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ʄʦʥʪʘʞ

BG ! Преди да пускате в употреба новия си уред, моля,
прочетете внимателно тези инструкции. Те
съдържат важна информация за безопасната
употреба, монтажа и грижата за уреда.

! Моля, пазете тези инструкции за работа за
бъдеща справка. Предайте ги на евентуални нови
собственици на уреда.

ʇʦʟʠʮʠʦʥʠʨʘʥʝ ʠ ʩʚʲʨʟʚʘʥʝ

ʇʦʟʠʮʠʦʥʠʨʘʥʝ
1.Поставете уреда в добре проветриво помещение

без влажност.
2.Не блокирайте задните решетки на вентилатора.

Компресорът и кондензаторът излъчват топлина и
се нуждаят от добра вентилация, за да работят
правилно и да пестят енергия.

3.Оставете разстояние от най-малко 10 см между
горната част
на уреда и мебелите над него и поне 5 см между
страните и възможните мебели/ странични стени.

4.Уверете се, че уредът е далеч от източници на
топлина (директна слънчева светлина,
електрически котлон и др.).

5.За да поддържате правилното разстояние между
уреда и стената зад него, поставете
предоставените раздалечители в комплекта за
монтаж, като следвате инструкциите.

ʅʠʚʝʣʠʨʘʥʝ
1.Монтирайте уреда върху хоризонтален и твърд под.
2.Ако подът не е идеално хоризонтален, направете

необходимите корекции, като затегнете или
освободите крачето в предната част на уреда.

ɽʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʘ ʚʨʲʟʢʘ
След транспортиране на уреда, внимателно го
поставете вертикално и изчакайте поне 3 часа преди
да го свържете към електрическата мрежа. Преди да
поставите щепсела в електрическия контакт се
уверете в следното:

• Уредът е заземен и щепселът отговаря на
законовите изисквания.

• Контактът може да издържи на максималната
мощност на уреда, посочена на табелката с данни,
разположена в долната част на лявата страна на
хладилника (напр. 150 W).

• Волтажът трябва да е в рамките на стойностите,
посочени на табелката с данни, разположена в
долния край на лявата страна (напр. 220 - 240 V).

• Контактът е съвместим с щепсела на
уреда.

Ако контактът е несъвместим с щепсела,
помолете упълномощен техник да го смени (вж.
Технически сервиз). He 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).

! ʇʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʷʪ ʥʝ ʥʦʩʠ ʥʠʢʘʢʚʘ ʦʪʛʦʚʦʨʥʦʩʪ,
ʘʢʦ ʪʝʟʠ ʤʝʨʢʠ ʟʘ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪ ʥʝ ʙʲʜʘʪ ʩʧʘʟʝʥʠ.
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ʆɹʈʒʑɸʅɽ ʅɸ ɺʈɸʊɸʊɸ
BG

ʇʨʝʜʫʧʨʝʞʜʝʥʠʝ: ʇʨʝʜʠ ʜʘ ʦʧʠʪʚʘʪʝ ʜʘ ʩʚʘʣʠʪʝ ʚʨʘʪʠʪʝ, ʠʟʢʣʶʯʝʪʝ ʝʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʪʦ ʟʘʭʨʘʥʚʘʥʝ ʠ ʠʟʚʘʜʝʪʝ
ʱʝʧʩʝʣʘ. Препоръчително е да извадите свободно лежащите елементи/ крепежи от вътрешността на уреда и да
поставите продуктите в изолирани контейнери, докато провеждате тази операция.
Възможно е да ви е нужна помощ, за да поставите внимателно уреда да легне на гърба му върху подходящи
защитни материали (т.е. първоначалните опаковъчни материали).
ʇʨʝʤʘʭʚʘʥʝ ʥʘ ʚʨʘʪʠʪʝ
1. Поставете уреда да легне на гърба си.
2. Развийте, отстранете и

запазете долната панта.
3. Леко отворете долната врата

и плъзнете надолу,
отстранете и внимателно
оставете настрана

4. Отстранете централната
панта и раздалечителя,
ако е поставен. Леко
отворете горната врата и
плъзнете надолу,
отстранете и внимателно
оставете настрана

5. Щифтът ще бъде премахнат и
закрепен от отсрещната страна.

6. Използвайте тънък тъп
инструмент, за да отстраните
втулките на горната и долната
панта и тапите от вратите,
внимавайте да не надраскате
бравата на вратата.
Позиционирайте отново тапите
и втулките от другата страна.

7. Поставете предоставените тапи в двата централни отвора за панти отдясно.
8. Преди да смените мястото на пантите от дясната страна на лявата, винтът на левия панел следва да бъде

разглобен и след смяната на местата на пантите, да бъде поставен на панела отдясно.

ɿʘʤʷʥʘ ʥʘ ʚʨʘʪʠʪʝ
1. Плъзнете горната врата нагоре и поставете щифта на горната панта във втулката на вратата. Позиционирайте

отново централната панта на отсрещната страна.
2. Внимателно плъзнете долната

врата нагоре в щифта на
централната панта.

3. Развийте щифта на долната панта
и го поставете на отсрещната
страна.

4. Поставете долната панта, като се
уверите, че вратата е
подравнена с корпуса.

5. Внимателно изправете уреда в
необходимата му позиция и се
уверете, че е нивелиран на
пода. Отворете и затворете
вратите, като се уверите, че
уплътнението запечатва добре
без празнини, когато вратите са
затворени.

Забележка: Поставете обратно в уреда
свободно лежащите елементи/ крепежи и
оставете за поне 15 минути, преди отново да
го включите.
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ʆʧʠʩʘʥʠʝ ʥʘ ʫʨʝʜʘ

ʆʙʱ ʧʨʝʛʣʝʜ
BG

Инструкциите, съдържащи се в това ръководство, са  приложими към различни модели хладилници. Възможно е
диаграмите да не съответстват изцяло на закупения уред. За по-сложните функции се обърнете към следващите
страници.

ʇʨʦʛʨʘʤʘʪʦʨ ʟʘ
ʈɽɻʋʃʀʈɸʅɽ ʅɸ
ʊɽʄʇɽʈɸʊʋʈɸʊɸ

ПОЛИЦИ*

Подвижна полица с
капак с ʇʆʉʊɸɺʂɸ ɿɸ
ʗʁʎɸ*

Подвижни
многофункционални
ПОЛИЦИ•

Отделение за
2 ʃ ɹʋʊʀʃʂɸ

Чекмедже за ПЛОДОВЕ
и ЗЕЛЕНЧУЦИ Полица за БУТИЛКИ

Отделение за
СЪХРАНЕНИЕ и
ФРИЗЕР

Тавичка за ЛЕД*

Отделение за
ʉʒʍʈɸʅɽʅʀɽ

Нивелиращо КРАЧЕ

Има само едно регулируемо краче.
•Различават се по брой и/или позиции.
* Налични само за някои модели.
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ɺʢʣʶʯʚʘʥʝ ʠ ʫʧʦʪʨʝʙʘ

ʍʨʘʥʘ ʇʦʜʨʝʞʜʘʥʝ ʚʲʚ
ʚʲʪʨʝʰʥʦʩʪʪʘ ʥʘ
ʭʣʘʜʠʣʥʠʢʘПрясна риба и месо Над чекмеджетата за плодове

Прясно сирене Над чекмеджетата за плодове и
зеленчуци

Готвени храни На която и да е полица
Колбаси, цял хляб,
шоколад На която и да е полица

Плодове и зеленчуци В чекмеджетата за
плодове и зеленчуци

Яйца На предоставената полица
Масло и маргарин На предоставената полица
Бутилки, напитки, мляко На предоставените полици

ʍʠʛʠʝʥʘ ʥʘ ʧʨʦʜʫʢʪʠʪʝ

ʉʪʘʨʪʠʨʘʥʝ ʥʘ ʫʨʝʜʘ
! Преди да включите уреда, следвайте
инструкциите за монтаж (вж. Монтаж).
! Преди да свържете уреда, почистете отделенията и
аксесоарите добре с хладка вода и сода бикарбонат.

1. Поставете щепсела в контакта и се уверете, че
вътрешната лампа работи.

2. Завъртете програматора за РЕГУЛИРАНЕ НА
ТЕМПЕРАТУРАТА до средна стойност. След няколко
часа ще можете да поставите храна в хладилника.

ʀʟʧʦʣʟʚʘʥʝ ʥʘ ʧʲʣʥʠʷ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣ ʥʘ
ʭʣʘʜʠʣʥʠʢʘ

Температурата вътре в отделението на хладилника
се саморегулира автоматично според позицията на
програматора на термостата.
1=най-топло 5=най-хладно
Ние все  пак препоръчваме средна позиция
Охлаждащата секция на хладилника се
разполага в задната стена на отделението на
хладилника за по-голямо пространство и по-
добра естетика. По време на работа задната
стена ще се покрие със лед или капки вода в
зависимост от това дали компресорът работи
или е спрял за кратко. Не се притеснявайте,
хладилникът функционира нормално.
Ако програматорът РЕГУЛИРАНЕ НА
ТЕМПЕРАТУРАТА е настроен на високи стойности с
големи количества продукти и при висока
температура на околната среда, уредът може да
работи постоянно, което да доведе до формиране на
извънредно количество лед и извънредно
потребление на енергия: компенсирайте това, като
изместите програматора към по-ниски стойности
(размразяването ще стане автоматично).

При статичните уреди въздухът циркулира по
естествен път: по-студеният въздух има свойството
да се движи надолу, тъй като е по-нисък. Продуктите
следва да се съхраняват както следва:
• Поставяйте само студени или хладни продукти в

отделението , не горещи (вж. Предупреждения и BG

съвети).
• Имайте предвид, че сготвените храни не издържат по-

дълго от
суровите.

• Не съхранявайте течности в отворени съдове.
Те ще увеличат влажността в хладилника и
предизвикат конденз.

ПОЛИЦИ: със или без
решетка Благодарение на
специалните водачи
полиците са подвижни и
височината е регулируема
(вж. схемата), което
позволява лесно съхранение
на големи съдове с храна.
Височината може да се
регулира без изцяло да се
премахва полицата.

Светлинен индикатор за ТЕМПЕРАТУРА: за
идентифициране на най-студената зона в
хладилника.
1. Уверете се, че на светлинният индикатор ясно се вижда ОК (вж.

схема).

2. Ако надписът "ОК" не се вижда, това означава, че
температурата е твърде висока: регулирайте
програматора РАБОТА НА ХЛАДИЛНИКА към по-
висока позиция (по-студена) и изчакайте около 10
часа, докато температурата се стабилизира.

3. Проверете светлинния индикатор отново: ако е
необходимо, регулирайте отново, следвайки
първоначалния процес. Ако в хладилника са добавени
големи количества продукти или вратата на хладилника
е отваряна често е нормално индикаторът да не
показва ОК.
Изчакайте поне 10 часа преди да регулирате
програматора РАБОТА НА ХЛАДИЛНИКА към по-висока
настройка.

1. След като закупите продуктите си, отстранете външната опаковка
от хартия/ картон или други опаковъчни материали, които биха
могли да внесат бактерии или замърсявания във вътрешността на
хладилника.

2. Предпазвайте продуктите (особено нетрайните и тези със
силен аромат), за да избегнете контакт между тях,
предотвратявайки евентуално замърсяване с бактерии и
разпространението на силни аромати в хладилника.

3. Съхранявайте всички продукти по такъв начин, че да
гарантирате възможността за свободно циркулиране на
въздуха между отделните храни.

4. Пазете вътрешните повърхности на хладилника чисти, внимавайки
да не използвате окисляващи или абразивни продукти.
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5. Премахвайте всички продукти с изтекъл срок на
годност от хладилника.

BG
6. За правилното съхранение на храната, всички

нетрайни продукти (меки сирена, сурова риба,
месо и др.) следва да се съхраняват в най-
студената област на хладилното отделение, т.е.
точно над кутията за салати, където се намира
индикаторът за температура.

Използване на пълния потенциал на
фризера

• Не замразявайте отново продукти, които се
размразяват, или вече са били размразени. Тези
продукти трябва да се сготвят и консумират (до 24
часа).

• Пресните продукти за замразяване не трябва да
влизат в контакт с вече размразени храни. Свежите
продукти трябва да се съхраняват над решетката в
отделението за замразяване и по възможност да
са в пряк контакт със стените (страните и гърба),
където температурата пада под под -18°C и
гарантира бързо замразяване.

• Не поставяйте във фризера стъклени бутилки,
съдържащи течност, които са затворени с коркова
тапа или херметично запечатани, защото е
възможно да се счупят.

• Максималното количество храна, което може да се
замрази дневно, е посочено на табелката с
техническите характеристики, разположена в
долния край на лявата страна на хладилното
отделение (например: Kg/24h: 4)

• За да получите повече пространство в

Тавичка за лед
Фактът, че са разположени в горната част на
чекмеджетата на фризера, осигурява по-добра чистота:
ледът вече не влиза в контакт с продуктите, поставени
във фризерното отделение; освен това, протичането на
водата при пълнене се избягва (предоставен е и
капак за покриване на отвора след пълнене с вода).
1. Издърпайте тавичката, като я натиснете нагоре.

Уверете се, че тавичката е напълно празна, и я
напълнете с вода през предоставения отвор.

2. Внимавайте да не превишите посоченото ниво (MAX
WATER LEVEL) Излишната вода пречи на кубчетата лед да
се отделят (ако това се случи, изчакайте ледът да се
разтопи и изпразнете тавичката).

3. Завъртете тавичката на 90°: тъй като отделенията са
свързани, всяка формичка се запълва с вода (вж.
схемата).

4. Затворете отвора с предоставения капак и
върнете тавичката обратно.

5. Когато ледът се формира (минималното време е
около 8 часа), ударете тавичката в твърда
повърхност и намокрете външната страна, така че
кубчетата лед да се отделят, и ги извадете през
отвора.

MAX
WATER LEVEL

(освен най-долното отделение и специалното
отделение COOL CARE ZONE, което има
регулируема температура) и поставяйте
продуктите директно върху тавите на изпарителя.

! Не отваряйте вратата по време на замразяване.
! При спиране на тока или повреда, не отваряйте
вратата на фризера. Това ще помогне за запазване
на температурата във фризера, гарантирайки
консервирането на продуктите за поне 9-14 часа.
! Ако стайната температура падне под 14°C за
продължителен период от време, идеалната
температура няма да бъде достигната в
отделението за замразяване и съхраняването на
продуктите ще бъде намалено.
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Поддръжка и грижи

Изключване на уреда
По време на почистване и поддръжка е необходимо
да изключите уреда от електрозахранващата
мрежа:
Не е достатъчно да настроите програматорите за
регулиране на температурата (уред изкл.), за да
елиминирате електрическия контакт изцяло.

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

уплътнения, могат да се почистват с гъба,
накисната в хладка вода и сода бикарбонат или
неутрален сапун. Не използвайте разтворители,
абразивни продукти, белина или амоняк.

• Подвижните аксесоари могат да се накисват в топла
вода и сапун или препарат за миене на съдове.
Изплакнете ги и ги изсушете внимателно.

• Задната страна на уреда може да натрупа прах,
който може
да се премахне, използвайки внимателно маркуча
на прахосмукачка, настроена на средна мощност.
Уредът трябва да се изключва, а контактът трябва
да се изважда пред почистване.

Избягване на плесен и неприятни
миризми

• Уредът е изготвен с използването на хигиенични
материали без аромат. За да поддържате
хладилника без аромати и да предотвратите
формирането на петна, храните трябва винаги да
са покрити или добре запечатани.

• Ако искате да изключите уреда за продължителен
период от време, почистете вътрешността и оставете
вратите отворени.

Размразяване на уреда
! Следвайте инструкциите по-долу
Не използвайте предмети с остри или заострени
ръбове за размразяване на уреда, тъй като те могат
да нанесат непоправими вреди на хладилната
намотка.
Размразяване на хладилното отделение
Хладилникът има функция за автоматично

размразяване: водата
се извежда от уреда
през специален извод
(вж. схемата), където
топлината, отделяна от
компресора, я кара да се
изпарява. Необходимо е
редовно да се почиства
отворът за
освобождаване, така че
водата да може да тече
лесно.

Размразяване на фризерното отделение
BG

Ако слоят лед надвишава 5 мм, е необходимо ръчно
размразяване:

1. Настройте програматора за РЕГУЛИРАНЕ НА
ТЕМПЕРАТУРАТА на позицията
.

2. Увийте замразените продукти във вестник и ги поставете
в друг фризер или на хладно място.

3. Оставете вратата отворена, докато ледът се разтопи изцяло.
Това може да се улесни, като поставите съдове с топла
вода в отделението на фризера.

4. Почистете и подсушете отделението на фризера
внимателно преди да включите уреда отново.

5. Някои уреди са оборудвани със
СИСТЕМАТА ЗА ОТИЧАНЕ за
извеждане на водата навън:
оставете водата да изтече в съд
(вж. схемата).

6. Изчакайте около 2
часа, т.е. докато се
възстановят идеалните
условия за съхранение,
преди да поставяте
хранителни продукти в
отделението на фризера.

Смяна на крушката

За да смените крушката в хладилното отделение,
извадете щепсела от контакта. Следвайте
инструкциите по-долу
Достигнете крушката, като отстраните посочения на
схемата капак. Заменете я с подобна крушка в
диапазона на мощност, посочен на капака (15 W или
25 W).
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Предпазни мерки и съвети

BG ! Уредът е създаден и произведен съгласно

международните стандарти за безопасност.
Следните предупреждения са предоставени
поради съображения за безопасност и трябва да
се прочетат внимателно.

Този уред е в съответствие със
следните Директиви на Общността:
- 73/23/ЕИО от 19/02/73 (ниско напрежение) и
последващи 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

охлаждане на хранителни продукти само от страна на
пълнолетни лица 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 с голи крака или мокри или

влажни ръце и крака.
• Не докосвайте вътрешните охлаждащи елементи: това

може да предизвика наранявания по кожата или
изгаряния.

• Когато изключвате уреда, винаги издърпвайте щепсела от
захранващия контакт, не дърпайте кабела.

• Преди да почиствате уреда, винаги го изключвайте и
спирайте електрическото захранване. Не е достатъчно да
настроите програматорите за регулиране на
температурата        (уред изкл.), за да елиминирате
електрическия контакт изцяло.

• В случай на повреда при никакви обстоятелства
не опитвайте да ремонтирате уреда сами. Поправки,
извършвани от неопитни лица, могат да причинят
нараняване или допълнителни повреди на уреда.

• Не използвайте остри или заострени прибори или
електрическо оборудване - освен вида, препоръчан от
производителя - във вътрешността на отделенията за
съхранение на замразени продукти.

• Не поставяйте кубчета лед, взети директно от фризера, в
устата си.

• Този уред не е предназначен за употреба от лица
(включително деца) с намалени физически, психически
или умствени способности или липса на опит и знания,
освен ако не се надзирават или са били инструктирани 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.

• Дръжте опаковъчния материал далеч от деца. Той
може да представлява опасност от поглъщане или
задушаване.

Изхвърляне

• Спазвайте местните стандарти за опазване на
околната среда 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 събирането и рециклирането на
материалите, които съдържат, и да се намали
влиянието 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 могат да занесат старите си уреди в
зони за събиране на обществен боклук други
общински зони за събиране на боклук или ако
националните регулации позволяват да го върнат на
продавача, когато купуват подобен нов продукт.
Всички големи производители на домакински уреди
участват в създаването на системи за управление на
събирането и изхвърлянето на стари уреди.

Уважение и опазване на околната среда

• Монтирайте уреда в добре проветриво
помещение. Уверете се, че е защитен от
директна слънчева светлина, и не го поставяйте
до източници на топлина.

• Избягвайте да оставяте вратата отворена за
продължителни периоди от време или да отваряте
вратата твърде често, за да пестите енергия.

• Не запълвайте уреда с твърде много продукти:
студеният въздух трябва да циркулира свободно, за
да се съхраняват продуктите както трябва. Ако
циркулацията бъде възпрепятствана, компресорът
ще работи постоянно.

• Не поставяйте горещи храни направо в хладилника.
Вътрешната температура ще се повиши и
компресорът ще се наложи да работи по-
усилено, потребявайки повече енергия.

• Размразете уреда, ако се натрупа лед (вж.
Поддръжка).
Дебелият слой лед затруднява предаването на
студа към хранителните продукти и води до
повишено потребление на енергия.

• Редовно проверявайте уплътненията на вратите и
ги почиствайте с кърпа, за да сте сигурни, че по
тях няма замърсявания и да предотвратите
изпускането на студен въздух (вж. Поддръжка).
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Отстраняване на
проблеми
Ако уредът не работи, преди да се обадите на Техническия сервиз (вж. Технически сервиз), проверете за
решение от следния списък.

BG

Повреди:

Вътрешната лампа не светва.

Хладилникът и фризерът не охлаждат
добре.

Храната в хладилника започва
да замръзва.

Моторът работи постоянно.

Уредът издава много шум.

Някои от външните части на
хладилника се нагряват.

Задната стена на хладилника е
покрита с лед или капки вода.

На дъното на хладилника има
вода.

Извънредно количество влага/лед на
гърба на хладилника

Топъл хладилник

Възможни причини / Решения:

• Щепселът не е поставен в електрическия контакт или не
е поставен достатъчно навътре, за да осъществи контакта, или в дома няма
електрозахранване.

• Вратите не се затварят както трябва или уплътненията са повредени.
• Вратите се отварят твърде често.
• Програматорът за РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА не е на правилната

позиция
• Хладилникът или фризерът е препълнен.
• Температурата на околната среда е

по-ниска от 14°C.

• Програматорът за РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА не е на правилната
позиция.

• Храната се докосва до вътрешната страна на задната стена на хладилника.

• Вратата не е затворена както трябва или постоянно се отваря.
• Външната температура е твърде висока.
• Дебелината на леда надвишава 2-3 мм (вж. Поддръжка).

• Уредът не е монтиран на равна повърхност (вж. Монтаж).
• Уредът е монтиран между шкафове, които вибрират и създават шум.
• Вътрешният охладител издава лек шум дори когато компресорът

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

• Тези повишени температури са необходими за избягване на формирането
на кондензация върху определени части на изделието.

• Това показва, че уредът работи нормално.

• Отворът за извеждане на вода е блокиран (вж. Поддръжка).

• Ще се наблюдава извънредно количество влага/лед, ако вратата е
отворена за дълги периоди от време. Това ще изчезне след
затварянето на врата, когато отделението за съхранение бъде
оставено да се размрази и отдели влагата. Това е нормално за
охлаждащата функция на отделението за съхранение, особено в
летния период.

• Ако стайната температура е 16 C или по-ниска, (например уредът е
поставен в гараж или външно помещение), за да работи
хладилникът правилно, "Превключвателят за бързо замразяване"
трябва да е в позиция ‘ON’ (ВКЛ).

Ключ
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Техническа помощ 195083721.12
08/2014

Преди да се обадите на Техническия сервиз:
BG •  Проверете дали сами можете да решите проблема (вж. Отстраняване на неизправности).

• Ако след всички проверки уредът все още не работи или проблемът продължава, се обадете на най-близкия
Сервизен център.

модел сериен номер

Посочва се:
• тип повреда
• модел на уреда (Мод.)
• сериен номер (СН)
Тази информация се намира на
табелката с данни на долния край на
лявата страна на хладилното отделение

Никога не се свързвайте с неупълномощени техници и винаги отказвайте резервни
части, които не са оригинални.


