
ХЛАДИЛНИК – ФРИЗЕР 

МОДЕЛ: DC-22Y 

 

РЪКОВОДСТВО С УКАЗАНИЯ 

 

Поздравления за закупуването на този висококачествен хладилник-фризер. Ние, 

производителят, вярваме, че ще се радвате на дълги години безаварийна употреба. 

Прочетете внимателно указанията, преди да използвате Вашия хладилник-

фризер. Настоящата книжка ще Ви даде информация как да работите с и да се 

грижите за Вашия хладилник-фризер, за да Ви бъде максимално полезен 



 Уредът трябва да се заземи и свърже към подходяща щепселна кутия с 

напрежение 220 или 12 волта. Производителят и търговецът не поемат 

отговорност за повреди вследствие на използването на неправилна 

електрическа инсталация. 

 

ТЕСТОВА РАБОТА 

 Условие за подаване на постоянен ток, необходимият диапазон на напрежението е 

постоянен ток 12 волта + 10%, ако захранването не е стабилно, уредът няма да 

работи. Уредът ще се рестартира, когато напрежението е нормално. Разединяване 

10,4 волта постоянен ток, включване 11,8 волта постоянен ток. 

 Условие за подаване на променлив ток, необходимият диапазон на напрежението 

е 187 ~ 242 волта. 

 Не дърпайте уреда за захранващия кабел. 

 Свържете захранването, настройте дигиталния термостат на -18ºС и проверете 

индикаторите, 30 минути по-късно, отворете вратата и проверете вътрешната 

повърхност. Ако вътрешната повърхност е студена, уредът работи. 

 

КОНТРОЛ ЧРЕЗ СВЕТОДИОДНИ ИНДИКАТОРИ (LED) И ОПЕРАЦИИ 

илюстрация: Температура (ºС) Up (Нагоре) 

     Down (Надолу) 

 

Работа при променлив ток 220 волта/50 Hz 

 Включете уреда към източник на захранване с променлив ток 220 волта с 

използване на отстраняемия кабел за променлив ток, който е предоставен с уреда. 

 Ще светне LED светлина „230V“, за да даде индикация, че уредът работи. 

 В прозореца за температурата, последно зададената температура ще премигва в 

продължение на 5 секунди и след това автоматично ще започне да изобразява 

температурата в хладилния шкаф. 

 Натиснете клавишите „Up“ (Нагоре) или „Down“ (Надолу), за да зададете 

желаната температура. 

 Зададената температура ще премигва в продължение на 5 секунди и след това 

автоматично ще започне да изобразява температурата в хладилния шкаф. 

 За да изключите уреда, извадете щепсела от щепселната кутия. 

 

Работа при 12 волта/24 волта постоянен ток 



 Свържете кабела за постоянен ток, който е доставен с уреда, към подходяща 

розетка за постоянен ток, препоръчва се розетка 120 вата, постоянен ток. НЕ 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ РОЗЕТКАТА НА ЗАПАЛКАТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ТОЗИ 

ФРИЗЕР. Уредът автоматично ще разпознае и ще започне да използва 12 волта 

постоянен ток или 24 волта постоянен ток.  

 Ще светне LED светлината „12V“ (Забележка: за 12 волта и 230 волта се използва 

една и съща светлина) или „24V“ , за да даде индикация, че уредът работи. 

 В прозореца за температурата, последно зададената дигитална температура ще 

премигва в продължение на 5 секунди и след това автоматично ще започне да 

изобразява температурата в хладилния шкаф. 

 Натиснете клавишите „Up“ (Нагоре) или „Down“ (Надолу), за да зададете 

желаната температура. 

 Зададената температура ще премигва в продължение на 5 секунди и след това 

автоматично ще започне да изобразява температурата в хладилния шкаф. 

 За да изключите уреда, извадете щепсела за захранване с постоянен ток от 

щепселната кутия за постоянен ток.  

 ЗАБЕЛЕЖКА: Когато използвате 24 волта и 220 волта заедно, винаги първо 

включвайте захранващия кабел за 220 волта, а след това захранващия кабел 

за 24 волта. В противен случай уредът ще издаде звуков сигнал, който е 

индикация за ниско напрежение. Това не е повреда. 

 

РАЗМРАЗЯВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА МИРИЗМИ  

 Когато слоят лед по вътрешните стени на хладилния шкаф надвиши 5 мм, е 

необходимо да се извърши размразяване, за да се подобри ефективността на 

охлаждане. 

 Изключете захранването, извадете всички продукти и почистете уреда. След като 

размразите, почистете с мека кърпа и включете уреда. 

 Забележка: Никога не премахвайте леда с остри предмети. 

 Поставете в уреда активен въглен, за да премахнете евентуални неприятни 

миризми. 

ПОДДРЪЖКА И РЕДОВНО ПОЧИСТВАНЕ  

 Винаги изключвайте захранването преди почистване. Почиствайте вътрешността 

на хладилния шкаф, когато е необходимо, с топъл разтвор на вода и сода 

бикарбонат (1 супена лъжица на всеки 2 литра вода), подсушавайте с мека кърпа. 

 Нечистотията от кондензатора трябва да се почиства от квалифициран техник, 

когато е необходимо. 

НЕ Е ПОВРЕДА 

 Нормално е да чувате бълбукане, причинено от потока на хладилния агент в края 

на всеки охладителен цикъл. 



 Повърхностната температура на компресора може да достигне 70 - 90
o
C по време 

на работа. 

 Звуците, издавани от охладителния вентилатор върху кондензатора, са нормални. 

 

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 

Модел: DC-22Y 

Ефективен обем: 22 л 

Входна мощност: 68W променлив ток/ 58W постоянен ток 

Температура на замразяване: - 18
o
C 

Температура на охлаждане: 0 ~ 10
o
C 

Размери (дължина х диаметър х височина 

в мм): 

510 x 310 x 394 мм 

 

 

БЕЗОПАСНОСТ: 

Отделна заземена 15 А щепселна кутия трябва да се използва при 220 волта променлив 

ток и минимум щепселна кутия за 120 W постоянен ток контакт при 12 волта постоянен 

ток. 

В случай на неизправност на фризера, моля свържете се с най-близкия до Вас сервизен 

техник. 

 

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ 

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ 

 

Ключ 

захранване 

PCB 

 

Сензор 

Вентилатор за постоянен ток 

Компресор 

 

  

   

Променлив ток 230 волта      Постоянен ток 12 волта/24 волта 

 

Контрол PCB 

LED PCB 

 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 

 

Проблем Причина Решение 

Компресорът работи в 

продължение на 1~5 

минути и спира 

Напрежението не е в 

нормалните граници 

Изключете захранването и 

го включете отново, когато 

захранването е нормално 

Компресорът работи, но 

вътрешният облицовъчен 

слой не се охлажда  

Хладилният агент е 

изтекъл 

 

Свържете се с местния 

търговски представител 

 
Системата е блокирала 



Вътрешният облицовъчен 

слой е много студен и 

компресорът работи 

непрекъснато. 

Вратата се отваря и затваря 

прекалено често 

Вратата трябва да се отваря 

възможно най-рядко 

Кондензаторът не е добре 

вентилиран. Контролерът е 

повреден. 

Изберете място с добра 

вентилация 

 

 

 

Компресорът не работи 

„+“ и „-“ са разменени. Коригирайте  

Контролерът е повреден 

(индикаторът на 

захранването не е включен) 

 

Свържете се с местния 

търговски представител 

Термостатът е настроен на 

прекалено висока стойност; 

околната температура е 

прекалено ниска. 

 

Използвайте като фризер 

 

Фризерът е шумен Фризерът не е поставен 

правилно. 

Сложете фризера върху 

равна повърхност 

Някои части са се 

разхлабили. 

Свържете се с местния 

търговски представител 

Тръбите се допират. Свържете се с местния 

търговски представител 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

 
/илюстрация: 

 

1. Капак 

2. Хладилен шкаф 

3. LED контролен панел 

4. Дръжка 

5. Решетка на вентилатора 

6. Щепселна кутия за променлив ток 

7. Щепселна кутия за постоянен ток 

8. Решетка за вентилация  

 

ПРИДВИЖВАНЕ И ИНСТАЛАЦИЯ 

 

 Когато придвижвате фризера, ъгълът между хладилния шкаф и земята трябва да 

не е по-малък от 45
º
, за да се предпази компресорът и хладилната система. 

 Поставете фризера на сухо и добре вентилирано място. Пазете фризера на 

разстояние от директна слънчева светлина, отоплителни уреди и корозивни 

газове. 

 Нормалното функциониране на фризера зависи от излъчването на топлина от 

кондензатора. При първоначалната употреба, опаковъчната пяна трябва да се 

отстрани и около фризера да се остави празно пространство от минимум 150мм. 


