все още е отворена.
Ако индикаторът е червен, това означава, че вратата все
още е отворена.
Ако индикаторът е бял това означава, че вратата е
затворена правилно.
Имайте предвид, че вратата на фризера трябва винаги да е
затворена. Това ще предпази хранителните продукти от
размразяване; ще предотврати образуването на лед и
скреж вътре във фризера и ненужното увеличение на
електропотреблението.

Правене на кубчета лед;

Формичка за лед

Напълнете формичката за лед с вода и я поставете във
фризерното отделение.
След като водата се превърне в лед, можете да огънете
формичката, както е показано по-долу, за да извадите
кубчетата лед.

Пластмасова стъргалка
След определен период от време по някои части на
фризерното отделение се образува лед. Ледът, образувал
се във фризерното отделение, трябва периодично да се
отстранява. Ако е необходимо, използвайте включената в
доставката пластмасова стръгалка. Не използвайте остри
метални предмети. Те могат да прободат охладителния
кръг и да причинят непоправими щети на уреда.

КАК ДА РАБОТИТЕ С УРЕДА
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Изключете уреда от захранването преди почистване.

Никога не почиствайте уреда под течаща вода.

Хладилното отделение трябва да се почиства периодично с
разтвор от сода бикарбонат и хладка вода.

Можете да избършете вътрешната и външна
страна с мека кърпа или гъба с топла
сапунена вода.

Почиствайте аксесоарите отделно със сапун и
вода. Не ги поставяйте в миялната машина.

Не използвайте абразивни продукти, разтворители и
сапуни. След измиване, изплакнете с чиста вода и
подсушете внимателно . След прик лючване на
почистването, включете отново щепсела в контакта със сухи
ръце.

Кондензаторът трябва да се почиства с четка най-малко
веднъж годишно с цел пестене на електроенергия и
увеличаване на ефективността.

ЧАСТ .4
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� Размразяването се извършва автоматично в хладилника по време
на работа; размразената вода се събира в изпарителната тавичка и
оттам се изпарява напълно автоматично.

� Отворът за оттичане на размразената вода трябва да се почиства
периодично с пробката за източване, за да се предотврати
събирането на вода на дъното на хладилника.

� Освен това в отвора за източване можете да сипете половин чаша
вода, за да почистете отвътре.

Фризерно отделение;
Ледът, образувал се във фризерното отделение, трябва периодично
да се отстранява. (Използвайте включената в доставката
пластмасова стъргалка) Фризерното отделение трябва да се почиства
така както хладилното отделение, с размразяване поне два пъти
годишно.

За тази цел;
� В деня преди размразяване, поставете термостата в позиция “5”, за

да замразите напълно храната.
� По време на размразяването, замразените храни трябва да се

опаковат в няколко слоя хартия и да се съхраняват на хладно
място. Неизбежното увеличаване на температурата ще съкрати
времето им за съхранение. Не забравяйте да използвате тези
храни в рамките на относително кратък период от време.

� Поставете термостата в позиция «.» или изключете уреда от
контакта; оставете вратата отворена до пълното размразяване.

� За да ускорите процеса на размразяване, във фризера можете да
поставите една или повече купички с топла вода.

� Внимателно подсушете вътрешността на уреда и поставете
термостата в позиция „MAX” („МАКС.”).
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Смяна на крушката

При смяна на крушката на хладилника;

1. Издърпайте щепсела от контакта.
2. Натиснете куката в предната част на капака на
крушката, както е показано на Фигура 1 и
демонтирайте капака на крушката.
3. Сменете крушката с нова с мощност не повече
от 15 W.
4. Поставете отново капака и изчакайте 5 минути,
преди да включите щепсела в контакта.
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Хладилно отделение
� Хладилното отделение се използва за съхранение на прясна храна

за няколко дни.
� Не поставяйте храната така че да опира в задната стена на

хладилното отделение. Оставете малко пространство около
храната, за да позволите циркулация на въздуха.

� Не поставяйте гореща вода или изпаряваща се течност в
хладилника.

� Винаги съхранявайте храната в кутии или опакована.
� За да се намали влажността и за да се избегне образуването на

скреж, никога не поставяйте незапечатани съдове в хладилника.
� Всякакъв вид месо, увито в пакети, е препоръчително да се поставя

върху стъклото на рафта, точно над отделението за зеленчуците,
където въздухът е по-студен.

� Можете да поставите плодовете и зеленчуците в отделението за
свежи плодове и зеленчуци без да ги опаковате.

� За да не позволите на студения въздух да излезе, опитайте се да не
отваряте вратата твърде често и не я оставяйте отворена за дълго
време.

Фризерно отделение
� Фризерът се използва за замразяване на прясна храна и за

съхранение на замразени храни за периода, посочен върху
опаковката, както и за производство на кубчета лед.

� За замразяване на прясна храна; правилно опаковайте прясната
храна, т.е. опаковката трябва да е добре обезвъздушена и не
трябва да тече. Идеални за тази цел са специалните торбички,
алуминиевото фолио (висок клас, при съмнение опаковайте
двойно), полиетиленови торбички или пластмасови кутии.

� При замразяване на храна; максималното количество прясна
храна (в кг.), която може да се замрази за 24 часа, е указано на
етикета на уреда.

� За максимална работа на уреда с цел достигане на максималния
капацитет на замразяване поставете термостата в позиция '4',
когато поставяте прясна храна за съхранение във фризера.

� След поставяне на прясната храна за съхранение, 24 часа на бързо
замразяване са достатъчни. След 24 часа, изключете функцията за
бързо замразяване.

СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНА В УРЕДАЧАСТ .5
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� Внимание; С цел пестене на електроенергия, при замразяване на
малко количество храна, функцията за бързо замразяване може да
се изключи.

� Не позволявайте на прясната храна, която трябва да се замразява,
да влиза в контакт с вече замразената храна.

� Върху пакета винаги отбелязвайте датата и съдържанието на
пакета и не надвишавайте определения срок за съхранение.

� В случай на прекъсване на електрозахранването или
неизправност, фризерното отделение ще поддържа температура,
достатъчно ниска за съхранението на хранителните продукти.
Освен това избягвайте да отваряте вратата с цел понижаване на
показването на температурата във фризерното отделение.

� Максималното количество прясна храна, което може да се зареди
във фризера в рамките на 24 часа, е указано на фирмената табелка
(вижте „Капацитет на замразяване”).

� Никога не поставяйте топла храна във фризерното отделение.
� При покупка или съхранение на замразени продукти; уверете се, че

опаковката не е повредена.
� Времето на съхранение и препоръчителната температура на

съхранение на замразени храни са указани на опаковката. За
съхранение и използване следвайте инструкциите на
производителя. Ако няма информация, храната не трябва да се

� съхранява повече от 3 месеца.
� Поставете замразената храна във фризерното отделение

възможно най-скоро след нейното закупуване.
� След размразяване на храната, същата не трябва да се замразява

отново и трябва да се сготви възможно най-бързо.
� При произвеждане на ледени кубчета, напълнете формичката за

лед с вода и я поставете във фризерното отделение. След като
водата се превърне в лед, можете да огънете формичката, както е
показано по-долу, за да извадите кубчетата лед.

СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНА В УРЕДА
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� Оригиналната опаковка и стиропора могат да се запазят
за повторно транспортиране (по желания).

� Трябва да фиксирате хладилника с подпора, залепващи
ленти или здрави въжета и да следвате инструкциите за
транспортиране върху опаковка за повторен транспорт.

� Демонтирайте подвижните части (рафтове, аксесоари,
отделения за зеленчуци и т.н.) или ги фиксирайте в
хладилника срещу удари, като използвате ленти по
време на повторното позициониране и транспортиране.

� Носете фризера в изправено положение.

ЧАСТ .6

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Монтажни елементи
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Ако хладилникът ви не работи, това може да се дължи на
незначителен
проблем, затова проверете следното.

Ако уредът не работи;
Проверете дали;
� Няма прекъсване на електрозахранването,
� Щепселът не е вкаран правилно или е хлабав,
� Термостатът е в позиция “.”,
� Контактът е дефектен. За да проверите това, включете друг уред,

за който сте сигурни, че работи, в същия контакт.

Уредът не работи добре;
Проверете дали;
� Не сте претоварили уреда,
� Вратите не са затворени добре,
� В кухнята няма достатъчно въздуховоди, както е указано в

ръководството за инсталация.

Ако има шум;
� Охладителният газ, който циркулира в охладителния кръг, може да

издава лек шум (бълбукащ звук), дори когато компресорът не
работи. Не се притеснявайте, това е нормално. Ако звуците са
различни, проверете дали;

� Уредът е инсталиран според указанията в ръководството за
инсталация.

� Предметите върху уреда вибрират.

Ако в долната част на хладилника има вода;
Проверете дали;
� Дренажният отвор за размразената вода не е запушен

(използвайте пробката за източване, за да почистите отвора).

Ако вратата не се отваря и затваря правилно:
� Пречат ли пакетите с храна на затварянето на вратата?
� Правилно ли са поставени вратите на отделенията, рафтовете и

чекмеджетата?
� Дали уплътненията на вратите са повредени или износени?
� Инсталиран ли е хладилника на равна повърхност?

ЧАСТ .7 ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА
СЛЕДПРОДАЖБЕНИЯ СЕРВИЗ
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Ако хладилникът не изстудява достатъчно;

� Уредът е проектиран за работа в интервалите на температурата на
околната среда, указана в стандартите според класа, посочен на
информационната табелка. С оглед поддържане на добра
ефективност на охлаждане, не е препоръчително да
експлоатирате уреда извън указания температурен диапазон.

Препоръки

� С цел увеличаване на пространството и подобряване на външния
вид, «охлаждащата секция» е разположена от вътрешната страна
на задната стена на хладилното отделение. Когато компресорът
работи, тази стена се покрива със скреж и водни капки. Не се
притеснявайте. Това е нормално. Уредът трябва да се размразява,
само ако на задната стена се образува прекалено дебел пласт лед.

� Ако уредът няма да се използва за продължителен период от време
(напр. по време на лятната ваканция), поставете термостата в
позиция “.”. Размразявайте и почиствайте хладилника, оставяйки
вратата отворена, за да се предотврати образуването на плесен и
неприятна миризма.

Информация за съответствие

� Уредът е проектиран в съответствие с EN15502, IEC60335-1 /
IEC60335-2-24, 2004/108/EC стандартите.

ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА
СЛЕДПРОДАЖБЕНИЯ СЕРВИЗ
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1. Инсталирайте уреда в хладно, добре вентилирано помещение, но
не на пряка слънчева светлина и не в близост до източници на топлина
(радиатор, печка и т.н.). В противен случай използвайте
изолационна плоча.

2. Оставете топлата храна и напитките да се изстудят извън уреда.

3. При размразяване на дълбоко замразена храна, я оставетев
хладилното отделение. Ниската температура на замразените храни
ще помогне за охлаждане на хладилното отделение, когато
се размразяват. Това ще доведе до пестене на електроенергия. Ако
замразената храна се извади, това ще доведе до загуба на
електроенергия.

4. Напитките трябва да се покрият, преди да се оставят в хладилника.
В противен случай влажността в уреда ще се увеличи. Работното
време ще се удължи. Покритите напитки и течности ще запазят
аромата и вкуса си.

5. При поставяне на храни и напитки в хладилника, отворете вратата
за възможно най-кратко време.

6. Дръжте затворени капаците на различните температурни
отделения в хладилника (отделението за плодове и зеленчуци,
отделението за охлаждане и т.н.).

7. Уплътнението на вратата трябва да е чисто и еластично. Заменете
уплътнението, ако е износено.

СЪВЕТИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯЧАСТ .8
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