Upright Freezer
Вертикален Замрзнувач
Verticalni Zamrzivač

FSA21300

WARNING!
In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely
environmentally friendly refrigerant the R600a (flammable only under certain conditions) you must
observe the following rules:
 Do not hinder the free circulation of the air around the appliance.
 Do not use mechanical devices in order to accelerate the defrosting, others than the ones
recommended by the manufacturer.
 Do not destroy the refrigerating circuit.
 Do not use electric appliances inside the food keeping compartment, other than those that might have
been recommended by the manufacturer.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Со цел да се обезбеди нормално функционирање на уредот, кој користи целосно еколошки
разладувач (фреон) R600a (запалив само под одредени услови), морате да се придржувате кон
следните правила:
 Немојте да ја попречувате слободната циркулација на воздухот околу уредот.
 Немојте да употребувате механички предмети за да го забрзате процесот на одмрзнување.
Користете ги само оние кои се препорачани од произведителот.
 Немојте да го оштетувате разладното коло.
 Не употребувајте електрични апарати внатре во уредот. Користете ги само оние кои се
препорачани од произведителот.

UPOZORENJE!
Kako bi se osigurao normalan rad vašeg zamrzivača koji koristi kompletno ekološki prihvatljivo
rashladno sredstvo R600a (zapaljivo samo pod određenim uvjetima), trebate se pridržavati slijedećih
pravila:
 Ne ometati slobodnu cirkulaciju zraka oko zamrzivača.
 Ne koristiti mehanička sredstva za ubrzavanje odleđivanja, koja nije preporučio proizvođač.
 Paziti da se ne ošteti krug rashladnog sredstva.
 Unutar prostora zamrzivača za spremanje namirnice ne koristiti električne uređaje koje nije preporučio
proizvođač.
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Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not correspond exactly with your
product. If the subject parts are not included in the product you have purchased, then it is valid for other models.
Сликите што се прикажани во ова упатство за употреба се шематски и може да не соодветствуваат точно
со производот. Ако деловите од поглавјето не се вклучени во производот што сте го купиле, тогаш тие важат
за други модели.
Brojke koje se dešavaju u ovom uputstvu su šematski i ne odgovaraju baš sa vašim proizvodom. Ako je predmet
delovi nisu uključeni u proizvod koji ste kupili, onda važi za druge modele.
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Instruction for use

Congratulations on your choice of a BEKO Quality
Appliance, designed to give you many years of service.

Safety first!
Do not connect your appliance to the electricity supply
until all packing and transit protectors have been
removed.
• Leave to stand for at least 4 hours before switching
on, to allow compressor oil to settle, if transported
horizontally.
• If you are discarding an old appliance with a lock or
latch fitted to the door, ensure that it is left in a safe
condition to prevent the entrapment of children.
• This appliance must only be used for its intended
purpose.
• Do not dispose of the appliance on a fire. Your
appliance contains non CFC substances in the
insulation which are flammable. We suggest you
contact your local authority for information on disposal
and available facilities.
• We do not recommend use of this appliance in an
unheated, cold room.
(e.g. garage, conservatory,
annex, shed, out-house etc.)
To obtain the best possible performance and trouble
free operation from your appliance it is very important to
read these instructions carefully. Failure to observe
these instructions may invalidate your right to free
service during the guarantee period.
Please keep these instructions in a safe place for easy
reference.
Original Spare parts will be provided for 10 years,
following the product purchasing date.

This appliance is not intended for use by person with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
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3. Failure to comply with the above
instructions could result in damage to the
appliance, for which the manufacturer will not
be held liable.
4. The appliance must be protected against
rain, moisture and other atmospheric
influences.
Important!
• Care must be taken while cleaning/carrying
the appliance not to touch the bottom of the
condenser metal wires at the back of the
appliance, as this could cause injury to fingers
and hands.
• Do not attempt to sit or stand on top of your
appliance as it is not designed for such use.
You could injure yourself or damage the
appliance.
• Make sure that the mains cable is not caught
under the appliance during and after moving,
as this could damage the cable.
• Do not allow children to play with the
appliance or tamper with the controls.

Electrical requirements
Before inserting the plug into the wall socket
make sure that the voltage and the frequency
shown in the rating plate inside the appliance
corresponds to your electricity supply.
The plug has to be accessible after installation
in order to allow disconnection of the
appliance from the supply after installation.
Warning! This appliance must be earthed.
Repairs to the electrical equipment may only
be made by qualified experts. If the power
cable is damaged, the manufacturer or
customer service must replace it in order to
avoid danger.
ATTENTION!
This appliance operates with R600a which is
an environmental friendly but flammable gas.
During the transportation and fixing of the
product, care must be taken not to damage
the cooling system. If the cooling system is
damaged and there is a gas leakage from the
system, keep the product away from open
flame sources and ventilate the room for a
while.
WARNING - Do not use mechanical devices
or other means to accelerate the defrosting
process, others than those recommended by
the manufacturer.
WARNING - Do not damage the refrigerant
circuit.
WARNING - Do not use electrical appliances
inside the food storage compartments of the
appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
WARNING - If the supply cord is damaged, it
must be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.

Installation instructions
1. Do not keep your appliance in a room
where the temperature is likely to fall below 10
degrees C (50 degrees F) at night and/or
especially in winter, as it is designed to
operate in ambient temperatures between +10
and +32 degrees C (50 and 90 degrees F). At
lower temperatures the appliance may not
operate, resulting in a reduction in the storage
life of the food.
2. Do not place the appliance near cookers or
radiators or in direct sunlight, as this will
cause extra strain on the appliance's
functions. If installed next to a source of heat
or freezer, maintain the following minimum
side clearances:
From Cookers 30 mm
From Radiators 300 mm
From Freezers 25 mm
3. Make sure that sufficient room is provided
around the appliance to ensure free air
circulation (Item 2).
• Put the back airing lid to the back of your
refrigerator to set the distance between the
refrigerator and the wall (Item 3).

Transportation instructions
1. The appliance should be transported only in
an upright position. The packing as supplied
must be intact during transportation.
2. If during the transport the appliance, has
been positioned horizontally, it must not be
operated for at least 4 hours, to allow the
system to settle.
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And note that:
5. You will hear a noise as the compressor
starts up. The liquid and gases sealed within
the refrigeration system may also make some
noise, whether the compressor is running or
not. This is quite normal.
6. To freeze the fresh foods use the
compartment marked with 4 stars
(recomanded second shelf).
7. Don't put in freezer a too big quantity of
foods in the same time. The foods quality is
well kept if they are deeply frozen in the
shortest time possible. Therefore it is
preferable do not exceed the freezing capacity
of the appliance shown in "Appliance record".
The thermostat knob shall be adjusted in
order to obtain the lowest temperature inside
the freezer, with the fast freeze function
activated and the orange lamp lighting.
8. Do not load the appliance immediately it is
switched on. Wait until the correct storage
temperature has been reached. We
recommend that you check the temperature
with an accurate thermometer (see;
Temperature Control and Adjustment).

4. The appliance should be positioned on a
smooth surface. The two front feet can be
adjusted as required.To ensure that your
appliance is standing upright adjust the two
front feet by turning clockwise or anticlockwise, until firm contact is secured with
the floor. Correct adjustment of feet prevents
excessive vibration and noise (Item 4).
5. Refer to "Cleaning and Care" section to
prepare your appliance for use.

Temperature control and adjustment
The freezer temperature is influenced by the
freezer temperature set button ( recomanded
are 2 or 3 position).
Generally, this temperature is bellow -18°C
lowertemperatures can be obtained by
adjusting the thermostat knob towards
position MAX.
We recommend checking the temperature
with a thermometer to ensure that the storage
compartments are kept to the desired
temperature. Remember to take the reading
immediately since the thermometer
temperature will rise very rapidly after you
remove it from the freezer.
Please remember that each time the door is
opened cold air escapes and the internal
temperature rises. Therefore never leave the
door open and ensure it is closed immediately
after food is put in or removed.

Important Note:
If there is a power failure do not open the
door. Frozen food should not be affected if the
failure lasts for less than 19 hours. If the
failure is longer, then the food should be
checked and either eaten immediately or
cooked and then re-frozen.

Before operating
Final Check
Before you start using the freezer check that:
1. The feet have been adjusted for perfect
levelling.
2. The interior is dry and air can circulate
freely at the rear.
3. The interior is clean as recommended
under "CLEANING AND CARE."
4. The plug is inserted into the wall socket and
the electricity supply is switched on. Avoid
accidental disconnection by taping over the
switch.
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Freezer control panel

Fast freeze function

(Item 5)

To activate FAST FREEZING function, please
adjust the temperature setting knob to „FAST
FREEZE” position. It is advised that you place
the foodstuffs that you wish to freeze faster in
the freezer compartment 24 hours after you
activate fast freezing function. While fast
freezing is activated, your refrigerator runs at
lowest temperature setting for freezer. Fast
freeze function lasts for 50 hours. After
terminated, your refrigerator reverts to normal
use conditions with a temperature setting of 3
even though the knob is still employed at
„FAST FREEZE” position. This ecodesign
feature provides energy saving when fast
freezing function is not cancelled for any
reason. Freezing capacity of your refrigerator is
measured and declared while fast freezing
function is active.

The control panel adjusts the temperature in
the freezer and has the following functions:
1 - Orange led - Fast freeze activated
When you turn the freezer temperature set
buton (4) to the „FAST FREEZE” position, the
orange led (1) will lit and the appliance will run
in lowest temperature conditions. The orange
LED stops to lit after 50 hours of running in
lowest temperature conditions.
2 - Green led - electricity on (Voltage)
Lights when the appliance is
connected to the network and remains lit as
long as it is
available power supply. LED green
does not provide information on temperature
inside the freezer.
3 - Red Led - High Temperature Alarm

Storing frozen food

4 - Setting temperature buton

Your freezer is suitable for the long-term storage
of commercially frozen foods and also can be
used to freeze and store fresh food.
If there is a power failure, do not open the door.
Frozen food should not be affected if the failure
lasts for less than 19 hrs. If the failure is longer,
then the food should be checked and either
eaten immediately or cooked and then re-frozen.

High temperature alarm
After the appliance is turned on for the first
time the alarm is not active for 12 hours (red
led is off).
After this period, red led can lights (red led is
on) in the following cases:
- If the appliance is overloaded with fresh food
- If the door is left open by mistake.
In these cases the red led will remain lit until
the appliance reached the preset temperature.
If the red led is on wait for 24 hours before to
announce the authorized service.

Freezing fresh food
Please observe the following instructions to
obtain the best results.
Do not freeze too large a quantity at any one
time. The quality of the food is best preserved
when it is frozen right through to the core as
quickly as possible.
If large amounts of fresh food are going to be
frozen, adjust the control knob to „FAST
FREEZE” position with 24 hours before putting
the fresh food in the fast freeze compartment.
It is strongly recommended to keep the knob
at „FAST FREEZE” position at least 24 hours
to freeze maximum amount of fresh food
declared as freezing capacity. Take special
care not to mix frozen food and fresh food.
Small quantities of food up to 1/2 kg. (1 lb) can
be frozen without fast freezer function
Take special care not to mix already frozen
food and fresh food.

Important:
The temperatures obtained inside can vary
according to the conditions of use of the
appliance: location, ambient temperature,
frequency of door opening, degree of loading
with food. The temperature setting will be
modified according to these conditions.
If the red led is on wait for 24 hours before to
announce the authorized service.
It could be the warm food placed inside the
freezer and/or the door who was left open.
In 24 hrs of functioning the allarm for hight
temperature (red led) it should be off.
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Making ice cubes

Cleaning and care

(Item 6)

1. We recommend that you switch off the
appliance at the socket outlet and pull out the
mains plug before cleaning.
2. Never use any sharp instruments or
abrasive substances, soap, household
cleaner, detergent or wax polish for cleaning.
3. Use luke warm water to clean the cabinet
of the appliance and wipe it dry.
4. Use a damp cloth wrung out in a solution
of one teaspoon of bicarbonate of soda to one
pint of water to clean the interior and wipe it
dry.
5. If the appliance is not going to be used for
a long period of time, switch it off, remove all
food, clean it and leave the door ajar.
6. We recommend that you polish the metal
parts of the product (i.e. door exterior, cabinet
sides) with a silicone wax (car polish) to
protect the high quality paint finish.
7. Any dust that gathers on the condenser,
which is located at the back of the appliance,
should be removed once a year with a
vacuum cleaner.
8. Check door seals regularly to ensure they
areclean and free from food particles.
9. Never:
• Clean the appliance with unsuitable material;
eg petroleum based products.
• Subject it to high temperatures in any way,
• Scour, rub etc., with abrasive material.
10. Excess deposit of ice should be removed
regularly. Large accumulation of ice will impair
the performance of the freezer.
11. To remove a drawer, pull it as far as
possible, tilt it upwards and then pull it out
completely.

Fill the ice - cube tray 3/4 full with water and
place it in the freezer. Loosen frozen trays
with a spoon handle or a similar implement;
never use sharp-edged objects such as
knives or forks.

Getting to know your appliance
(Item 1)
1 - Control panel, display and adjustment
2 - Ice tray support and ice tray
3 - Compartment for quickly freezing
4 - Compartments for frozen froods keeping
5 - Adjustable front feet

Defrosting
Please defrost the freezer compartment at
least twice a year or when the ice layer is too
thick.
• Ice build-up is a normal phenomenon.
• The ice build-up, especially in the upper side
of the compartment is a natural phenomenon
and does not affect the good functionning of
the appliance.
• It is recommended to defrost the appliance
when the quantity of frozen food is not too big.
• Before the defrosting set the adjusting
thermostat button on the maximum position in
order to strongly freeze the foods. During this
time, the temperature in the refrigerator must
not be too low.
• Unplug the appliance
• Take out the frozen foods, pack them in
several paper sheets and put them in a cool
place.
• Let the door open for a quick defrosting
and put inside vessels with warm water
(max.80°C).
Do not use pointed or sharp-edged objects
such as knives or forks to remove the frost.
Never use hairdryers, electrical heaters or
other such electrical appliances for defrosting.
When defrosting has finished, close the
defrosting part and dry the interior thoroughly
(Item 7 & 8).

Repositioning the door
Proceed in numerical order (Item 9).
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Do’s and don’ts

Don’t- Remove items from the freezer with
wet hands.
Don’t- Close the door before replacing the
fast-freeze compartment cover.

Do- Check contents of the freezer at regular
intervals.
Do- Clean and defrost your appliance
regularly (See "Defrosting")
Do- Keep food for as short a time as possible
and adhere to "Best Before" and "Use
By" dates.
Do- Store commercially frozen food in
accordance with the instructions given on
the packets.
Do- Always choose high quality fresh food
and be sure it is thoroughly clean before
you freeze it.
Do- Prepare fresh food for freezing in small
portions to ensure rapid freezing.
Do- Wrap frozen food immediately after
purchasing and put it in to the freezer as
soon as possible.
Do- Separate food in the compartments and
complete the contents card. This will
enable you to find food quickly and avoid
excessive door opening, which will save
electricity.

Troubleshooting
If the appliance does not operate when
switched on, check;
• That the plug is inserted properly in the
socket and that the power supply is on. (To
check the power supply to the socket, plug
in another appliance)
• Whether the fuse has blown/circuit breaker
has tripped/main distribution switch has
been turned off.
• That the temperature control has been set
correctly.
• That the new plug is wired correctly, if you
have changed the fitted, moulded plug.
If the appliance is still not operating at all after
above checks, contact the dealer from whom
you purchased the unit.
Please ensure that above checks have been
done, as a charge will be made if no fault is
found.

Don’t- Leave the door open for long periods,
as this will make the appliance more
costly to run and cause excessive ice
formation.
Don’t- Use sharp edged objects such as
knives or forks to remove the ice.
Don’t- Put hot food into the appliance. Let it
cool down first.
Don’t- Put liquid-filled bottles or sealed cans
containing carbonated liquids into the
freezer, as they may burst.
Don’t- Store poisonous or any dangerous
substances in your appliance. It has
been designed for the storage of
edible foodstuffs only.
Don’t- Exceed the maximum freezing loads
when freezing fresh food.
Don’t- Consume ice-cream and water ices
direct from the freezer. The low
temperature may cause 'freezer
burns' on lips.
Don’t- Freeze fizzy drinks.
Don’t- Try to keep frozen food which has
thawed; it should be eaten within 24
hours or cooked and refrozen.
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2. Noises like liquids flowing or as being
sprayed
- These noises are caused by the flow of the
refrigerant in the circuit of the appliance and
comply with the operation principle of the
appliance.
3. Other vibrations and noises.
- The level of noise and vibrations can be
caused by the type and the aspect of the
floor on which the appliance is placed. Make
sure that the floor does not have significant
level distortions or if it can yield to the weight
of the appliance (it is flexible).
- Another source of noise and vibrations is
represented by the objects placed on the
appliance. These objects must be removed
from the appliance.

Energy Consumption
Maximum frozen food storage volume is
achieved without using the upper shelf cover
provided in the freezer compartment. Energy
consumption of your appliance is declared
while the freezer compartment is fully loaded
without the use of the upper shelf cover.
Practical advice concerning the reduction
of the electricity consumption
1. Make sure that the appliance is located in
well-ventilated areas, far from any source of
heat (cooker, radiator etc.). At the same time,
the location of the appliance must be done in
such a way that it prevents it to be under the
direct incidence of the sunbeams.
2. Make sure that the food purchased in
refrigerated/frozen condition is placed into the
appliance as soon as possible, especially
during summertime. It is recommended to use
thermal insulated bags to transport the food
home.
3. We recommend reducing the number of
door openings to the minimum.
4. Do not keep the door of the appliance open
more than necessary and make sure that after
each opening the door is well closed.

Warning!
Do not attempt at any time to repair the
appliance or its electric components yourself.
Any repair done by an unskilled person is
dangerous for the user and can lead to
warranty loss.

Information concerning the noise
and the vibrations which might
appear during the operation of the
appliance

The symbol
on the product or on
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the
recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences
for the environment and human health,
which could otherwise be otherwise be
caused by inappropriate waste handling
of this product. For more detailed
information about recycling of this
product, please contact your local city
office, you household waste disposal
service or the shop where you purchased
the product.

1. The operation noise can increase during
the operation.
- In order to keep the temperatures at the
adjusted temperatures, the compressor of
the appliance starts periodically. The noise
produced by the compressor becomes
stronger when it starts and a click can be
heard when it stops.
- The performance and operation features of
the appliance can change according to the
modifications of the temperature of the
ambient environment. They must be
considered as normal.
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Упатство за употреба

Ви честитаме на изботот на квалитетниот BEKO
производ направен да Ви служи многу години.
Безбедноста на прво место!
Немојте да го уклучувате апаратот во струја пред да ги
отстранете пакувачките материјалите и транспортната
заштита.
• Ако уредот се транспортира во хоризонтална
положба, оставете го уредот на место најмалку 4 часа
пред да го вклучите, за да може компресорското масло
да се стабилизира.
• Ако го депонирате стариот апарат со брава или рачка
на вратата, внимавајте тоа да го сторите на сигурно
место за да не би можеле децата да во текот на
својата игра да се затворат во него.
• Овој апарат мора да се користи само за намената за
која е произведен.
• Немојте да го изложувате апаратот на топлина.
Вашиот апарат содржи не CFC субстанции во
изолацијата кои се запаливи. Ви сугерираме да ги
контактирате локалните служби за информација каде
може да го депонирате стариот уред.
• Не се препорачува употреба на овој апарат во ладна,
не загреана просторија (пр. гаража, надвор од куќата,
подрум, визба...итн.)
За да се обезбеди оптимално и сигурно работење на
апаратот, потребно е внимателно да го прочитате ова
упатство.
Доколку не се придржувате на упатствата може да го
изгубите правото на сервис за време на гаранцискиот
период.
Зачувајте го упатството за идни потсетувања.
Оригиналните резервни делови ќе ги добивате 10
години по датумот кога е набавен производот.

Овој уред не е наменет за употреба од страна на лица со намалени физички, сензорни
или ментални способности или со недостаток на искуство и знаење, освен кога се
надгледувани или им се дадени инструкции за користењето на уредот од страна на лице
кое е одговорно за нив.
Децата треба да се надгледувани за да не играат со уредот.
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спакуван уредот не смее да се оштети за
време на транспортот.
2. Ако за време на транспортот апаратот
мора да се постави во хоризонтална
положба, не треба да се користи најмалку
24 часа за да се стабилизира составот.
3. Доколку не се почитуваат
горенаведените упатства, може да дојде до
оштетување на апаратот, при што
производителот нема да биде одговорен.
4. Апаратот мора да биде заштитен од
дожд, влага и други атмосферски влијанија.
Важно!
• При чистење/поместување на апаратот,
не ги допирајте со раце металните жици на
кондензаторот на позадината од апаратот,
бидејќи може да ги повредите прстите.
• Немојте да стоите или седите на
апаратот, затоа што не е предвиден за тоа.
Може да се повредите или да го оштетите
апаратот.
• Внимавајте при трснспортот или
поместување на апаратот, кабелот да не
дојде под апаратот при што може да дојде
до негово оштетување.
• Не им дозволувајте на децата да си
играат со апаратот или сами да ги
притискаат контролните копчиња.

Електрично поврзување
Пред уклучувањето на апаратот во штекер,
проверете ги напонот и фрекфенцијата
наведени на внатрешната страна на
апаратот дали се кореспондираат со
напонот и фрекфенцијата во вашиот дом.
Ви сугерираме да го приклучите апаратот
на прекинувач кој е соодветен за него и
има осигурач на лесно достапно место.
До приклучокот треба лесно да се
пристапува по поставувањето за да може
да се исклучува апаратот од довод на ел.
енергија по поставувањето.
Внимание!
Поправките на електричната опрема може
да ги извршуваат само квалификувани
експерти. Ако е оштетен кабелот за
напојување, производителот или службата
за услуги на клиенти мора да го замени за
да се избегне опасност.
ВНИМАНИЕ!
Овој уред работи со фреон R 600a кој што
е еколошки но запалив гас.За време на
транспортот и лоцирањето на уредот, мора
да внимавате да не се оштети системот на
ладење. Доколку дојде до оштетување на
системот за ладење и до истекување на
гасот, чувајте го апаратот подалеку од
извори на топлина и на одредено време
проветрувајте ја просторијата.
Предупредување – Не користете
механички предмети и слично за да го
забрзате процесот на одмрзнување.
Употребувајте ги само препорачаните од
производителот.
Предупредување – Немојте да го
оштетувате разладното коло.
Предупредување – Не користите
електрични апарати во внатрешниот дел
различни од оние кои се препорачани од
произведителот.
Предупредување – Ако кабелот за
напојување е оштетен, иститот мора да го
сменат производителот, овластен сервисер
или слични квалификувани лица за да се
избегне ризик.

Упатство за инсталација
1. Немојте да го чувате апаратот во
просторија каде што постои можност
температурата да падне под 10 степени C
(50 степени F) во текон на ноќта/или на
зима, затоа што апаратот е предвиден за
работа во просторија каде што
температурата се движи од +10 и +32
степени C (50 и 90 степени F). На пониски
температури, апаратот може да не работи,
при што ќе дојде до намалување на рокот
на траење на намирниците.
2. Не го поставувајте апаратот во близина
на шпорети или радијатори или директно
да биде изложен на сонце, затоа што тоа
ќе предизвика додатна работа на апаратот.
Ако апаратот е поставен до извор на
топлина или замрзнувач, држете се до
следните минимални растојанија:
Од шпорет 30 mm
Од радијатор 300 mm
Од замрзнувач 25 mm

Упатство за транспорт
1. Апаратот треба да се транспортира само
во вертикална положба. Кутијата во која е
9
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3. Внимавајте околу апаратот да има
доволно слободен простор за циркулација
на воздух. (Дел 2)
• Поставете го задниот капак за вентилација
на апаратот за да го одредите растојанието
помеѓу апаратот и ѕидот. (Дел 3).
4. Апаратот треба да се постави на мазна и
рамна површина. Двете предни ногарки
можат по потреба да се прилагодат по
висина. За да бидете сигурни дека апаратот
е во правилна положба, завртете ги
предните ногарки во правец на стрелките на
часовникот или обратно, додека не дојде до
цврст контакт со подлогата. Со правилно
подесените ногарки ќе ја спречите големата
бучава и вибрации. (Дел 4).
5. Погледнете во поглавјето ,,Чистење и
одржување,, за да го подгответе апаратот
за употреба.

2. внатрешноста е сува и воздухот може
слободно да циркулира.
3. Внатрешноста е чиста како што е
препорачано во ,,Чистење и одржување,,.
4. Приклучокот е правилно приклучен и
дека има струја. Кога ќе ја отворите
вратата се пали внатрешното светло.
Забележете дека:
5. Ќе слушнете бучава кога компресорот ќе
почне со работа. Течноста и гасот исто
така може да предизвикаат бучава во
разладниот систем, без разлика дали
компресорот работи или не. Тоа е сосема
нормално.
6. За замрзнување свежа храна, се
користи одделот обележен со 4 ѕвездички
(се препорачува втората полица).
7. Не поставувајте преголема количина на
храна во замрзнувачот наеднаш.
Квалитетот на храната ќе се задржи ако се
замрзне длавоко за најкраток временски
период. Затоа се препорачува да не се
преминува капацитетот на замрзнување на
храна кој е покажан на "Appliance record".
Термостатот треба да се прилагодува за
да се добие најниската температура во
замрзнувачот со активирана функција за
брзо замрзнување и со запалување на
портокаловата светилка.
8. Не поставувајте храна во уредот
веднаш по уклучувањето. Почекајте се
додека не се постигне потребната
температура. Се препорачува да ја
проверите температурата со прецизен
термометар (види; Контрола на
температура и подесување).

Подесување на температурата
Температурата во замрзнувачот се
контролира со копчето за поставување на
температура во замрзнувачот (се
препорачуваат 2та или 3та позиција).
Главно, оваа температура е под -18°C .
Пониски температури може да се добијат со
прилагодување на регулаторот на
термостатот кон позицијата MAX.
Се преопрачува да ја проверите
температурата со термометар за да се
осигурате дека одделите се под саканата
температура. Отчитајте го веднаш
термометарот затоа што температурата
рапидно опаѓа штом го извадите од
замрзнувачот.
Запамтете дека со секое отварање на
вратата, ладниот воздух излегува и
внатрешната температура расте. Затоа не
ја оставајте вратата никогаш отворена и
затварајте ја веднаш штом сте ја извадиле
хранта.

Важна забелешка:
Ако дојде до прекин на електрична
енергија, немојте да ја отварате вратата.
Замрзнатата храна нема да биде под
влијание ако прекинот на струја е помал од
19 часа. Но ако прекинот трае повеќе од 19
часа, храната треба да се провери или да
се зготви или повторно замрзне.

Пред употреба
Финална проверка
Пред стартување на апаратот, проверете
дали:
1. Предните ногарки се подесени така да
се во совршена рамномерност.
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Контролен панел Дел 5

Сместување на замрзната храна

Контролниот панел ја прилагодува
температурата во замрзнувачот и ги има
следните функции:
1 - Портокалово светло - брзото
замрзнување е уклучено
2 - Зелено светло - уклучена ел.енергија
(Напон)
3 - Црвено светло - Аларм
4 - Копче за подесување на температура во
замрзнувачот

Вашиот замрзнувач е погоден за чување на
фабрички замрзната храна а може да се
користи и за замрзнување и чување на
свежа храна. Доколку има прекин на струја,
немојте да го отварате фрижидерот.
Храната треба да остане замрзната ако
прекинот на струја не е подолг од од 19
часа. Ако прекинот трае подолго, тогаш
проверете ја храната и да се исклристи
веднаш или зготви и повторно замрзне.

Важно:
Внатрешните температури варираат во
зависност од следните услови: локацијта,
амбиенталната температура, зачестеноста
на отварање на вратата, количината на
храна и др. Температурата ќе зависи од
овие услови.
Ако се уклучи црвеното светло, почекајте 24
часа пред да повикате сервис.
Моќна причина за аларм може да биде
поставување на топла храна во уредот или
вратата да е оставена отворена.
За 24 часа алармот за висока температура
(црвено светло) треба да се исклучи.

Замрзнување на свежа храна
Ве молиме да се придржувате на
упатствата како би ги добиле најдобрите
резултати.
Не замрзнувајте преголеми количини
одеднаш. Квалитетот на храната најдобро
ќе се задржи доколку се замрзне колку што
е можно побрзо.
Поставете го контролното копче на
максимум ако треба да се замрзнуваат
големи количини свежа храна.
Ако треба да се замрзнат големи количини
свежа храна, прилагодете го копчето на
термостатот на позицијата „FAST FREEZE”
24 часа пред да ставите свежа храна во
одделот за брзо замрзнување.
Се препорачува да го оставите копчето во
позиција за брзо замрзнување „FAST
FREEZE” барем 24 часа за да се замрзне
максималната количина свежа храна што е
посочена како капацитет за замрзнување.
Внимавајте да не мешате смрзната храна и
свежа храна.
Мала количина храна до 1/2 кг. (1 фунта)
може да се замрзнуваат без функцијата за
брзо замрзнување.
Особено внимавајте да не мешате веќе
смрзната храна и свежа храна.

Функција за брзо замрзнување
Свртете го регулаторот за поставување на
температурата на позицијата „FAST
FREEZE” за да се активира функцијата за
брзо замрзнување - FAST FREEZING. Се
препорачува да ја ставите храната што
сакате да ја замрзнете побрзо во одделот
за замрзнување 24 часа откако ќе ја
активирате функцијата за брзо
замрзнување. Ладилникот работи на
најниската поставена температура за
замрзнувачот кога е активирана функцијата
за брзо замрзнување. Функцијата за брзо
замрзнување е активна 50 часа. Откако ќе
се исклучи, ладилникот се враќа на
нормалните услови за употреба со
температура на позиција 3, дури и ако
регулаторот е уште свртен на позицијата
„FAST FREEZE”. Оваа еколошка одлика
штеди струја ако функцијата за брзо
замрзнување не била откажана од која било
причина. Капацитетот за замрзнување на
ладилникот се мери и дефинира додека е
активна функцијата за брзо замрзнување.

Подготовка на коцки мраз
Наполнете го садот за коцки мраз до 3/4 со
вода и поставете го во замрзнувач.
Извадете ги замрзнатите коцки со дрчка од
лажица или сличен предмет; Никогаш не
користите остри предмети како ножеви или
виљушки.
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Панел за контрола на
замрзнувачот

Одмрзнување
Ве молиме одмрзнувајте го одделот на
замрзнувачот најмалку два пати годишно и
кога слојот на формираниот мраз е
премногу дебел.
• Формирањето на мраз е нормална појава.
• Формираниот мраз, особено на горната
страна на одделот е природна појава и не
влијае врз функционираето ан уредот.
• Се препорачува одмрзнување на уредот
кога голема количина на мраз ќе се
формира.
• Пред одмрзнувањето, подесете го
термостат копчето на максимум позиција
во согласност да храната се замрзне
цврсто. За ова време, температурата во
фрижидерот не треба да е ниска.
• Исклучете го уредот од штекер.
• Take out the frozen foods, pack them in
several paper sheets and put them in a cool
place.
• Оставете ја вратата отворена за брзо
одмрзнување и поставете внатре садови
со топла вода (max.80°C).
Не користите остри предмети како што се
нож или виљушка за да го отстранувате
мразот.
Никогаш не употребувајте фен, електрични
греачи и слични уреди за одмрзнување.
По завршувањето на одмрзнувањето,
затворете го делот за замрзнување и
исушете ја внатрешноста со сува крпа.
(Дел 7 & 8).

(Дел 1)
Контролниот панел ја прилагодува
температурата во замрзнувачот и ги има
следните функции:
1 - Портокалова сијаличка - активирано
брзо замрзнување
Кога ќе го свртите копчето за поставување
на температурата во замрзнувачот (4) на
позиција „FAST FREEZE“ - брзо
замрзнување, ќе засвети портокаловата
сијаличка (1) и апаратот ќе работи на
најниската температура. Портокаловата
ЛЕД-сијаличка ќе се изгасне по 50 часа
работа во услови на најниска температура.
2 - Зелена сијаличка - вклучено во струја
(напон)
Свети кога уредот е приклучен на
напојување и свети додека има напојување
на ел. енергија. Зелената сијаличка не
дава информации за температурата во
замрзнувачот.
3 - Црвена сијаличка - Аларм за висока
температура
4 - Копче за поставување на
температурата
Аларм за висока температура
По вклучување на уредот за првпат,
алармот не се активира уште 12 часа
)црвената сијаличка не свети).
По овој период, црвената сијаличка може
да се запали (свети црвено светло) во
следните случаи:
- ако уредот е преоптоварен со свежа
храна
- ако вратата е оставена подотворена по
грешка.
Во овие случаи црвената сијаличка ќе
свети додека уредот не ја постигне
претходно поставената температура.
Ако црвената сијаличка свети
континуирано, почекајте 24 часа пред да
повикате овластен сервисер.

Предупредување!
Никогаш не се обидувајте сами да го
поправате уредот или неговите електрични
компоненти. Сите поправки од страна на
нетручни лица се опасност за корисникот и
вашата гаранција ќе ја изгуби вредноста.
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Чистење и одржување

Направите/Немојте да правите

1. Пред да почнете со чистење на
апаратот, најпрво исклучете го од штекер
струјниот кабел.
2. Никогаш не употребувајте остри
предмети или абразивни субстанции, сапун,
сртества за чистење во домаќинството,
детергенти или сретства за полирање.
3. Употребете млака вода за чистење и
потоа избришете го апаратот со нежна крпа.
4. Употребете влажна крпа потопена во
раствор од сода бикарбона (едно кафено
лажиче на ½ литар вода) за чистење на
внатрешноста и добро избришете ја.
5. Внимавајте да не навлезе вода во
кутијата за контрола на температурата.
6. Доколку не го користите уредот подолг
период, исклучете го од штекер,извадете ја
храната, исчистете го и оставете ја вратата
подотворена.
7. Се препорачува металните делови на
уредот да ги полирате со силиконски восок
со што би го заштитиле последниот слој на
висококвалитетна боја.
8. Прашината која се собира на задниот
дел на уредот собирајте ја со
правосмукалка.
9. Проверувајте ги запечатувањата на
вратата за да се осигурате дека се чисти.
10. Никогаш:
• Не го чистете уредот со абразивни
средства.
• Не го изложувајте на високи температури.
11. Вадење на садот за млечни производи
и полицата на вратата:
• За да го извадите делот за млечни
производи, најпрво подигнете го капакот
неколку сантиметри и повлечете од
страната каде што се наоѓа отворот за
капакот.
• За да ја извадите полицата, едноставно
само повлечете ја нагоре.

Да- Проверувајте ја содржината во
замрзнувачот во редовни интервали.
Да- Чистете и одмрзнувајте го уредот
редовно (Види "Одмрзнување")
Да- Чувајте ја храната што пократок
период и држете се до датите
"Најдобро пред" и "Употребите до" на
производите.
Да- Чувајте комерцијална храна во
согласност со инструкциите на
производите.
Да- Секогаш бирајте свежа високо
квалитетна храна и секогаш чистете ја
добро пред да ја замрзните.
Да- Подготвите ја свежата храна во мали
количини за да замрзне побрзо.
Да- Завиткајте ја замрзнатата храна
веднаш по купувањето и поставете ја
во замрзнувачот што е можно побрзо.
Да- Сепарирајте ја храната во
одделенијата и одбележете ја. На овој
начин вие сте во можност бобрзо да ја
пронајдете храната а со тоа ќе
избегнете предолго отворена врата.
Со што ќе заштедете енерија.
Не- Ја оставајте вратата отворена долг
период. Ќе дојде до прекумерно
формирање на мраз и поголема
потрошувачка на енергија.
Не- Употребувајте естри предмети како
што се нож или виљушка за да го
отстранувате мразот.
Не- Ставајте топла храна во уредот.
Дозволете да се олади најпрво.
Не- Ставајте течност која содржи
јаглероден диоксид, било во шише
било во конзерва затоа што може да
пукне.
Не- Ставајте отровни или било какви
опасни производи во уредот. Тој е
предвиден само за хранливи
продукти.
Не- Ја пречекорувајте ограничената
количина за замрзнување кога
замрзнувате свежа храна.

Менување на правецот на
отварање на вратата
Следете ги чекорите на сликата. (слика 9).
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Практичен совет за намалување на
потрошувачката на енергија
1. Проверете дали апаратот е поставен во
добро проветрени простории, подалеку од
каков било извор на топлина (шпорет,
радијатор, инт.). Истовремено, локацијата на
апаратот мора да се избере на тој начин да
се спречи да биде под директно влијание на
сончевите зраци.
2. Ставете ја купената храна во разладена /
замрзната состојба во ладилникот што е
можно поскоро, особено за време на летото.
Се препорачува да се користат термички
изолирани торби за да ја однесете храната
дома.
3. Препорачуваме да го сведете отворањето
на вратата на минимум.
4. Не оставајте ја врата отворена повеќе
отколку што е потребно и проверете по секое
отворање дали е добро затворена.

Не- Конзумирајте вода или сладолед
директно од замрзнувачот. Ниската
температура може да предизвика
горење на усните.
Не- Замрзнувајте пенливи пијалоци.
Не- Ја замрзнувајте повторно веќе
одмрзнатата храна; морате да ја
конзумирате во рок од 24 часа или да
ја пригответе и повторно да ја
замрзнете.
Не- Ја вадете храната од замрзнувачот со
мокри раце.
Не- Ја затварајте вратата пред да го
замените капакот на одделението за
брзо замрзнување.

Проблеми – можни решенија
Ако уредот не работи кога е уклучен,
проверете;
• Дали струјниот кабел е добро инсертиран
во штекерот и дали има доток на струја
во штекерот. (За проверка на доток на
струја, уклучете друг апарат на штекерот)
• Проверете го осигурачот-може да е
прегорен, струјното коло прекинато,
главната дистрибуција е исклучена.
• Копчето за контрола на температурата не
подесено правилно.
• Ако сте го заменувале штекерот,
проверете дали е поставен и инсталиран
правилно.
Ако уредот сеуште не работи, повикајте
Сервисен центар.
Осигурајте се дека сте ги направиле
горенаведените проверки, затоа што во
спротиво ако нема дефект, сервисот ќе ви
наплати.

Потрошувачка на енергија
Максималната количина на складирана
замрзната храна се постигнува без да се
користат капаците на горната полица и без
фиоките во одделот на замрзнувачот.
Потрошувачката на струјата е прикажана
со максимално наполнет замрзнувач без
да се користат капаците на горната полица
и без фиоките.
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Информации за бучавата и
вибрациите што може да се појават
за време на работата на апаратот
1. Бучавата може да се зголеми за време на
работата.
- За да ги одржува температурите на
прилагодените, компресорот на апаратот се
вклучува повремено. Бучавата што ја
произведува компресорот станува погласна
кога се вклучува и може да се слушне звук на
кликнување кога ќе се исклучи.
- Карактеристиките на работата и изведбата
на апаратот може да се менуваат во
согласност со модификациите на
температурата во средината. Тие се сметаат
за нормални.
2. Бучава на течност или на спреј
- Овие бучави се предизвикани од течењето
на фреонот во колот на апаратот и се
усогласени со принципот на работа на
апаратот.
3. Други вибрации и бучави
- нивото на бучавата и вибрациите може да
се предизвикаат и од видот и аспектот на
подот на кој е поставен апаратот. Проверете
дали подот има значителни искривувања или
дали е закосен од тежината на апаратот (ако
е флексибилен).
- Друг извор на бучава и вибрации е
произведена од предметите што се
поставени на апаратот. Овие предмети мора
да се тргнат од апаратот.

Симболот
на производот или на пакувањето индицира дека производот не треба
да се третира како домашен отпад. Треба да се предаде на соодветно место каде
што се рециклира елетронска и електрична опрема. Со тоа што ќе се осигурате дека
производот е отстранет правилно, ќе помогнете во превентирањето на
потенцијалните негативни последици врз околината и човековото здравје, кои се
предизвикани од неправилно отстранување на производот. За подетални
информации во врска со рециклирањето на овој производ, ве молиме контактирајте
ги локалните власти, овластени сервисери или продавницата каде што сте го купиле
производот.
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Uputstvo za upotrebu

Čestitamo na Vašem izboru BEKO uređaja, koji je
dizajniran tako da Vam pruži dugogodišnji kvalitetan rad.

Mere bezbednosti!
Nemojte povezivati uređaj na strujno napajanje dok ne
uklonite sav pak materijal kao i .titnike.
• Ostavite uređaj da stoji bar 4 časa pre uključivanje,
da biste dozvolili da se ulje u kompresoru stabilizuje
ukoliko ga transportujete horizontalno.
• Ako bacate stari uređaj koji ima bravu i katanac na
vratima, obavezno odlo.ite uređaj na bezbedan način
da ne bi do.lo do zarobljavanja dece u njemu.
• Nemojte spaljivati uređaj. Uređaj sadrži supstance
koje ne sadrže CFC u izolaciji, ali koje su zapaljive.
Predlažemo da se posavetujete sa nadležnim
organima u vezi bezbednog odlaganja starog uređaja.
• Ne preporučujemo upotrebu ovog uređaja u hladnoj,
nezagrejanoj prostorriji (npr garaža, zimska ba.ta,
baraka, spoljna prostorija).
Da biste dobili najbolje od svog uređaja, veoma je
važno da pažljivo pročitate ovo uputstvo.
Nepridržavanje uputstvima može dovesti do gubitka
prava na besplatan servis u garantnom roku.
Čuvajte ovo uputstvo na bezbednom mestu za buduću
upotrebu.
Originalni rezervni delovi će biti obezbeđeni za 10 godina
od dana kupovine proizvoda.

U slučaju da ovaj uredjaj koriste nestručne osobe, ili osobe sa umanjenim psiho-fizičkim
sposobnostima, obavezno je da to bude u prisustvu ili po instrukcijama staratelja, odgovornih
za njihovu bezbednost.
Deci ne treba biti dozvoljen pristup i igra sa uredjajem.
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Važno!
• Morate voditi računa prilikom čišćenja/
nošenja uređaja da ne dodirnete donji deo
metalnih žica na kondenzatoru a koje se
nalaze na zadnjem delu uređaja jer možete
povrediti prste i ruke.
• Nemojte pokušavati da sedite ili stojite na
uređaju jer nije predviđen za takvu upotrebu.
• Pazite da se strujni kabl ne zakači ispod
uređaja za vreme ili nakon pomeranja, jer
bi moglo doći do oštećenja kabla.
• Nemojte dozvoliti deci da se igraju
uređajem niti njegovim komandama.

Povezivanje na struju
Pre priključivanja na struju proverite da li
napon i frekvencija koji su navedeni na pločici
aparata odgovaraju Vašoj kućnoj strujnoj
instalaciji.
Preporučujemo da ovaj uređaj priključite na
struju u utičnicu koja je lako dostupna.
Upozorenje! Uređaj mora biti uzemljen.
Popravke na električnim uređajima treba da
vrši kvalifikovani tehničar. Nestručne
popravke izvršene od strane nekvalifikovane
osobe nose rizik po korisnika uređaja.
PAŽNJA!
Ovaj uređaj koristi gas R 600a koji je ekolo.ki
ispravan ali je i zapaljiv gas. Za vreme
transporta i postavljanja uređaja morate voditi
računa da ne oštetite sistem za hlađenje. Ako
se sistem za hlađenje ošteti i pojavi se
curenje gasa iz sistema, držite uređaj dalje
od izvora vatre i dobro provetrite prostoriju.
UPOZORENJE - Nemojte koristiti mehaničke
sprave niti druga sredstva da biste ubrzali
proces odmrzavanja, osim onih koje u tu
svrhu preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE - Nemojte oštetiti sistem za
hlađenje.
UPOZORENJE - Nemojte koristiti električne
uređaje u odeljcima za čuvanje hrane, osim
onih koje preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE - Ako je električni kabl
oštećen, mora da ga zameni proizvođač,
njegov serviser ili slično kvalifikovano lice
kako bi se izbegla opasnost.

Uputstvo za instalaciju
1. Nemojte dr.ati uređaj u prostoriji gde bi
temperatura mogla pasti ispod 10°C noću i
/ ili pogotovu zimi, jer je uređaj projektovan
da radi na temperaturama između +10 i
+32 stepena C. Na nižim temperaturama
uređaj bi mogao da ne radi što bi dovelo
do smanjenog veka trajanja namirnica u
njemu.
2. Nemojte stavljati uređaj u blizinu .tednjaka
ili na direktnu sunčevu svetlost, jer bi ovo
moglo da dodatno optereti rad uređaja.
Ako ga postavite blizu izvora toplote ili
zamrzivača, održite sledeće rastojanje:
30 mm od štednjaka
300 mm od radijatora
25 mm od zamrzivača.
Ostavite dovoljno prostora za slobodan
protok vazduha.
Stavite rešetku koja obezbeđuje rastojanje
na zadnji deo uređaja.
3. Uređaj treba postaviti na ravnu površinu.
Prednje dve no.ice se mogu
po potrebi podesiti. Da biste obezbedili
da uređaj stoji uspravno, podesite
no.ice okretanjem u smeru kazaljki na
časovniku ili u suprotnom smeru dok ne
obezbedite dobar kontakt sa podlogom.
Pravilno pode.avanje no.ica sprečava
prekomerne vibracije i buku (Stav 4).
4. Pogledajte odeljak .Či.ćenje i
odr.avanje. da biste videli kako da
pravilno pripremite uređaj za upotrebu.

Uputstva za transport
1. Uređaj treba da prenosite samo u
uspravnom položaju. Pakovanje u kome se
nalazi uređaj treba da ostane neoštećeno
tokom transporta.
2. Ako se za vreme transporta uređaj
prenosi horizontalno, mora se ostaviti bar 4
časova da odstoji pre rada, da bi se sistem
stabilizovao.
3. Ukoliko se ne pridržavate ovih uputstava,
možete izazvati oštećenja uređaja za koje
proizvođač ne snosi odgovornost.
4. Uređaj morate za.tititi od kiše, vlage i
drugih atmosferskih uticaja.
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8. Nemojte puniti zamrzivač čim uključite
uređaj. Sačekajte dok se ne postigne
adekvatna temperatura. Preporučujemo
da proverite temperaturu termometrom.

Kontrola i podešavanje termostata
Temperatura u zamrzivaču se podešava
pomoću termostata. Ova temperatura se
kreće između -18°C do -28°C za vreme
ciklusa rada.
Preporučujemo da proverite temperaturu
pomoću termometra da biste obezbedili da
odeljci za hranu zadržavaju željenu
temperaturu. Zapamtite da odmah očitate
temperaturu jer će ona brzo da poraste čim
izvadite termometar iz zamrzivača. Stoga
nikad ne ostavljajte vrata otvorena i odmah ih
zatvorite čim stavite ili izvadite hranu iz
zamrzivača.

Važna napomena:
Ako dođe do nestanka struje, ne otvarajte
vrata uređaja. Zaleđena hrana će početi da se
otapa tek ukoliko struje nema duže od 20 sati.
Ako nestanak traje duže, onda treba proveriti
hranu i ili je odmah pojesti ili je skuvati pa
ponovo zamrznuti.

Kontrolna tabla zamrzivača
Stav 5
Kontrolna tabla služi za podešavanje
temperature u zamrzivaču i ima sledeće
funkcije:

Pre rada
Poslednja provera
Pre nego što počnete da koristite zamrzivač
proverite:
1. Nogice su podešene i uređaj stoji na
ravnom.
2. Unutrašnjost uređaja je suva i vazduh
slobodno cirkuliše sa zadnje strane uređaja.
3. Unutrašnjost je čista prema odredbama
odeljka za čišćenje u uputstvu.
4. Strujni kabl je priključen na napajanje i
struja je uključena. Prelepite kabl u utičnicu.
Zeleni i crveni indikator će zasvetleti i
kompresor počinje da radi kad se zamrzivač
prvi put uključi.
Napomena:
5. Čućete buku kad kompresor počne da
radi. Tečnost i gasovi koji su zapečaćeni u
sistemu za hlađenje takođe proizvode
izvesnu buku, bez obzira da li kompresor
radi ili ne. Ovo je sasvimnormalno.
6. Da biste zaledili svežu hranu, koristite
odeljak obeležen sa 4 zvezdice (odeljak
za brzo zamrzavanje).
7. Nemojte istovremeno stavljati u zamrzivač
velike količine hrane. Kvalitet hrane se
najbolje održava ako se naglo i brzo zamrzne.
Stoga je preporučljivo da ne prelazite
kapacitet hlađenja uređaja koji je naveden u
odgovarajućem delu.
Dugme termostata treba da se podesi da bi se
postigla najniža temperatura unutar
zamrzivača, sa aktiviranom funkcijom brzog
zamrzavanja i upaljenom narandžastom
lampicom.

1 - Naradnžasta dioda - Brzo zamrzavanje
je uključeno
Ako dugme za podešavanje temperature
zamrzivača (4) okrenete u položaj „FAST
FREEZE” (Brzo zamrzavanje), upaliće se
narandžasta lampica (1), a aparat će
neprekidno raditi na najnižoj temperaturi .
Narandžasta lampica se gasi posle 50 sati
rada na najnižoj temperaturi.
2 - Zelena dioda - napajanje je uključeno
(napon)
Svetli kad se aparat uključi u struju i svetleće
dok god ima struje. Zelena dioda ne pruža
informacije o temperaturi u zamrzivaču.
3 - Crvena dioda - Alarm za visoku
temperaturu
4 - Dugme za podešavanje temperature
Alarm za visoku temperaturu
Kada se aparat prvi put uključi, alarm se ne
aktivira narednih 12 sati (crvena dioda je
ugašena).
Nakon tog perioda, crvena dioda svetli
(crvena dioda je upaljena) u sledećim
slučajevima:
- Ako je aparat preopterećen sa previše
sveže hrane
- Ako vrata aparata slučajno ostanu otvorena.
U tim slučajevima će crvena dioda svetleti sve
dok aparat ne dostigne unapred podešenu
temperaturu.
Ako crvena dioda svetli, sačekajte 24 sata pre
nego što se obratite ovlašćenom servisu.
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Važno:
Postinute temperature u uređaju variraju u
zavisnosti od uslova u kojima se uređaj
koristi, poloaja, temperature prostorije,
učestalosti otvaranja, stepena napunjenosti
uređaja. Ukoliko je crveni indikator uključen
sačekajte 24 časa pre prijave kvara
autorizovanom servisu.
Možda je razlog to što ste stavili toplu hranu u
zamrzivač i/ili ste ostavili vrata otvorena.
Nakon 24 časa od početka rada crveni
indikator bi trebao da se isključi.

Zamrzavanje sveže hrane
Molimo da sledite uputstva da biste dobili
najbolje rezultate u radu uređaja.
Nemojte zamrzavati prevelike količine hrane
odjednom. Kvalitet hrane se nabolje očuva
kad se hrana brzo i potpuno zamrzava. Ako
treba zamrznuti veće količine hrane, podesite
kontrolno dugme na „FAST FREEZE“ (Brzo
zamrzavanje) 24 sata pre stavljanja sveže
hrane u odeljak za brzo zamrzavanje.
Preporučuje se da dugme držite u položaju
„FAST FREEZE” (Brzo zamrzavanje)
najmanje 24 sata da biste zamrznuli
maksimalnu količinu sveže hrane. Posebno
pazite da ne mešate već zamrznutu i svežu
hranu.
Male količine hrane do ½
kg mogu se zamrznuti bez podešavanja
termostata.
Posebno vodite računa da ne mešate već
zamrznutu i svežu hranu.

Funkcija brzog zamrzavanja
Da biste aktivirali funkciju BRZOG
ZAMRZAVANJA, podesite dugme za
podešavanje temperature u položaj „FAST
FREEZE” (Brzo zamrzavanje). Preporučuje se
da hranu koju želite brže da zamrznete stavite
u odeljak zamrzivača 24 sata nakon
aktiviranja funkcije brzog zamrzavanja. Dok je
brzo zamrzavanje aktivirano, vaš frižider radi
sa podešenjem za najnižu temperaturu
zamrzivača. Funkcija za brzo zamrzavanje
traje najviše 50 sati. Kada se završi, frižider
se vraća na standardne uslove korišćenja, sa
podešenjem temperature 3, iako je dugme još
uvek okrenuto u položaj „FAST FREEZE”
(Brzo zamrzavanje). Ova ecodesign
karakteristika obezbeđuje uštedu energije ako
se funkcija brzog zamrzavanja ne otkaže iz
nekog razloga. Kapacitet zamrzavanja vašeg
frižidera meri se i deklariše sa aktivnom
funkcijom dubokog zamrzavanja.

Pravljenje kockica leda (Stav 6)
Napunite do ¾ posudu za led i stavite je u
zamrzivač. Posude sa ledom olabavite
drškom od kašike ili sličnom spravom, ne
koristite oštre predmete poput noževa ili
viljuški.

Upoznajte svoj uređaj (Stav 1)
1 - Komandna ploča, displej i podešavanje
2 - Nosač posude za led i posuda za led
3 - Odeljak za brzo zamrzavanje
4 - Odeljci za čuvanje zamrznute hrane
5 - Podesive prednje nožice

Odlaganje zamrznute hrane
Uređaj je pogodan za dugotrajno čuvanje
fabrički zamrznute hrane a može se koristiti i
za zamrzavanje i odlaganje sveže hrane.
U slučaju nestanka struje, ne otvarajte vrata.
Zamrznuta hrana može da izdrži do 19
časova. Ako nestanak potraje duže proverite
hranu i smesta je pojedite ili skuvajte pa
ponovo zamrznite.

Odmrzavanje
Molimo da odmrzavate odeljak za
zamrzavanje najmanje dva puta godišnje, kad
naslage leda postanu debele.
• Naslage leda su normalna pojava.
• Naslage leda, posebno u gornjem delu
odeljak normalna je pojava I ne utiče na dobar
rad uređaja.
• Preporučuje se odmrzavanje u trenutku kad
količina zamrnute hrane nije prevelika.
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• Pre odmrzavanje podesite termostat na
najjači položaj da bi se hrana dobro zaledila.
Za vreme odmrzavanje, temperatura u
frižideru ne sme biti previše niska.
• Isključite uređaj iz struje.
• Izvadite zamrznutu hranu, uvijte je u
više slojeva papira I stavite na hladno
mesto.
• Ostavite vrata otvorena da biste brže
odledili I stavite u uređaj posude sa
toplom vodom (do 80°C). Nemojte
koristiti ošre predmete za skidanje
naslaga leda.

8. Proveravajte redovno zaptivne gume na
uređaju i održavajte ih čistim.
9. Nikad nemojte:
• Čistiti uređaj nepogodnim sredstvima,
benzinom itd.
• Izlagati uređaj visokim temperaturama
• Trljati abrazivnim materijalima.
10. Redovno uklanjajte višak leda. Velika
količina nagomilanog leda umanjiće rad
uređaja.
11. Da biste izvukli fioku, izvucite je što je
više moguće, nagnite na gore pa izvucite je
sasvim.

Nemojte koristiti fenove, električne grejalice ili
druge uređaje koji rade na struju u blizini
zamrzivača za odmrzavanje. Kad se
odmrzavanje završi, zatvorite odeljak za
zamrzavanje i temeljno osušite unutrašnjost
(Stav 7 & 8).

Promena položaja vrata
Sledite postupak po brojevima (Stav 9).

Rešavanje problema
Ukoliko uređaj ne radi kad ga uključite,
proverite:
• Da li je kabl dobro priključen u utičnicu i da li
je uključeno dugme za rad na uređaju.
• Da li je osigurač iskočio ili je struja u kući
isključena.
• Da li je termostat pravilno podešen.
• Ukoliko je kabl na uređaju menjan, da li je
pravilno povezan.
Ukoliko uređaj i dalje ne radi nakon svih ovih
provera, obratite se svom prodavcu.
Molimo Vas da obavezno izvršite sve ove
provere pre poziva, jer će Vam dolazak
servisa svakako biti naplaćen čak i ukoliko
uređaj ispravno radi.

Čišćenje i održavanje
1. Preporučujemo da pre čišćenja isključite
uređaj iz strujnog napajanja.
2. Nemojte koristiti oštre predmete niti
abrazivne supstance, sapun, sredstvo za
čišćenje, deterdžent niti vosak za čišćenje.
3. Koristite toplu vodu za čišćenje
spoljašnjosti uređaja i nakon toga ga dobro
obrišite.
4. Za či.ćenje unutrašnjosti koristite vlažnu
krpu navlaženu u rastvoru jedne kašičice sode
bikarbode i ½ litra vode da biste očistiti
unutrašnjost uređaja i obrišite dobro.
5. Ako uređaj nećete koristiti duže vreme,
isključite ga iz napajanja, izvadite svu hranu,
očistite ga i ostvaite vrata otvorena.
6. preporučujemo da metalne delove uređaja
čistite silikonskim voskom da biste zaštitili
boju.
7. ukoliko se prašina nakupi na
kondenzatoru koji se nalazi na zadnjem delu
uređaja, usisajte je usisivačem jednom
godišnje.
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Šta činiti

Šta NE činiti

• Redovno proveravajte sadržinu zamrzivača
• Redovno čistite i odmrzavajte svoj uređaj.
• Držite u njemu hranu što je kraće moguće i
pridržavajte se rokova trajanja koji su istaknuti
na pakovanju.
• Odložite fabrički zamrznutu hranu prema
datim uputstvima na pakovanju.
• Uvek birajte visoko kvalitetnu svežu hranu i
temeljno je očistite pre zamrzavanja.
• Pripremite svežu hranu za zamrzavanje u
malim količinama kako biste osigurali brzo
zamrzavanje.
• Uvijte zamrznutu hranu odmah po
kupovini i stavite je u zamrzivač što je
pre moguće.
• Odvojite hranu po odeljcima i ispišite
sadržinu na kartici. Tako ćete lako naći hranu
koju tražite bez preteranog otvaranja vrata i
traćenja struje.

• Nemojte ostavljati dugo vremena otvorena
vrata jer će uređaj trošiti više struje i brže
formirati naslage leda.
• Nemojte koristiti oštre predmete prilikom
uklanjanja leda.
• Nemojte stavljati toplu hranu u uređaj.
Pustite da se prvo ohladi.
• Nemojte stavljati boce pune tečnosti niti
zatvorene konzerve koje sadrže gaziranu
tečnost u zamrzivač jer bi mogle pući.
• Nemojte odlagati otrovne niti opasne
supstance u uređaj. Uređaj je predviđen za
odlaganje samo jestivih supstanci.
• Nemojte prekoračivati maksimum prilikom
zamrzavanja sveže hrane.
• Nemojte koristiti sladoled ili hladnu vodu
direktno iz zamrzivača. Niska temperatura
može dovesti do promrzlina na usnama.
• Nemojte zaleđivati gazirana pića.
• Nemojte vraćati otopljenu zamrznutu hranu.
Pojedite je u roku od 24 časa od kad je
odledite ili je skuvajte pa je ponovo zamrznite.
• Nemojte vaditi hranu iz zamrzivača mokrim
rukama.
• Nemojte zatvarati vrata uređaja pre nego što
vratite na mesto vrata odeljka za brzo
zamrzavanje.

Upozorenje!
Nemojte pokušavati da sami popravite uređaj
niti njegove električne komponente. Bilo koja
popravka izvršena od strane nestručne osobe
može dovesti do gubitka prava na garanciju.
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Potrošnja energije

Informacije u vezi sa bukom i
vibracijama koje se mogu javiti
tokom rada uređaja

Maksimalna zapremina skladištenja
zamrznute hrane postiže se kada se u
zamrzivaču ne koriste poklopci gornje police i
fioke.
Nominalna potrošnja energije vašeg aparata
je deklarisana za potpuno napunjen
zamrzivač bez korišćenja poklopaca gornje
police i fioka.

1. Radna buka se može povećati tokom rada.
- Da bi održao temperaturu na vrednosti koju
ste podesili, kompresor aparata se
povremeno uključuje. Buka koju proizvodi
kompresor postaje jača prilikom uključivanja,
a pri zaustavljanju se može čuti "klik".
- Performanse i način rada aparata se mogu
menjati u skladu sa promenama temperature
okoline. To se mora smatrati normalnim.
2. Buka koja liči na žuborenje ili prskanje
tečnosti
- Takvu buku izaziva protok rashladnog
sredstva u kolu aparata i u skladu je sa
principima rada uređaja.
3. Ostale vibracije i buke.
- Nivo buke i vibracija može biti uzrokovan
tipom i nagibom poda na koji je aparat
postavljen. Uverite se da pod nema velika
izobličenja na površini i da može da izdrži
težinu aparata (fleksibilno).
- Drugi izvor buke i vibracija predstavljaju
predmeti koji su stavljeni na aparat. Ovi
predmeti se moraju ukloniti sa aparata

Praktični saveti u vezi sa smanjenjem
potrošnje električne energije
1. Pobrinite se da aparat bude postavljen u
prostorijama sa dobrom ventilacijom, dalje od
izvora toplote (šporet, radijator itd.).
Istovremeno, položaj aparata mora da bude
zaštićen od direktnog izlaganja sunčevim
zracima.
2. Pobrinite se da se hrana kupljena u
hladnom/zamrznutom stanju što pre stavi u
aparat, a naročito kad je letnje vreme.
Preporučuje se korišćenje termoizolovanih
torbi za transport hrane do kuće.
3. Preporučujemo da smanjite broj otvaranja
na minimum.
4. Vrata aparata ne držite otvorena duže nego
što je neophodno i pobrinite se da se nakon
svakog otvaranja vrata dobro zatvore.

Znak
na proizvodu ili pakovanju označava da proizvod ne sme da se tretira kao kućni
otpad. Umesto toga, treba da se preda u odgovarajućem centru za reciklažu električne i
elektronske opreme. Osiguranjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda, pomoćićete u
sprečavanju mogućih negativnih posledica na sredinu i zdravlje ljudi, koji bi inače bili
uzrokovani neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za detaljnije
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo javite se u kancelariju lokalne samouprave,
Vašu tvrtku za odlaganje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
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