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Инструкциите за експлоатация се отнасят за няколко модела. Може да 
има различия.
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Предупреждение; Риск от пожар/запалими материали
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Общи предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Погрижете се вентилационните 

отвори около уреда или в мястото му на вграждане, да са 
свободни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте механични 
устройства или други средства за ускоряване процеса на 
размразяване, различни от тези препоръчани от 
производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте електрически 
уреди в отделението за съхранение на харна на уреда, 
освен ако не са от препоръчван оп производителя тип.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не повреждайте веригата за 
хладилен агент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете опасности поради 
нестабилност на уреда, той трябва да бъде фиксиран в 
съответствие с инструкциите.

ВНИМАНИЕ: Когато поставяте уреда, се уверете се, че 
захранващият кабел не е притиснат или повреден.

ВНИМАНИЕ: Не поставяйте много портативни гнезда 
или портативни захранващи устройства на задната страна 
на устройството.
• Ако уредът използва R600а като хладилен агент (можете 

да научите тази информация от етикета на охладителя) 
трябва да внимавате по време на транспортирането и 
инсталирането, за да предотвратите повреда на елементите 
на охладителя. Освен това R600a е безопасен за околната 
среда и неутрален газ. Тъй като той е експлозивен, в случай 
на течове поради повреда на елементите на охладителя, 
преместете своя хладилник далеч от открит пламък или 

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДАРАЗДЕЛ -1
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източници на нагряване и проветрете стаята, където се 
намира уредът за няколко минути.

• При пренасяне и позициониране на хладилника, пазете от 
повреда веригата на газовия охладител.

• Не съхранявайте взривоопасни вещества, като аерозоли 
и запалими вещества в уреда.

• Продуктът е предназначен само за домашна употреба, в 
зони като:

 - кухненски зони в магазини, офиси и други работни 
среди.

 -  ферми и клиенти в хотели, мотели и други среди от 
жилищен тип

 - места, предлагащи легло и закуска;
 - кетъринг и подобни приложения, без отдаване под наем

• Ако контактът не съответства на щепсела на хладилника, 
трябва да бъде сменен от производителя, негови 
представители по поддръжката, или лица с подобен опит 
и квалификация, за да се избегнат рискове.

• Специално заземен проводник е свързан към захранващия 
кабел на хладилника. Този щепсел трябва да бъде 
използван в специално заземен контакт от 16 ампера. Ако 
в къщата няма такъв контакт, моля нека упълномощен 
електротехник монтира такъв.

• Този уред може да се използва от деца на 8 години и 
по-големи, включително лица с ограничена физически, 
двигателни или умствени възможности, или без опит и 
познания в безопасното използване на уреда, или без 
познания за рисковете, САМО ако са под наблюдение от 
по-възрастно (инструктирано) лице.

• Хладилните уреди могат да се използват от деца 
на възраст от 3 до 8 години. Уредите не може да се 
почистват или поддържат от деца, уредите не може 
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да се използват от много малки деца (възраст 0-3 
години), малките деца (възраст 3-8 години) не може да 
използват безопасно уредите, освен ако не го правят под 
наблюдението на възрастен, по-големи деца (възраст 
8-14 години) и лица с увреждания могат да използват 
уредите безопасно след като са получили подходящото 
наблюдение или указания относно употребата на 
дадения уред. Лица със сериозни увреждания не могат 
да използват уредите безопасно, освен ако не им бъде 
осигурено продължително наблюдение.

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да 
бъде сменен от производителя, негови представители по 
поддръжката, или лица с подобен опит и квалификация, за 
избягване на рискове.

• Този уред не е предназначен за използване на височини 
над 2000 м.

С оглед избягване на замърсяването на храната, моля, 
спазвайте следните указания:
• Отварянето на вратата за продължителни периоди от 

време може да доведе до значително увеличаване на 
температурата в отделенията на уреда.

• Почиствайте редовно повърхностите, които влизат в 
контакт с храна и достъпни дренажни системи.

• Съхранявайте суровите месо и риба в подходящи 
контейнери в хладилника, за да не бъдат в контакт с или 
да капят върху други храни.

• Отделенията за замразяване с две звезди са подходящи за 
съхранение на предварително замразени храни, сладолед 
и за правене на лед.

• Отделенията с една, две и три звезди не са подходящи за 
замразяване на пресни храни.
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• Ако хладилният уред ще бъде оставен празен за дълго, 
трябва да го изключите, размразите, почистите, подсушите 
и да оставите вратата отворена, за да предотвратите 
образуване на плесен в уреда.

Наличен е диспенсър за вода
• Почиствайте контейнерите за вода, ако не са били 

използвани в продължение на 48 ч; изплакнете системата 
за вода, свързана с водоснабдителната мрежа, ако не е 
била използвана за източване на вода в продължение на 
5 дни.
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Информация за безопасност
• При пренасяне и позициониране на хладилника, пазете от повреда контура 

на охлаждащия агент.
• Ако старият ви хладилник има блокировка или ключалка, отстранете я, 

тъй като децата могат да се заключат от вътрешната страна и да настъпи 
инцидент.

• Старите хладилници и фризери съдържат изолационен материал и 
хладилен агент с CFC. Затова трябва да се внимава да не се замърсява 
околната среда чрез депозиране на старите хладилници, като се спазват 
местните нормативни изисквания.

ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ
• Моля, прочетете внимателно инструкциите преди да монтирате или 

използвате уреда. Не носим отговорност за повреди, възникнали поради 
незаземено използване.

• Спазвайте всички инструкции в указанието на уреда и съхранявайте 
ръководството на безопасно място за справка при евентуални проблеми и 
неизправности в бъдеще.

• Продуктът е предназначен само за кухненска употреба, и съхраняване на 
хранителни продукти. Той не е подходящ за търговска употреба, тъй като 
това ще анулира гаранцията.

Горната маркировка отговаря на Директивата за депозиране 
на електрическо и електронно оборудване 2012/19/EC (WEEE). 
Маркировката показва, че оборудването НЕ трябва да се депозира, 
включително всички използвани батерии, в общи сметища, а трябва 
да се прилага система за събиране и рециклиране. Ако батериите или 

акумулаторите, включени в оборудването, са маркирани със символ Hg, Cd, 
или Pb, това означава, че съдържат тежки метали над 0.0005% Живак, над 
0.002% Кадмий, или над 0.004% Олово.

Предупреждения безопасността
• Не използвайте повече от един разклонител или удължител.
• Не използвайте повредени, износени или стари щепсели.
• Не дърпайте, не огъвайте и пазете от повреда кабела.

• Този уред е предназначен за употреба от възрастни, не 
позволявайте на деца да си играят с уреда и не ги оставяйте 
да се увесват на вратата.
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• Не включвайте и не изключвайте от контакта с мокри ръце, за 
да предотвратите електрически удар!

• Не поставяйте стъклени бутилки или контейнери с напитки във 
фризерното отделение. Бутилките и контейнерите (кенове) 
може да експлодират.

• Не поставяйте експлозивни или възпламеними материали 
във вашия хладилник за ваша безопасност. Поставяйте във 
фризерното отделение бутилки с питиета с високо алкохолно 
съдържание вертикално и като ги затваряте плътно.

• Когато вземате лед от фризерното отделение, не го докосвайте, 
ледът може да причини изгаряния и/или срязвания.

• Не пипайте замразени продукти с мокри ръце! Не яжте сладолед и 
кубчета лед незабавно след като сте ги извадили от фризерното отделение!

• Не замразявайте повторно замразени продукти, след като сте ги размразили. 
Това може да причини здравни проблеми като хранително отравяне.

• Не покривайте корпуса или горната страна на хладилника с покривка. Това 
ще повлияе на характеристиките на хладилника.

• По време на транспорт, фиксирайте аксесоарите във хладилника, за да 
предотвратите повреждането им.

Монтиране и експлоатация на вашия хладилник
Преди да започнете да използвате своя хладилник, вие трябва да обърнете 
внимание на следното:
• Работното напрежение за вашия хладилник е 220-240 V при 50Hz.
• Не трябва да използвате адаптер.
• Не носим отговорност за щети в следствие на използване на уреда без 

заземяване.
• Поставете хладилника си на място, където няма да бъде изложен на 

директна слънчева светлина.
• Вашият уред трябва да бъде поне на 50 см от готварски печки, газови фурни 

и нагревателни уреди, и трябва да бъде поне на 5 см от електрически фурни.
• Вашият хладилник никога не трябва да бъде използван на открито или да 

бъде оставян под дъжда.
• Когато хладилникът бъде поставен до фризер за дълбоко замразяване, 

между тях трябва да има поне 2 см, за да се предотврати овлажняването на 
повърхностите им.

• Не поставяйте тежки уреди върху уреда.
• Не поставяйте предмети върху хладилника и го монтирайте така, 

че да има разстояние от поне 15 см над горната му част.
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Информация за охлаждаща технология от ново поколение
Хладилниците с фризери с охлаждаща технология от ново 
поколение имат различна работна система от статичните 
хладилници с фризери. При обикновените хладилници с 
фризери, влажен въздух влиза във фризера и от храните 
се отделят водни пари, които се превръщат в скреж в 
отделението на фризера. За да се разтопи този скреж, 
или с други думи да се размрази, фризерът трябва да се 
изключи от захранването. За да се поддържат студени 
храните по време на размразяването, потребителят трябва 
да съхранява храната на друго място и да почисти останалия 
лед и натрупания скреж.
Ситуацията е напълно различна при отделения на фризери, 
оборудвани с охлаждаща технология от ново поколение. 
С помощта на вентилатор в отделението на фризера духа 
студен и сух въздух. Като резултат от студения въздух, който 
духа лесно през отделението - дори в пространството между 
стелажите - храните замръзват равномерно и правилно. И 
няма да се образува скреж.   

РАЗЛИЧНИ ФУНКЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИРАЗДЕЛ -2

• Регулируемите предни крака трябва да бъдат регулирани, за да се уверите, 
че уредът е нивелиран и стабилен. Вие можете да регулирате краката като 
ги завъртите по часовниковата стрелка (или в обратна посока). Това трябва 
да бъде направено преди поставянето на храна във хладилника.

• Преди да използвате хладилника, избършете всички вътрешни повърхности 
и отделения с разтвор на чаена лъжичка сода бикарбонат и топла вода, а 
след това измийте с чисто вода и подсушете. След почистване поставете 
обратно всички вани и компоненти.

• Монтирайте пластмасовият дистанционен водач (частта 
с черни пластини отзад) като го завъртите на 90°, както е 
показано на фигурата, за да предотвратите докосването на 
стената от кондензатора.

• Хладилникът трябва да бъде поставен срещу стена със 
свободно разстояние над 75 мм.

Преди да използвате вашия Хладилник и фризер
• При първоначално пускане, или след транспорт, уредът 

трябва да бъде във вертикална позиция поне 3 часа преди 
да го включите към мрежата. В противен случай, вие може да 
повредите компресора.

• Вашият хладилник може да излъчва миризма, когато бъде включен за първи 
път; миризмата ще изчезне след като той започне да охлажда.



BG -11-

Конфигурацията в хладилното отделение ще бъде почти същата като в 
отделението на фризера. Въздухът, излизащ от вентилатора, който се намира 
в горната част на хладилното отделение се охлажда, когато преминава през 
разстоянието зад въздуховода. Същевременно въздухът се издухва навън през 
отворите на въздуховода, затова процесът на охлаждане приключва успешно 
в хладилното отделение. Отворите върху въздуховода са проектирани за 
равномерно разпределение на въздух в отделението.
Тъй като никакъв въздух не преминава между фризера и хладилното 
отделение, миризмите не се смесват. 
В резултат на това Вашият фризер с охлаждаща технология от ново поколение 
се използва лесно и Ви предлага голям обем и естетичен външен вид.
Дисплей и панел за управление

C
o

8 6 5 4 2

Индикатор за зададеното ниво на термостата

Това е индикатор за режим 
„Икономичен“

Това е индикатор за режим 
„Супер охлаждане“

Бутон „НАСТРОЙКИ“
Бутон за светлинен 

индикатор

Работа с хладилника

Настройки за температурата на охладителя 
• Стойността за първоначалната вътрешна температура на настройките на 

индикатора на охладителя е 6 oC. 
• Натиснете бутона за настройки веднъж и зададената стойност ще започне 

да мига.
• Ако продължавате да натискате бутона за настройки, ще бъде избрана по-

ниска температура. (8, 6, 5, 4, 2, „super“ и „еcо“) 
• Ако не се натисне бутон до 1 секунда, вашият избор ще бъде зададен и ще 

примига 3 пъти. Зумерът ще издаде двукратен сигнал.
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• Стойността за температурата, избрана преди режима „Супер охлаждане“ 
или режима „Икономичен“, който е активиран, ще остане същата, когато 
сесията на режима е изтекла или е прекъсната. Уредът продължава да 
работи при тази температурна стойност.

Режим супер охлаждане  (super)
Как да се използва? 
Натиснете бутона за настройки, докато символът на супер охлаждане 
се покаже на екрана. Зумерът ще издаде двукратен сигнал. Режимът е 
зададен. 

При този режим: 
• Режимът „Икономичен“ не може да бъде избран. 
• Режимът „Супер охлаждане“ може да бъде прекъснат с една и съща 

избрана операция.

Режим „Икономичен“ (eco)
Как да се използва? 
Натиснете бутона за настройки, докато на екрана се покаже символът на 
еко режима. Зумерът ще издаде двукратен сигнал. Режимът е зададен. 

При този режим: 
• Може да бъде избран режима „Супер охлаждане“. Режим 'икономичен' се 

отменя автоматично, а се активира избрания преди това режим. 
• Режимът „Еко“ може да бъде прекъснат с една и съща избрана операция.

Аларма за отворена врата
Ако вратата на хладилника или фризера е отворена повече от 2 минути, от 
уреда ще се чуе „бийп, бийп”.
Предупреждения относно температурните настройки
• Препоръчително е при външни температури, по-ниски от 10°C да не се 

работи с хладилника.
• Температурните настройки трябва да бъдат направени съобразно честотата 

на отваряне на вратата, количеството на съхраняваната храна, външната 
температура и разположението на хладилника.

• За да сте сигурни, че хладилникът е напълно охладен, след първоначалното 
му включване го оставете да работи до 24 часа без прекъсване, в зависимост 
от външната температура. Докато трае охлаждането не отваряйте вратите и 
не поставяйте храна вътре. 

• Хладилникът има вградена функция за петминутно забавяне, предназначена 
за предпазване на компресора от повреди. Тя се задейства при изключване 
и включване в електрическата мрежа (например при спиране на тока). 
Хладилникът ще започне да работи нормално след 5 минути. 
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• Хладилникът е предвиден за работа при външни температури, в съответствие 
със стандартите на климатичния клас, посочен върху информационния 
етикет. От гледна точна на оптимална ефективност на охлаждане не се 
препоръчва работа на уреда, в случай че външната температура е извън 
посочения диапазон.

• Този уред е предназначен 
за употреба при външни 
температури между 16 °C - 
38 °C.

Климатичен клас Външна температура °C
T Между 16°C и 43°C

ST Между 16°C и 38°C
N Между 16°C и 32°C

SN Между 10°C и 32°C

Важни инструкции за инсталиране
Този уред е създаден да работи при тежки климатични условия и се захранва 
с технология „Freezer Shield“, която гарантира, че замразената храна във 
фризера няма да се размрази дори ако температурата на околната среда 
спадне до -15 °С. По този начин можете да вградите уреда си в неотоплено 
помещение без да се притеснявате, че замразената храна във фризера ще се 
развали. Когато температурата на околната среда се нормализира, можете да 
продължите да използвате уреда както обикновено.
Аксесоари
Табла за лед 
• Напълнете таблата за лед с вода и поставете във фризерната част.
• След пълното образуване на леда можете да извъртите таблата по показания 

по-долу начин, за получаване на ледените кубчета. 

Фризерно отделение
Фризерното отделение позволява регулярно съхранение на храни.

Отстраняване на фризерната вана;
• Издърпайте изцяло ваната
• Издърпайте предната част на ваната 

нагоре и навън

За да я затворите, извършете горните 
действия в обратен ред.

Забележка: Винаги използвайте 
дръжката на ваната когато я 

изваждате или поставяте.
кошница на фризера
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Стелаж за изстудяване
При съхранение на храната в 
отделението за изстудяване, вместо в 
хладилното отделение или фризера, 
свежестта, вкусът и свежият й вид се 
запазват по-дълго. Ако стелажът за 
изстудяване се замърси, го извадете и го 
измийте с вода.
(Водата замръзва при 0 °C, но храните, 
съдържащи сол или захар, се нуждаят от 
по-ниски температури на замръзване.)
Обикновено отделението за изстудяване се използва за сурова риба, ориз и 
т.н.
Не поставяйте вътре храни, които искате да замразите или форми 
за приготвяне на ледени кубчета.

Изваждане на стелажа на отделението за изстудяване:
• Издърпайте стелажа на отделението за изстудяване към Вас, като го 

плъзнете по релсите.
• Издърпайте стелажа на отделението за изстудяване нагоре от релсите, за 

да го извадите.

Стелаж за 
изстудяване

Регулатор на влажността
В затворено положение регулаторът на 
влажността позволява съхранението на пресни 
плодове и зеленчуци за по-дълъг период.
В случай че контейнерът за плодове и 
зеленчуци е изцяло запълнен, освежителят 
в предната му част трябва да бъде отворен. 
По този начин въздухът и нивото на влажност 
в контейнерите за плодове и зеленчуци ще 
бъдат контролирани, а срокът на годност на 
съхраняваните продукти ще се увеличи.
Ако видите следи от конденз върху стъкления 
стелаж, трябва да поставите регулатора на 
влажността в отворено положение.

Регулатор на влажността

(при някои модели)

(при някои модели)
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Регулируем стъклен рафт
Механизмът на регулируемия стъклен рафт осигурява повече пространство и 
лесно движение.

• За да сгънете стъкления стелаж, го 
натиснете. (фиг.1)
• Можете да поставите хранителните 
продукти в освободеното пространство. 
(фиг.2)
• За да върнете стелажа в нормално 
положение, го издърпайте към себе си. 
(фиг.1)

(при някои модели)

Регулируем рафт за врата
Могат да се направят шест различни настройка на 
височината, за да се предостави необходимото място 
за съхранение, благодарение нарегулируемия рафт за 
вратата.
За да промените позицията на регулируемия рафт на 
вратата: задръжте долната част на рафта и дръпнете 
бутоните отстрани на рафта за врата, по посока на 
стрелката (фиг.1)
Позиционирайте рафта на височината, която желаете, като 
го местите нагоре и надолу.
След като намерите позицията, на която искате рафта за 
врата, за да го закачите, освободете бутоните отстрани 
на рафта (фиг.2). Преди да освободите рафта за врата, 
повдигнете го нагоре и надолу, за да се уверете, че е 
фиксиран за вратата.
Забележка: Преди да местите рафта на врата, когато на него има продукти, 
трябва да го държите, като придържате дъното му. В противен случай, поради 
теглото на продуктите, рафтът може да излезе от релсите и да падне. Така 
може да доведе до повреда на рафта или на релсите на вратата.

фиг. -2

фиг.-1

(при някои модели)

фиг. -1 фиг. -2

Визуалните и текстови описания в раздела за аксесоари могат да се 
различават в зависимост от модела.
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Диспенсър за вода (ако е наличен)
Монтиране на групата на водния резервоар

Поставете водния резервоар във вдлъбнатините на пластмасата на 
вратата по посока на стрелката.

След като наклоните водния резервоар за монтиране, го натиснете 
надолу, за да прилегне във вдлъбнатините на пластмасата на вратата.

Добавете своите напитки през горния капак на водния резервоар.

Задръжте нагоре страничните фиксиращи капаци, за да отделите 
капака на водния резервоар.

За да сервирате напитка, натиснете леко лоста на клапана.
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Пълнене на водния резервоар
• Свалете горния капак на водния резервоар.
• Напълнете резервоара с вода.
• Поставете обратно горния капак на водния резервоар.

Внимание
• Не използвайте диспенсъра за вода за нищо друго освен за вода. 
• Ако оставите вода в резервоара за дълъг период, тя може да придобие 

миризма. В такъв случай почистете резервоара и продължете да го 
използвате.

• Почистете водния резервоар, преди да го използвате за пръв път.

Почистване на водния резервоар
• Повдигнете водния резервоар.
• Свалете капака на резервоара, като задържите нагоре страничните 

фиксиращи капаци.
• Почистете резервоара с топла вода и сглобете отново отстранените части.

Прибиране на водния резервоар
• Монтирайте водния резервоар, както е показано.
• При монтиране внимавайте кранът и отворът да съвпаднат един с друг. 
• Водата може да не тече плавно, ако резервоарът не е поставен на правилното 

място. Проверете също дали уплътненията са монтирани правилно. 
Тава за капки
• Погрижете се водата да не спада под минималното ниво на повърхността 

на резервоара. По време на използване на диспенсъра водата може да се 
разпръска след минималното ниво на водата.

ВНИМАНИЕ:
МОЛЯ, ЗАДРЪЖТЕ ЧАШАТА ЗА ЕДНА СЕКУНДА ПО-ДЪЛГО СЛЕД 
ДОЗИРАНЕ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ПРОКАПВАНЕ.
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Температурен индикатор
За да Ви помогнем да настроите хладилника си по-добре, сме го 
оборудвали с температурен индикатор, разположен в най-студената 
му зона.
За по-добро съхранение на храната в хладилника, особено в най-
студената зона се уверете, че съобщението "OK" се изписва върху 
температурния индикатор. В случай че "ОК" не бъде изписано, това 
означава, че температурата не е била зададена правилно.
Понякога индикаторът се забелязва трудно, затова се уверявайте, че свети. 
Всеки път, когато температурната настройка бъде променяна, изчаквайте 
вътрешната температура да бъде стабилизирана преди да продължите. В 
случай на необходимост задайте нова настройка на температурата. Постепенно 
променяйте позицията на устройството за регулиране на температурата и 
изчакайте минимум 12 часа преди да започнете нова проверка и евентуална 
промяна.
ЗАБЕЛЕЖКА: Нормално е индикацията "ОК" да не се появява след 
последователни или продължителни отваряния на вратата, както и след 
поставяне на прясна храна. В случай на ненормално натрупване на ледени 
кристали (по долната стена на уреда) на хладилното отделение, изпарителя 
(претоварен уред, висока стайна температура, често отваряне на вратите), 
поставете устройството за регулиране на температурата на по-ниско 
положение, докато периодите на изключване на компресора се възобновят.

Поставяйте храната в най студените части на хладилника.
Вашите храни ще бъдат съхранени по-добре 
ако ги поставите в най-подходящата зона на 
охлаждане. Най-студената зона се намира 
върху контейнерите за плодове и зеленчуци.

Посоченият символ показва най-студената зона на 
хладилника.
За постигане на възможно най-ниска температура в тази 
област се уверете, че стелажът се намира на нивото на този символ, както е показано 
на изображението.
Горната граница на най-студената зона е посочена от долната страна на стикера 
(върхът на стрелката). Горният стелаж от най-студената зона трябва да бъде 
поставен на нивото на върха на стрелката. Най-студената зона се намира под 
това ниво.
Тъй като тези стелажи са подвижни, обръщайте внимание винаги да бъдат 
на еднакво ниво с границите на зоните, описани върху стикерите, с цел 
гарантиране на температурите в тази област.

OK
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Охлаждащо отделение
• За да предотвратите овлажняване и образуване на миризми, храната трябва 

да се поставя в хладилника в затворени контейнери или  покрита.
• Гореща храна и напитки трябва да се оставят да изстинат до стайна 

температура преди да бъдат поставени в хладилника.
• Моля, не облягайте пакети с храна и кутии върху лампата и облицовката на 

хладилното отделение. 
• Плодове и зеленчуци: Могат да се поставят директно във ваната, без да 

бъдат опаковани.
По-долу са дадени някои препоръки за съхраняване на храни в хладилното 
отделение.
БЕЛЕЖКА:Картофи, лук и чесън НЕ трябва да се съхраняват в хладилника.

Храна Време за съхранение В кое отделение на хладилника да 
се постави

Плодове и зеленчуци 1 седмица Във ваната (без опаковка)

Месо и риба 2 до 3 дни

Покрити с полиетиленово фолио, 
найлонова чантичка, или в 
отделението за месо 
(върху стъклената поставка)

Свежо сирене 3 до 4 дни На специалната полица на вратата

Масло и маргарин 1 седмица На специалната полица на вратата

Бутилирани продукти, 
прясно и кисело мляко

До датата на 
трайност, посочена от 
производителя

На специалната полица на вратата

Яйца 1 месец На специалната полица за яйца

Готвени ястия Всички полици

Отделение за дълбоко замразяване
• Можете да използвате отделението за дълбоко замразяване на Вашия 

хладилник за дълготрайно съхранение на продукти, както и за правене на 
лед.

• За използване на максимален обем от фризера, поставете стъклените 
стелажи в горната и средната част. За долната част можете да използвате 
долната кошница.

• За оптимално действие на уреда и за достигане на максималния капацитет 
на замразяване, 24 часа преди да поставите храната във фризера настройте 
термостата на хладилника на 4 °C.

• След поставянето на свежата храна във фризера, обикновено се прави 
настройка на 2 °C за 24 часа. Ако е необходимо, след 24 часа можете да 
намалите степента на настройката.

ПОСТАВЯНЕ НА ХРАНИРАЗДЕЛ -3
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• Не поставяйте храни, които тепърва ще бъдат замразявани до вече 
замразени такива. 

• Храната, която ще бъде замразена (месо, кайма, риба и т.н.) трябва да се 
раздели на порции по такъв начин, че при консумация да се размразява 
единствено необходимото количество.

• Не замразявайте повторно храна, след като вече е била размразена. Това 
може да предизвика опасност за здравето Ви, като например хранително 
отравяне.

• Не поставяйте горещи храни във фризера. Изчакайте докато се охладят. 
Възможно е това да предизвика гниене в други замразени храни. 

• Когато закупувате замразени храни се уверете, че са били съхранявани при 
подходящи условия, както и че опаковката не е нарушена.

• При съхранение на замразени храни условията, описани върху опаковката 
трябва да бъдат спазвани стриктно. В случай че описание липсва, храната 
трябва да бъде консумирана възможно най-скоро.

• При наличие на овлажняване и лоша миризма в пакета, е възможно 
замразената храна да не е била съхранявана правилно и да е започнала да 
се разваля. Не купувайте такива храни! 

• Продължителността на съхранение на замразените храни се променя в 
зависимост от околната температура, честотата на отваряне на вратата, 
настройките на термостата, видът храна и времето, изминало от момента 
на нейното закупуване до момента, в който е поставена във фризера. 
Винаги спазвайте указанията върху опаковката и никога не надвишавайте 
посочения период на съхранение.

• Не отваряйте вратата на фризера по време на продължителни прекъсвания 
на електрическото захранване. При продължителни прекъсвания на 
захранването не замразявайте храната повторно, а я консумирайте 
възможно най-скоро.

• Имайте предвид, че при повторен опит да отворите вратата непосредствено, 
след като тя е била затворена, тя ще се отвори трудно. Това е напълно 
нормално. След като достигне състояние на равновесие, вратата ще може 
да се отвори лесно.

Важно:
• След размразяване храната трябва да бъде сготвена. Ако не премине 

термична обработка след размразяването си, даден продукт В НИКАКЪВ 
СЛУЧАЙ не трябва да бъде замразяван повторно!

• Вкусът на някои подправки в готвените ястия (анасон, базилика, кресон, 
оцет, подправки асорти, джинджифил, чесън, лук, горчица, мащерка, риган, 
черен пипер и т.н.) може да се засили при по-дълги периоди на съхранение. 
Поради тази причина при замразяване на храна е препоръчително да 
добавяте минимални количества подправки, или да добавяте такива, след 
като храната бъде размразена.
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• Периодът за съхранение на храната зависи от използваните мазнини. 
Подходящите мазнини са маргарин, телешка мазнина, зехтин и масло, а 
неподходящите – фъстъчено масло и свинска мас.

• Храните в течна форма трябва да бъдат замразявани в пластмасови съдове, 
а другите видове храна – в пластмасово фолио или полиетиленови пакети.

Месо и риба Подготовка
Време за 

съхранение 
(месеци)

Време за 
размразяване 

на стайна 
температура 

-часове-
Пържоли Опаковани във фолио 6-10 1-2

Агнешко месо Опаковани във фолио 6-8 1-2

Телешко печено Опаковани във фолио 6-10 1-2

Телешки късове На малки парчета 6-10 1-2

Агнешки късове На малки парчета 4-8 2-3

Кайма На пакети, без подправки 1-3 2-3

Субпродуктие 
(парчета) На малки парчета 1-3 1-2

Болонска наденица / 
салам

Трябва да бъде опакована, 
дори и наденицата да е в 
черво

До размразяване

Пилешко и пуешко Опаковани във фолио 7-8 10-12

Гъсше и патешко Опаковани във фолио 4-8 10

Еленско, заешко, 
диво прасе

На порции от по 2.5 кг и 
филета 9-12 10-12

Сладководни риби 
(Сьомга, Шаран, Сом) След почистване на 

вътрешностите и люспите, 
измийте и подсушете; ако е 
нужно, отрежете опашката 
и главата.

2 До пълно 
размразяване

Бяла риба, костур, 
калкан, камбала 4-8 До пълно 

размразяване

Тлъсти риби (тон, 
скумрия, аншоа, 
лефер)

2-4 До пълно 
размразяване

Рачешко Почистено и в торбички8 4-6 До пълно 
размразяване

Хайвер В опаковка, алуминиева 
или пластмасова кутия 2-3 До пълно 

размразяване

Охлюви
В подсолена вода, 
алуминиева или 
пластмасова кутия

3 До пълно 
размразяване

Забележка: Замразени храни, след пълно размразяване, трябва да бъдат 
готвени така, както и ако са пресни. Ако не бъдат сготвени след размразяване, 
НЕ ТРЯБВА да се замразяват отново.
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Плодове и зеленчуци Подготовка
Време за 

съхранение 
(месеци)

Време за 
размразяване 

на стайна 
температура 

-часове-

Цвекло

Отстранете листата, 
нарежете сърцевината на 
парчета и ги оставете във 
вода с малко лимонов сок

10 - 12
Може да се 
използват 
замразени

Зелен боб и зрял боб Измийте, нарежете зеления 
боб на малки парчета 10 - 13

Може да се 
използват 
замразени

Зрял боб Измийте добре 12
Може да се 
използват 
замразени

Гъби и аспержи Измийте, нарежете зеления 
боб на малки парчета 6 - 9

Може да се 
използват 
замразени

Зеле Почистено 6 - 8 2

Патладжан
Нарежете на кубчета от 
по 2 см след като сте го 
измили

10 - 12
Разделете 

парченцата да не са 
слепени

Царевица
Почистете и опаковайте 
заедно с кочана, или на 
зърна

12
Може да се 
използват 
замразени

Морков Измийте и нарежете на 
парчета 12

Може да се 
използват 
замразени

Пипер
Отрежете дръжките, 
почистете, нарежете на 
парчета

8 - 10
Може да се 
използват 
замразени

Спанак Измит 6 - 9 2

Ябълки и круши Обелете и нарежете на 
филийки 8 - 10 (Във фризера) 5

Кайсии и праскови Нарежете на парчета и 
отстранете костилките 4 - 6 (Във фризера) 4

Ягоди и боровинки Измийте и махнете 
дръжките 8 - 12 2

Готвени плодове Добавете 10% захар в 
контейнера 12 4

Сливи, череши, 
вишни

Измийте и махнете 
дръжките 8 - 12 5 - 7
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Време за 
съхранение 

(месеци)

Време за размразяване 
на стайна температура 

(часове)

Време за размразяване във 
фурна (мин.)

Хляб 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225 °C)

Бисквити 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)

Тестени изделия 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)

Пай 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200 °C)

Тесто 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)

Пица 2 - 3 2 - 4 15-20 (200 °C)

Млечни продукти, 
Теста Подготовка

Време за 
съхранение 

(месеци)
Условия за съхранение

Пакети 
(хомогенизирано) 
мляко

В собствената си 
опаковка 2 - 3 Чисто мляко - в собствената си 

опаковка

Сирна, без бяло 
саламурено На филийки 6 - 8

Може да бъде оставено в 
оригиналната си опаковка за 
краткосрочно съхранение При 
продължително съхранение, 
трябва да са в пластмасова кутия

Масло и маргарин В собствената си 
опаковка 6

* 
Я

йц
а

Белтъци 10 - 12 30 гр. от него отговаря на 
жълтъка.

В
 з

ат
во

ре
н 

съ
д

Яйчена смес 
(Белтък - 
жълтък)

Малко сол или 
захар се добавя 
против сгъстяване.

10 50 гр. от него отговаря на 
жълтъка.

Жълтък
Малко сол или 
захар се добавя 
против сгъстяване.

8 - 10 20 гр. от него отговаря на 
жълтъка.

* Трябва да се замрази в шушулката си. Белтъкът и жълтъкът на яйцето 
трябва да се замразят отделно, или да бъдат добре разбити преди това.
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Уверете се, че сте изключили щепсела от контакта, 
преди да започнете почистване.

Моля, не почиствайте уреда чрез поливане с вода 
отвътре.

Никога не използвайте за почистване запалими, горими 
вещества, или разтворители, като бензин или киселина.
Можете да избършете вътрешните и външните компоненти на 
уреда, като използвате топла сапунена вода с мек парцал или 
гъба.

• Моля, отстранявайте компонентите един по един, 
почиствайте ги със сапунена вода. Не ги мийте в 
съдомиялна машина.

• Трябва да почистите кондензатора (отзад на уреда) с 
метла поне веднъж на година с оглед спестяване на 
енергия и повишаване на продуктивността. 

Уверете се, че уредът е изключен от мрежата.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКАРАЗДЕЛ -4

Размразяване
• Вашият хладилник се размразява 

изцяло автоматично. Водата, 
образувана в резултат на 
размразяването преминава през 
водоколекторен кръг и се подава в 
съд за изпаряване, в задната част на 
хладилника.

• Уверете се, че сте изключили 
щепсела от контакта, преди да 
започнете почистване на съда за 
изпаряване.  

• Извадете съда за изпаряване като развиете винтовете по обозначения 
начин. Почиствайте го със сапунена вода на определени интервали от 
време. Така ще предотвратите образуването на неприятни миризми. 
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Подмяна на LED осветление
Ако вашият хладилник има LED осветление, свържете се центъра за 
съдействие, тъй като това трябва да се извърши само от оторизиран персонал.

Транспортиране и смяна на местоположението
• Оригиналната опаковка и полистиреновите уплътнения (PS) могат да бъдат 

скрити, ако желаете.
• При транспорт, уредът трябва да бъде вързан с широк ремък или здраво 

въже. Изискванията, дадени върху опаковъчната кутия, трябва да се спазват 
при транспорт.

• Преди транспорт или промяна на монтажното 
място, всички подвижни компоненти (напр. 
лавици, кошове, ваничка и др.) трябва да 
бъдат извадени, или фиксирани с тиксо, за да 
се избегне движението и повреждането им.

Смяна на посоката на отваряне на вратата
• Не е възможно да промените посоката на отваряне на вратата, ако дръжките 

са монтирани от външната лицева страна на вратата. 
• Смяна посоката на отваряне на вратата е възможно само при модели без 

външни дръжки.
• Ако посоката на отваряне на вратата на хладилника ви може да се промени, 

трябва да се свържете с най-близкия Оторизиран Сервизен Център за да се 
извърши промяната.

ТРАНСПОРТИРАНЕ И СМЯНА НА 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТОРАЗДЕЛ -5

ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ОТДЕЛА ЗА 
СЕРВИЗ СЛЕД ПРОДАЖБАТАРАЗДЕЛ -6

Проверете предупрежденията: 
Вашият хладилник ви предупреждава, ако има някои елементи, които не са 
подредени правилно. При такъв случай, светлинният индикатор около бутона 
ще започне да мига и алармата ще сигнализира.

ЗНАЧЕНИЕ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЕ

„Предупреждение: 
Не работи“

Има някои елементи, 
които не са подредени 

правилно.

Обадете се незабавно на 
сервиз за съдействие.
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Ако уредът не работи:
• Има ли прекъсване на захранването?
• Щепселът включен ли е правилно в контакта?
• Предпазителят на таблото паднал ли е / бушонът изгорял ли е?
• Контактът повреден ли е?  За да проверите това, включете уреда в контакт, 

за който сте сигурни, че работи.

Уредът не охлажда достатъчно:
• Температурата правилно ли е зададена?
• Вратата на хладилника отваря ли се прекалено често / държи ли се отворена 

за продължителни периоди от време?
• Вратата на хладилника затворена ли е добре?
• Възможно ли е да сте сложили в уреда съд с храна, който се допира до 

вътрешната задна стена, нарушавайки въздушната циркулация?
• Хладилникът препълнен ли е?
• Има ли достатъчно разстояние между задната страна на хладилника и 

стената?
• Външната температура попада ли в границите, описани в ръководството за 

експлоатация?

Храната в хладилното отделение е прекалено изстудена:
• Температурата правилно ли е зададена?
• Има ли голямо количество храна, поставена наскоро в хладилното 

отделение? В такъв случай, хладилникът може да изстуди прекомерно 
храната в хладилното отделение, тъй като ще работи по-дълго за нейното 
охлаждане.

Уредът работи прекалено шумно:
За да поддържа зададеното ниво на охлаждане, компресорът ще се активира 
от време на време. Шумът, който хладилникът издава през това време е 
напълно нормален и се дължи на работата на уреда. Когато необходимото 
ниво на охлаждане бъде достигнато, шумът ще намалее от само себе си. Ако 
шумът не изчезне:
• Уредът нивелиран ли е стабилно? Крачетата настроени ли са?
• Има ли нещо зад хладилника?
• Стелажите / съдовете върху стелажите ли вибрират? В такъв случай 

променете местата на стелажите и / или съдовете.
• Предметите, поставени върху хладилника ли вибрират?
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Нормални шумове:
Пукащ шум (пукане на лед):
• По време на автоматичното обезскрежаване.
• Когато уредът се охлажда или затопля (поради разширяване на материалите).

Кратко препукване: Получава се когато термостатът включва / изключва 
компресора.
Шум от компресора (нормалният шум от мотора): Този шум означава, 
че компресорът работи нормално. За кратко, след като се включи, 
компресорът може да създава по-силен шум. 
Бълбукане и плискане: Този шум се причинява от движението на 
хладилния агент по тръбите на системата.
Течаща вода: Нормален шум от течащата вода към изпарителния съд по 
време на обезскрежаване. Този шум се чува при обезскрежаване.
Шум от продухване (нормален шум от вентилатор): Този шум е 
нормален за хладилници с технология No-Frost и се дължи на циркулацията 
на въздуха.

Увеличаване на влажността в уреда:
• Храната добре ли е опакована? Съдовете добре ли са изсушени, преди да 

бъдат прибрани в хладилника?
• Вратите на хладилника отварят ли се прекалено често? При отваряне на 

вратата, влажността от въздуха в стаята преминава във вътрешността на 
уреда. Ако степента на влажност на въздуха в стаята е прекалено висока, 
колкото по-често се отваря вратата, толкова по-бързо хладилникът ще се 
овлажнява.

• Нормално е вследствие на автоматичното обезскрежаване върху 
вътрешната задна стена на уреда да се образуват капки конденз. (при 
статичните модели)

Вратите не се отварят и затварят добре:
• Възможно ли е пакети с храна да пречат на вратите да се затварят?
• Вратите на отделенията, стелажите и чекмеджетата поставени ли са 

правилно?
• Възможно ли е уплътненията на вратите да са повредени или скъсани?
• Хладилникът разположен ли е върху равна повърхност?

Ръбовете на хладилника са топли на мястото, където се допират до 
вратата:
През лятото (при горещо време) повърхностите, които са допрени могат да се 
затоплят, докато компресорът работи. Това е нормално.
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ВАЖНО:
• Термопрекъсвачът за защита на компресора се изключва след внезапни 

прекъсвания на електрозахранването или след изключване на уреда от 
мрежата, тъй като газът в охладителната система не е стабилизиран.  Това 
е съвсем нормално и уредът ще възстанови работата си след 4 - 5 минути.

• Охлаждащият блок на хладилника е скрит в задната стена. Поради 
тази причина на задната повърхност на уреда могат да се появят водни 
капчици или лед. Това се дължи на работата на компресора в определени 
интервали от време. Това е нормално. Не е необходимо да изпълнявате 
обезскрежаване, освен ако ледът не е прекалено много.

• Ако планирате да не използвате уреда за продължителен период от време 
(напр. летни ваканции и т.н.), го изключете от електрическата мрежа. 
Почистете уреда в съответствие с Раздел 4 и оставете вратата отворена, за 
да избегнете влага и миризми.

• Закупеният от Вас уред е проектиран за употреба при домашни условия и 
може да бъде използван единствено при такива, или за целите, цитирани 
по-горе.  Той не е подходящ за употреба при търговски или промишлени 
условия. Ако уредът бъде използван по начин, който не е в съответствие 
с изброените по-горе, подчертаваме, че производителят и търговският 
представител не поемат отговорност за ремонт при възникване на повреди 
в рамките на гаранционния срок.

• Ако проблемът е все още налице, след като сте изпълнили всички инструкции 
по-горе, моля консултирайте се с упълномощен доставчик на услуги.
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Съвети за спестяване на енергия
1–  Монтирайте уреда в хладна, добре проветрива стая, но не изложен 

на директна слънчева светлина и не в близост до източник на топлина 
(радиатор, готварска печка и пр.). В противен случай, използвайте 
изолационна плоскост.

2–  Оставете храните и питиетата да се охладят извън уреда преди да ги 
поставите в него.

3–  Когато размразявате замразена храна, поставете я в хладилното 
отделение. Ниската температура на храната във фризера ще запази 
хладно хладилното отделение докато трае размразяването. Така това 
ще доведе до спестяване на енергия. Ако замразените продукти бъдат 
извадени навън, това ще е пилеене на енергия.

4–  Когато поставяте питиета, те трябва да бъдат покрити. В противен случай 
влажността в уреда ще се повиши. За това, времето за работа става по-
дълго. Освен това покриването на питиета запазва аромата и вкуса.

5–  Когато поставяте храни и напитки, отворете вратата на уреда възможно 
най-леко.

6–  Дръжте затворени капаците на всички отделения с различна температура 
в уреда (контейнер за зеленчуци, охладител и пр.).

7–  Гарнитурата на вратата трябва да бъде чиста и гъвкава. Ако уплътненият 
се износят, трябва да бъдат сменени от представител на сервиза.
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КОМПОНЕНТИ НА УРЕДА И ОТДЕЛЕНИЯТАРАЗДЕЛ -7

13

14

A. Хладилно отделение
B. Фризер
1. Поставка за вино *
2. Стелажи на хладилното отделение
3.  Вътрешен дисплей / Вътрешна 

температура
4. Отделение за изстудяване *
5.  Капак на контейнерите за плодове и 

зеленчуци
6. Контейнери за плодове и зеленчуци

* при някои модели

Изображението е информативно и показва различните части и аксесоари в 
уреда. Някои от частите могат да се различават в зависимост от модела на 

уреда.
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7. Кошница на фризера
8. Крачета за нивелиране
9. Стъклена полица на фризера

10. Стелаж за бутилки
11.  Резервоар за вода
12. Горен стелаж за вратата
13. Стелаж за яйца
12. Тава за лед
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Структура на предния воден диспенсър

1.  Горен капак на водния 
диспенсър

2. Лост за задействане
3. Корпус на водния диспенсър

1

2

3

1 2

3

4

5

6

Структура на резервоара за вода
1) Капак резервоара
2) Горен капак на резервоара за вода
3) Странични заключващи капаци
4) Резервоар за вода
5) Уплътнителен пръстен
6) Канелка

1 2

3
4
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BEFORE USING THE APPLIANCE
General warnings

WARNING: Keep the ventilation openings of the Fridge 
clear from obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other means 
to accelerate the defrosting process.
WARNING: Do not use other electrical appliances inside 
the Fridge.

WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING: When positioning the appliance, ensure the 
supply cord is not trapped or damaged.
WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets 
or portable power supplies at the rear of the appliance.
WARNING: To avoid personal injury or damage this 
appliance must be installed in accordance with the 

manufacturer instructions.
If your appliance uses R600a as a refrigerant (this 
information will be provided on the label of the cooler) you 

should take care during transportation and installation to prevent 
the cooler elements from being damaged. R600a is an 
environmentally friendly and natural gas, but it is explosive. In 
the event of a leak due to damage of the cooler elements, move 
your freezer away from open flames or heat sources and 
ventilate the room where the appliance is located for a few 
minutes.

• While carrying and positioning the freezer, do not damage 
the cooler gas circuit.

• Do not store explosive substances such as aerosol cans with 
a flammable propellant in this appliance.

PART - 1.
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• This appliance is intended to be used in household and 
domestic applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working 
environments.

 - farm houses and by clients in hotels, motels and other 
residential type environments.

 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.

• If the socket does not match the freezer plug, it must be 
replaced by the manufacturer, a service agent or similarly 
qualified persons in order to avoid a hazard.

• A specially grounded plug has been connected to the power 
cable of your freezer. This plug should be used with a specially 
grounded socket of 16 amperes. If there is no such socket 
in your house, please have one installed by an authorised 
electrician.

• This appliance can be used by children aged from 8 years 
and above and persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of experience and knowledge if 
they have been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance in a safe way and understand the hazards 
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning 
and user maintenance shall not be made by children without 
supervision.

• Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and 
unload refrigerating appliances. Children are not expected 
to perform cleaning or user maintenance of the appliance, 
very young children (0-3 years old) are not expected to use 
appliances, young children (3-8 years old) are not expected 
to use appliances safely unless continuous supervision is 
given, older children (8-14 years old) and vulnerable people 
can use appliances safely after they have been given 
appropriate supervision or instruction concerning use of the 
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appliance. Very vulnerable people are not expected to use 
appliances safely unless continuous supervision is given.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, an authorised service agent or similar qualified 
persons, in order to avoid a hazard.

• This appliance is not intended for use at altitudes exceeding 
2000 m.

To avoid contamination of food, please respect the 
following instructions:

• Opening the door for long periods can cause a significant 
increase of the temperature in the compartments of the 
appliance.

• Clean regularly surfaces that can come in contact with food 
and accessible drainage systems.

• Store raw meat and fish in suitable containers in the 
refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other 
food.

• Two-star frozen-food compartments are suitable for storing 
pre-frozen food, storing or making ice cream and making ice 
cubes.

• One-, two- and three-star compartments are not suitable for 
the freezing of fresh food.

• If the refrigerating appliance is left empty for long periods, 
switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to 
prevent mould developing within the appliance.

The water dispenser is available
• Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush 

the water system connected to a water supply if water has 
not been drawn for 5 days.
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Old and out-of-order fridges
• If your old fridge has a lock, break or remove the lock before discarding it, because 

children may get trapped inside it and may cause an accident.
• Old fridges and freezers may contain isolation material and refrigerant with CFC or HFC. 

Therefore, take care not to harm environment when you are discarding your old 
fridges.
Please ask your municipal authority about the disposal of the WEEE reuse, recycle 
and recovery purposes.

Notes:
• Please read the instruction manual carefully before installing and using your appliance.  

We are not responsible for the damage occurred due to misuse.
• Follow all instructions on your appliance and instruction manual, and keep this manual in 

a safe place to resolve the problems that may occur in the future.
• This appliance is produced to be used in homes and it can only be used in domestic 

environments and for the specified purposes. It is not suitable for commercial or 
common use. Such use will cause the guarantee of the appliance to be cancelled and 
our company will not be responsible for losses incurred. 

• This appliance is produced to be used in houses and it is only suitable for cooling / storing 
food. It is not suitable for commercial or common use and/or for storing substances 
except for food. Our company is not responsible for losses to be incurred in the contrary 
case.

Safety warnings
• Do not connect your fridge freezer to the mains electricity supply using an extension 

lead.
• Do not plug in damaged, torn or old plugs.
• Do not pull, bend or damage the cord.

• This appliance is designed for use by adults, do not allow children to play 
with the appliance or let them hang off the door.

• Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short 
circuit or electric shock.

• Do not place glass bottles or beverage cans in the ice-making compartment 
as they can burst as the contents freeze.

• Do not place explosive or flammable material in your fridge. Place drinks 
with high alcohol content vertically in the fridge compartment and make 
sure that their tops are tightly closed.

• When removing ice from the ice-making compartment, do not touch it. Ice may 
cause frost burns and/or cuts.

• Do not touch frozen goods with wet hands! Do not eat ice-cream and ice cubes 
immediately after you have taken them out of the freezer department!
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• Do not touch frozen goods with wet hands. Do not eat ice-cream or ice cubes immediately 
after you have taken them out of the ice-making compartment.

• Do not cover the body or top of fridge with lace. This affects the performance of your 
fridge.

• Secure any accessories in the fridge during transportation to prevent damage to the 
accessories.

• Do not use plug adapter.

Installing and operating your fridge
Before starting to use your fridge freezer, you should pay attention to the following points:

• The operating voltage for your fridge is 220-240 V at 50Hz.
• The plug must be accessible after installation.
• Your fridge freezer may have a smell when it is operated for the first time. This is normal 

and the smell will fade away when your fridge freezer starts to cool. 
• Before connecting your fridge freezer, ensure that the information on the data plate 

(voltage and connected load) matches that of the mains electricity supply. If in doubt, 
consult a qualified electrician.

• Insert the plug into a socket with an efficient ground connection. If the socket has no 
ground contact or the plug does not match, we recommend that you consult a qualified 
electrician for assistance.

• The appliance must be connected with a properly installed fused socket. Power supply 
(AC) and voltage at the operating point must match with the details on the name plate of 
the appliance (name plate is located on the inside left of the appliance).

• We do not accept responsibility for any damages that occur due to ungrounded usage.
• Place your fridge where it will not be exposed to direct sunlight.
• Your fridge should never be used outdoors or exposed to rain.
• Your appliance should be at least 50 cm away from stoves, gas ovens and heater cores, 

and at least 5 cm away from electrical ovens.
• When your fridge is placed next to a deep freezer, there should be at least 2 

cm between them to prevent humidity forming on the outer surface.
• Do not place heavy items on the appliance.
• Clean the appliance thoroughly, especially the interior, before use (see 

Cleaning and Maintenance).
• The installation procedure into the kitchen unit is given in the installation 

manual. This product is intended to be used in proper kitchen units only.
• Before using your fridge freezer, wipe all parts with a solution of warm water and a 

teaspoon of sodium bicarbonate, then rinse with clean water and dry. 
Place all parts in the fridge after cleaning.

• Install the plastic distance guide (the part with black vanes at the rear) 
by turning it 90° (as shown in the figure) to prevent the condenser from 
touching the wall.

• The refrigerator should be placed against a wall with a free space not 
exceeding 75 mm.
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Before using your fridge freezer
• When using your fridge freezer for the first time, or after transportation, keep 

it in an upright position for at least 3 hours before plugging into the mains. 
This allows efficient operation and prevents damage to the compressor.

• Your fridge freezer may have a smell when it is operated for the first time. This is normal 
and the smell will fade away when your fridge starts to cool.

Information about New Generation Cooling Technology
Fridges with new generation cooling technology have a different working 
system than static fridges. In normal fridges, humid air that enters into 
fridge and the water vapor that comes out from the foods, accumulates 
frost formation in freezer compartment. In order to melt this frost, in other 
words defrost, the fridge has to be stopped. During the stopping period, 
to keep the foods cold, user has to extract the food to outside of fridge 
and user has to clear the ice during this period.
In the fridges with new generation cooling technology, situation in the 
freezer compartment is completely different. With the aid of fan, cold and 
dry air is blown out through many points into the freezer compartment. 
As a result of the homogenously blown cold air, even in the spaces 
between shelves, foods are frozen equally and correctly. On the other 
hand there will be no frost formation.   
In the refrigerator compartment, there will be nearly same configuration 
with freezer compartment. Air, that is emitted with the fan, located at the 
top of refrigerator compartment, is cooled while passing through the gap 
behind the air duct. At the same time, air is blown out through the holes 
on the air duct so that cooling process is successfully completed in the 
refrigerator compartment. Holes on the air duct are designed such that 
the air distribution becomes homogenous in this compartment.
As there is no air passage between freezer and refrigerator compartment, there will be no 
odor mixing. 
As a result of these, your fridge with new generation cooling technology, gives you, ease of 
use beside the huge volume and esthetic appearance.
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HOW TO OPERATE THE APPLIANCEPART - 2.
Display and control panel

C
o

8 6 5 4 2

It is Economy mode 
indicator.

It is Super cool mode 
indicator.

Set button

Thermostat set level 
indicator

Button LED
Operating your fridge
Cooler temperature settings 

• Initial temperature value for Cooler Setting Indicator is 6 oC. 
• Press set button once, the set value will start to blink.
• If you keep pressing set button, lower temperatures will be selected. (8, 6, 5, 4, 2, super 

and eco) 
• If no button is pressed for 1 second, your choice will be set, it will blink 3 times. Buzzer 

will sound beep beep.
• The temperature value selected before Super Cool Mode or Economy Mode is activated 

will remain the same when the mode is over or cancelled. The appliance continues to 
operate with this temperature value.

Super cool mode 

How would it be used? 
Press set button until super cool symbol will be seen on the screen. Buzzer will sound 
beep beep. Mode will be set. 

During this mode: 
• Economy mode can not be selected. 
• Super cool mode can be cancelled by the same operation of selecting.
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Economy mode 

How would it be used? 
Press set button until eco symbol will be seen on the screen. Buzzer will sound beep 
beep. Mode will be set. 

During this mode: 
• Super cool can be selected. Economy mode is automatically cancelled and the 

selected mode is activated. 
• Eco mode can be cancelled by the same operation of selecting.

Warnings about Temperature Adjustments
• Temperature adjustments should be made according to the frequency of door openings 

and the quantity of food kept inside the fridge.
• Do not pass to another adjustment before completing an adjustment.
• Your fridge should be operated up to 24 hours according to the ambient temperature 

without interruption after being plugged in to be completely cooled. Do not open doors 
of your fridge frequently and do not place much food inside it in this period.

• A 5 minute delaying function is applied to prevent damage to the compressor of your 
fridge, when you take the plug out and then plug it in again to operate it or when an 
energy breakdown occurs. Your fridge will start to operate normally after 5 minutes.

• Your fridge is designed to operate in the ambient temperature intervals stated in the 
standards, according to the climate class stated in the information label. We do not 
recommend operating your fridge out of stated temperatures value limits in terms of 
cooling effectiveness. 

• This appliance is designed for the usage 
according to international standarts 
that ensure complete customer usage 
conditions at an ambient temperature 
within the 16°C - 38°C range.

Climate class Ambient temperature (oC)
T Between 16 and 43 oC

ST Between 16 and 38 oC
N Between 16 and 32 oC

SN Between 10 and 32 oC

Accessories
Ice tray

• Fill the ice tray with water and place in freezer compartment.
• After the water completely turned into ice, you can twist the tray as shown below to get 

the ice cube.

Important installation instructions
This appliance is designed to work in difficult climate conditions and is powered with ‘Freezer 
Shield’ technology which ensures that the frozen food in the freezer will not defrost even if 
the ambient temperature falls as low as -15 °C. So you may then install your appliance in an 
unheated room without having to worry about frozen food in the freezer being spoilt. When 
the ambient temperature returns to normal, you may continue using the appliance as usual.
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Bottle holder

In order to prevent bottles from slipping or falling over, you can use the bottle 
holder. This will also  help to prevent the noise made by bottles when opening 
or closing the door.

(Only some models)

Adjustable Door Shelf 

Six different height adjustments can be made to provide storage areas that you need by 
adjustable door shelf .

To change the position of adjustable door shelf;
• Hold the bottom of the shelf and pull the buttons 

on the side of the door shelf direction of arrow. 
(Fig.1)

• Position door shelf the height you need by moving 
up and down. After you get the position that you 
want the door shelf, release the buttons on the 
side of the door shelf (Fig.2) Before releasing the 
door shelf, move up down and make sure the door shelf is fixed.

Note: Before moving door shelf is loaded, you must hold the shelf by supporting the bottom. 
Otherwise, door shelf could fall off the rails due to the weight. So damage may occur on the 
door shelf or rails.

Figure -1
Figure -2

All written and visual descriptions in the accessories may vary according to 
the appliance model.
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Water dispenser (If available)
Mounting of  the water tank group

Place the water tank in the details of  the door plastic pitched in the 
direction of  the arrow.

After inclined to mount the water tank, push it down  to place to the details 
of door  plastics properly.

Add your drinks with the help of  water tank top cover.

Uphold the side locking covers to detach the water tank cover.

To serve your drink press valve lever slightly.
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Filing the water tank
• Remove the top cover of the water tank.
• Fill up the tank with water.
• Mount back the top cover of the water tank.

Attention
• Do not use the water dispenser anything except water. 
• If you leave water in the tank  for a long time it could cause odour. In this case clean the 

tank and keep using it.
• Clean up the water tank before using it for the first time.

Cleaning the Water Tank
• Lift the water tank.
• Remove the tank cover with upholding the side locking covers.
• Clean up the tank with warm water and reassemble the pieces you removed.

Stowing the Water Tank
• Install the water tank as shown.
• Be careful about the tap and the hole match each other while installing. 
• Water flow can appear unwillingly if the tank have not taken its place properly. Also check 

the gaskets are assembled properly. 

Drip Tray
• Please pay attention in order not to go down min level on the tank surface. During the 

usage of dispenser the water can be splash after min water level.
ATTENTION:
PLEASE  HOLD THE GLASS FOR ONE SECOND LONGER AFTER DISTRIBUTION TO 
AVOID DRIPS.

Visual and text descriptions on the accessories section may
vary according to the model of your appliance.
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Temperature indicator
In order to help you better set your refrigerator, we have equipped it with a temperature 
indicator located in the coldest area.
To better store the food in your refrigerator, especially in the coldest area, make sure 
the message “OK” appears on the temperature indicator. If « OK » does not appear, 
this means temperature has not been set properly
It may be difficult to see the indicator, make sure it is properly lit.Each time the temperature 
setting device is changed, wait for the stabilisation of the temperature inside the appliance 
before proceeding, if necessary, with a new temperature setting. Please change the position 
of the temperature setting device progressively and wait at least 12 hours before starting a 
new check and potential change.
NOTE: Following repeated openings (or prolonged opening) of the door or after putting fresh 
food into the appliance, it is normal for the indication “OK” not to appear in the temperature 
setting indicator. If there is an abnormal build up of ice crystals of ice crystals (bottom wall 
of the appliance) on the refrigerator compartment, evaporator (overloaded appliance, high 
room temperature, frequent door openings), put the temperature setting device on a lower 
position until compressor off periods are obtained again.

Store food in the coldest area of the refrigerator.
Your foods will be better stored if you put them in the 
most appropriate cooling area. The coldest area is just 
above the crisper.
The following symbol indicates the coldest area of your 

refrigerator.
To be sure to have a low temperature in this area, make sure the 
shelf is located at the level of this symbol, as shown in the illustration.
The upper limit of the coldest area is indicated by the lower side of the sticker (head of the 
arrow). The coldest area upper shelf must be at the same level with the arrow head. The 
coldest area is below this level.
As these shelves are removable, make sure they are always at the same level with these 
zone limits described on the stickers, in order to guarantee temperatures in this area.

OK
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Refrigerator compartment
The refrigerator compartment is used for storing fresh food for a few days.

• Do not place food in direct contact with the rear wall of the refrigerator compartment. 
Leave some space around food to allow circulation of air.

• Do not place hot food or evaporating liquid in the refrigerator.
• Always store food in closed containers or wrapped. 
• To reduce humidity and avoid formation of frost, never place liquids in unsealed containers 

in the refrigerator. 
• Meat of all types, wrapped in packages, is recommended to be placed on the glass shelf 

just above the vegetable bin, where the air is colder.
• You can put fruit and vegetables into the crisper without packaging.
• To avoid cold air escaping, try not to open the door too often, and not leave the door open 

for a long time.
Some recommendations have been specified below for the placement and storage of your 
food in the cooling compartment.

FOOD STORAGE IN THE APPLIANCEPART - 3.

Food Maximum Storing time Where to place in the
fridge department

Vegetables and fruits 1 week Vegetable bin 

Meat and fish 2 - 3 Days
Wrapped in plastic foil or bags or in 

a meat container 
(on the glass shelf)

Fresh cheese 3 - 4 Days In special door shelf
Butter and margarine 1 week In special door shelf

Bottled products
milk and yoghurt

Until the expiry date 
recommended by the 

producer
In special door shelf

Eggs 1 month In the egg shelf
Cooked food  All shelves

NOTE: Potatoes, onions and garlic should not be stored in the refrigerator.
Freezer compartment
The freezer compartment is used for freezing fresh food and for storing frozen food for the 
period of time indicated on packaging, and for making ice cubes.

• When freezing fresh food, wrap and seal the food properly; the packaging should be air 
tight and shouldn’t leak. Special freezer bags, aluminum foil (heavy grade, if in doubt 
double wrap), polythene bags and plastic containers are ideal.

• To get maximum capacity for freezer compartment, please just use glass shelves for 
upper and middle section. For bottom section, please use lower basket.

• The maximum amount of fresh foods that can be loaded in the freezer within 24 hours is 
indicated on the name plate (see Freezing Capacity).
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• For optimum appliance performance to reach maximum freezing capacity, Set the 
refrigerator at 2 oC for 24 hours before placing fresh food into the freezer.

• After placing fresh food into the freezer, change the setting to 2 oC for 24 hours is 
generally sufficient. After 24 hours, you can reduce the setting if required.

• Do not allow the fresh food to be frozen to come into contact with the already frozen food.
• Always mark the date and the content on the pack and do not exceed the stated storage 

time.
• In case of a power failure or malfunction, the freezer compartment will maintain a 

sufficiently low temperature for food storage. However, avoid opening the freezer door 
to slow down the temperature rise within the freezer compartment.

• Never place warm food in the freezer compartment.
• When purchasing and storing frozen food products, ensure that the packaging is not 

damaged. 
• The storage time and the recommended temperature for storing frozen food is indicated 

on the packaging. For storing and using, follow the manufacturer’s instructions. If no 
information is provided, food should not be stored for more than 3 months.

• Place frozen food in the freezer compartment as soon as possible after buying it.
• Once the food has thawed, it must not be refrozen; you must cook it as quickly as possible 

in order to consume or to freeze once again.
• Not that; if you want to open again immediately after closing the freezer door, it will not 

be opened easily. It’s quite normal! After reaching equilibrium condition, the door will be 
opened easily.

Important note:
• Frozen foods, when thawed, should be cooked just like fresh foods. If they are not cooked 

after being thawed they must NEVER be re-frozen.
• The taste of some spices found in cooked dishes (anise, basilica, watercress, vinegar, 

assorted spices, ginger, garlic, onion, mustard, thyme, marjoram, black pepper, etc.) 
changes and they assume a strong taste when they are stored for a long period. 
Therefore, the frozen food should be added little amount of spices or the desired spice 
should be added after the food has been thawed.

• The storage period of food is dependent on the oil used. The suitable oils are margarine, 
calf fat, olive oil and butter and the unsuitable oils are peanut oil and pig fat.

• The food in liquid form should be frozen in plastic cups and the other food should be 
frozen in plastic folios or bags.

Some recommendations have been specified on pages 13, 14 and 15 for the placement and 
storage of your food in the deep freeze compartment.
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Meat and fish Preparation
Maximum 

Storing time
(month)

Steak Wrapping in a foil 6 - 8
Lamb meat Wrapping in a foil 6 - 8
Veal roast Wrapping in a foil 6 - 8
Veal cubes In small pieces 6 - 8
Lamb cubes In pieces 4 - 8
Minced meat In packages without using spices 1 - 3
Giblets (pieces) In pieces 1 - 3

Bologna sausage/salami Should be packaged even if it has 
membrane  

Chicken and turkey Wrapping in a foil 4 - 6
Goose and Duck Wrapping in a foil 4 - 6
Deer, Rabbit, Wild Boar In 2.5 kg portions and as fillets 6 - 8
Fresshwater fishes (Salmon, 
Carp, Crane, Siluroidea) After cleaning the bowels and 

scales of the fish, wash and dry it; 
and if necessary, cut the tail and 
head.

2

Lean fish; bass, turbot, 
flounder 4

Fatty fishes (Tunny, Mackarel, 
bluefish, anchovy) 2 - 4

Shellfish Cleaned and in bags 4 - 6

Caviar In its package, aluminium or 
plastic container 2 - 3

Snail In salty water, aluminum or plastic 
container 3

Note: Frozen meat should be cooked as fresh meat after being thawed. If the meat is not 
cooked after being thawed, it should never be frozen again.
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Vegetables and Fruits Preparation
Maximum 

Storing time 
(months)

String beans and beans Wash and cut to small pieces and boil in 
water 10 - 13

Beans Hull and wash and boil in water 12
Cabbage Cleaned and boil in water 6 - 8

Carrot Clean and cut to slices and boil in water 12

Pepper Cut the stem, cut into two pieces and 
remove the core and boil in water 8 - 10

Spinach Washed and boil in water 6 - 9

Cauliflower 
Take the leaves apart, cut the heart into 
pieces, and leave it in water with a little 

lemon juice for a while 
10 - 12

Eggplant Cut to pieces of 2cm after washing 10 - 12

Corn Clean and pack with its stem or as sweet 
corn 12

Apple and pear Peel and slice 8 - 10
Apricot and Peach Cut into two pieces and remove the stone 4 - 6
Strawberry and 
Blackberry Wash and hull 8 - 12

Cooked fruits Adding 10 % of sugar in the container 12
Plum, cherry, sourberry Wash and hull the stems 8 - 12
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Dairy Products Preparation Maximum Storing 
time (months) Storing Conditions

Packet 
(Homogenize) Milk In its own packet 2 - 3 Pure Milk – In its own 

packet

Cheese-excluding 
white cheese In slices 6 - 8

Original package may 
be used for short storing 
period. It should be 
wrapped in foil for longer 
periods.

Butter, margarine In its package 6

Maximum Storing 
time (months)

Thawing time in 
room temperature 

(hours)

Thawing time in oven 
(minutes)

Bread 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225 °C)
Biscuits 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)
Pastry 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)
Pie 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200 °C)
Phyllo dough 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)
Pizza 2 - 3 2 - 4 15-20 (200 °C)

CLEANING AND MAINTENANCEPART - 4.

• Disconnect the unit from the power supply before cleaning.

• Do not clean the appliance by pouring water.

• Make sure that no water enters the lamp housing and other electrical 
components.

• The refrigerator should be cleaned periodically using a solution of 
bicarbonate of soda and lukewarm water.

• Clean the accessories separately with soap and water Do 
not clean them in the dishwasher.

• Do not use abrasive products, detergents or soaps. After washing, rinse 
with clean water and dry carefully. When you have finished cleaning, 
reconnect the plugto the mains supply with dry hands.
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• Clean the condenser with a broom at least twice a year. This 
will help you to save on energy costs and increase productivity.

THE POWER SUPPLY MUST BE DISCONNECTED.

Defrosting
Your refrigerator has fully automatic defrosting. The water 
formed as a result of defrosting passes through the water 
collection spout, flows into the vaporisation container below 
the condenser and evaporates there.

Evaporating 
tray

TRANSPORTATION AND CHANGING OF 
INSTALLATION POSITION

Transportation and Changing of Installation Position
• The original packages and foamed polystyrene (PS) can be retained if required.
• During transportation, the appliance should be secured with a wide string or a strong 

rope. The instructions written on the corrugated box must be followed while transporting.
• Before transporting or changing the installation position, all 

the moving objects (ie,shelves,crisper…) should be taken 
out or fixed with bands in order to prevent them from getting 
damaged.

 ! Carry your fridge in the upright position.

PART - 5.

Repositioning the door
• It is not possible to change the opening direction of your refrigerator door, if the door 

handles on your refrigerator are installed from the front surface of the door. 
• It is possible to change the opening direction of the door on models without any handles.
• If the door opening direction of your refrigerator may be changed, you should contact the 

nearest authorised service agent to have the opening direction changed.

Replacing LED lighting
If your refrigerator has LED lighting contact the help desk as this should be changed by 
authorized personnel only.
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BEFORE CALLING FOR AFTER SALES SERVICEPART - 6.
Check Warnings; 
Your fridge warns you if there is/are some part(s) out of order. In this case, LED around the 
button will blink and buzzer will sound beep.

MEANING WHY WHAT TO DO

"Failure 
Warning"

There is/are some 
part(s) Out of order

Call Service for 
assistance as soon as 
possible.

If your fridge-freezer is not operating;
• Is there a power failure?
• Is the plug connected to the socket correctly?
• Is the fuse of the socket to which the plug is connected or the main fuse blown?
• Is there any failure at the socket?  To check this, plug your refrigerator to a socket this is 

surely operating.

If your fridge-freezer is not cooling enough;
• Is the temperature adjustment right?
• Are the doors of your fridge-freezer opened frequently and left open for a long while?
• Are the doors of fridge-freezer closed properly?
• Did you put a dish or food on your fridge-freezer so that it contacts the rear wall of your 

fridge-freezer so as to prevent the air circulation?
• Is your fridge-freezer filled excessively?
• Is there adequate distance between your fridge-freezer and the rear and side walls?
• Is the ambient temperature within the range of values specified in the operating manual?

If the food in your refrigerator compartment is over cooled
• Is the temperature adjustment right?
• Are there many food recently put inside the freezer compartment? If so, your fridge-

freezer may over cool the food inside the fridge compartment as it will operate longer to 
cool these food.

If your fridge-freezer is operating too loudly;
To maintain the set cooling level, compressor may be activated from time to time. Noises 
from your fridge-freezer at this time are normal and due to its function. When the required 
cooling level is reached, noises will be decreased automatically. If the noises persist;

• Is your appliance stable? Are the legs adjusted?
• Is there anything behind your fridge-freezer?
• Are the shelves or dishes on the shelves vibrating? Re-place the shelves and/or dishes 

if this is the case.
• Are the items placed on your fridge-freezer vibrating?

Normal Noises;
Cracking (Ice cracking) Noise:

• During automatic defrosting.
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• When the appliance is cooled or warmed (due to expansion of appliance material).
Short cracking: Heard when the thermostat switches the compressor on/off.
Compressor noise (Normal motor noise): This noise means that the compressor 
operates normally Compressor may cause more noise for a short time when it is activated. 
Bubbling noise and splash: This noise is caused by the flow of the refrigerant in the 
tubes of the system.
Water flow noise: Normal flow noise of water flowing to the evaporation container during 
defrosting. This noise can be heard during defrosting.
Air Blowing Noise (Normal fan noise): This noise can be heard in No-Frost refrigerator 
during normal operation of the system due to the circulation of air.

If humidity builds up inside the fridge-freezer;
• Are all food packed properly? Are the containers dried before placing them in the fridge-

freezer?
• Are the fridge-freezer doors opened frequently? Humidity of the room gets in the fridge-

freezer when the doors are opened. Humidity build up will be faster when you open the 
doors more frequently, especially if the humidity of the room is high.

If the doors are not opened and closed properly;
• Do the food packages prevent closing of the door?
• Are the door compartments, shelves and drawers placed properly?
• Are door gaskets broken or torn?
• Is your fridge-freezer on a level surface?

If the edges of fridge cabinet that the door joint contact are warm;
Especially in summer (hot weather), the surfaces that the joint contact may get warmer 
during the operation of the compressor, this is normal.

If the water flow is abnormal:

Check that:
• The tank is well installed.
• The tank gaskets are well assembled.

If dripping occurs:
Check that;

• The tap is well assembled.
• The tap gaskets are well assembled.

IMPORTANT NOTES:
• Compressor protection function will be activated after sudden power breakdowns or after 

unplugging the appliance, because the gas in the cooling system is not stabilized yet. 
Your fridge-freezer will start after 5 minutes, there is nothing to worry about.

• If you will not use your fridge-freezer for a long time (e.g. in summer holidays) unplug 
it. Clean your fridge-freezer according to Part 4 and leave the door open to prevent 
humidity and smell.

• If the problem persists after you have followed all the instructions above, please consult 
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to the nearest authorized service.
• The appliance you bought is designed for home type use and can be used only at home 

and for the stated purposes.  It is not suitable for commercial or common use. If the 
consumer use the appliance in a way that does not comply with these features, we 
emphasize that the producer and the dealer shall not be responsible for any repair and 
failure within the guarantee period.

Tips for saving energy
1. Install the appliance in a cool, well ventilated room , but not in direct sunlight and not 

near a heat source (radiator, cooker.. etc). Otherwise use an insulating plate.
2. Allow warm food and drinks to cool down outside the appliance.
3. When thawing frozen food, place it in the refrigerator compartment. The low 

temperature of the frozen food will help to cool the refrigerator compartment when it is 
thawing. This will help to save energy. If the frozen food is put out, it results in a waste 
of energy.

4. Cover drinks or other liquids when placing them in the appliance Otherwise humidity 
increases in the appliance. Therefore, the working time gets longer. Also covering 
drinks and other liquids helps to preserve smell and taste.

5. Try to avoid keeping the doors open for long periods or opening the doors too 
frequently as warm air will enter the cabinet and cause the compressor to switch on 
unnecessarily often.

6. Keep the covers of the different temperature compartments (crisper, chiller ...etc ) 
closed 

7. Door gasket must be clean and pliable. Replace gaskets if worn.
8. Energy consumption of your appliance is declared without drawers and fully loaded in 

freezer compartmant.
9. For saving energy, do not use volume between the load limit and the door, along the 

load limit line. Load limit line is also used in energy consumption declaration.
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PARTS OF THE APPLIANCE AND THE 
COMPARTMENTSPART - 7.

This presentation  is only for information about the parts of the appliance.
Parts may vary according to the appliance model.

A) Fridge compartment
B) Freezer compartment

1) Wine rack *
2) Fridge shelves
3) Interior display / In room control
4) Chiller compartment *
5) Crisper cover
6) Crisper
7) Freezer baskets

8) Levelling feet
9) Freezer glass shelves *
10) Bottle shelf
11) Water dispenser
12) Door shelf
13)  Egg holder
14) Ice tray

* In some models

13

14

B

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



EN - 55 -

Outside the door (water dispenser’s tank group)

1) Top cover of the water dispenser
2) Valve lever
3) Water dispenser casing

1

2

3

1 2

3

4

5

6

Inside the door (Water dispenser’s tank group)
1) Top cover of the water tank
2) Tank cover
3) Side locking covers
4) Water tank
5) Gasket ring
6) Tap detail

1 2

3
4

Parts of the water dispenser
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