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Инструкция за експлоатация и монтаж на хладилник с фризер 

TS1 138 VR01 
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Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени 
физически, сензорни или умствени функции или лица без опит и познания, освен 
ако те не са наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда от 
отговорно за безопасността им лице. 

На децата трябва да бъде обяснено, че не бива да си играят с уреда. 

Ако захранващият кабел е повреден, неговата смяна трябва да бъде извършена 
единствено от квалифициран специалист за да се избегнат възникването на опасни 
ситуации. 

Основни инструкции за употреба 

Този уред е предназначен за използване в домашна или подобна среда като 
кухненски помещения в магазини, офиси или друга работна среда. 
Хладилникът е подходящ за охлаждане и съхранение на храни и напитки.  
 
Предимства на уреда: 

• малък размер 

• компактен дизайн с леко тегло 

• нисък разход на енергия 

• изключително лесен за употреба 

Инструкции за инсталация 

1. При транспортиране на уреда не го накланяйте повече от 45°. Внимавайте да 
не повредите кондензаторът, вратата или друга част на хладилника. 

2. Около уредът трябва да има достатъчно свободно пространство за да работи 
добре. 

3. Не инсталирайте хладилникът в помещение с висока температура или 
влажност. 

Инструкции за безопасност 

1. Уверете се, че волтажът на електрическата мрежа съответства на този на 
уреда. Хладилникът трябва да бъде включен в отделен контакт. 

2. Никога не съхранявайте продукти, които съдържат пропелентен газ или 
възпламеними субстанции. 

3. Не разливайте вода върху уреда, това може да причини ерозия или 
електрически удар. 

4. Ако случайно има изтичане на газ, в никакъв случай не се опитвайте да 
включвате или изключвате захранващия кабел от контакта. Може да се 
получи искра и оттам възпламеняване. 
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Предназначение за употреба 

Този уред е предназначен за използване в домашна или подобна среда като:  - 
кухненски помещения в магазини, офиси или друга работна среда; 
- използване от клиенти в хотели, мотели или къщи/вили под наем; 
- кетъринг или подобно приложение с нетърговска цел; 
- пансиони със закуска и вечеря 

 
Внимание: 

Дръжте възпламенителни материали и субстанции далеч от уреда. 

За да осигурите подходяща вентилация трябва да оставите разстояние от 200 mm 
между стените и вашия уред. Също тата трябва да бъде оставено разстояние от 300 
mm между уреда и тавана на помещението, в което е инсталиран. 

Не инсталирайте хладилникът под пряка слънчева светлина или в близост до уреди, 
излъчващи топлина, като фурни, съдомиялни машини или радиатори. 
 
Внимание: 
 

• В никакъв случай не запушвайте вентилационните отвори на уреда. 
• Не използвайте механични устройства или други средства, за да ускорите 

процеса на размразяване, освен посочените от производителя. 
• Бъдете внимателни да не повредите охладителната система на хладилника. 
• Не използвайте електрически уреди вътре в хладилника. 
• Възпламеними материали или продукти, съдържащи запалими газове, както и 

експлозивни материали не бива никога да се съхраняват в хладилника. 
 
Размерите на уреда са показани на фигурата по-долу: 
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Инструкции за употреба 

1. Когато използвате уредът за първи път, включете го да поработи  2-3 часа без 
да поставяте храна в него. След което настройте желаната от вас температура 
и сложете хранителните продукти. 

2. Температурата на уреда може да бъде настроена с помощта на въртящия се 
термостат. Средната позиция на термостата е най-подходяща за ефективната 
работа на хладилника. 

3. Размразявайте отделението на фризера винаги когата образувалата се скреж 
достигне 3 или 4 mm. Когато размразявате, махнете храната от хладилника и 
настройте термостата на позиция “OFF”. Поставете съд за да събирате 
разтопената вода. След като уредът се размрази, подсушете добре и 
настройте термостата на желаната от вас позиция. 

Предупреждения за употреба 

1. Не слагайте прекалено големи количества храна и не дръжте вратата на уреда 
отворена за дълъг период от време. Това ще увеличи разхода на енергия и 
може да доведе до повреда. 

2. Не слагайте прекалено тежки храни или съдове, тъй като това може да доведе 
до счупване. 

3. Не съхранявайте бутилки във фризера. Те ще замръзнат и могат да се 
пръснат. 

4. Отваряйте вратата възможно най-малко. 

5. При процесът на размразяване никога не използвайте остри или метални 
предмети за да отстраните натрупалата се скреж. Това може да доведе до 
повреда на изпарителя. 

6. Не докосвайте храни или съдове поставени във фризерното отделение със 
мокри ръце. Това може да доведе до измръзване. 

Подръжка 

1. Преди да започнете процесът на почистване изключете уреда от 
електрическото захранване. Почистете интерирорът като използвате влажна 
кърпа напоена с почистващ препарат за хладилник или вода и след това 
подсушете внимателно. Никога не използвайте за почистване остри или 
абразивни материали, сапун, домакински препарати, перилни препарати или 
полир. 

2. Уплътнението на вратата трябва да бъдат често почиствано, тъй като се 
замърсява изключително бързо и лесно. 

3. Ако хладилникът няма да се използва дълго време, изключете го от контакта, 
извадете всички хранителни продукти, почистете го и оставете вратата леко 
открехната. 
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Описаните случаи не представляват неизправност 

1. Чува се шум като от теч на вода: 
Това е нормално явление и по никакъв начин не влияе върху работата на 
уреда. 

2. Кондензация по външните части на уреда: 
Това е нормално явление дължащо се на високата влажност в помещението 
където е инсталиран продукта. Попийте с мека кърпа. 

3. Отнема известно време температурата  в хладилника и фризера да стане по-
ниска и подходяща за охлаждане и замразяване: 
 Ако температурата в помещението където е инсталиран уреда е по-висока, 
ще е необходимо по-дълго време двете отделения да станат студени. 

4. Повърхността на компресора е топла: 
Това е нормално явление по време на работата на уреда. В никакъв случай не 
докосвайте компресорът с голи ръце. 

Възможни решения на възникнали проблеми 

Преди да се обадите в техническия сервиз за възникнал проблем, моля 
консултирайте се с таблицата по-долу: 

 
Проблем 

 
Възможна причина 

 

 

Уредът не работи 

 
Проверете дали има електричество? 

Проверете дали волтажът е нормален или 
не? 

Проверете дали няма изгорял бушон? 
Проверете дали уредът е включен в 

електрическата мрежа? 

 

 

 

 

 

 

Хладилникът не работи ефикасно 

 

Проверете дали термостатът е на 
правилната позиция? 

Проверете дали са спазени разстоянията 
между уреда и стените? 

Уверете се, че вратата не е отваряна 
често или за дълъг период от време? 

Проверете дали уредът не е изложен на 
директна слънчева светлина или не е 
инсталиран в близост до източници на 

топлина? 
Проверете дали не сте поставили 

прекалено много храна? 
Уверете се, че не сте  поставили 
прекалено гореща храна в уреда? 
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Проблем 

 
Възможна причина 

 

Когато поставите храна в хладилника тя 
замръзва 

Проверете дали термостатът е на 
правилната позиция? 

Проверете дали хранителните продукти 
не са поставени прекалено близо един до 

друг? 

 

 

Шумове 

 

Проверете дали уредът е поставен на 
равна и стабилна основа? 

Проверете дали хладилникът не е 
заклещен между други обекти? 

 

 

 

Компресорът не спира своята работа 

 

Проверете дали не сте поставили 
прекалено много храна? 

Уверете се, че вратата не е отваряна 
често или за дълъг период от време? 

 
 

 
Ако описаните по-горе проблеми не могат да бъдат решени, моля консултирайте се с 
техническия сервиз на фирмата производител. 

Опасности и предупреждения: 

1. Риск от заклещване на дете. Преди да изхвърлите вашият стар уред: 
 - Махнете вратата. 
 - Отстранете рафтовете за да не могат децата да се катерят по тях. 

2. Срежете захранващият кабел на уреда. 

За уреди ползващи се в домашна обстановка 

Не отваряйте вратата прекалено често, особено когато времето е горещо и влажно. 
Веднъж щом отворите вратата, затворете я възможно най-бързо. 

Проверявайте дали на уреда е осигурена подходяща вентилация. 

Настройте термостатът на средна позиция. 

Преди да поставите в уреда пакети със свежа храна се уверете, че тя се е охладила 
до стайна температура. 

Ледът и образувалият се скреж увеличават разхода на енергия. Размразявайте 
уредът винаги когата образувалата се скреж достигне 3 - 5 mm. 

Задната част на уреда трябва винаги да бъде почиствана от прах или други 
замърсители. 
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Коректно унищожаване на продукта 

Символът върху продукта, показва че той не трябва да се третира 
като обикновен домашен отпадък. 
Съгласно Европейската директива 2002/96/ЕС касаеща 
управлението на отпадъците от електрически и електронни 
уреди, домакинските електроуреди не трябва да попадат в 
нормалния градски поток от твърди отпадъци. За по-детайлна 
информация, моля свържете се с оторизираните местни или 
регионални органи. 
Уредите излезли от употреба, трябва да бъдат събирани отделно, 
за да се оптимизира процесът за обработка и рециклиране на 
съставляващите ги материали, както и за да се предпазят от 
потенциални опасности човешкото здраве и околната среда. 
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Спецификации 

Марка  Teka 

Модел  TS1 138 VR01 

Категория Хладилник 

Енергиен клас A++ 

Годишен разход на енергия базиран на 
стандартен тестови резултат от 24-часова 
работа. Актуалният разход на енергия 
зависи от начина на употреба и от 
помещението в което е инсталиран 

уреда. 

 

131kWh/годишно 

Обем на хладилника 84L 

Обем на фризера 14L 

Автоматично размразяване на 
хладилника 

Да 

Автоматично размразяване на фризера Не 

Капацитет на замразяване 2kg/24h 

Климатичен клас ST/N 

Шум 39dB 

 

Уредът трябва да бъде инсталиран в помещение с температура между 16°C и 38°C. 

 

 

 

 

“ТЕКА България ЕООД” не носи отговорност за преводни и печатни грешки”. 

ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД 
Офис и шоу-рум: 
бул. „Цариградско шосе” № 135 
София 1784, България 
тел. 02/9768 330; 0895 613 370 
URL: http://www.teka.bg  
Facebook: ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД 

 


