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Описание на уреда

Замразяваща камера

Фирмена табелка

подвижни рафтове за врата

подвижни рафтове

Рафт за бутилки
(в зависимост от оборудването)

Контейнери за зеленчуци

Област на приложение на уреда
Уредът е изключително подходящ за охлаж-
дане на храни в домашни или близки до до-
машните условия. 
В това число спадат например използването 
- в частни кухни, закусвални, 
- от гости във вили, хотели, мотели и други 

квартири, 
- при кетъринг или подобни услуги в търговия-

та на едро. 
Използвайте уреда най-вече в домашни условия. Всякакъв 
друг вид приложения са недопустими. 
Уредът не е подходящ за складиране и охлаждане на меди-
каменти, кръвна плазма, лабораторни препарати или такива 
вещества и продукти, подобни на тези от Директивата за 
медицински продукти 2007/47/EО. При неправилна употреба 
на уреда може да стигне до увреждане на складираната 
стока или до нейното разваляне. 
В по-широк смисъл уредът не е подходящ за използване в 
участъци, застрашени от експлозия.

Указание за извозване на отпадъци
Уредът съдържа качествени материали и трябва да 
бъде изхвърлен отделно от несортираните битови 
отпадъци Извозването на отпадъци от излезли 
от употреба уреди трябва да бъде направено 
професионално и по подходящ начин, съобразно 
действащите местни предписания и закони.
При извозването на излезлия от употреба уред не трябва 
да се поврежда неговият хладилен контур, за да не се пре-
дизвика неконтролируемо изпускане на съдържащите се в 
него хладилни агенти (данни на фирмената табелка) и масло.
• Извадете уреда от експлоатация.
• Извадете щепсела.
• Отделете захранващия кабел.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от задушаване с опаковъчните ма-
териали и фолиа! 
Не оставяйте децата да играят с опаковъчния 
материал!
Предайте опаковъчния материал на официа-
лен събирателен пункт.

 Регулатор за температурата

подвижни рафтове за врата

поставка за бутилки

База данни EPREL
От 1 март 2021 г. информацията относно енергийния етикет 
и изискванията за екопроектиране могат да бъдат намерени 
в европейската продуктова база данни (EPREL). Чрез след-
ната връзка https://eprel.ec.europa. eu/ можете да достигнете 
до продуктовата база данни. Тук ще бъдете подканени да 
въведете идентификатор на модела. Идентификатора на 
модела ще откриете на идентификационната табелка.
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Указания за безопасност и предупреждения
• За да избегнете наранявания или повреди, при 

разопаковането и монтажа на уреда трябва да 
работите по двойки.

• При констатиране на повреди по уреда неза-
бавно се обърнете към доставчика още преди 
да го включите.

• За осигуряване безопасна експлоатация на уре-
да трябва стриктно да се спазват указанията за 
монтаж и включване, посочени в инструкцията 
за експлоатация.

• При повреда изключете захранването на уреда 
от електрическата мрежа. Извадете щепсела 
на захранването от контакта и задействате 
предпазителя съответно развъртете бушона.

• При изключване захранването на уреда от 
мрежата не дърпайте кабела, а извадете вни-
мателно щепсела.

• Ремонти или работи по уреда да се извършват 
само от сервизен персонал, в противен случай 
за потребителя може да възникне значителна 
опасност. Същото важи за подмяната на кабела 
на захранването. 

• Не се допуска работа с открити източници на 
пламък или искри във вътрешността на уреда. 
При превозване или почистване на уреда вни-
мавайте да не повредите хладилния контур. 
При възникване на повреда, в никакъв случай 
не доближавайте уреда с открит източник на 
искра; проветрете добре помещението.

• Не стъпвайте и не се опирайте на цокъла, 
чекмеджетата, вратите и др.

• Този уред може да се използва от деца на въз-
раст 8 и повече години и от хора с намалени 
физически, сензорни или ментални възмож-
ности или такива с липса на опит и знания, 
само ако те бъдат наблюдавани или запознати 
с безопасната употреба на уреда и разбират 
опасностите, които могат да възникнат в тази 
връзка. Децата не бива да играят с уреда. По-
чистването и поддръжката от потребителя не 
бива да се провежда от деца без наблюдение.

• Избягвайте продължителен контакт на кожата 
със студени повърхности или охладени/зам-
разени стоки. Това може да доведе до болки, 
скованост или измръзване. При продължителен 
контакт с кожата предвидете защитни мерки, 
например използвайте ръкавици.

• Speiseeis, besonders Wassereis oder Eiswürfel, 
nach dem Entnehmen nicht sofort und nicht zu kalt 
verzehren. Durch die tiefen Temperaturen besteht 
eine "Verbrennungsgefahr".

• Не употребявайте продукти с изтекъл срок на 
годност. Същите могат да причинят хранително 
отравяне.

• Не съхранявайте в уреда взривоопасни веще-
ства или флакони със запалителни аерозоли 
като например пропан, бутан, пентан и др. 
Електрическите компоненти на уреда могат да 
предизвикат възпламеняване на евентуално 
изтичащите газове. Аерозолните опаковки ще 
разпознаете по отпечатаната на тях информация 
за съдържанието или по символа, изобразяващ 
пламъци. 

• Не се допуска използването на каквито и да 
било електрически уреди във вътрешността 
на уреда. 

• Уредът е предвиден за употреба в затворени 
помещения. Не привеждайте в експлоатация 
уреда на открито или в участъци с влага или 
пръскаща вода.

• Лампата с нажежаема жичка в уреда служи 
за осветление на вътрешността му. Не е 
подходяща за осветление на помещения.

Климатичен клас
Климатичният клас указва при каква 
температура на помещението трябва 
да се използва уреда, за да се достигне 
пълния охлаждащ капацитет. 
Климатичният клас е отпечатан на 
фирмената табелка.
Мястото на фирмената табелка може да се види в глава 
Описание на уреда.
Климатичен клас Температура на помещението
SN +10 °C до +32 °C
N +16 °C до +32 °C
ST +16 °C до +38 °C
T +16 °C до +43 °C
SN-ST +10 °C до +38 °C
SN-T +10 °C до +43 °C

Не въвеждайте в експлоатация уреда при 
температура на помещението различна от 
предписаната!

Спестяване на електроенергия
- Винаги обръщайте внимание на добрата вентилация. Не 

покривайте вентилационния отвор, съотв. вентилацион-
ната решетка.

- Отворът за вентилиране на въздуха трябва да е винаги 
свободен.

- Не поставяйте уреда в зона с директна слънчева светлина, 
близо до печка, отопление или подобни.

- Потреблението на електроенергия зависи от условията, 
при които е поставен уредът, напр. температурата на 
околната среда.

- Отварянето на уреда да е възможно най-кратко.
- Всички храни трябва да се съхраняват добре опаковани и 

покрити. Избягва се образуването на скреж.
- Прибиране на топли храни: първо изчакайте да изстинат 

до стайна температура.
- Разтапяйте дълбокозамразените продукти в хладилното 

отделение.
- Когато в уреда има дебел слой скреж: размразете уреда.
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Поставяне
• Съгласно стандарта EN 378 помещението, където ще се 

монтира уредът, трябва да осигурява 1 m3 пространствена 
кубатура на всеки 8 грама хладилен агент R 600a, за да се 
елиминира възможността от образуване на експлозивна 
смес от въздух и газ в помещението в случай на изтичане 
на хладилен агент. Информация за количеството хладилен 
агент ще откриете на фирмената табелка във вътрешността 
на уреда.

• Използвайте уреда само когато е мон-
тиран.

• Не покривайте вентилацион-
ния отвор, съотв. вентила-
ционната решетка. 

Смяна на лампата
Когато лампата е повредена, тя се сменя при спазване на 
следващите правила.

Трябва да се използват само оригинални LED лампи на про-
изводителя. Лампата може да бъде доставена чрез службата 
за обслужване на клиенти или от специализиран търговец.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При използване на други LED лампите 
съществува опасност от прегряване, рес-
пективно пожар.
Извадете щепсела 
или изключете 
предпазителя!

•  Хванете капака на лампа-
та, натиснете нагоре предна-
та част и изтеглете капака настрани. 

• Отвийте повредената лампа и завийте нова.

• Върнете отново капака и го фиксирайте.

Електрическо захранване
Уредът да се използва само с променлив ток.
Допустимите напрежение и честота са отпечатани на фир-
мената табелка. Мястото на фирмената табелка може да се 
види в глава Описание на уреда.
Контактът трябва да е заземен според предписанията и 
електрически защитен.
За задействане на защитата е нужен ток със сила между 
10 А и 16 А.

Контактът не трябва да се намира зад уреда 
и трябва да е лесно достъпен.
Не включвайте уреда чрез удължител или чрез разпреде-
лителни контакти. 
Не използвайте трансформатор (преобра-
зуване от постоянен в променлив или три-
фазен ток) или енергоспестяващ контакт. 
Опасност от повреда на електрониката!

Включване и изключване на уреда
Препоръчва се уредът да бъде почистен отвътре преди 
пускане в действие (Повече в Почистване).

Включване
Включете щепсела - уредът е 
включен. 

Изключване
Извадете щепсела или завъртете 
регулатора на температурата на 
0. 

Важно указание
В положение 0 на регулатора на температурата хла-
дилната система не работи, уредът обаче не е напълно 
изключен от мрежата. Преди почистване задължително 
разединете уреда от мрежата.

Извадете щепсела или изключете предпазителя!

Настройка на температурата
Настройте температурата в 
уреда чрез бутона за регули-
ране. 

В положение 7 се постига 
най-ниската температура във 
вътрешността.

В зависимост от потребността настройте регулатора 
между 1 и 7.

Ако във фризерната част има дълбоко замразени продукти, 
препоръчване настройка на регулатора на температурата 
между 4 и 7, тогава ще бъде постигната температура от 
-18  °C или по-ниска. 

LED вътрешно осветление
Серийно за осветление на вътрешното пространство на 
уреда се използва LED лампа.

Интензитетът на светлината на LED осветлението от-
говаря на лазерен клас 1/1М. 

 Внимание
Ако капакът се отстрани, не гледайте с оптични лещи 
директно към осветлението в непосредствена близост. 
Очите могат да бъдат увредени по този начин.

Осветление

Клас на енергийна ефективност1 Светлинен 
източник

Този продукт съдържа светлинен източник 
с клас на енергийна ефективност G LED

1 Уредът може да съдържа светлинни източници с раз-
лични класове на енергийна ефективност. Посочена е 
най-ниската енергийна ефективност.
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Поставка за яйца
Поставката за яйца може да се изтегля и обръща. Двете 
части на поставката за яйца могат да бъдат използвани, за 
да се обозначават разлики, като например датата на покупка.

• Използвайте горната страна за съхранение на кокоши 
яйца.

• Използвайте долната страна за съхранение на пъдпъдъчи 
яйца.

Преместване на рафт за врата
Повдигнете рафта вертикално нагоре 

(1), извадете напред и поставете в 
обратна последователност на друга 
височина (2).

- Чрез преместване на поставката 
за бутилки можете да осигурите 
бутилките срещу преобръщане при 
отваряне и затваряне на вратата. 

Обладнання

Рафтовете могат да бъдат премест-
вани в зависимост от височината на 
охлажданите продукти. 

Повдигнете стъклената плоча, изтег-
лете канала над опората и поставете 
по-високо или по-ниско.

Решеткa за поставяне на 
бутилки
Благодарение на решетката 
за поставяне на бутилки 
получавате допълнително 
място за охлаждане на 
напитки.

Половинките стъклени плочи дават възможност за оси-
гуряване на място за високи съдове. Установете придружа-
ващите опорни релси, фиг. 1, на желаната височина отдясно 
и отляво върху носещите издатини.

Вкарайте стъклените плочи  (1)/(2) според фиг. 2. Стъклената 
плоча (2)с ръба на упора трябва да легне отзад!

Ако имате нужда от място за високи съдове, просто вкарайте 
внимателно предната половина на стъклената плоча под 
задната плоча, фиг. 2.

фиг. 1 фиг. 2 Охлаждане
Пример за подреждане
(1) Масло, сирене, Яйца
(2) Кенове, туби
(3) Бутилки
(4) Замразени продукти, кубчета 

лед
(5) Месо, колбаси, млечни продукти
(6) Печива, готова храна, Напитки
(7) плодове, зеленчуци, салати

Указание
• Хранителни продукти, които 

отдават или приемат лесно 
миризма или вкус течностите 
трябва да се съхраняват винаги 
в затворени съдове или трябва 
да бъдат покрити, Съхранявайте 
високоалкохолните напитки само 
плътно затворени и в изправено 
положение.

• За опаковка са подходящи съдове за многократна употреба 
от пластмаса, метал, алуминий и стъкло.

BioCool-Box
Регулиране на 
влажността
• Ниска влажност на възду-

ха: 
 преместете напред регу-

латора.

• Висока влажност на въз-
духа: избутайте назад 
регулатора.
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Замразителен капацитет
Можете да замразите мак-
симално толкова килограма 
храни в рамките на 24 часа, 
колкото е посочено като 
Замразителен капацитет 
на фирмената табелка. 

Максималното количество 
замразени продукти е раз-
лично в зависимост от модела и климатичния клас.

Замразяване
•  Настройте регулатора на 

температурата на средно или 
студено положение. (5).

• Изчакайте 24 часа.

• Използвайте пресни храни.

• Около 24 часа след поставянето им пресните хранителни 
продукти са замразени. 

• Завъртете регулатора на температурата отново в желаното 
положение.

Малки количества пресни хранителни продукти, до 1 кг на 
ден, могат да бъдат замразявани без промяна на настрой-
ката.

При съхранение на дълбоко замразени продукти (вече 
замразени хранителни продукти) камерата може веднага да 
бъде напълнена. Промяна на положението на температурния 
регулатор не се налага.

Указание
Температурата на въздуха в отделението, измерена с термо-
метър или други измервателни средства, може да се колебае.

Указания за замразяване
• Винаги опаковайте в порции храните, които замразявате 

сами. За да сте сигурни че замразяването е пълно, всеки 
пакет не бива да надхвърля следните количества: плодове, 
зеленчуци до 1 кг, месо до 2,5 кг.

• Като материали за опакова са подходящи обикновени 
пликове за замразяване, съдове за многократна употреба 
от пластмаса, метал и алуминий.

• Пресните храни, които трябва бъдат замразени, не бива 
да контактуват с вече замразените храни. Опаковките 
трябва да бъдат сухи, за да се избегне замръзването им 
с храната.

• На опаковките трябва да бъде отбелязана датата и съ-
държанието и препоръчителния период на съхранение на 
замразения продукт.

• Не бива да бъдат замразявани бутилки и кенове с газирани 
напитки. В противен случай могат да се спукат.

• За размразяване изваждайте само толкова, колкото ще 
ви бъде необходимо. Размразените храни трябва да бъдат 
преработени възможно най-бързо в готово ястие.

Замразените продукти можете да размразите:
– в пещ с горещ въздух
– в микровълнова пещ
– при стайна температура
– в хладилник

Размразяване

Хладилна част
Хладилната част се размразява автоматично. Отделената 
влага се извежда навън през системата за отвеждане на 
кондензат на задната страна на уреда. Там отделената вода 
се изпарява от топлината на компресора. 

фризерната част
След продължителна работа в замразяващата камера се 
образува дебел слой от скреж или лед. Това увеличава 
разхода на електричество. По тази причина трябва да се 
размразява периодично.

•  За размразяване трябва да изключите уреда. 
 Извадете щепсела или изключете предпазителя!

•  Увийте замразените продукти в хартия или ги покрийте и 
съхранявайте на хладно място. 

• Оставете вратата на уреда отворена по време на процеса 
на размразяването. Останалата разтопена вода с събере 
с кърпа и почистете уреда.

За размразяване не използвайте механични 
приспособления или други изкуствени по-
мощни средства, освен тези, препоръчвани 
от производителя.

Замразяваща камера
В замразяващата камера можете да съхранявате дълбоко 
замразени продукти в продължение на няколко месеца 
при температура под -18 °C, да приготвяте кубчета лед и да 
замразявате пресни храни.

Производство на кубчета лед

Когато водата е замръзнала:
• Сваляне на капака.
• Завъртете леко краищата на формата за ледени кубчета
в противоположни посоки и отделете ледените кубчета.
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Почистване
Преди почистване изключете уреда. Извадете щепсела 
от контакта или развийте бушона съответно задействай-
те включения преди уреда предпазител.

• Почиствайте вътрешността на уреда и частите на оборудва-
нето с хладка вода и малко препарат за миене. В никакъв 
случай не използвайте абразивни или съдържащи кисели-
на почистващи препарати или химически разтворители.  

Не използвайте уреди за почистване с 
пара! Съществува опасност от повреждане 
и нараняване. 
•  Внимавайте в електрическите части да не попадне вода 

от почистването.

• Подсушете всичко добре с 
кърпа.

• Почистете отвора за изпус-
кане в хладилното отделе-
ние с тънко помощно сред-
ство, например памучни 
тампони или друго подоб-
но.  

• Не увреждайте и не от-
странявайте фирмената табелка от вътрешната страна 
на уреда –.тя съдържа важна информация за службата за 
обслужване на клиенти.

Изваждане от употреба
Ако уреда е изведен от употреба за дълго време: изключете 
уреда, издърпайте щепсела на захранването или задей-
ствайте, респ. развийте предпазителите. 

Почистете уреда и оставете вратата отворена, за да предо-
твратите появата на миризми. 

Уредът отговаря на съответните изисквания за безопасност, 
както и на Директивите на ЕС 2014/30/EU и 2014/35/EU.

Размери за монтиране (мм)
Кухненският шкаф трябва да бъде изравнен с ъгломер и ли-
бела. Изравнете евентуалните отклонения чрез подлагане. 
Междинния под и страничните стени трябва да бъдат под 
прав ъгъл помежду си.

Повреда
Можете да отстраните следните грешки сами, като 
проверите възможните причини.

• Уредът не работи. Проверете дали:
-  уредът е включен,
-  щепселът е правилно поставен в контакта,
-  защитата на контакта е наред.

• Шумовете са твърде силни. Проверете дали:
– уредът е поставен здраво на пода,
– охлаждащият уред предизвиква вибрации в намиращите 

се в съседство мебели или предмети. Обърнете внимание, 
че шумовете на потока в охлаждащите вериги не могат да 
бъдат избегнати.

• Температурата не е достатъчно ниска. Проверете:
– зададена ли е правилната стойност в настройката според 

раздела "Настройка на температурата"?
– дали отделно поставеният термометър показва правилната 

стойност.
– Обезвъздушаването функционира ли правилно?
– Мястото на разположение в непосредствена близост ли е 

до източник на топлина?

Ако не съществува нито 
една от горните причини и 
не сте успели сами да от-
страните повредата, моля, 
свържете се с най-близката 
служба за обслужване на 
клиенти. Дайте информация 
за типовото описание (1), 
сервизен (2) и сериен номер 
(3) на фирмената табелка. 

Мястото на фирмената табелка може да се види в глава 
Описание на уреда.
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Вграждане в в кухненския шкаф

Закрепете с винтове упорна-
та пластина. 

Винтове 3,9 x 9,5 са включени 
в допълнителната опаковка.

Закрепете с винтове поддър-
жащите скоби на вратите. 

Винтове 3,5 x 9,5 са включени 
в допълнителната опаковка.

Вкарайте уреда в нишата. 
Горната упорна пластина 
трябва да легне върху мебел-
ния корпус.

Развийте страничните втулки 
с резба така, че между уреда 
и мебелния корпус да има 
луфт от 3 мм. 

Регулирайте височината на уреда с до-
лните втулки с резба.

Закрепете уреда горе през 
упорната пластина с винтове 
4 x 14.
Уредът се закрепва стра-
нично с винтове 4 x 36 чрез 
втулките с резба.

Уредът се закрепва долу с винтове 4 x 36 
чрез втулките с резба.

Всички отвори в държачите на 
вратите се затварят с тапи (до-
пълнителна опаковка с части).

Отворете напълно вратите 
на уреда.
Вкарайте плъзгащите шини в 
поддържащите скоби.
Разстояние a = дебелина на 
стената на мебелния корпус 
+ 1 мм.
Закрепете плъзгащата шина с 
2 винта 4 x 14. При затворена 
врата тя не бива да лежи на 
мебелния корпус.

Torx 30

Затворете вратите на уреда и мебелните врати.

Ако мебелната панта се удря във 
вратата на уреда, те трябва да бъ-
дат настроени или уредът трябва 
да бъде вкаран по-ниско. 

За целта в горната упорна пласти-
на има прорези.

ВAЖНО!
Частите за свързване на вратата трябва да бъдат така 
регулирани, че мебелната врата в затворено състояние 
да не ляга върху мебелния корпус (разстояние прибл. 
1 мм). 

Залепете покривния кант от 
страна на дръжката и на едно 
ниво със страничната стена 
на уреда. 

При необходимост скъсете 
канта до височината на ни-
шата.
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