
   

TA 5 xx 

TAA 5 xx 

 

 

 
 
 

 

Български 
 

Инструкции за 
експлоатация 
ХЛАДИЛНИК С 2 ВРАТИ 

 

 
 

 
Инструкции за 
експлоатация, 1 

Помощ, 3 

Съдържание  
 

Описание на уреда, 8 

Реверсивни врати, 13 

Монтаж, 14 

Стартиране и употреба 14 

Поддръжка и грижи, 15 

Предпазни мерки и съвети 16 

Отстраняване на 

неизправности, 17 

 

 
 
 

  

BG 



2 
 

BG 

   
 

 

Помощ 
Преди да се обадите на Техническия сервиз: 

• Проверете дали можете да разрешите 

неизправността сами (вижте Отстраняване на 

неизправности). 

• Ако след всички проверки, уредът все още не работи 

или проблемът продължава, се обадете на най-близкия 

сервизен център. 

 
Комуникация: 

• тип неизправност 

• модел на уреда (Mod.) 

• сериен номер (S/N) 

Тази информация се намира на табелката с данни, 

разположена в долната страна на отделението на 

хладилника. 

 
Никога не се обаждайте на неоторизирани техници и 

винаги отказвайте резервни части, които не са 

оригинални. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- модел 

- Modell 

- modèle 

- модел 

- modello 

- modelo 

- modell 

- үлгі 

- модел 

- модель 

- сериен номер 

- Seriennummer 

- numéro de série 

- serienummer 

- numero di serie 

- número de serie 

- gyári szám 

- сериялық нөмірі 

- număr de serie 

- серийный номер 
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Описание на уреда 

Общ преглед 

Инструкциите, съдържащи се в това ръководство са 

приложими за различни модели хладилници. Диаграмите 

може да не представляват пряко закупения уред. За по-

сложни функции се консултирайте със следващите 

страници. 

 
1 Нивелиращи крака 

2 Кутия за ПЛОДОВЕ и ЗЕЛЕНЧУЦИ 

3 РАФТОВЕ* 

4 Ключ за РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА 

5 ФРИЗЕР и отделение за СЪХРАНЕНИЕ 

6 Подвижни многофункционални РАФТОВЕ* 

7 РАФТОВЕ ЗА КОНСЕРВИ* 

8 Подвижни РАФТОВЕ ЗА КОНСЕРВИ* 

9 Рафт за БУТИЛКИ 

 

* Варира в зависимост от броя и/или позицията, предлага 

се само за определени модели. 
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Реверсивни врати 
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Монтаж  

! Преди да въведете вашия нов уред в употреба, моля, 

прочетете внимателно тези инструкции за експлоатация. Те 

съдържат важна информация за безопасна употреба, монтаж и 

за грижи за уреда. 

! Моля, пазете тези инструкции за експлоатация за бъдещи 

справки. Предайте ги на евентуалните нови собственици на 

уреда. 

Позициониране и свързване 
Позициониране 

1. Поставете уреда в добре проветрена стая без влажност. 

2. Не запушвайте решетките на задния вентилатор. 

Компресорът и кондензаторът излъчват топлина и 

изискват добра вентилация, за да работят правилно и да 

пестят енергия. 

3. Оставете място от най-малко 10 cm между горната 

част на уреда и мебели над него и най-малко 5 cm отстрани и 

мебели/стени. 

4. Уверете се, че уредът е далеч от източници на топлина 

(пряка слънчева светлина, електрически печки и др.). 

5. За да можете да оставите подходящото разстояние 

между уреда и стената зад него, поставете разделителите, 

предоставени в комплекта за монтаж, като следвате 

посочените инструкции. 

 
Нивелиране 

1. Монтирайте уреда на плосък и здрав под. 

2. Ако подът не е идеално прав, регулирайте хладилника, 

като затегнете или развиете предните крачета. 

 
Електрическа връзка 

След транспортирането на уреда, внимателно го поставете 

вертикално и изчакайте 3 минути преди да го свържете към 

електрическата мрежа. Преди да включите щепсела в 

електрическия контакт се уверете относно следното: 

 
• Уредът е заземен и щепселът отговаря на закона. 

• Контактът може да издържи на максималната мощност 

на уреда, която е посочена на табелката с данни, разположена в 

долната лява страна на хладилника (напр. 150 W). 

• Напрежението трябва да бъде в диапазона между 

стойностите, посочени на табелката с данни, разположена на 

долната лява страна (напр. 220-240V). 

• Контактът е съвместим с щепсела на уреда. Ако 

контактът е несъвместим с щепсела, помолете упълномощен 

техник да го смени (Вижте Помощ). Не използвайте удължители 

или разклонители. 

 
! След като уредът е монтиран, захранващият кабел и 

електрическият контакт трябва да са лесно достъпни. 

! Кабелът не трябва да е огънат или притиснат. 

! Кабелът трябва редовно да бъде проверяван и заменян само от 

упълномощени техници (вижте Технически сервиз). 

! Производителят не носи никаква отговорност, ако тези 

мерки за безопасност не бъдат спазени. 

 

Включване и употреба  

Включване на уреда 
! Преди включване на уреда, следвайте инструкциите 

за монтаж (вижте Монтаж). 

! Преди да включите уреда, почистете добре отделенията и 

аксесоарите с хладка вода и бикарбонат. 

1. Включете щепсела в контакта и се уверете, че 

вътрешното осветление свети. 

2. Завъртете ключа за РЕГУЛИРАНЕ НА 

ТЕМПЕРАТУРАТА на средна стойност. След няколко 

часа ще можете да поставите храна в хладилника. 

Настройка на температурата 
Температурата вътре в отделението на хладилника 

се регулира автоматично в съответствие с позицията 

на ключа за РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА. 

1 = най-топло 5 = най-

студено Ние препоръчваме средна позиция. 

Охладителната секция на хладилника се намира от 

вътрешната страна на задната стена на отделението на 

хладилника за по-голямо пространство и по-добра естетика. 

По време на работа, задната стена ще бъде покрита със 

скреж или капчици вода в зависимост от това дали 

компресорът работи или е спрян. Не се тревожете, 

хладилникът работи нормално. 

Ако ключът за РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА е 

настроен на високи стойности при големи количества 

храна и при висока температура на околната среда, 

уредът може да работи непрекъснато, което ще доведе до 

прекомерно образуване на скреж и повишена консумация 

на енергия: компенсирайте това като завъртите ключа на 

по-ниски стойности (размразяването ще се извърши 

автоматично). При статичните уреди, 

въздухът циркулира по естествен начин: по-студеният 

въздух се движи надолу, тъй като е по-тежък. Храната 

трябва да се съхранява, както следва: 
 

Храна 
Подреждане вътре в 

хладилника 

Прясна риба и месо Над отделенията за плодове и 
зеленчуци 

Прясно сирене Над отделенията за плодове и 
зеленчуци 

Готвена храна На всеки рафт 

Салам, хляб, 

шоколад 
На всеки рафт 

Плодове и зеленчуци 
В отделенията за 

плодове и зеленчуци 

Яйца На осигурения за целта рафт 

Масло и маргарин На осигурения за целта рафт 

Бутилки, напитки, 
мляко 

На осигурените рафтове 
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Използване на хладилника в пълния му 
потенциал 
• Поставяйте в отделението само студени и хладки 

храни, а не горещи (вижте Предпазни мерки и 

препоръки). 

• Не забравяйте, че готвените храни не издържат по-дълго 
от суровите храни. 

• Не съхранявайте течности в отворени съдове. Те ще 

увеличат влажността в хладилника и ще доведат до 

образуване на конденз. 

 
РАФТОВЕ: с или без решетка. 

Благодарение на специалните водачи, рафтовете са 

подвижни и височината може да се регулира (вижте 

диаграмата), което позволява лесно съхранение на големи 

съдове и храна. Височината може да се регулира без да 

отстранявате напълно рафта. 

 
Рафтове за НАПИТКИ . 

Рафтът за напитки на вътрешната врата ви позволява да 

съхранявате не само напитки, но също така кисело мляко, 

масло и други съдове съгласно вашите изисквания. 

Индикаторна лампа за ТЕМПЕРАТУРА*: за определяне 

на най-студената зона в хладилника. 

1. Проверете дали OK се показва на индикаторната 

лампа (вижте диаграмата). 
 

2. Ако думата “OK” не се показва, това означава, че 

температурата е твърде висока: завъртете ключа за 

РАБОТА НА ХЛАДИЛНИКА на по-висока (студена) 

позиция и изчакайте приблизително 10 часа, докато 

температурата се стабилизира. 

3. Проверете отново индикаторната лампа: ако е 

необходимо, я регулирайте отново, като следвате 

първоначалния процес. Ако са добавени големи 

количества храна или ако вратата на хладилника се 

отваря често, нормално е индикаторът да не показва 

OK. Изчакайте най-малко 10 часа, преди да завъртите 

отново ключа за РАБОТА НА ХЛАДИЛНИКА на по-

висока настройка. 

Използване на фризера в пълния му потенциал 
• Не замразявайте повторно храна, която се 

размразява или която вече е била размразена. Тези 

храни трябва да бъдат сготвени и консумирани (в 

рамките на 24 часа). 

• Прясната храна, която трябва да се замрази не трябва 

да влиза в контакт с храна, която вече е била 

размразена. Прясната храна трябва да се съхранява над 

скарата в отделението на фризера и ако е възможно 

трябва да бъде в пряк контакт със стените (отстрани и 

отзад), където температурата пада под -18°C  и 

гарантира бързо замразяване. 

• Не поставяйте във фризера стъклени бутилки, които 

съдържат течности и които са с коркова тапа или 

херметически затворени, защото могат да се счупят. 

• Максималното количество храна, което можете да 

замразите всеки ден е посочено на табелката, която 

съдържа техническите характеристики, разположена в 

долната страна на отделението на хладилника 

(например Kg/24h: 4). 

 
! Не отваряйте вратата по време на замразяване. 

! Не отваряйте вратата на фризера, ако има прекъсване 

на захранването или неизправност. Това ще помогне да 

поддържате температурата вътре в хладилника, което 

гарантира, че храните ще се запазят за най-малко 9-14 

часа. 

! Ако стайната температура падне под 14°C за 

продължителен период от време, идеалната температура 

няма да бъде достигната в отделението на фризера и 

консервирането на храните ще бъде намалено. 

 

Поддръжка и грижи  

Изключване на уреда 

По време на почистване и поддръжка е необходимо да 

изключите уреда от електрическата мрежа. 

Не е достатъчно да завъртите ключа за регулиране на 

температурата на  (изключен уред), за да елиминирате 
електрическия ток. 

 

Почистване на уреда 
• Външните и вътрешните части, както и гумените 

уплътнения могат да се почистят с помощта на гъба, 

напоена в хладка вода и бикарбонат от сода или 

неутрален сапун. Не използвайте разтворители, 

абразивни продукти, белина или амоняк. 

• Подвижните аксесоари могат да бъдат напоени в топла 

вода и сапун или препарат за миене на съдове. 

Изплакнете и подсушете внимателно. 

• Задната част на уреда може да събира прах, който може 

да се премахне като внимателно използвате маркуча на 

прахосмукачката, включена на средна мощност. Уредът 

трябва да се изключи и щепселът трябва да бъде 

изваден, преди почистване на уреда. 

Избягване на мухъл и неприятни миризми 
• Уредът е произведен с хигиенни материали, които са 

без миризма. За да поддържате хладилника без 

миризма и да предотвратите образуването на петна, 

храната винаги трябва да бъде покрита или добре 

запечатана. 

• Ако искате да изключите уреда за продължителен 

период от време, почистете вътрешността и оставете 

вратите отворени.

 

* Варира в зависимост от броя и/или позицията, предлага 
се само за определени модели. 
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Размразяване на уреда 
! Следвайте инструкциите по-долу. 

Не използвайте предмети с остри или режещи ръбове за 

размразяване на уреда, тъй като те могат да непоправимо 

да повредят хладилната верига. 

 
Размразяване на отделението на хладилника 

Хладилникът има функция за автоматично размразяване: 

водата се подава към задната страна на уреда от 

специален отвор за източване (вижте диаграмата), където 

топлината, генерирана от компресора го кара да се 

изпарява. Необходимо е да почиствате редовно отвора за 

източване, за да може водата да излиза по-лесно. 

 
Размразяване на отделението на фризера 

Ако ледът е по-дебел от 5 mm е необходимо ръчно 

размразяване: 

1. Завъртете ключа за РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА 

на позиция . 

2. Увийте замразената храна във вестник и я поставете 

в друг фризер или на хладно място. 

3. Оставете вратата отворена, докато ледът не се 

размрази напълно. Това може лесно да бъде направено 

като поставите съдове с хладка вода в отделението на 

фризера. 

4. Почистете и подсушете внимателно отделението 

на фризера, преди да включите фризера отново. 

5. Изчакайте приблизително 2 часа, т.е. до 

възстановяване на идеалните условия за 

съхранение, преди да поставите храна в 

отделението на фризера. 

Смяна на крушката 
За да смените крушката в отделението на хладилника, 

извадете щепсела от електрическия контакт. Следвайте 

инструкциите по-долу. Махнете капака, за да си осигурите 

достъп до крушката, както е показано на диаграмата. 

Заменете я с подобна крушка в рамките на диапазона на 

мощност, посочен на капака (15W или 25W). 

Предпазни мерки и съвети  

! Уредът е проектиран и произведен в съответствие с 

международни стандарти за безопасност. Като мерки за 

безопасност са дадени следните предупреждения, които трябва да 

се прочетат внимателно. 

   
Този уред е в съответствие със следните Директиви на Общността: 

- 73/23/EEC от 19/02/73 (ниско напрежение) и следващи изменения; 

 -89/336/ЕИО от 03.05.89 (електромагнитна съвместимост) и 

последващи изменения; 

- 2002/96/CE. 
 

Обща безопасност 
• Уредът е създаден за битова употреба у дома и не е 

предназначен за търговска или промишлена употреба. 

• Уредът трябва да се използва за съхранение и замразяване на 

продукти от възрастни само и в съответствие с инструкциите в това 

ръководство. 

• Уредът не трябва да се монтира на открито, дори под навес. 

Изключително опасно е да оставяте уреда под въздействието на 

дъжд и бури. 

• Не докосвайте уреда, ако сте боси или ръцете и стъпалата ви 

са мокри или влажни. 

• Не докосвайте вътрешните охладителни елементи: това може 

да доведе до охлузвания на кожата или изгаряния от 

замръзване/фризер. 

• Когато изключвате уреда, винаги дърпайте щепсела от 

контакта; не дърпайте кабела. 

• Преди почистване и поддръжка, винаги изключвайте уреда и 

изваждайте захранващия кабел. Не е достатъчно да завъртите 

ключа за регулиране на температурата на  (изключен уред), за да 

елиминирате електрическия ток. 

• При повреда, в никакъв случай не се опитвайте сами да 

поправите уреда. Ремонтите, извършени от неопитни лица могат да 

причинят нараняване или допълнителна неизправност на уреда. 

• Не използвайте остри или режещи предмети или електрическо 

оборудване - освен типа, препоръчан от производителя - вътре в 

отделенията за съхранение на замразена храна. 

• Не поставяйте в устата си кубчета лед, извадени направо от 

фризера. 

• Този уред не е предназначен за употреба от лица 

(включително деца) с ограничени физически, сетивни възможности, 

или с недостатъчен опит и познания освен когато са под надзор 

или са им дадени инструкции за използването на уреда от лице, 

отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат 

надзиравани, за да се гарантира, че не си играят с уреда. 

• Пазете опаковъчните материали на недостъпни за деца места! 

Може да представлява опасност от задавяне или задушаване. 

Изхвърляне 
• Спазвайте местните екологични стандарти при изхвърляне на 

опаковъчния материал за целите на рециклирането. 

• Европейска Директива 2002/96/EC за Отпадъци от 

електрически и електронни съоръжения (WEEE) изисква старите 

електроуреди да не се изхвърлят на места за несортирани битови 

отпадъци. Старите уреди трябва да се събират отделно, за да се 

оптимизира оползотворяването и рециклирането на материалите, 

които съдържат, за намаляване на вредите върху човешкото здраве 

и околната среда. Символът със задраскана кофа за боклук върху 

продукта ви напомня за задължението ви за разделно събиране при 

изхвърляне на уреда. Потребителите трябва да се свържат с 

техните местни органи на управление или търговец за информация 

относно правилното изхвърляне на техния стар уред. 
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Уважение и опазване на околната среда 
• Монтирайте уреда в добре проветрена стая. Уверете 

се, че е защитен от пряка слънчева светлина и не го 

поставяйте близо до източници на топлина. 

• Опитайте се да избягвате да държите вратата 

отворена за дълги периоди от време или да отваряте 

вратата твърде често, за да пестите енергия. 

• Не пълнете уреда с твърде много храна: студеният 

въздух трябва да циркулира свободно за правилното 

съхранение на храната. Ако циркулацията е 

възпрепятствана, компресорът ще работи непрекъснато. 

• Не поставяйте гореща храна направо в хладилника. 

Вътрешната температура ще се увеличи и ще накара 

компресора да работи по-усърдно и ще консумира 

повече енергия. 

• Размразете уреда, ако се образува лед (вижте 

Поддръжка). Дебелият слой лед затруднява 

пренасянето на студа към хранителните продукти и 

води до повишено потребление на енергия. 

• Проверявайте редовно уплътненията на вратата и ги 

почиствайте, за да се уверите, че са чисти и да предотвратите 

излизането на студения въздух (вижте Поддръжка). 

 

Отстраняване на неизправности  

Ако уредът не работи, преди да се обадите за помощ (вижте 

Помощ), проверете за решение от следния списък. 

 
Вътрешното осветление не свети. 

• Щепселът не е поставен в електрическия контакт или недоста-

тъчно, за да прави контакт, или в дома няма електричество. 

 
Хладилникът и фризерът не се охлаждат добре. 

• Вратата не се затваря добре или уплътненията са повредени. 

• Вратата се отваря твърде често. 

• Бутонът за РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА не е на 

правилната позиция. 

• Хладилникът или фризерът са препълнени. 

• Атмосферната температура на района около уреда 

е по-ниска от 14°C. 

 
Храната вътре в хладилника започва да замръзва. 

• Бутонът за РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА не е на 

правилната позиция. 

• Храната е в контакт със задната вътрешна 

стена на хладилника. 

 
Моторът работи непрекъснато. 

• Вратата не се затваря добре или е непрекъснато отворена. 

• Външната околна температура е много висока. 

• Дебелината на леда надвишава 2-3 mm (вижте Поддръжка). 

 
Уредът издава много шум. 

• Уредът не е монтиран върху равна повърхност (вижте 

Монтаж). 

• Уредът е монтиран между шкафове, които 

вибрират и издават шум. 

• Вътрешният охладителен агент издава лек шум, когато 

компресорът е изключен. Това не е дефект, нормално е. 

 
Част от външните части на хладилника се нагорещяват. 

• Тази повишена температура е необходима, за да се избегне 

образуването на конденз върху определени части от продукта. 

 
Задната стена на хладилника е покрита със скреж 

или капки вода. 

• Това показва, че уредът работи нормално. 

 
На дъното на хладилника има вода. 

• Отворът за източване на вода е запушен (вижте Поддръжка). 
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