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UPOZORENJE! 
 

Da biste osigurali normalan rad Vašeg hladnjaka, koji koristi potpuno po okoliš neškodljivu tvar za 
hlađenje R600a (zapaljiv samo pod određenim uvjetima), morate se držati sljedećih pravila: 
 Nemojte sprječavati slobodan protok zraka oko uređaja. 
 Nemojte koristiti mehaničke uređaje da biste ubrzali odmrzavanje, osim onih koje je preporučio 

proizvođač. 
 Ne uništavajte sklop za zamrzavanje. 
 Ne koristite električne uređaje u odjeljku za čuvanje hrane, osim onih koje je moguće preporučio 

proizvođač. 
y sa zabezp 

UPOZORENJE!  
 

Da biste obezbedili normalan rad Va.eg fri.idera, koji koristi  ekolo.ki rashlađivač R600a (a koji je 
zapaljiv samo pod određenim okolnostima) morate po.tovati sledeća pravila:  
 Nemojte ometati slobodan protok vazduha oko uređaja. 
 Nemojte koristiti  druga mehanička sredstva osim onih koje predviđa proizvođač,  da biste ubrzali 

odmrzavanje. 
 Nemojte uni.titi jedinicu za hlađenje. 
 Nemojte koristiti električne uređaje u odeljku za čuvanje hrane, osim onih koje preporučuje 

proizvođač. 
ečila normálna prevádzka vašej chladničky, ktorá používa úplne ekologicky nezávadné chladivo  

PARALAJMËRIM! 
 

Për të siguruar një përdorim normal të frigoriferit tuaj, që përdor një mjet ftohës plotësisht ekologjik, 
R600a (i ndezshëm vetëm në kushte të veçanta), duhet të ndiqni rregullat vijuese: 
 Mos pengoni qarkullimin e lirë të ajrit përreth aparatit. 
 Mos përdorni sende mekanike që nuk janë rekomanduar nga prodhuesi, për ta përshpejtuar shkrirjen 

e akullit. 
 Mos e prishni qarkun ftohës. 
 Mos përdorni aparate elektrike të parekomanduara nga prodhuesi brenda dhomëzës për mbajtjen e 

ushqimeve. 
 pri určitých podmienkach), musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá: 
 Nebráňte voľnej cirkulácii vzduchu okolo spotrebiča. 
 Nepoužívajte mechanické prístroje na urýchľovanie rozmrazovacieho procesu, iné ako odporúča výrobca. 
 Neporušujte chladiaci okruh. 
 Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri pípacieho priestoru potravín, iné ako tie, ktoré odporúčal výrobca. 

 
     

  Uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili 
mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja osim su pod nadzorom ili ih je osoba 
odgovorna za njihovu sigurnost naučila da koriste uređaj.   
  Djeca trebaju biti pod nadzorom da se ne bi igrali uređajem. 
 
  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. 
 
  Ky aparat nuk parashikohet për përdorim nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore 
ose mendore ose mungesë përvoje dhe njohurie, përderisa nuk mbikëqyren ose udhëzohen 
për përdorimin e aparatit nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.  
  Fëmijët duhet të mbikëqyren për të siguruar që të mos luajnë me aparatin. 
 
 
Tento spotrebič by nemali používať osoby so zníženou fyzickou, senzorickou alebo 
mentálnou spôsobilosťou alebo s nedostatočnými skúsenosťami a poznatkami. Tieto osoby 
môžu spotrebič používať len pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo ak 
ich zodpovedná osoba poučila o správnom používaní spotrebiča.  
     Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom. 
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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. 
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Čestitamo na Vašem odabiru našeg proizvoda koji će Vam sigurno pružiti mnoge godine rada. 
 

Prvo sigurnost! 
 

Molimo pažljivo pročitajte ove upute za uporabu. One sadrže važne informacije o tome kako koristiti 
Vaš novi aparat. Ako se ne budete držali uputa, možete izgubiti pravo na besplatni servis za vrijeme 
trajanja jamstva. Molimo čuvajte ove upute na sigurnom mjestu i dajte ih kasnijim korisnicima. 
 

•  Ne spajajte Vaš uređaj u struju dok ne skinete cijelo pakiranje i zaštitu za prijenos. 
•  Ostavite da stoji najmanje 4 sata prije nego ga uključite, da biste dopustili da se ulje 

kompresora slegne, ako je prevožen horizontalno. 
•  Ovaj uređaj se smije koristiti samo za ono za što je namijenjen, tj. skladištenje i zamrzavanje 

hrane. 
•  Ne preporučamo uporabu ovog aparata u hladnim prostorijama koje nisu grijane, npr. garaži, 

ostavi, šupi, radionici, vani, itd. Vidite 'Lokacija'. 
•  Po dostavi, pazite da proizvod nije oštećen i da su svi dijelovi i dodaci u savršenom stanju. 
•  Ne radite s oštećenim aparatom; ako niste sigurni, provjerite kod Vašeg dobavljača. 
•  Ne dopuštajte djeci da se igraju s aparatom. 
•  Nemojte sjediti ili stajati ili dopuštati djeci da sjede ili stoje na aparatu ili dijelovima koji se 
izvlače. 
•  Ne vješajte ništa na vrata aparata. 
 

•  Vaš aparat ne sadrži tvari za hlađenje s fluorom (CFC/HFC), već izobutan (R600a), prirodni 
plin koji je vrlo kompatibilan s okolišem. 
(R600a) je lako zapaljiv. Zato pazite da sklop za hlađenje nije oštećen ili za vrijeme transporta 
ili za vrijeme rada. 

 U slučaju oštećenja; 
  • Izbjegavajte bilo kakav otvoreni plamen, izvore iskrica ili zapaljive tvari. 
  • Odmah prozračite sobu u kojoj se nalazi aparat. 
  • U slučaju da tvar za hlađenje iscuri van i dođe u dodir s Vašim očima, to može 
prouzročiti ozljedu oka. 
•  Prostor u sobi gdje je aparat ugrađen ne smije biti manji od 10m3. 
 

•  Ne odlažite uređaj u vatru. Vaš uređaj sadržava tvari bez klorofluorougljika u izolaciji, koje su 
zapaljive. 

•   Molimo kontaktirajte lokalne vlasti u vašoj regiji za informacije o metodama odlaganja i 
dostupnim mogućnostima. 

 

 Upozorenje - Držite otvore za ventilaciju, na kućištu ili ugrađenoj strukturi aparata slobodne 
od zapreka. 

 Upozorenje - Ne koristite mehaničke uređaje ili druge načine za ubrzavanje procesa 
topljenja od onih koje preporuča proizvođač. 

 Upozorenje - Ne oštećujte sklop rashladnog sredstva. 

 Upozorenje -  Ne koristite električne aparate unutar odjeljaka za spremanje hrane u aparatu, 
osim ako nisu vrste kakvu preporuča proizvođač. 

 

•  Izbjegavajte dodirivanje  metalnih  žica kondenzatora na stražnjem dijelu aparata; postoji 
opasnost od ozljede. 
•  U slučaju mogućeg kvara, prvo isključite aparat iz struje.  
•  Prije čišćenja uređaja, uvijek isključite napajanje ili isključite osigurač. 
 Nemojte povlačiti za kabel - vucite za utikač. 
• Popravku električne opreme smiju izvršavati samo kvalificirani stručnjaci. Ako je kabel 

napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili jednako kvalificirana 
osoba da bi se izbjegla opasnost. 
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Upute za prijevoz 
 

Aparat se treba prevoziti samo u uspravnom 
položaju. 
Prije obavljanja radnog testa u trgovini, pakiranje 
uređaja mora biti neoštećeno. 
Nakon transporta u horizontalnom položaju, uređaj 
se smije staviti u pogon tek nakon što je 4 sata 
stajao u vertikalnom položaju. 
Uređaj mora biti zaštićen od kiše, vlage i drugih 
vremenskih utjecaja. 
Proizvođač neće biti odgovoran ako se ne budete 
pridržavali sigurnosnih uputa. 
 

 Odlaganje 
 

Odmah onesposobite uređaj. 
Izvucite utikač i prerežite strujni kabel. Izvadite ili 
uništite kvake prije nego odložite aparat. Na ovaj 
ćete način spriječiti da se djeca zatvore unutra i 
ugroze svoje živote. 
 

Postavljanje uređaja 
 

• Neka vam uređaj ne radi u sobi gdje će 

temperatura vjerojatno pasti ispod  
10°C noći i/ili posebno zimi. Pri nižim 
temperaturama aparat neće raditi, što će smanjiti 
vijek trajanja hrane. 
 

• Oznaka klase klime Vašeg aparata je dana na 

naljepnici s oznakom unutar aparata. Ona 
određuje pogodnu temperaturu okoline za rad, 
kako je prikazano dolje. 

 
Klimatska klasa  Temperature okoline 
 
SN........................... +10 °C do 32 °C 

N ............................ +16 ℃ do 32 °C 

ST .......................... +16 °C do 38 °C 

T.............................. +16 °C do 43 ℃ 

SN-ST..................... +10 °C do 38 °C 

SN-T ...................... +10 °C do 43 ℃ 

 
 

 

Lokacija 
 

Uređaj stavljajte, kako je prikazano na ilustraciji, 
samo u suhe sobe koje se mogu prozračivati. 
 

Izbjegavajte direktnu sunčevu svjetlost ili direktne 
izvore topline kao što su štednjak ili grijalica. 
Ako se to ne može izbjeći, treba održati sljedeće 
minimalne razdaljine: 
Električni štednjaci: 3,00 cm 
Grijalica: 3,00 cm 
Uređaji za hlađenje: 2,50 cm 
* Osigurajte dovoljnu cirkulaciju zraka za Vaš uređaj. 
• Pazite da oko aparata ima dovoljno prostora da 
bi se omogućila slobodna cirkulacija zraka (Slika 
3). 
Stavite dva plastična dijela za odvajanje od zida koja 
su dostavljena s aparatom, rotirajući za 1/4 okreta 
prema kondenzatoru na stražnjoj strani aparata 
(Slika 4). 
• Aparat treba postaviti na glatku površinu. Dvije 
prednje nožice se mogu prilagoditi po potrebi (Slika 
5). Pazite da Vaš aparat stoji uspravno i prilagodite 
dvije prednje nožice okretanjem u smjeru okretanja 
kazaljki na satu ili suprotnom smjeru, dok se ne 
osigura čvrst kontakt s podom. 
Točno postavljanje nožica smanjuje pretjeranu 
vibraciju i buku. 
 

Električna veza 
 

 Upozorenje! 
Aparat mora biti uzemljen. 
• Provjerite da li vrsta energije i napon u vašoj 
regiji odgovaraju onima navedenim na tipskoj 
pločici s oznakom unutar aparata. 
• Električni sigurnosni uređaj aparata je osiguran 
samo kad je sustav uzemljenja u kući ugrađen u 
skladu s uredbama. 
• Kad stavljate aparat, pazite da strujni kabel ne 
zapne ispod njega; inače će se kabel oštetiti. 
• Pazite da utikač ostane lako dostupan. Ne 
koristite razvodnik ili produžni kabel. 
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Upoznavanje Vašeg uređaja 
 

  Upozorenje 
Dolje navedene informacije o dodacima su 
navedene samo kao referenca. Dolje navedeni 
dodaci ne mogu biti točno isti kao dodaci na 
Vašem aparatu.  
 

Slika 1 
 

  1. Upravljačka ploča 
  2. Unutarnje svjetlo 
  3. Ventilator za svježu hranu 
  4. Staklo podršku 
  5. Prilagodljive police u unutrašnjosti 
  6. Poklopac pretinca za voće i povrće 
  7. Pretinci za salatu 
  8. Bio-svježe 
  9. Držač za posudu za led i posuda za led 
10. Odjeljak za brzo zamrzavanje 
11. Odjeljci za držanje smrznute hrane 
12. Prilagodljive prednje nožice 
13. Odjeljak za mliječne proizvode* 
14. Polica za tegle 
15. Polica za boce 
16. Ventilator zamrzivača 
 

* Neobavezan 
 

Ventilatori imaju za svrhu pružanje cirkulacije 
zraka u odjeljcima.  

 

Prije početka 
 

Prije nego uključite uređaj, zbog sigurnosti trebate 
provjeriti sljedeće: 
 

• Stoji li uređaj na podu kako treba? 
•Ima li dovoljno mjesta za cirkulaciju zraka? 
•Je li unutrašnjost čista? (Također vidite dio 
„Čišćenje i održavanje“) 
•Sad spojite uređaj u struju. 
 

Kompresor je uključen; unutrašnje svjetlo se 
uključuje kad su vrata hladnjaka otvorena. 
 

Ne stavljajte hranu u hladnjak dok temperatura ne 
dosegne potrebnu razinu. 

 

Odabir temperature rada 
 

Temperatura pretinca za svježu hranu i pretinca 
škrinje se može prilagoditi pomoću elektronskog 
prikaza (Slika 2) 

 
Znak "ION" stalno svijetli na prikazu i označava da 
vaš uređaj ima ionizator. 
 

Ionizator je elektronski uređaj koji čisti bakterije iz 
zraka u odjeljku za svježu hranu. On radi tijekom 
određenih vremenskih razdoblja, 
pokretanje7uaustavljanje uređaja kontrolira 
posebni algoritam. 
 

Ionizator se isključuje kad su otvorena vrata 
odjeljka za svježu hranu.  

 
Dvostruki sustav hlađenja: 
Vaš hladnjak je opremljen s dva odvojena sustava 
za hlađenje da bi se hladio odjeljak za svježu 
hranu i odjeljak za hladnjak. Na taj način se zrak iz 
odjeljka sa svježom hranom ne miješa sa zrakom 
iz odjeljka hladnjaka. 
Zahvaljujući tim posebnim sustavima hlađenja, 
brzina hlađenja je puno viša od drugih hladnjaka. 
Mirisi u odjeljcima se ne miješaju. Također se 
postiže i ušteda energije jer se automatsko 
odmrzavanje vrši pojedinačno. 
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Ploča indikatora 
Slika 2 
 

Ploča indikatora omogućuje vam postavljanje 
temperature i upravljanje drugim funkcijama 
koje su povezane 
s proizvodom bez otvaranja vrata proizvoda. 
Samo pritisnite natpise na odgovarajućim 
tipkama za postavke funkcija. 
 

1. Indikator upozorenja nestanka el. 

energije / upozorenja visoke temperature / 

upozorenja o pogrešci 

Ovaj indikator (!) svijetli tijekom nestanka 

električne energije, pogreške visoke 

temperature i upozorenja o pogrešci. 

Tijekom dugotrajnih nestanaka el. energije, 

najveća temperatura koju odjeljak zamrzivača 

postigne prikazat će se na digitalnom zaslonu. 

Nakon provjere hrane u odjeljku zamrzivača 

( ) pritisnite tipku za isključivanje alarma da 

biste izbrisali upozorenje. 

Pogledajte odjeljak „preporučena rješenja za 

otklanjanje kvara” u priručniku ako vidite da 

ovaj indikator svijetli. 
 

2. Funkcija uštede energije (zaslon je 
isključen):  
Ako se vrata proizvoda zatvorena za dugo 
vremena Funkcija uštede energije automatski 
se aktivira nakon 1 minuta i energija simbol 
ušteda svijetli (  )  

Kada je funkcija za uštedu energije uključena, 
isključit će se svi znakovi na zaslonu osim 
znaka za uštedu energije. Kada je funkcija za 
uštedu energije uključena, ako se pritisne bilo 
koja tipka ili se otvore vrata, poništit će se 
funkcija za uštedu energije i znakovi na 
prikazu vratit će se u uobičajeno stanje.  

Funkcija za uštedu energije uključuje se 

tijekom isporuke iz tvornice te se ne može 

isključiti. 
 

3. Funkcija brzog hlađenja 

Pritisnite ovaj gumb za aktiviranje ili 

deaktiviranje brzo kuhanje funkciju ( ) 

 

 Koristite se funkcijom brzog hlađenja kada 

želite brzo ohladiti hranu u odjeljku hladnjaka. 

Ako želite ohladiti velike količine svježe hrane, 

preporučuje se da uključite ovu funkciju prije 

stavljanja hrane u hladnjak. 

 Ako ga ne opozovete, brzo hlađenje 

automatski će se isključiti nakon 1 sat ili kada 

odjeljak hladnjaka dosegne potrebnu 

temperaturu. 

 Ova funkcija ne poziva se ponovno kad se 

vrati napajanje nakon nestanka el. energije. 
 

4. Tipka za postavljanje temperature 

odjeljka hladnjaka 

Pritisnite ovu tipku da biste postavili 

temperaturu odjeljka hladnjaka na 8, 7, 6, 5, 

4, 3, 2, 1, 8... Pritisnite ovu tipku da biste 

postavili željenu temperaturu za odjeljak 

hladnjaka. ( ) 
 

5. Funkcija Odmor 

Da biste aktivirali funkciju odmora pritisnite 

ovu tipku ( ) na 3 sekunde i aktivirat će se 

indikator načina odmora ( ). 

Kad je aktivirana funkcija odmora, 

“- -” prikazuje se na indikatoru temperature 
odjeljka hladnjaka i u njemu nema aktivnog 
hlađenja. Kada je ova funkcija uključena, 
odjeljak hladnjaka nije prikladan za pohranu 
hrane. Ostali odjeljci hladit će se prema 
postavljenoj temperaturi.  

Da biste opozvali ovu funkciju, pritisnite 
ponovno tipku za funkciju odmora.  
 

6. Upozorenje za isključivanje alarma:  
U slučaju alarma za nestanak el. energije / 
alarma za visoku temperaturu, nakon provjere 
hrane u odjeljku zamrzivača pritisnite tipku za 

isključivanje alarma ( ) da biste izbrisali 
upozorenje.  
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7. Zaključavanje tipki  

Pritisnite tipku za zaključavanje tipki ( 3’’) 
istovremeno na 3 sekunde. Ikona 

zaključavanja tipki ( ) zasvijetlit će i način 
zaključavanja tipki bit će uključen. Tipke neće 
raditi ako je način zaključavanja tipki uključen. 
Pritisnite ponovno istovremeno tipku za 
zaključavanje tipki i držite je 3 sekunde. Znak 
zaključavanja tipki isključit će se i uređaj će 
izaći iz načina zaključavanja tipki.  

Pritisnite tipku za zaključavanje tipki ako 
želite spriječiti mijenjanje postavke 

temperature hladnjaka ( 3’’).  
 

8. Eco-fuzzy  
Pritisnite i držite tipku ECO fuzzy jedan puta 
za aktiviranje eko fuzzy funkciju. Hladnjak će 
početi raditi u najekonomičnijem načinu rada 
najmanje 6 sati kasnije i indikator ekonomične 
uporabe uključit će se kad je funkcija aktivna 

( ). Pritisnite i držite tipku za funkciju eco 
fuzzy 3 sekunde da biste isključili ovu funkciju.  

Indikator će svijetliti 6 sati nakon uključivanja 

funkcije eco-fuzzy. 
 

9. Tipka postavke temperature odjeljka 
zamrzivača  
Pritisnite ovu tipku da biste postavili 
temperaturu odjeljka zamrzivača na -18, -19, -
20, -21, -22, -23, -24, -18... Pritisnite ovu tipku 
da biste postavili temperaturu odjeljka 

zamrzivača na željenu vrijednost.( ) 

  

10. Indikator isključivanja ledomata (Samo 
na proizvode s icematic stroja) 

Pokazuje je li ledomat uključen ili isključen. 
(0/03’’) Ako je uključen, ledomat ne radi. Da 
biste ponovno uključili ledomat, pritisnite i 
držite tipku za uključivanje/isključivanje na 3 
sekunde.  

 Kada se odabere ova funkcija, protok vode 
iz spremnika vode zaustavit će se. Međutim, 
led koji je već stvoren može se uzeti iz 
ledomata.  
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11. Tipka funkcije za brzo zamrzavanje / 
tipka za uključivanje/isključivanje 
ledomata  
Pritisnite ovu tipku da biste aktivirali ili 
deaktivirali funkciju brzog zamrzavanja. Kada 
uključite funkciju, odjeljak zamrzivača hladit 
će na temperaturu nižu od postavljene 

vrijednosti. ( )  

 Da biste uključili i isključili ledomat pritisnite 
i držite na tri sekunde (Samo na proizvode s 
icematic stroja). 
Koristite se funkcijom brzog zamrzavanja 
kada želite brzo zamrznuti hranu u odjeljku 
hladnjaka. Ako želite zamrznuti velike količine 
svježe hrane, preporučuje se da uključite ovu 
funkciju prije stavljanja hrane u hladnjak.  

Ako ga ne opozovete, brzo zamrzavanje 
automatski će se isključiti nakon 25 sata ili 
kada odjeljak hladnjaka dosegne potrebnu 
temperaturu.  

 Ova funkcija ne poziva se ponovno kad se 
vrati napajanje nakon nestanka el. energije.  

12. Indikator ekonomične uporabe  
Označava da proizvod radi u energetski 

učinkovitom načinu rada. (eco) Ovaj indikator 

bit će uključen ako je temperatura odjeljka 

zamrzivača postavljena na -18 ili se zbog 

funkcije Eco-Extra obavlja energetski 

učinkovito hlađenje.  

 Indikator ekonomične upotrebe isključuje se 
kada se odabere funkcija brzog hlađenja ili 
brzog zamrzavanja. 

 



 

Hlađenje 
 

Spremanje hrane 
 Odjeljak hladnjaka služi za kratkotrajnu pohranu 
svježe hrane i pića. 
Mliječne proizvode držite u za to predviđenom 
pretincu u hladnjaku. 
Boce se mogu držati u držaču za boce ili na 
policama za boce na vratima. 
Svježe meso je najbolje držati u plastičnim 
vrećicama na drugoj polici od vrha hladnjaka. 
Pustite da se hrana i piće ohlade na sobnu 
temperaturu prije nego ih stavite u hladnjak. 
Preporučuje se da se zamrznuta hrana ne drži 
preko poklopca odjeljka za voće i povrće zbog 
topljenja. 
Za topljenje se mogu koristiti druge police. 

 Pažnja! 
Koncentrirani alkohol stavljajte samo uspravno i 
čvrsto zatvoren. 

 Pažnja! 
Ne držite u uređaju eksplozivne tvari ili spremnike 
sa zapaljivim plinom (šlag u spreju, sprejevi, itd.) 
Postoji opasnost od eksplozije. 

 
Odjeljak za hlađenje 
Možete povećati unutarnji volumen vašeg 
hladnjaka uklanjanjem željenog odjeljka za male 
obroke. Povucite odjeljak prema sebi dok ga ne 
zaustavi stoper. Podignite prednji dio za otprilike 1 
cm i povucite odjeljak ponovno prema sebi da 
biste ga uklonili do kraja. 
Možete staviti hranu koju želite zamrznuti da biste 
je pripremili za zamrzavanje u odjeljcima 
smrzavanje u ovim odjeljcima. Također možete 
koristiti ove odjeljke ako želite držati hranu na 
temperaturi nekoliko stupnjeva ispod odjeljka 
hladnjaka. 

 

Zamrzavanje 
 

Zamrzavanje hrane 
 

Područje za zamrzavanje hrane je označeno ovim 
 simbolom. 

Možete koristiti uređaj za zamrzavanje svježe 
hrane kao i za pohranu unaprijed zamrznute 
hrane. Molimo pogledajte u preporuke koje se 
nalaze na pakiranju vaše hrane. 
 

  Pažnja! 
Ne smrzavajte gazirana pića jer boca može 
eksplodirati kad je tekućina u njoj smrznuta. 
 

Pazite sa zamrznutim proizvodima kao što su 
obojane kockice leda. 
Nemojte prelaziti kapacitet zamrzavanja Vašeg 
aparata u 24 h. Pogledajte listić s tehničkim 
značajkama. 
Da biste održali kvalitetu hrane, zamrzavanje se 
mora izvršiti što je brže moguće. 
Zato, kapacitet zamrzavanja se ne smije prelaziti i 
unutarnja temperatura u škrinji neće porasti. 

 Pažnja! 
Držite već smrznutu hranu odvojenu od svježe 
stavljene hrane. 
 

Kad zamrzavate toplu hranu, kompresor hlađenja 
će raditi dok se hrana potpuno ne zamrzne. Ovo 
može privremeno dovesti do pretjeranog hlađenja 
odjeljka za zamrzavanje. 
 

Ako se vrata škrinje teško otvaraju odmah nakon 
što ste ih zatvorili, ne brinite se. To je zbog razlike 
tlaka koja se izjednačava i dopušta vratima da se 
normalno otvore nakon nekoliko minuta. 
Čut ćete zvuk vakuuma odmah nakon zatvaranja 
vrata. To je u potpunosti normalno. 
 

HR                                                              Upute za uporabu 
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Priprava kockica leda 
 

Ispunite posudu za led 3/4 vodom i stavite je u 
hladnjak. 
Čim se voda pretvori u led, možete izvaditi kockice 
leda van. 
Nikada ne koristite oštre predmete poput noževa 
ili vilica da biste izvadili kockice leda. Postoji 
opasnost od ozljede! 
 

Pustite umjesto toga da se kockice leda malo 
odlede ili stavite na trenutak dno posude u toplu 
vodu. 
 

Odmrzavanje uređaja 
 

Aparat je hladnjak koji se ne zamrzava. 
Zato neće biti akumuliranog leda unutar 
područja za spremanje hrane. 
 

Međutim, postojat će automatsko odmrzavanje u 
području za isparavanje aparata kad to bude 
potrebno. Voda se odlijeva u spremnik na stražnjoj 
strani aparata i automatski isparava kroz toplinu 
kompresora (Slika 6). 
 

Pazite da je spremnik dobro postavljen iznad 
kompresora.  

 

 Upozorenje! 
Ventilator u pretincu škrinje i svježim  odjeljcima 
cirkulira hladan zrak.  Nikada ne umećite nijedan 
predmet kroz štitnik. Ne dopuštajte djeci da se 
igraju s ventilatorom svježe hrane i hladnjaka. 
Nikad nemojte stavljati proizvode koji sadrže 
zapaljivi plin (npr. spremnike sa šlagom, sprejeve, 
itd.) ili eksplozivne tvari. 
Nemojte prekrivati police s bilo kakvim zaštitnim 
materijalima koji sprječavaju cirkulaciju zraka. 
Ne dopuštajte djeci da se igraju s uređajem ili da 
se igraju s kontrolnim gumbima. 
Ne zaprečujte štitnik ventilatora škrinje da biste 
osigurali najbolje moguće performanse Vašeg 
uređaja. (Slika 9 i slika 10). 
 

Upozorenje! 
Vaš uređaj je opremljen ventilatorom za cirkulaciju 
koji je osnova rada hladnjaka. Prvo provjerite da 
ventilatori nisu blokirani (zaustavljeni) ili da na njih 
nepovoljno utječu hrana ili pakiranje. Blokiranje 
(zaustavljanje) ili nepovoljni utjecaj ventilatora 
mogu rezultirati povećanjem interne temperature 
hladnjaka (topljenje). 
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Zamjena žarulje unutarnjeg svjetla 
 

Da biste zamijenili lampicu koja se koristi za 
osvjetljavanje, molimo nazovite svoj ovlašteni 
servis. 
Lampa koja se koristi u ovom uređaju nije 
podesna za uporabu za osvjetljenje doma. 
Predviđena namjena ove lampe je da pomogne 
korisniku da stavi hranu u hladnjak/škrinju na 
siguran i ugodan način. 
Svjetiljke ovog uređaja moraju podnijeti ekstremne 
uvjete poput temperatura nižih od  
-20°C. 
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Čišćenje i održavanje 
 

Unutarnje i vanjske površine 
 

 Pažnja! 
Uvijek isključite strujni kabel iz struje ili 
isključite strujni prekidač prije čišćenja. 
 

Čistite unutrašnjost pomoću mlake vode i blagog 
deterdženta. 
 

Nikad ne koristite deterdžente, abrazivne ili kisele 
agense. 
 

Osušite unutrašnjost krpom. 
 

Pazite da voda ne dođe u kontakt s električnim 
priključcima, kontrolom temperature ili unutrašnjim 
svjetlom. 
 

Ako se aparat neće koristiti dulje vrijeme, isključite 
strujni kabel iz struje i izvadite svu hranu. Očistite 
uređaj i ostavite vrata otvorena. 
Da biste sačuvali izgled vašeg uređaja, možete 
ispolirati vanjski dio i dodatke vrata silikonskom 
voskom. 
 

Čistite kondenzator na stražnjem dijelu uređaja 
jednom godišnje pomoću četke ili usisavača. 
Nakupine prašine dovode do povećanja potrošnje 
energije. 
Provjeravajte brtve vrata u redovitim razmacima. 
Čistite samo vodom i osušite do kraja krpom. 

 
 

 

Čišćenje dodataka 
 

Police vrata: 
Izvadite svu hranu iz polica na vratima. 
Podignite poklopac police prema gore i povucite 
na stranu. 
Izvadite policu s dna vrata guranjem prema gore. 
 

Spremnik za sakupljanje (pladanj): 
Pazite da je spremnik na stražnjem dijelu uređaja 
uvijek čist. 
Nježno otpustite kopču spremnika s kompresora 
guranjem alata (kao što je odvijač), tako da se 
spremnik može izvaditi. 
 

Podignite spremnik, očistite ga i osušite krpom. 
Ponovno ga vratite obrnutim redom. 

 
Odjeljak za salatu ili ladice: 
Da biste očistili ladicu, izvucite je što više možete, 
nakrivite je prema gore i onda izvucite do kraja  
(Slika 7-8). 
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Praktični savjeti i bilješke 
 

Hlađenje 
 

• Očistite svježu hranu i povrće prije nego ih 
stavite u spremnik za povrće. 
• Uvijek pakirajte ili zamatajte hranu, ili je stavljajte 
u odgovarajuću posudu za spremanje, prije nego 
je stavite u uređaj. 
• Omotajte hranu koja nije podesna za skladištenje 
pri niskim temperaturama u plastične vrećice 
(ananas, dinje, krastavci, rajčica, itd.) 
• Hrana s jakim mirisom ili ona koja može poprimiti 
mirise treba biti umotana u pakiranje koje ne 
propušta zrak ili mirise. 
• Držite svježu hranu odvojenu od kuhane, da bi 
se izbjegla zaraza bakterijama. 
• Nikad ne držite svježe meso u hladnjaku više od 
2 ili 3 dana. 
• Uklonite svu preostalu hranu u konzervi i stavite 
je u odgovarajuću posudu za spremanje. 
• Držite se vremena trajanja koje je prikazano na 
pakiranju. 
• Nemojte zaprečivati cirkulaciju zraka unutar 
uređaja pokrivanjem polica. 
• Nikad ne držite opasne ili otrovne tvari u vašem 
uređaju. 
• Uvijek provjerite da li je hrana koja je dulje 
vrijeme spremljena u hladnjaku jestiva. 
• Ne spremajte svježu i kuhanu hranu skupa u 
istom spremniku. 
• Zatvarajte vrata odmah nakon otvaranja, da biste 
izbjegli bespotrebnu potrošnju energije. 
• Ne koristite čvrste ili oštre predmete da biste 
uklonili nakupljeni led. 
• Ne stavljajte toplu hranu u uređaj. 
 
 

 

Zamrzavanje 
 

• Uvijek ostavite hranu da se odledi u spremniku 
koji omogućava da voda oteče. 
• Ne prelazite maksimalni dopušteni kapacitet 
zamrzavanja kad zamrzavate svježu hranu (vidite 
dio „Zamrzavanje“). 
• Nemojte davati djeci sladoled i vodenaste 
sladolede direktno iz škrinje. 
Niske temperature mogu povrijediti usne. 
• Nikad nemojte ponovno zamrzavati odmrznutu 
hranu; odmrznuta hrana se mora pojesti unutar 24 
sata. Samo hrana koja je kuhana se smije 
ponovno zamrznuti. 
• Ne vadite zamrznutu hranu mokrim rukama. 
• Stavljajte samo svježu hranu bez greške. 
• Uvijek koristite odgovarajući materijal za 
pakiranje da biste izbjegli prodiranje mirisa ili 
propadanje hrane. 
• Pohranite komercijalno zamrznutu hranu u 
skladu s uputama danim na pakiranju. 
• Smrznite kuhanu hranu u malim količinama. To 
osigurava brzo zamrzavanje i održava kvalitetu 
hrane. 
• Ne zamrzavajte tekućinu u čvrsto zatvorenim 
bocama ili spremnicima. 
Boce/spremnici mogu eksplodirati pri niskim 
temperaturama. 
• Nosite smrznutu hranu u odgovarajućim 
vrećicama i stavite je u vaš hladnjak što prije. 
Uvijek odmrzavajte hranu u pretincu za hlađenje. 
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Primjeri uporabe 
 

 
 

Bijelo vino, pivo i mineralna voda hladite prije uporabe 
Banane ne stavljajte u hladnjak 
Ribe ili iznutrice držite samo u plastičnim vrećicama 
Sir koristite samo spremnike ili plastične vrećice koje 

ne propuštaju zrak; za najbolje rezultate, izvadite 
iz hladnjaka sat vremena prije konzumacije. 

Dinje spremajte samo na kratko vrijeme, koristite 
pakiranja/omote koji ne propuštaju zrak 

Svježe meso i perad ne spremajte skupa s osjetljivom hranom kao što 
su kuhana hrana ili mlijeko. 

 

 

Stavljanje hrane 
 

Police odjeljka za zamrzavanje 
 

Različita zamrznuta hrana kao što je meso, riba, 
sladoled, povrće itd. 

Držač jaja  Jaje 

Police odjeljka hladnjaka Hrana u loncima, pokrivenim tanjurima i 
zatvorenim posudama 

Police vrata odjeljka hladnjaka Mala i pakirana hrana ili pića (kao što su mlijeko, 
voćni sok i pivo) 

Odjeljak za povrće Povrće i voće 

Povrće i voće Delikatese (sir, maslac, salama itd.) 
 
 

Preporučena postavka 
 

Odjeljak zamrzivača 
Prilagođavanje 

Odjeljak hladnjaka  
Prilagođavanje 

Objašnjenja 

-18 ili -20°C 4°C To je normalna preporučena postavka. 

-22 ili -24°C 4°C Ove postavke su preporučene kad sobna 
temperatura prelazi 30°C. 

Brzo zamrzavanje 4°C Koristite kad želite zamrznuti svoju hranu u 
kratkom vremenu. Vaš hladnjak će se vratiti u 
prethodni način rada kad postupak bude gotov. 

- 18°C ili hladnije 2°C Ako mislite da odjeljak nije dovoljno hladan zbog 
tople okoline ili čestog otvaranja i zatvaranja 
vrata. 

- 18°C ili hladnije Brzo hlađenje Možete ga koristiti ako je odjeljak vašeg 
hladnjaka prepunjen ili želite brzo ohladiti hranu. 
Preporučuje se da uključite funkciju brzog 
hlađenja 4-8 sati prije stavljanja hrane. 
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Normalna buka pri radu 
 

Različita buka pri radu je sasvim normalna 
zbog rada sustava za hlađenje vašeg 
aparata; 
 

• Piskutavi zvukovi i zvukovi slični ključanju 
uzrokuju radne tvari koje se kreću u sustavu. Ta 
buka se još može čuti kratko vrijeme nakon što se 
kompresor isključi. 
 

• Nagli oštri zvukovi su prouzročeni širenjem i 
skupljanjem unutrašnjih zidova ili drugih 
komponenata unutar kućišta. 
 

• Zujanje, brujanje, pulsiranje ili zujanje visokim 
tonom uzrokuje kompresor. Ti zvukovi su malo jači 
pri uključenju kompresora i smanjuju se kad 
aparat dosegne radnu temperaturu. 
 

Također da biste izbjegli vibracije i buku, 
pazite da; 
 

• Vaš hladnjak stoji u ravnoteži na sve četiri noge. 
 

• Vaš hladnjak nije u kontaktu sa zidovima, 
predmetima okolo ili kuhinjskim namještajem. 
 

• Konzerve, boce ili posuđe u hladnjaku se ne 
dodiruju. 
 

• Sve police točno montirane u hladnjaku u kutiji i 
na vratima hladnjaka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktični savjeti vezan za smanjenje 
potrošnje električne energije 
 

1. Pazite da se uređaj nalazi na dobro 
prozračenom mjestu, podalje od svih izvora 
topline (štednjak, radijator, itd.). Istodobno, 
lokacija uređaja se mora odrediti na takav način 
da sprječava direktni ulaz sunčevih zraka.  
2. Pazite da hranu kupljenu u 
ohlađenom/smrznutom stanju stavite u uređaj što 
prije, posebno tijekom ljeta. Za prenošenje hrane 
doma se preporučuje uporaba termoizolacijskih 
vreća. 
3. Preporučujemo da pakete koje izvadite iz škrinje 
odmrzavate u odjeljku hladnjaka. Zbog toga se 
paket koji će biti odmrznut stavlja u posudu tako 
da voda koja nastane otapanjem ne curi u odjeljak 
hladnjaka. Preporučujemo da počnete s 
topljenjem najmanje 24 sata prije uporabe 
smrznute hrane. 
4. Preporučujemo smanjivanje broja otvaranja 
vrata na minimum.  
5. Ne držite vrata uređaja otvorenim više nego što 
je nužno i pazite da su nakon svakog otvaranja 
vrata dobro zatvorena. 
Kada su vrata otvorena, topao zrak ulazi u kutije 
hladnjaka/zamrzivača i uređaj troši više energije 
za hlađenje hrane. Stoga ne otvarajte često vrata 
kako biste uštedjeli energiju i sačuvali hranu na 
idealnoj temperaturi za čuvanje. 
6. Maksimalni volumen pohrane zamrznute hrane 
postiže se bez uporabe srednje i gornje ladice 
dane u pretincu zamrzivača. Potrošnja energije 
vašeg uređaja izračunata je kad je odjeljak 
zamrzivača napunjen do kraja bez uporabe 
srednje i gornje ladice. 
7. Ne blokirajte rešetku ventilatora zamrzivača 
postavljanjem hrane ispred nje. Ispred rešetke 
ventilatora zamrzivača uvijek moraju biti 3 cm 
slobodnog razmaka kako bi se omogućio protok 
zraka potreban za učinkovito hlađenje odjeljka. 
8. Ako ne namjeravate čuvati hranu u odjeljku za 
svježu hranu, molimo aktivirajte funkciju Eco fuzzy 
radi uštede energije. Odjeljak zamrzivača i dalje 
će normalno zamrzavati. 
9. Aktiviranje "funkcije za uštedu energije". Ako je 
funkcija za uštedu energije uključena, isključit će 
se sve ikone na zaslonu, osim ikone za uštedu 
energije. Sve ikone će zasvijetliti, ako se otvore 
vrata odjeljka za svježu hranu ili dodirne zaslon. 
10. Preporučene postavke temperature iznose 
+4°C za odjeljak za svježu hranu i - 20°C za 
odjeljak zamrzivača. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Što ako… 
 

1- Uređaj ne radi, čak iako je uključen. 
 

• Provjerite je li strujni kabel pravilno uključen! 
• Pazite da je sa strujom sve u redu i da osigurač 
nije pregorio! 
• Pazite da je kontrola temperature na 
odgovarajućoj postavci! 
 

2- Došlo je do nestanka struje. 
 

Držite vrata na Vašem uređaju zatvorena. Na 
zamrznuti hranu neće utjecati da li nestanak struje 
traje manje od navedenog 'Vremena čuvanja od 
kvara" (sati9) koji se spominje na brošuri tehničkih 
značajki. Ako nestanak struje traje dulje, provjerite 
hranu i odmah je konzumirajte. 
Možete također skuhati nesmrznutu hranu i 
ponovno je smrznuti. 
 

3- Unutarnje svjetlo ne radi. 
 

Provjerite dovod energije! 
 

Provjerite instalaciju žarulje! Isključite kabel 
napajanja  prije provjere žarulje. 
(također pogledajte dio „Zamjena unutrašnjeg 
svjetla“) 
 

4- Postoji alarm za visoku temperaturu 
 

Ako je stvarna temperatura odjeljka hladnjaka 
topla, ikona alarma na zaslonu (Slika 2/1) će 
zasvijetliti. Ikona alarma zasvijetli kad se ohladi 
stvarna temperatura na odjeljku hladnjaka. 
 

Alarm visoke temperature se može pojaviti zbog 
sljedećih situacija. 
a) Spremanje tople hrane 
b) Topli zrak u odjeljku škrinje 
c) Vrata škrinje su bila otvorena dulje vrijeme 
 
Ako alarm visoke temperature ostaje uključen 
dulje od 24 sata, pozovite servis. 
 

Alarm za visoku temperaturu nije aktivan 24 sata 
nakon uključivanja uređaja u električnu energiju. 

5- Postoje poruke o pogrešci i alarm 
 

U slučaju da dođe do bilo kakvog kvara zbog 
ožičenja uređaja, tada ikona alarma na zaslonu 
(Slika 2/1) počne bljeskati skupa s odgovarajućom 
porukom o pogrešci. 
 

U slučaju da se na zaslonu pojave određeni 
znakovi , javite se servisu.  
Ikona alarma prestaje svijetliti odmah nakon 
otklanjanja kvara. 
 

6- Postoji stvarni kvar vezan za temperaturu 
hladnjaka 
 

Uređaj obavlja hlađenje vezano za temperaturu 
postavljenu za hladnjak. Stvarna temperatura 
hladnjaka prikazana na zaslonu će dosegnuti 
temperaturu prilagođenu za hladnjak kad 
pakiranja budu dovoljno hladna. 
 

Možda postoje određene oscilacije stvarne 
temperature hladnjaka prikazane na zaslonu zbog: 
a) Vrata hladnjaka se često otvaraju / zatvaraju b) 
Stavljanje toplih paketa u hladnjak. 
c) Ostavljanje vrata hladnjaka otvorena dulje 
vrijeme 
 

7- Drugi mogući kvarovi 
 

Nije svaki kvar razlog da zovete servis. Često 
možete vrlo lako riješiti problem bez traženja 
servisa. 
Prije traženja servisa, molimo provjerite je li kvar 
prouzročen greškom u radu. Ako je to slučaj, i 
zatražen je servis, trošak servisiranja će se 
naplatiti čak i ako je uređaj još pod jamstvom. 
 

Ako se problem nastavi javljati, molimo 
kontaktirajte prodavača ili službu za korisnike. 
Molimo imajte spremnu vrstu i serijski broj Vašeg 
uređaja prije nego zovete. Oznaka se nalazi 
unutra. 
 

HR                                                              Upute za uporabu 
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HR                                                              Upute za uporabu 

Alarm za otvorena vrata 
 

U uređaju postoji ugrađeni zvučni alarm koji će 
informirati klijenta ako su vrata hladnjaka otvorena 
minutu. Ovaj alarm je periodički alarm i on 
podsjeća korisnika da su vrata hladnjaka ostala 
otvorena. 
 

Ne postoji zvučni alarm vezan za vrata škrinje. 
 

Da biste zaustavili alarm za otvorena vrata, 
dovoljno je pritisnuti bilo koju tipku na zaslonu ili 
zatvoriti vrata. Tako će se alarm isključiti do 
idućeg puta. 
 

 
 

Mijenjanje smjera otvaranja vrata 
 

Vrata na vašem hladnjaku su dizajnirana da rade 
na obje strane kako je Vama lakše. Ako želite 
otvarati vrata prema drugoj strani, molimo 
nazovite najbliži ovlašteni servis za pomoć. 
 
 

Znak  na proizvodu ili pakiranju označava da se proizvod ne smije tretirati kao kućni otpad. 
Umjesto toga, treba se predati u odgovarajućem centru za reciklažu električne i elektronske opreme. 
Osiguranjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda, pomoći ćete u sprječavanju mogućih negativnih 
posljedica na okolinu i zdravlje ljudi, koji bi inače bili uzrokovani neodgovarajućim rukovanjem 
otpadom ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo javite se u ured 
lokalne samouprave, Vašu tvrtku za zbrinjavanje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. 
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Čestitamo Vam na izboru Vašeg proizvoda koji će Vam sigurno dobro raditi mnogo godina. 
 

Bezbednost je na prvom mestu! 
 

Molimo da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu. Ona sadržavaju važne informacije o tome kako da 
koristite uređaj. Ako se ne pridržavate uputstava, možete da izgubite pravo na besplatan servis za 
vreme trajanja garancije. Čuvajte ovo uputstvo na sigurnom mestu i po potrebi ga predajte kasnijim 
korisnicima. 
•  Ne uključujte Vaš aparat u struju dok ne skinete kompletnu ambalažu i štitnike za prevoz. 
•  Ostavite ga da stoji uspravno bar 4 sata pre nego što ga uključite, da bi se sistem slegao ako 

je prevožen horizontalno. 
•  Ovaj aparat sme da se koristi samo za svoju namenu, tj. čuvanje i zamrzavanje hrane. 
•  Ne preporučujemo upotrebu ovog aparata u negrejanoj, hladnoj prostoriji, npr. garaži, ostavi, 

šupi, radionici, na otvorenom  prostoru itd., pogledajte deo „Lokacija“. 
•  Kod dostave, proverite da proizvod nije oštećen i da su svi delovi i dodaci u savršenom stanju. 
•  Ne radite s oštećenim aparatom; ako sumnjate, proverite kod prodavača. 
•  Ne puštajte decu da se igraju s uređajem. 
•  Nemojte da sedite ili stojite ili da puštate decu da stoje na aparatu ili delovima koji se izvlače. 
•  Ne vešajte se na vrata aparata. 
•  Vaš aparat ne sadrži freone (CFC/HFC), ali sadrži izbutan (R600a), prirodni gas koji ne šteti 

okolini. 
(R600a) je lako zapaljiv. Zato se uverite da rashladni krug nije oštećen tokom transporta ili 
rada. 

 U slučaju oštećenja: 
  • Izbegavajte otvoreni plamen, izvore varnica i zapaljive materijale. 
  • Odmah provetrite sobu u kojoj se aparat nalazi. 
  • U slučaju da sredstvo za hlađenje koje prska dođe u kontakt s Vašim očima, može da 

uzrokuje povredu oka. 
•  Mesto u sobi gde se uređaj nalazi ne sme da bude manje od 10 kubnih metara. 
• Ne bacajte aparat u vatru prilikom odlaganja u otpad. Izolacija Vašeg aparata sadrži zapaljive 

materije koje nisu hlorofluorokarbonati. 
• Javite se lokalnim vlastima u Vašem regionu za informacije o metodima odlaganja i dostupnim 

mogućnostima. 
 

 Upozorenje - Ventilacioni otvori u oblozi i sastavnim delovima aparata, uvek trebaju biti 
slobodni. 

 Upozorenje - Nemojte da koristite mehanička ili druga sredstva u cilju ubrzanja procesa 
odleđavanja aparata, osim sredstava preporučenih od strane proizvođača. 

  Upozorenje - Nemojte da oštećujete cirkulacioni sistem hlađenja. 

  Upozorenje - Nemojte koristiti električne aparate unutar prostora za smeštaj hrane, osim ako 
se ne radi o aparatima čiju upotrebu preporučuje proizvođač. 

 

• Izbegavajte dodirivanje žica metalnog kondenzatora na zadnjem delu aparata: postoji opasnost 
od povrede. 

• U slučaju moguće greške u radu, prvo isključite aparat iz struje.  
• Pre čišćenja uređaja uvek prvo isključite aparat iz struje ili isključite osigurač. 
 Ne vucite kabl - vucite utikač. 
• Popravke električne opreme smeju da vrše samo kvalifikovani stručnjaci. Ako je električni 

kabl oštećen, mora da ga zameni proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovano lice kako 
bi se izbegla opasnost. 

Originalni rezervni delovi će biti obezbeđeni za 10 godina od dana kupovine proizvoda. 
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Uputstva vezana za transport 
 

Aparat sme da se prevozi samo uspravno. 
Pakovanje uređaja ne sme biti oštećeno pre 
provere rada u prodavnici. 
Posle transporta u horizontalnom polozaju, uređaj 
sme da se uključi samo kad prvo odstoji 4 sata u 
uspravnom polozaju. 
Aparat mora da bude zaštićen od kiše, vlage i 
drugih vremenskih uticaja. 
Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost ako 
se ne držite uputstava. 
 

 Odlaganje 
 

Odmah onesposobite aparat. 
Izvucite utikač i presecite strujni kabl. Izvadite ili 
uništite brave ručke i kvake pre nego što bacite 
aparat. Na takav način sprečavate da se deca 
zatvore unutra i dovedu svoje živote u opasnost. 
 

Podešavanje uređaja 
 

• Ne uključujte aparat u sobi gde temperatura 

može da padne ispod  
10°C noću i/ili posebno zimi. Kod nižih 
temperatura aparat može da ne radi, što može da 
smanji vreme upotrebljivosti hrane. 
 

• Oznaka klase klime Vašeg aparata se nalazi na 

listu sa tehničkim karakteristikama i na 
informacionoj nalepnici koja se nalazi u aparatu. 
Ona određuje odgovarajuće temperature okoline 
za rad kako je opisano dole. 

 
Klimatska klasa  Temperature okoline 
 
SN........................... +10 °C do 32 °C 
N ............................ +16 °C do 32 °C 
ST .......................... +16 °C do 38 °C 
T.............................. +16 °C do 43 °C 
SN-ST..................... +10 °C do 38 °C 
SN-T ...................... +10 °C do 43 °C 

 
 

 

Mesto 
 

Stavite aparat samo u suve prostorije koje mogu 
da se provetre, kao što je pokazano na slici. 
 

Izbegavajte direktnu svetlost sunca ili izvore 
toplote kao što su šporet ili grejalica. 
Ako to ne možete da izbegnete, treba da ostavite 
sledeće minimalne udaljenosti: 
Električni šporeti: 3,00 cm 
Grejalica: 3,00 cm 
Uređaji za hlađenje: 2,50 cm 
• Osigurajte dovoljnu cirkulaciju vazduha za Vaš 
uređaj. 
• Pazite da oko aparata ostane dovoljno mesta za 
slobodan opticaj vazduha.(slika 3). 
Namontirajte dva plastična dela za odmicanje od 
zida dostavljena s aparatom okretanjem Ľ prema 
kondenzatoru na zadnjoj strani aparata (slika 4). 
• Aparat treba da se postavi na ravnu površinu. Dve 
prednje noge mogu da se podese po potrebi 
(slika 5). Da bi osigurali da vaš aparat stoji 
uspravno, podesite dve prednje noge okretanjem u 
smeru kazaljki časovnika ili u suprotnom smeru, dok 
ne budete imali čvrsti kontakt s podom. 
Tačno podešavanje nozica sprečava preteranu 
vibraciju i buku. 
 

Elektroinstalacije  
 

 Upozorenje 
Ovaj aparat mora da bude uzemljen. 
• Proverite da li vrsta napajanja i napon u Vašem 
regionu odgovaraju onima pomenutim na tipskoj 
pločici u aparatu. 
• Električna bezbednost aparata je osigurana samo 
ako je u kući instalirano uzemljenje u skladu sa 
propisima. 
• Kad stavljate aparat, pazite da se električni kabl 
ne zaglavi ispod njega, jer se kabl tako može 
oštetiti. 
• Pobrinite se da kabl ostane lako dostupan. Ne 
koristite razvodnik ili produžni kabl. 
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Upoznavanje s vašim aparatom 
 

  Upozorenje 
Dole navedene informacije o dodacima su date 
samo kao referenca. Dole navedeni dodaci možda 
nisu potpuno isti kao oni u Vašem aparatu.  
 

Slika 1 
 

  1. Kontrolna tabla 
  2. Unutrašnje svetlo 
  3. Ventilator za sveže povrće 
  4. Police za vino 
  5. Podesive police frižidera 
  6. Poklopac odeljka za povrće 
  7. Odeljak za salatu 
  8. Odeljak dela za svežu hranu 
  9. Nosač podude za led i posuda za led 
10. Odeljak za brzo zamrzavanje 
11. Odeljci za čuvanje zamrznute hrane 
12. Podesive prednje noge 
13. Odeljak za mlečne proizvode 
14. Polica za tegle 
15. Polica za flaše 
16. Ventilator zamrzivača 
 
Ventilatori služi za obezbeđivanje cirkulacije 
vazduha u odeljku.  

 

Pre uključivanja 
 

Pre nego što počnete da radite s Vašim uređajem, 
zbog bezbednosti ponovo proverite sledeće: 
 

• Da li uređaj pravilno stoji na podu? 
• Da li ima dovoljno mesta za cirkulaciju vazduha? 
• Da li je unutrašnjost čista? (Vidite takođe 
“Čišćenje i održavanje”) 
• Sad priključite aparat u struju. 
 

Kompresor je uključen: unutrašnje svetlo se 
uključuje kad se otvore vrata frižidera. 
 

Ne stavljajte hranu u frižider dok temperatura ne 
dođe do traženog nivoa. 

 

Podešavanje radne temperature 
 

Temperatura odeljka za svežu hranu i odeljka za 
zamrzavanje treba da se prilagodi na 
elektronskom displeju (slika 2) 
 

 
Kontrolne funkcije 
S obzirom na sliku 2, sledeće funkcije su 
ugrađene u uređaj. 
 

 “ION” simbol neprekidno svetli na displeju i 
ukazuje na to da aparat sadrži jonizator. 
 

Jonizator je elektronski uređaj koji uništava 
bakterije u vazduhu odeljka za svežu hranu. On 
radi tokom određenih intervala, a pokretanje i 
zaustavljanje uređaja se kontrolište specijalnim 
algoritmom. 
 

Jonizator je isključen kada je otvoren odeljak za 
svežu hranu.  

 
Dvostruki rashladni sistem: 
Vaš frižider ima dva posebna rashladna sistema 
za hlađenje odeljka za svežu hranu i za hlađenje 
odeljka frižidera. Na taj način se vazduh u odeljku 
za svežu hranu ne meša sa vazduhom u odeljku 
frižidera. 
Zahvaljujući ovim odvojenim rashladnim 
sistemima, brzina hlađenja je mnogo veća nego 
kod drugih tipova frižidera. 
Ne mešaju se mirisi u odeljcima. Takođe, postiže 
se dodatna ušteda energije pošto se automatsko 
odmrzavanje vrši pojedinačno. 
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Panel indikatora 
Slika 2 
 

Ova tabla sa indikatorima omogućava vam da 
podesite temperaturu i kontrolišete druge funkcije 
u vezi sa proizvodom bez otvaranja vrata frižidera. 
Dovoljno je da pritisnete nazive na željenim 
dugmadima za podešavanja funkcija. 
 

1. Indikator upozorenja zbog nestanka struje / 
visoke temperature / greške 
Ovaj indikator (!) svetli tokom odsustva napajanja, 
kvara usled previsoke temperature i upozorenja o 
greškama. 
Tokom produženog odsustva napajanja, najviša 
temperatura koju odeljak zamrzivača dostigne će 
treptati na digitalnom ekranu. Nakon što proverite 

hranu koja se nalazi u odeljku zamrzivača ( ), 
pritisnite dugme za isključivanje alarma da biste 
uklonili upozorenje. 
Pogledajte odeljak „rešenja za probleme“ u 
uputstvu ako primetite da ovaj indikator svetli. 
 

2. Funkcija uštede energije (displej isključen):  
Ako se čuvaju vrata proizvoda zatvorena za 
funkciju uštede energije dugo vremena se 
automatski aktivira posle 1 minut i ušteda energije 
simbol svetli. ( ) Ako je aktivna funkcija štednje 
energije, isključiće se svi simboli na displeju osim 
simbola za štednju energije. Kada je aktivna 
funkcija uštede energije, ako nijedno dugme nije 
pritisnuto ili ako su vrata otvorena, funkcija uštede 
energije se isključuje, a na displeju se ponovo 
pojavljuju simboli.  

Funkcija za uštedu energije se aktivira tokom 
isporuke iz fabrike i ne može se otkazati. 
 

3. Funkcija brzog hlađenja 
Pritisnite ovo dugme za aktiviranje ili deaktiviranje 

brzo cool funkcije ( ) 

 Koristite funkciju za brzo hlađenje kada želite 
da brzo ohladite hranu u odeljku frižidera. Ako 
hoćete da hladite veće količine sveže hrane, 
aktivirajte ovu funkciju pre nego što stavite hranu 
u proizvod. 

 Ako je ne otkažete, funkcija brzog hlađenja će 
se sama isključiti posle 1 sata ili kada odeljak 
frižidera dostigne zahtevanu temperaturu. 

 Ova funkcija se ne opoziva kada struja ponovo 
dođe posle nestanka. 

 

4. Dugme za podešavanje temperature u 
odeljku zamrzivača 
Pritiskajte ovo dugme da biste podesili 
temperaturu u odeljku frižidera na 8, 7,6, 5,4,3,2,1 
8... Pritiskajte ovo dugme da biste podesili željenu 

temperaturu u odeljku za frižider. ( ) 
 

5. Funkcija godišnjeg odmora 
Da biste aktivirali funkciju za godišnji odmor, 

pritisnite i držite ovo dugme ( ) 3 sekunde 
nakon čega će se indikator režima godišnjeg 

odmora ( ) aktivirati. 
Kada je funkcija godišnjeg odmora aktivirana, 
znak „- - “ je prikazan na indikatoru temperature 
odeljka frižidera i aktivno hlađenje se ne obavlja u 
odeljku frižidera. 
Nije prikladno držati hranu u odeljku frižidera kada 
je ova funkcija aktivirana. Druge komponente će 
nastaviti da se hlade prema podešenoj 
temperaturi.  

Da biste opozvali ovu funkciju, pritisnite ponovo 
dugme za funkciju godišnjeg odmora.  
 

6. Dugme za isključivanje alarma:  
U slučaju alarma zbog nestanka struje / visoke 
temperature, nakon što proverite hranu koja se 
nalazi u odeljku zamrzivača, pritisnite dugme za 

isključivanje alarma ( ) da biste uklonili 
upozorenje.  
 

7. Zaključavanje tastera  

Pritisnite taster za zaključavanje ( 3’’) 
istovremeno na 3 sekunde. Simbol za 

zaključavanje tastera ( ) će se uključiti i 
aktiviraće se režim zaključavanja tastera. Tasteri 
neće funkcionisati kada je aktivan režim 
zaključavanja tastera. Pritisnite taster za 
zaključavanje istovremeno na 3 sekunde ponovo. 
Simbol za zaključavanje tastera će se isključiti, a 
režim zaključavanja tastera isključiti.  
Pritisnite dugme za zaključavanje tastera ako 
želite da sprečite promenu podešavanja 

temperature frižidera ( 3’’). 
 

8. Eco fuzzy  
Pritisnite i držite taster eko fazi jedan puta da 
aktiviraju eko fazi funkcije. Frižider će početi da 
radi u najekonomičnijem režimu najmanje 6 sati 
kasnije, a indikator ekonomične upotrebe će se 

uključiti kada je ova funkcija aktivna ( ). 
Pritisnite i držite dugme Eco Fuzzy 3 sekunde da 
biste deaktivirali funkciju Eco Fuzzy.  

Ovaj indikator je osvetljen nakon 6 časova kada 
se funkcija Eco Fuzzy akvitira. 
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9. Taster za podešavanje odeljka zamrzivača  
Pritiskajte ovo dugme da biste podesili 
temperaturu u odeljku za zamrzavanje na -18,-19,-
20,-21, -22, -23,-24, -18... redom. Pritiskajte ovo 
dugme da biste podesili željenu temperaturu u 

odeljku za zamrzavanje.(  ) 
 

10. Icematic sa indikator (samo na proizvode 
sa Icematic mašine) 

Naznačava da li je ledomat uključen ili isključen. 
(0/03’’) Ako je uključen, onda ledomat ne radi. Da 
biste ponovo uključili ledomat, pritisnite u držite 
dugme za uključivanje/isključivanje 3 sekunde.  

 Protok vode iz rezervoara za vodu će se 
zaustaviti kada izaberete ovu funkciju. Međutim, 
već postojeći led može da se uzme iz ledomata.  
 

11. Taster za funkciju brzog zamrzavanja / 
taster za uključivanje-isključivanje ledomata  
Kratko pritisnite taster da biste aktivirali ili 
deaktivirali funkciju brzog zamrzavanja. Kada 
aktivirate ovu funkciju, odeljak zamrzivača će se 
ohladiti na temperaturu ispod podešene vrednosti. 

( )   

 Da biste uključili i isključili ledomat, pritisnite i 
držite ga 3 sekunde (samo na proizvode sa 
Icematic mašine). 
Koristite funkciju za brzi zamrzavanje kada želite 
da brzo zamrznete hranu u odeljku frižidera. Ako 
hoćete da zamrznete veće količine sveže hrane, 
aktivirajte ovu funkciju pre nego što stavite hranu 
u proizvod.  

Ako je ne otkažete, funkcija brzog zamrzavanja 
će se sama isključiti posle 25 sata ili kada odeljak 
frižidera dostigne zahtevanu temperaturu.  

 Ova funkcija se ne opoziva kada struja ponovo 
dođe posle nestanka.  
 

12. Indikator ekonomične upotrebe  
Označava da proizvod radi u režimu uštede 
energije. (eco)Ovaj indikator će biti aktivan ako je 
temperatura odeljka zamrzivača podešena na -18 
ili je u toku ekonomično hlađenje zbog funkcije 
Eco Ekstra.  

 Indikator ekonomične upotrebe se isključuje 
kada se izabere funkcija brzog hlađenja ili funkcija 
brzog zamrzavanja. 
 

Hlađenje 
 

Čuvanje hrane 
Odeljak frižidera  služi za kratkotrajno spremanje 
sveže hrane i pića. 
Čuvajte mlečne proizvode u za to određenom 
odeljku u frizideru. 
Flaše mogu da se drže u držaču za flaše ili na 
polici za flaše na vratima. 
Sirovo meso se najbolje čuva u polietilenskim 
kesama u frižideru na drugoj polici odozgo. 
Pustite da se topla hrana i piće ohlade na sobnu 
temperaturu pre nego što ih stavite u frizider. 
Preporučuje se da se zamrznuta hrana ne čuva 
preko poklopca odeljka za salatu radi otapanaj. 
Ostale police se mogu koristiti za otapanje. 

 Paznja 
Koncentrisani alkohol drzite samo uspravno i 
čvrsto zatvoren. 

 Paznja 
Ne držite eksplozivne materijale ili kontejnere sa 
zapaljivim gasovima (šlag u spreju, konzerve sa 
sprejevima, itd.) u aparatu. Postoji opasnost od 
eksplozije. 

 

Zamrzavanje 
 

Zamrzavanje hrane 
 

Područje za zamrzavanje je označeno ovim 
simbolom . 
Možete da koristite uređaj za hlađenje sveže 
hrane kao i čuvanje prethodno smrznute hrane. 
Pogledajte preporuke koje se nalaze na pakovanju 
Vaše hrane. 
 

  Paznja 
Ne zamrzavajte gazirana pića jer flaša može da 
pukne kad je tečnost u njoj smrznuta. 
 

Budite pažljivi sa zamrznutim proizvodima kao što 
su kockice leda u boji. 
Nemojte da pređete kapacitet zamrzavanja u 24 h. 
Pogledajte list sa tehničkim podacima. 
Da bi ste zadrzali kvalitet hrane, zamrzavanje 
mora da se obavi što je brze moguće. 
Zato ne smete da prelazite kapacitet zamrzavanja 
i temperatura u zamrzivaču neće porasti. 
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 Paznja 
Držite već zamrznutu hranu uvek odvojenu od 
sveže stavljene hrane. 
 

Kad zamrzavate toplu hranu, kompresor za 
hlađenje će raditi dok se hrana ne zamrzne do 
kraja. To može privremeno da dovede do 
preteranog hlađenja odeljka frizidera za 
zamrzavanje. 
 

Ako otkrijete da teško otvarate vrata frizidera ili 
odeljka za svežu hranu čim ih zatvorite, ne brinite 
se. To je zbog razlike pritiska koja se izjednači i 
omogućava vratima da se normalno otvore posle 
nekoliko minuta. 
Čućete zvuk vakuma čim zatvorite vrata. To je 
potpuno normalno. 
 
Odeljak za hlađenje 
Možete da povećate unutrašnju zapreminu 
frižidera tako što ćete ukloniti neki odeljak za 
slatkiše. Vucite odeljak prema sebi sve dok se ne 
zaustaviti na graničniku. Podignite prednji deo za 
oko 1 cm i ponovo povucite odeljak prema sebi da 
biste ga uklonili u potpunosti. 
Možete da stavite hranu koju želite da se zamrzne 
kako bi je pripremili za zamrzavanje u ovim 
odeljcima. Ove odeljke možete koristiti i ako želite 
da čuvate hranu na temperaturi koja je nekoliko 
stepeni niža od odeljka frižidera. 
 

Pravljenje kockica leda 
 

Ispunite posudu za led do 3/4 vodom i stavite je u 
zamrzivač. 
Čim se voda pretvori u led, možete da izvadite 
kocice za led. 
Za vađenje kockica s ledom nikada nemojte da 
upotrebljavate oštre predmete kao što su nozevi i 
viljuške. Post oji opasnost od povrede! 
 

Umesto toga, pustite da se kockice leda malo 
otope ili stavite nakratko dno posude u vodu. 
 

Odmrzavanje uređaja 
 

Aparat je zamrzivač bez zaleđivanja. Zato u 
području za čuvanje hrane neće biti 
nakupljanja leda. 
 

Međutim, biće po potrebi automatskog otapanja 
na području za isparavanje aparata. Voda se 
osliva u rezervoar na zadnjoj strani aparata i 
isparava automatski kroz toplotu kompresora. 
 

Pobrinite se da je rezervoar pravilno fiksiran iznad 
kompresora.  

 

 Upozorenje! 
Ventilator u odeljku zamrzivača i odeljku za svežu 
hranu cirkuliše hladan vazduh. Nikad ne gurajte 
nijedan predmet kroz zaštitu.  Ne puštajte decu da 
se igraju sa ventilatorom za svežu hranu i 
zamrzivač. 
Nikad ne spremajte proizvode koji sadržavaju 
zapaljivi pogonski gas (npr. šlag u flaši, sprejevi, 
itd.) ili eksplozivne materije. 
Nemojte da prekrivate police bilo kakvim zaštitnim 
materijalima koji mogu da spreče kretanje 
vazduha. 
Ne dajte deci da se igraju s aparatom ili da diraju 
komande. 
Ne zaprečavajte štitnike ventilatora da biste 
osigurali najbolje performanse vašeg aparata. 
(slika 9 i slika 10) 
 

Upozorenje! 
Vaš aparat je opremljen sa 2 ventilatora za 
cirkulaciju koji su ključni za rad ovog frižidera. 
Uverite se da ventilatori nisu blokirani 
(zaustavljen) ili ometani hranom ili pakovanjem. 
Blokiranje (zaustavljanje) ili ometanje ventilatora 
može dovesti do povećanje temperature u 
frižideru (otapanje). 
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Zamena unutrašnje sijalice 
 

Za promenu sijalice koja služi za osvetljenje u 
frižideru, pozovite ovlašćeni servis. 
Lampa (e) koja se koristi u ovom uređaju nije 

pogodna za domaćinsko osvetljenje. Namena ove 
lampe je da pomogne korisniku da stavi namirnice 
u frižider/zamrzivač na sigurno i udoban način. 
Lampe korišćene u ovom uređaju moraju da 
izdrže ekstremne fizičke uslove, kao što su 
temperature ispod -20°C. 

 

Čišćenje i održavanje 
 

Unutrašnje i spoljašnje površine 
 

 Paznja 
Pre čišćenja uvek isključujte strujni kabl iz 
utičnice ili isključite prekidač. 
 

Očistite spoljašnji deo pomoću mlake vode i 
blagog deterdzenta. 
 

Nikada nemojte da koristite deterdžente, 
abrazivna sredstva ili kiseline. 
 

Obrišite i osušite unutrašnji odeljak. 
 

Pazite da sprečite kontakt vode i elektroinstalacija 
termostata ili unutrašnjeg svetla. 
 

Aparat ne smete da koristite duze vreme, isključite 
ga i izvadite svu hranu. Očistite aparat i držite 
vrata otvorena. 
Da biste sačuvali izgled Vašeg aparata, možete 
spoljašnji deo i dodatke za vrata da polirate 
silikonskim voskom. 
 

Očistite kondenzator za zadnjoj strani aparata 
jednom godišnje pomoću četke ili usisivača. 
Nakupine prašine povećavaju potrošnju el. 
energije. 
Proveravajte redovno zaptivnu gumu na vratima. 
Čistite samo vodom i osušite brisanjem. 
 

 
 

 

Čišćenje dodataka 
 

Police vrata: 
Izvadite svu hranu iz polica vrata. 
Podignite poklopac police prema gore i povucite 
na stranu. 
Izvadite dno police vrata tako da ga gurnete 
prema gore. 
 

Rezervoar za skupljanje (posuda): 
Pazite da je posuda na zadnjoj strani aparata uvek 
čista. 
Lagano otpustite zakačku posude s kompresora 
goranjem pomoću alata (kao što je šrafciger) tako 
da mozete da skinete posudu. 
 

Podignite posudu, očistite je, osušite je i obrišite. 
Ponovo montirajte obrnutim redosledom. 

 
Odeljak za povrće ili fioke: 
Da biste očistili fioku, izvucite je što više možete, 
nakrenite je nagore i izvucite do kraja  
(slika 7-8). 
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Praktični saveti i beleške 
 

Hlađenje 
 

• Očistite svezu hranu i povrće pre nego što je 
stavite u odeljak za povrće. 
• Uvek zapakujte ili zamotajte hranu, ili je stavite u 
odgovarajuću kutiju pre nego što je stavite u 
uređaj. 
• Zamotajte hranu koja ne sme da se drzi na 
hladnom u polietilenske kese (ananas, dinje, 
krastavci, paradajz, itd.) 
• Hrana s jakom mirisom ili ona koja lako prihvata 
mirise treba da se pakuje u materijal za pakovanje 
koji ne propušta vazduh ili miris. 
• Drzite svezu hranu odvojenu od kuvane hrane, 
da biste izbegli zarazu bakterijama. 
• Nikad nemojte sveze meso da drzite u frizideru 
duze od 2 ili 3 dana. 
• Izvadite sve ostatke hrane iz konzerve i drzite je 
u odgovarajućoj posudi. 
• Pogledajte rok trajanja naznačen na pakovanju. 
• Ne sprečavajte cirukaciju vazduha u uređaju 
pokrivanjem polica. 
• Nikad u uređaju nemojte da drzite opasne ili 
otrovne materije. 
• Uvek proverite da li je hrana kuju drzite duze 
vreme još jestiva. 
• Ne drzite svezu i kuvanu hranu u istoj posudi. 
• Vrata zatvorite odmah posle otvaranja da biste 
sprečili nepotrebno trošenje energije. 
• Nemojte da koristite tvrde ili oštre predmete da 
biste uklonili nakupljeni led. 
• Ne stavljajte vruću hranu u Vaš aparat. 
 
 

 

Zamrzavanje 
 

• Uvek ostavljajte hranu da se topi u posudi koja 
omogućava da se otopljena voda odliva. 
• Ne prelazite maksimalni kapacitet zamrzavanja 
kad zamrzavate svežu hranu (Pogledajte deo 
“zamrzavanje”). 
• Nemojte da dajete deci sladoled direktno iz 
zamrzivača. 
Niska temperatura moze na usnama da uzrokuje 
„opekotine zamrzivača“. 
• Nikad nemojte ponovo da zamrzavate odmrznutu 
hranu; odmrznuta hrana mora da se pojede u roku 
od 24 časa. Možete ponovo da zamrznete samo 
kuvanu hranu. 
• Ne vadite zamrznutu hranu mokrim rukama. 
• Čuvajte samo svežu hranu koja nije pokvarena. 
• Uvek koristite odgovarajući materijal za 
pakovanje da biste izbegli ulazak mirisa ili 
kvarenje hrane. 
• Drzite kupovnu smrznutu hranu prema 
uputstvima na pakovanju. 
• Zamrzavajte hranu u malim količinama. To 
osigurava brzo zamrzavanje i odrzava kvalitet 
hrane. 
• Ne zamrzavajte tečnost u čvrsto zatvorenim 
flašama ili posudama. 
Flaše/posude mogu da puknu na niskim 
temperaturama. 
• Nosite ranije zamrznutu hranu u odgovarajućim 
kesama i stavite je što pre u zamrzivač. 
Uvek odmrzavajte hranu u odeljku frizidera. 
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Primeri upotrebe 
 

Belo vino, pivo i kisela voda Ohladite pre upotrebe 
Banane Ne držite u frizideru 
Riba ili iznutrice Držite samo u polietilenskim kesama 

Sir 
Koristite samo posude u koje ne ulazi vazduh ili 
polietilenske kese: za najbolje rezultate, izvadite 
iz frizidera jedan sat pre konzumacije. 

Dinje 
Držite samo kratko vreme, koristite pakovanja 
koja ne propuštaju vazduh 

Sirovo meso i živina 
Nemojte da držite zajedno sa osetljivom hranom 
kao što su kuvana hrana ili mleko 

 

Stavljanje hrane 
 

Police odeljka zamrzivača 
Razna smrznuta hrana kao što su meso, riba, 
sladoled, povrće itd. 

Odeljak za jaja  Jaje 

Police odeljka frižidera 
Hrana u loncima, pokrivenim tanjirima ili 
zatvorenim posudama 

Police na vratima odeljka frižidera 
Mala i pakovana hrana ili pića (kao što je mleko, 
voćni sok i pivo) 

Odeljak za povrće Povrće i voće 

Povrće i voće Delikatesni proizvodi (sir, puter, salama itd.) 
 

Preporučeno podešavanje 
 

Odeljak zamrzivača 
Podešavanje 

Odeljak frižidera  
Podešavanje 

Objašnjenja 

-18 ili -20°C 4°C Ovo je normalno preporučeno podešenje. 

-22 ili -24°C 4°C 
Ova podešenja su preporučena kad temperatura 
okoline pređe 30°C. 

Brzo zamrzavanje 4°C 
Koristite kada želite da zamrznete hranu za kratko 
vreme. Vaš frižider će da se vrati na prethodni 
režim kad proces bude gotov. 

-18°C ili hladnije 2°C 
Ako mislite da odeljak frižidera nije dovoljno 
hladan zbog toplih uslova ili čestog otvaranja i 
zatvaranja vrata. 

-18°C ili niže Brzo hlađenje 

Možete da ga koristite kad je odeljak frižidera 
prepunjen ili ako hoćete brzo da ohladite svoju 
hranu. Preporučuje se da aktivirate funkciju brzog 
hlađenja 4-8 sati pre stavljanja hrane. 
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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 odmrzavanje pakovanja 
izvađenih iz odeljka zamrzivača vrši u odeljku 
frižidera. Za to je potrebno da se pakovanje koje 
treba odmrznuti postavi u sud tako da voda koja 
se stvara prilikom otapanja ne curi po odeljku 
frižidera. Preporučujemo da sa odmrzavanjem 
počnete najmanje 24 sata pre korišćenja 
zamrznute hrane. 
4. Preporučujemo da smanjite broj otvaranja na 
minimum.  
5. Vrata aparata ne držite otvorena duže nego što 
je neophodno i pobrinite se da se nakon svakog 
otvaranja vrata dobro zatvore. Kada su vrata 
otvorena, topao vazduh ulazi u odeljke 
frižidera/zamrzivača i zato aparat troši više 
energije za hlađenje hrane. Da biste uštedeli 
energiju i čuvali hranu na idealnoj temperaturi 
skladištenja, nemojte često otvarati vrata. 
6. Maksimalna zapremina skladištenja zamrznute 
hrane postiže se kada se ne koristi srednja i 
gornja fioka u odeljku zamrzivača. Nominalna 
potrošnja energije vašeg aparata je deklarisana za 
potpuno napunjen odeljak zamrzivača bez 
korišćenja srednje i gornje fioke. 
7. Ne blokirajte rešetku ventilatora zamrzivača 
stavljajući hranu ispred. Uvek mora da ostane 
najmanje 3 cm slobodnog prostora ispred rešetke 
ventilatora zamrzivača da bi se omogućio 
potreban protok vazduha za efikasno zamrzavanje 
odeljka. 
8. Ako ne planirate da skladištite hranu u odeljku 
za svežu hranu, akivirajte funkciju Eco Fuzzy za 
štednju energije. Odeljak zamrzivača održava 
normalno zamrzavanje. 
9. Aktivirajte „Funkciju štednje energije“. Kada je 
aktivna funkcija štednje energije, sve ikone na 
displeju će se isključiti, osim ikone za štednju 
energije. Sve ikone će se upaliti ako se otvore 
vrata odeljka za svežu hranu ili se dodirne displej. 
10. Preporučena podešenja temperature za 
odeljak sveže hrane i odeljak zamrzivača su +4°C 
i -20°C redom. 
 

Normalna buka u radu 
 

Različita buka za vreme rada je potpuno 
normalna zbog rada sistema za hlađenje u 
Vašem aparatu: 
 

• Grgljanje, piskutanje, zvukovi ključanja i vrenja 
pruzrokovani su rashladnim sredstvom koje 
cirkuliše u rashladnom sistemu. Ta buka može da 
se čuje još kratko vreme nakon isključivanja 
kompresora. 
 

• Nagle, oštre zvukove pucanja izaziva širenje i 
skupljanje unutrašnjih zidova ili nekih 
komponenata u kućištu. 
 

• Zujanje i pulsiranje ili zujanje sa visokim 
tonovima prouzrokuje kompresor. Ta buka je malo 
glasnija pri uključivanju kompresora i smanjuje se 
kad aparat dostigne radne temperature. 
 

Takođe, da biste izbegli uznemirujuće 
vibracije i buku pazite na sledeće: 
 

• Vaš frizider stoji ravno na sve četiri nožice. 
 

• Vaš frizider nema kontakta sa zidovima, okolnim 
predmetima ili kuhinjskim ormanima ili 
elementima. 
 

• Limenke. flaše i suđe u frizideru se ne dodiruju i 
ne udaraju jedno o drugo. 
 

• Sve police i posude su pravilno montirane u 
frižideru i vratima. 
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Šta ako... 
 

  1 - Aparat ne radi čak i ako je uključen. 
 

• Proverite da li je strujni kabl pravilno spojen! 
• Proverite da li dovod struje radi ili je pregoreo 
osigurač! 
• Proverite da li je termostat pravilno podešen! 
 

  2 - Nestalo je struje 
 

Vrata uređaja držite zatvorena. Smrznuta hrana 
neće da se pokvari ako struje nema manje od 
“Vremena čuvanja od nestanka struje (časova)” 
navedenog u listi sa tehničkim podacima. Ako 
nestanak struje traje duže, proverite hranu i 
odmah je konzumirajte. 
Takođe možete da skuvate odmrznutu hranu i da 
je ponovo zamrznete. 
 

  3 - Unutrašnje svetlo ne radi. 
 

Proverite strujni kabl! 
 

Proverite instalaciju sijalice! Isključite struju pre 
nego što proveravate sijalicu. 
(Takođe vidite odeljak “Zamena unutrašnjeg 
svetla”) 
 

  4- Javio se alarm za visoku temperaturu 
 

Ukoliko temperatura u odeljku za zamrzavanje 
bude visoka, onda se pali ikonica alarma (sl. 2/1) 
na displeju. Ikonica alarma se gasi kada se 
temperatura u odeljku zamrzivača spusti. 
 

Alarm za visoku temperaturu može da se javi zbog 
sledećih razloga. 
a) Stavljena topla hrana 
b) Topao vazduh u odeljku zamrzivača 
c) Vrata zamrzivača su ostavljena duže vreme 
otvorena 
 
Ako alarm za visoku temperaturu ostane duže od 
24 sata, obratite se servisu za kupce. 
 

Alarm za visoku temperaturu nije aktivan 24 sata 
od uključivanja uređaja u struju. 

  5 - Javila se poruka o grešci i alarm 
 

U slučaju bilo kakvog neispravnog stanja zbog 
kablova, alarmna ikonica na displeju (sl. 2/1) 
počinje da trepće zajedno sa relevantnom 
porukom o grešci. 
 

U slučaju da se neki znakovi pojave na displeju, 
obratite se servisu za kupce.  
Ikona alarma se gasi odmah nakon otklanjanja 
kvara. 
 

  6 - Greška temperature frižidera 
 

Uređaj vrši hlađenje s obzirom na podešenu 
temperaturu frižidera. Stvarna temperatura 
frižidera koja se prikazuje na displeju će dostići 
podešenu temperaturu frižidera ako su paketi 
dovoljno hladni. 
 

Mogu se javiti izvesne oscilacije u stvarnoj 
temperaturi frižidera koje se prikazuju na displeju 
zbog sledećeg: a) vrata frižidera se često otvaraju 
/ zatvaraju b) stavljanje toplih paketa u frižider. 
c) Vrata zamrzivača su ostavljena duže vreme 
otvorena 
 

  7 - Drugi mogući kvarovi 
 

Nije svaki kvar slučaj za naš servis. Često možete 
lako da rešite problem bez traženja servisa. 
Pre traženja servisa, proverite da li je kvar izazvan 
greškom u radu. Ako je to slučaj, a trazili ste 
servis, naplatićemo Vam servisnu naknadu čak i 
ako je uređaj još pod garancijom. 
 

Ako problem potraje javite se našem prodavcu ili 
korisničkom servisu. 
Pre zvanja spremite tip i serijski broj uređaja. 
Oznaka se nalazi unutra. 
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Alarm za otvorena vrata 
 

U uređaj je ugrađena zujalica koja će obavestiti 
korisnika ako su vrata frižidera ostala otvorena 
duže od minuta. Ovaj alarm je periodični alarm i 
on podseća kupca da su vrata frižidera ostala 
otvorena. 
 

Ne postoji alarm sa zujalicom za vrata 
zamrzivača. 
 

Da biste zaustavili alarm za otvorena vrata, 
dovoljno je da pritisnete bilo koje dugme na 
displeju ili da zatvorite vrata. Time se alarm 
zaustavlja do sledećeg puta. 
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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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Okretanje vrata 
 

Vrata vašeg frižidera su dizajnirana da rade na 
obe strane za Vašu udobnost. Ako hoćete da se 
vrata otvaraju na drugu stranu, molimo da za 
pomoć nazovete najbliži ovlašćeni servis. 
 
 



 
 
 
Urime për zgjedhjen tuaj në produktin tonë i cili patjetër do t'ju ofrojë shumë vjet shërbimi të mirë. 
 

Siguria vjen e para! 
 

Ju lutem lexoni manualin e përdorimit me kujdes. Përmban informacione të rëndësishme si ta përdorni 
pajisjen tuaj. Nëse nuk i përmbaheni udhëzimeve, mund të humbisni të drejtën për riparime falas gjatë 
periudhës të garancisë. Ju lutem mbajeni këtë manual në një vend të sigurt dhe kalojani përdoruesve të 
mëvonshëm nëse ka. 
 
•  Mos e lidhni pajisjen tuaj me energjinë derisa të gjitha paketimet dhe mbrojtëset e transportit të jenë 

hequr. 
•  Lëreni të rrijë të paktën 4 orë para se ta ndizni për të lejuar që kompresori të rregullohet nëse 

transportohet horizontalisht. 
•  Kjo pajisje mund të përdoret vetëm për qëllimin e synuar, p.sh. për të mbajtur dhe ngrirë ushqime të 

ngrënshme. 
•  Nuk rekomandojmë që ta përdorni pajisjen në një ambient pa ngrohje, të ftohtë p.sh. garazht, depo, 

aneks, hangar, jashtë, etc. Shikoni ‘Vendndodhja’. 
•  Pas dërgimit, kontrolloni për t'u siguruar që produkti nuk është i dëmtuar dhe që të gjitha pjesët dhe 

aksesorët të jenë në gjendje perfekte. 
•  Mos e vini në punë një pajisje të dëmtuar; nëse nuk jeni të sigurt, kontrolloni me shitësin. 
•  Mos lejoni që fëmijë të luajnë me pajisjen. 
•  Mos u ulni ose hipni sipër ose mos i lini fëmijët të ulen ose të hipin sipër në pajisje ose në pjesët që 
dalin prej saj. 
•  Mos u varni në derën e pajisjes. 
•  Pajisja juaj përmban lëndë ftohëse pa fluorur (CFC/HFC), por përmban ftohës isobutan (R600a), një 

gaz natyror që është shumë i pajtueshëm me mjedisin. 
(R600a) është shumë i djegshëm. Prandaj, sigurohuni që qarku i ftohjes të mos dëmtohet qoftë gjatë 
transportit apo gjatë përdorimit. 

 Në rast dëmtimi; 
  • Shmangni çdo flakë të ndezur, burime shkëndijash dhe substanca të djegshme. 
  • Ajroseni menjëherë dhomën ku ndodhet pajisja. 
  • Në rast se lënda ftohëse spërkatet në sy mund t'ju shkaktojë lëndime në sy. 
•  Hapësira në dhomë ku është instaluar pajisja nuk duhet të jetë më e vogël se 10 metra kub. 
•  Mos e hidhni pajisjen në zjarr. Pajisja juaj përmban substanca jo CFC në izolim të cilat janë të 

djegshme. 
•  Ju lutem kontaktoni me autoritetet vendase në vendin tuaj për informacione mbi mënyrat e hedhjes 

dhe vendet në dispozicion. 
 

Paralajmërim - Mbani hapësirat e ajrimit në trupin e pajisjes ose në strukturën e brendshme 
pa pengesa. 
Paralajmërim - Mos përdorni pajisje mekanike ose mjete të tjera për të përshpejtuar procesin 
e shkrirjes, përveç atyre të rekomanduara nga prodhuesi. 

 Paralajmërim - Mos e dëmtoni qarkun ftohës. 
Paralajmërim - Mos përdorni aparate elektrike brenda vendeve të pajisjes për mbajtjen e 
ushqimeve të parekomanduara nga prodhuesi. 

 

•  Mos prekni lidhjet e kondensatorit metalik në pjesën e pasme të pajisjes; ekziston rrezik të 
lëndoheni. 
•  Në rast të një defekti të mundshëm, më parë shkëputeni pajisjen nga energjia.  
•  Para se ta pastroni pajisjen gjithmonë hiqeni sipnën e energjisë ose fikeni automatin. 
 Mos e tërhiqni kabllin - tërhiqni spinën. 
•  Riparimet në pajisjet elektrike mund të bëhen vetëm nga ekspertë të kualifikuar. Nëse kablli i 

energjisë është dëmtuar, ai duhet të ndërrohet nga prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit ose 
persona të ngjashëm të kualifikuar për të shmangur rreziqet. 

Pjesët origjinale të ndërrimit do të ofrohen për 10 vite, pas datës së blerjes së produktit. 
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Udhëzime transporti 
 

Pajisja duhet të transportohet vetëm në pozicion 
vertikal në këmbë. 
Para se të bëhet testi i punimit në dyqan, paketimi 
i pajisjes duhet të jetë i paprekur. 
Pas një transporti në pozicion horizontal, pajisja 
mund të vihet në punë vetëm pasi të ketë 
qëndruar në këmbë vertikalisht për 4 orë përsëri. 
Pajisja duhet të jetë e mbrojtur nga shiu, lagështia 
dhe ndikimet e tjera atmosferike. 
Prodhuesi nuk mban asnjë përgjegjësi nëse 
shpërfillen udhëzimet e sigurisë. 
 

        Hedhja 
 

Bëjeni pajisjen të papërdorshme menjëherë. 
Tërhiqeni spinën dhe priteni kabllin e energjisë. 
Hiqni ose prishni kopsën ose shulin para se ta 
hidhni pajisjen. Në këtë mënyrë nuk do të lejoni që 
fëmijët të bllokohen brenda dhe të vënë në rrezik 
jetën. 
 

Konfigurimi i pajisjes 
 

• Mos e vini në punë pajisjen në një dhomë ku 

temperatura ka mundësi të bjerë nën  
10°C natën dhe/ose veçanërisht në dimër. Në 
temperatura më të ulëta pajisja mund të mos 
punojë duke çuar në ulje të jetëgjatësisë të 
ruajtjes të ushqimit. 
 

• Vlerësimi i kategorisë klimaterike të pajisjes tuaj 

është dhënë në fletëpalosjen e Veçorivë Teknike 
dhe është shkruar në etiketën e vlerave brenda 
pajisjes. Tregon temparaturat e përshtatshme të 
ambientit siç tregohet më poshtë. 

 
Kategoria klimaterike  Temperaturat e 
ambientit 
 
SN........................... +10 °C deri 32 °C 
N ............................ +16 °C deri 32 °C 
ST .......................... +16 °C deri 38 °C 
T.............................. +16 °C deri 43 °C 
SN-ST..................... +10 °C deri 38 °C 
SN-T ...................... +10 °C deri 43 °C 

 
 

 

Vendndodhja 
 

Vendoseni pajisjen vetëm siç tregohet në figurë në 
dhoma të thata ku mund të ajroset. 
 

Shmangni dritën direkte të diellit ose burimet e 
nxehtësisë si sobat ose ngrohëset. 
Nëse nuk mund të shmanget kjo, duhet të mbahen 
distancat minimale të mëposhtme: 
Sobat elektrike: 3,00 cm 
Ngrohëse: 3,00 cm 
Pajisje ftohëse: 2,50 cm 
• Sigurohni qarkullim ajri të mjaftueshëm për 
pajisjen tuaj. 
• Sigurohuni që të ketë hapësirë të mjaftueshme 
rrotull pajisjes për të garantuar qarkullim të lirë të 
ajrit (Artikulli 3). 
Montoni dy distancatorët plastikë të murit të dhënë 
me pajisjen duke i rrotulluar 1/4 në kondensator 
në pjesën e pasme të pajisjes (Artikulli 4). 
• Pajisja duhet të mbahet mbi një sipërfaqe të 
lëmuar. Dy këmbët e rregulluara duhet të 
rregullohen sipas nevojës (Artikulli 5). Për të 
garantuar që pajisja juaj të qëndrojë drejt në 
këmbë rregulloni dy këmbët e para duke i 
rrotulluar në drejtim orar ose anti-orar, derisa 
produkti të jetë pa lëvizur në kontakt me 
dyshemenë. 
Rregullimi i mirë i këmbëve shmang dridhjet dhe 
zhurmën. 
 

Lidhjet elektrike 
 

          Paralajmërim 
Pajisja duhet të jetë e tokëzuar. 
• Kontrolloni që lloji i rrymës dhe tensionit në 
rajonin tuaj të përkasë me atë që tregohet në 
etiketën e vlerave brenda pajisjes. 
• Siguria elektrike e pajisjes garantohet vetëm kur 
sistemi i tokëzimit në shtëpi është instaluar në 
përputhje me rregullat. 
• Kur vendosni pajisjen, mos e lini kabllin e 
energjisë të bllokohet nën të; përndryshe kablli do 
të dëmtohet. 
• Sigurohuni që spina të arrihet me lehtësi. Mos 
përodni adaptor me shumë priza ose kabëll 
zgjatimi. 
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Njihuni me pajisjen tuaj 
 
         Paralajmërim 
Informacionet e mëposhtme rreth aksesorëve janë 
dhënë vetëm për referencë. Aksesorët e 
mëposhtëm mund të mos jenë saktësisht 
aksesorët e pajisjes tuaj.  
 

Artikulli 1 
 

  1. Paneli i kontrollit 
  2. Drita e brendshme 
  3. Ventilatori i Ushqimeve të Freskëta 
  4. Mbajtësja e verës 
  5. Raftet e rregullueshme të kabinetit 
  6. Kapaku i krisperit 
  7. Krisperët e sallatës 
  8. Ndarja Zona e freskët 
  9. Mbajtësia e sirtarit të akullit & sirtari i akullit 
10. Pjesa për ngrirjen e shpejtë 
11. Pjesët për mbajtjen e ushqimeve të ngrira 
12. Këmbët e para të rregullueshme 
13. Ndarja e Baxhos 
14. Raft për vazo 
15. Raft për shishe 
16. Ventilatori i ngrirësit 
 
Ventilatorët kanë qëllimin që të sigurojnë qarkullim 
të ajrit në dhomëz.  

 

Para ndezjes 
 

Para se të filloni ta përdorni pajisjen tuaj, duhet të 
ri-kontrollohen pikat e mëposhtme për siguri: 
 

• A po qëndron mirë pajisja mbi dysheme? 
• A ka hapësirë të mjaftueshme për qarkullim të 
mirë të ajrit? 
• A është pjesa e brendshme e pastër? (Shiko 
gjithashtu pjesën “Pastrimi dhe kujdesi”) 
• Tani lidheni pajisjen në korrent. 
 

Kompresori ndizet; drita e brendshme ndizet kur 
hapet dera e frigoriferit. 
 

Mos vendosni ushqime në frigorifer derisa 
temperatura të ketë arritur nivelin e dëshiruar. 
 

 

Vendosja e temperaturës të punimit 
 

Temperatura e Pjesës të Ushqimeve të Freskëta 
dhe të Ngrirësit mund të rregullohen nga ekrani 
elektronik (Artikulli 2) 
 

 
Simboli “ION” qëndron i ndezur në ekran dhe tregon 
që pajisja juaj është e pajisur me jonizues. 
 

Jonizuesi është një pajisje elektronike e cila pastron 
ajrin nga bakteret në vendin e ushqimeve. Punon 
gjatë intervaleve të caktuara, nisja/ndalimi i pajisjes 
kontrollohen nga një algoritëm i veçantë. 
 

Jonizuesi fiket kur hapet dera e pjesës të ushqimeve 
të freskëta.  

 
Sistemi dysh i ftohjes: 
Frigoriferi juaj është i pajisur me dy sisteme të 
veçanta ftohjeje për të ftohur pjesën e ushqimeve të 
freskëta dhe pjesën e ngrirësit. Kështu ajri në pjesën 
e ushqimeve të freskëta dhe ai në pjesën e ngrirësit 
nuk përzihen. 
Falël këtyre dy sistemeve të veçanta të ftohjes, 
shpejtësia e ftohjes është shumë më e lartë se llojet 
e tjerë të frigoriferëve. 
Erërat në dy dhomat e frigoriferit nuk përzihen. 
Gjithashtu sigurohet më shumë kursim energjie pasi 
shkrirja bëhet veç e veç. 
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Paneli i Kontrollit 
Artikulli 2 
 

Paneli i kontrollit ju lejon të vendosni temperaturën 
dhe të kontrolloni funksionet e tjera që lidhen me 
produktin pa e hapur derën e produktit. Vetëm 
shtypni përshkrimet në butonat përkatëse për 
vendosjet e funksioneve. 
1. Ndërprerje energjie / Temperaturë e lartë / 

tregues për paralajmërim gabimi 

Ky treguesr (!) ndizet gjatë ndërprerjeve të 

energjisë, defekteve prej temperaturës të lartë dhe 

paralajmërimeve për gabime. 

Gjatë ndërprerjeve të gjata të energjisë, 

temperatura më e lartë që arrin pjesa e ngrirësti 

do të pulsojë në ekranin dixhital. Pasi të keni 

kontrolluar ushqimin që ndodhet në pjesën e 

ngrirësit ( ) shtypni butonin e fikjes të alarmit për 

të hequr paralajmërimin. 

Ju lutem shikoni pjesën "zgjidhje të këshilluara për 

zgjidhjen e problemeve" në manualin tuaj nëse 

vini re se ndizet ky tregues. 

2. Funksioni i kursimit të energjisë (ekrani i 
fikur):  
Në qoftë se dyert e produktit janë mbajtur të 
mbyllur për një kohë të gjatë funksionin e kursimit 
të energjisë është i aktivizuar automatikisht pas 1 
minutë dhe të kursimit të energjisë simboli është e 
ndriçuar. (  )  

Kur funksioni i kursimit të energjisë është i 
aktivizuar, të gjitha simbolet në ekran përveç 
simbolit të kursimit të energjisë do të fiken. Kur 
funksioni Energy Saving është i aktivizuar, nëse 
shtypet ndonjë buton tjetër apo hapet dera, 
funksioni i kursimit të energjisë do të anulohet dhe 
simbolet në ekran do të kthehen në normal.  

Funksioni i kursimit të energjisë aktivizohet gjatë 

dërgimit nga fabrika dhe nuk mund të anulohet. 

3. Funksioni Quick fridge 
Shtypni këtë buton për të aktivizuar ose 

çaktivizuar funksionin e shpejtë të ftohtë (  ) 

 Përdoreni funksionin e ftohjes të shpejtë kur 
doni të ftohni shpejt ushqimet e vendosura në 
pjesën e frigoriferit. Nëse doni të ftohni sasi të 
mëdha ushqimesh të freskëta, aktivizojeni këtë 
funksion para se t'i futni ushqimet në produkt. 

 Nëse nuk e anuloni, ftohja e shpejtë do të 
anulohet vetë pas 1 orësh ose kur pjesa e 
frigoriferit të arrijë temperaturën e kërkuar. 

 Ky funksion nuk aktivizohet përsëri kur ndizet 
pas një ndërperje energjie. 
 

4. Butoni i rregullimit të temperaturës të pjesës 
të frigoriferit 
Shtypeni këtë buton për të vendosur temperaturën 
e pjesës të frigoriferit përkatësisht në 8, 7,6, 5,4,3, 
2,1, 8... Shtypeni këtë buton për të vendosur 
temperaturën e pjesës të frigoriferit në vlerën e 

dëshiruar. ( ) 
5. Funksioni Pushime 
Për të aktivizuar funksionin e pushimeve, shtypeni 

këtë buton (  ) për 3 dhe treguesi i metodës të 

pushimeve ( ) do të aktivizohet. 
Kur funksioni i pushimeve është i aktivizuar, “- -” 
shfaqet në treguesin e temperaturës të pjesës të 
frigoriferit dhe nuk bëhet asnjë ftohje aktive në 
pjesën e frigoriferit. 
Nuk është e përshtatshme të mbani ushqime në 
pjesën e frigoriferit kur ky funksion është i 
aktivizuar. Pjesët e tjera do të vazhdojnë të ftohen 
sipas temperaturës të tyre të caktuar.  

Për të anuluar këtë funksion shtypni përsëri 
butonin e funksionit Vacation.  

6. Paralajmërim i alarmit të fikur:  
Në rast të ndërprerjes të energjisë/alarmit të 
temperaturës të lartë, pasi të keni kontrolluar 
ushqimin në pjesën e ngrirësit shtypni butonin e 

fikjes të alarmit ( ) për të hequr alarmin.  

7. Kyçi i butonave  

Shtypni butonin e kyçit të butonave ( 3’’) 
njëkohësisht për 3 sekonda. Simboli i kyçit të 

butonave ( ) do të ndizet dhe metoda e kyçjes të 
butonave do të aktivizohet. Butonat nuk do të 
funksionojnë nëse metoda e Kyçjes së Butonave 
është aktive. Shtypni butonin e kyçit të butonave 
njëkohësisht për 3 sekonda përsëri. Simboli i kyçit 
të butonave do të fiket dhe metoda e kyçit të 
butonave do të hiqet.  

Shtypni butonin key lock nëse doni të mos lejoni 
ndryshimin e rregullimit të temperaturës të 

frigoriferit ( 3’’).  

8. Eco fuzzy  
Shtypni dhe mbani butonin fuzzy eko një herë për 
të aktivizuar funksionin eko fuzzy.Frigoriferi do të 
fillojë në metodën më ekonomike të paktën 6 orë 
më vonë dhe treguesi i përdorimit ekonomik do të 
ndizet kur funksioni është aktiv 

( ). Shtypni dhe mbani shtypur butonin eco 
fuzzy për 3 sekonda për të çaktivizuar funksionin 
eco fuzzy.  

Ky tregues ndizet pas 6 orësh pasi aktivizohet eco 
fuzzy. 
 

SQ                                                     Udhëzime për përdorim 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ftohja 
 

Ruajtja e ushqimeve 
 

Pjesa e frigoriferit është për të mbajtur për kohë 
të shkurtër ushqime të freskëta dhe pije. 
 

Mbajini produktet e qumështit në ndarjen e 
posaçme në frigorifer. 
 

Shishet mund të mbahen në mbajtësen e 
shisheve ose në raftin e shisheve të derës. 
 

Mishi i pagatuar mbahet më së miri në një qese 
polietilieni në raftin e dytë nga sipër frigoriferit. 
 

Lërini ushqimet dhe pijet e nxehta të ftohen në 
temperaturë ambienti para se t›i vendosni në 
frigorifer. 
 

Sugjerohet që të mos i mbani ushqimet e ngrira 
mbi kapakun e krisperit për qëllime të shkrirjes. 

 
Raftet e tjera mund të përdoren për qëllime 
shkrirjeje. 

 
         Kujdes 
Mbani alkoolet e përqëndruara vetëm në këmbë 
dhe të mbyllur fort. 

 
         Kujdes 
Mos mbani substanca ose enë shpërthyese me 
gazra të djegshme (krem në kanaçe, kanaçe me 
spërkatës, etj.) në pajisje. Ekziston rreziku i 
shpërthimit. 

 

Ngrirja 
 

Ngrirja e ushqimeve 
 

Pjesa e ngrirjes është e shënuar me simbolin 

. 
Mund ta përdorni pajisjen për të ngrirë ushqime të 
freskëta si edhe për të ruajtur ushqime tashmë të 
ngrira. Ju lutem shikoni rekomandimet e dhëna në 
paketimin e ushqimeve. 
 

 Kujdes 
Mos i ngrini pijet me gaz, pasi shishja mund të 
çahet kur ngrihet lëngu. 
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9. Butoni i rregullimit të temperaturës të pjesës 
të ngrirësit  
Shtypeni këtë buton për të vendosur temperaturën 
e pjesës të ngrirësit përkatësisht në -18,-19,-20,-
21, -22, -23,-24, -18... Shtypeni këtë buton për të 
vendosur temperaturën e pjesës të ngrirësit në 

vlerën e dëshiruar.(  )  

10. Treguesi Icematic fikur (Vetëm për 
produktet me makinë icematic)  

Tregon nëse icematic është i ndezur apo i fikur. 
(0/03’’) Nëse është i ndezur, atëherë icematic nuk 
punon. Për të vënë përsëri në punë icematic, 
shtypni dhe mbani shtypur butonin On-Off për 3 
sekonda.  

 Rrjedha e ujit nga depozita e ujit do të ndalojë 
kur zgjidhet ky funksion. Sidoqoftë, akulli i bërë 
më parë mund të merret nga icematic.  

11. Butoni i funksionit Quick Freeze / butoni i 
ndezjes/fikjes të icematic  
Shtypeni këtë buton për të aktivizuar ose 
çaktiviizuar funksionin e ngrirjes të shpejtë. Kur 
aktivizoni funksionin, pjesa e ngrirësit do të ftohet 
në një temperaturë më të ulët se vlera e caktuar. 

( )  

 Për ta ndezur dhe fikur icematic shtypeni dhe 
mbajeni shtypur për 3 sekonda (Vetëm për 
produktet me makinë icematic). 
Përdoreni funksionin e ngrirjes të shpejtë kur doni 
të ngrini shpejt ushqimet e vendosura në pjesën e 
frigoriferit. Nëse doni të ngrini sasi të mëdha 
ushqimesh të freskëta, aktivizoni këtë funksion 
para se t'i vendosni ushqimet në produkt.  

Nëse nuk e anuloni, Quick Freeze do të 
anulohet vetë pas 25 orësh ose kur pjesa e 
frigoriferit të arrijë në temperaturën e kërkuar.  

 Ky funksion nuk aktivizohet përsëri kur ndizet 
pas një ndërperje energjie.  

12. Treguesi i përdorimit ekonomik  
Tregon që produkti po punon në metodën me 

efikasitet energjie. (eco)Ky tregues do të jetë aktiv 

ne temperatura e pjesës të ngrirësit është 

vendosur në -18 ose nëse ftohja me efikasitet 

energjie bëhet për shkak të funksionit Eco-Extra.  

 Treguesi i përdorimit ekonomik fiket kur 
zgjidhen funksionet e ftohjes të shpejtë ose 
ngrirjes të shpejtë. 
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Bëni kujdes me produktet e ngrira si kubat e akullit 
me ngjyrë. 
Mos e tejkaloni kapacitetin e pajisjes tuaj në 24 
orë. Shikoni fletëpalosjen e Veçorive Teknike. 
Për të ruajtur cilësinë e ushqimeve, ngrirja duhet 
të bëhet sa më shpejt të jetë e mundur. 
Prandaj, kapaciteti i ngrirjes nuk duhet të 
tejkalohet, dhe temperatura brenda ngrirësit nuk 
duhet të rritet. 
 

 Kujdes 
Mbani ushqimet e ngrira tashmë gjithmonë 
veç nga ushqimet e sapo vendosura. 
 

Kur ngrini ushqime të ngrohta, kokmpresori i 
ftohjes do të punojë derisa ushqimi të ngrihet 
plotësisht. Kjo mund të shkaktojë ftohje të tepërt të 
ndarjes të frigoriferit. 
 

Nëse e shihni që dera e ngrirësit ose dera e 
ushqimeve të freskëta është e vështirë të hapet 
menjëherë pasi e keni mbyllur, mos u shqetësoni. 
Kjo ndodh për shkak të diferencave të presionit të 
cilat do të barazohen dhe lini pak kohë që dera të 
hapet normalisht pas pak minutash. 
Doi të dëgjoni një zhurmë vakumi menjëherë pasi 
të keni mbyllur derën. Kjo është krejt normale. 
 

Ndarja e acartë 
Mund ta rritni volumin e brendshëm të 
frigoriferit tuaj duke e hequr ndarjen e 
dëshiruar. Tërhiqeni ndarjen drejt vetes derisa 
të ndalojë nga frenuesi. Ngrijeni pjesën 
përpara rreth 1 cm dhe tërhiqeni ndarjen drejt 
vetes përsëri për ta hequr plotësisht.  
Mudn të vendosni ushqimet që doni të ngrini 
me qëllim që t'i përgatitni për ngrirje në këto 
ndarje. Gjithashtu mund t'i përdorni këto 
temperatura nëse doni të mbani ushqimet në 
një temperaturë disa gradë nën atë të pjesës 
të frigoriferit.         
 

Bërja e kubave të akullit 
 

Mbusheni tabakanë e kubave të akullit 3/4 me ujë 
dhe vendoseni në ngrirës. 
Sapo uji të jetë kthyer në akull, mund të nxirrni 
kubat e akullit. 
Asnjëherë mos përdorni objekte të mprehta ose 
pirunë për të hequr kubat e akullit. Ekziston 
rreziku të lëndoheni. 
 

Lërini kubat e akullit të shkrijnë pak, ose 
vendoseni pjesën e poshtme të tabakasë në ujë 
për një moment të shkurtër. 
 

Shkrirja e pajisjes 
 

Pajisja juaj është një frigorifer pa akull. 
Kështu nuk do të ketë grumbullim akulli 
brenda pjesës të mbajtjes së ushqimeve. 
 

Sidoqoftë do të ketë një shkrirje automatike në 
pjesën e avullimit të pajisjes kur është e 
nevojshme. Uji derdhet në rezervuarin në pjesën e 
pasme të pajisjes dhe avullon automatikisht 
përmes nxehtësisë të kompresorit. 
 

Sigurohuni që rezervuari të jetë i fiksuar mirë sipër 
kompresorit.  

        Paralajmërime! 
Ventilatorët brenda ngrirësit dhe ndarjeve të 
ushqimeve të freskëta qarkullojnë ajër të ftohtë. 
Asnjëherë mos futni objekte përmes mbrojtëses. 
Mos lejoni që fëmijët të luajnë me ventilatorin e 
ushqimeve të freskëta dhe ngrirësit. 
Asnjëherë mos mbani produkte që përmbajnë gaz 
shtytës të djegshëm (p.sh. dispenser akulloresh, 
kanaçe spërkatëse, etj.) ose substanca 
shpërthyese. 
Mos i mbuloni raftet me materiale mbrojtëse të 
cilat mund të pengojnë qarkullimin e ajrit. 
Mos lejoni që fëmijët të luajnë me pajisjen ose të 
ngacmojnë kontrollet. 
Mos i pengoni mbrojtëset e ventilatorëve për t'u 
siguruar që të arrini performancën më të mirë nga 
pajisja juaj. (Artikulli 9 dhe Artikulli 10) 
 

Paralajmërim! 
Pajisja juaj ka 2 ventilatorë qarkullimi të cilët janë 
të domosdoshëm për performancën e frigoriferit 
tuaj. Ju lutem sigurohuni që ventilatorët të mos 
bllokohen (ndalohen) ose të pengohen nga 
ushqimet ose ambalazhet. Bllokimi (ndalimi) ose 
pengimi i ventilatorit mund të shkaktojë rritje në 
temperaturën e brendshme të ngrirësit (Shkrirje). 
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Ndërrimi i llambës së brendshme 
 

Për të ndërruar llambën/dritën LED që përdoret 
për ndriçimin e frigoriferit, telefononi Shërbimin e 
autorizuar. 
Llamba(t) e përdorur në këtë pajisje nuk është e 
përshtatshme për ndriçimin e dhomave të 
shtëpisë. Qëllimi i kësaj llambe është të ndihmojë 
përdoruesin të vendosë ushqime në 
frigorifer/ngrirës në një mënyrë të sigurt dhe të 
lehtë. 
Llambat e përdorura në këtë pajisje duhet t’i 
rezistojnë kushteve fizike ekstreme si 
temperaturat nën -20°C. 

 

Pastrimi dhe kujdesi 
 

Sipërfaqet e Brendshme dhe të Jashtme 
 

          Kujdes 
Gjithmonë hiqeni pajisjen nga priza ose 
fikeni automatin para se të pastroni. 
 

Pastrojeni pjesën e jashtme me ujë të ngrohtë dhe 
detergjent të butë. 
 

Asnjëherë mos përdorni detergjentë gërryes ose 
agjentë acidikë. 
 

Fshijeni pjesën e brendshme me leckë të thatë. 
 

Bëni kujdes të mos lejoni që uji të bjerë në kontakt 
me lidhjet elektrike të kontrollit të temperaturës 
ose dritën e brendshme. 
 

Nëse pajisja nuk do të përdoret për një kohë të 
gjatë, hiqeni kabllin e energjisë dhe hiqni të gjitha 
ushqimet. Pastrojeni pajisjen dhe mbajeni derën të 
hapur. 
Për të ruajtur pamjen e pajisjes tuaj, mund ta 
lustroni pjesën e jashtme dhe aksesorët e derës 
me dyll silikoni. 
 

Pastroni kondensatorin në pjesën e pasme të 
pajisjes njëherë në vit duke përdorur një furçë ose 
fshesë me korrent. Grumbullimi i pluhurit çon në 
rritje të konsumit të energjisë. 
Kontrolloni gominën e derës rregullisht. 
Pastrojeni vetëm me ujë, dhe thajeni plotësisht. 

 
 

 

Pastrimi i aksesorëve 
 

Raftet e derës: 
Hiqni të gjitha ushqimet nga raftet e derës. 
Ngrijeni kapakun e raftit lart dhe tërhiqeni anash. 
Hiqeni fundin e raftit të derës duke e shtyrë lart. 
 

Ena e grumbullimit (Tavë): 
Sigurohuni që ena në pjesën e pasme të pajisjes 
të jetë gjithmonë e pastër. 
Lëshojeni me kujdes kapësen e enës nga 
kompresori duke e shtyrë me një mjet (si 
kaçavidë), kështu ena mund të hiqet. 
 

Ngrijeni enën, pastrojeni dhe fshijeni. 
Montojeni përsëri në rend të kundërt. 

 
Krisperi ose Sirtarët: 
Për të pastruar një sirtar, tërhiqeni sa më shumë 
të jetë e mundur, ngrijeni lart dhe pastaj nxirreni 
jashtë plotësisht  
(Artikulli 7-8). 
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Këshilla praktike dhe shënime 
 

Ftohja 
 

• Pastrojini ushqimet e freskëta dhe perimet para 
se t'i vendosni në koshin e krisperit. 
• Gjithmonë paketojini ose mbështillini ushqimet, 
ose vendosini në një enë të përshtatshme, para se 
t'i vendosni në pajisje. 
• Mbështillini ushqimet që nuk janë të 
përshtatshme për t'u mbajtur në temperatura të 
ulëta në qese polietilieni (ananas, pjepër, 
kastravec, domate, etj.). 
• Ushqimet me erë të fortë ose që tërheqin erë 
duhet të mbështillen në enë të mbyllura ose 
materiale paketimi kundër erës. 
• Mbajini ushqimet e freskëta veç nga ushqimet e 
gatuara, për të shmangur ndotjen me baktere. 
• Asnjëherë mos mbani mish të freskët në frigorifer 
për më shumë se 2 ose 3 ditë. 
• Hiqni çdo mbetje të ushqimeve në kanaçe dhe 
mbajini në enë të përshtatshme. 
• Shikoni jetëgjatësinë në raft të treguar në 
paketimin e ushqimit. 
• Mos e pengoni qarkullimin e ajrit brenda pajisjes 
duke i mbuluar raftet. 
• Asnjëherë mos mbani substanca të rrezikshme 
ose helmuese brenda pajisjes tuaj. 
• Gjithmonë kontrolloni ushqimet që janë mbajtur 
për periudhë të gjatë nëse janë të përshtatshme 
për t'u ngrënë. 
• Mos mbani ushqimet e freskëta dhe ato të 
gatuara së bashku në të njëjtën enë. 
• Mbylleni derën menjëherë pasi ta keni hapur për 
të shmangur konsumin e panevojshëm të 
energjisë. 
• Mos përdorni objekte të forta ose të mprehta për 
të hequr grumbullimin e akullit. 
• Mos vendosni ushqime të nxehta në pajisje. 
 
 

 

Ngrirja 
 

• Gjithmonë lërini ushqimet të shkrijnë në një enë 
që lejon të derdhet uji i shkrirjes. 
• Mos e kaloni kapacitetin maksimal të ngrirjes kur 
ngrini ushqime të freskëta (shiko pjesën "Ngrirja"). 
• Mos i jepni fëmijëve akullore dhe kuba akulli 
direkt nga ngrirësi. 
Temperatura e ulët mund të shkaktojë djegie në 
buzë. 
• Asnjëherë mos ngrini përsëri ushqime të shkrira; 
ushqimet e shkrira duhet të konsumohen brenda 
24 orësh. Vetëm ushqimet që janë gatuar mund të 
ngrihen përsëri. 
• Mos i nxirrni ushqimet e ngrira me duar të lagura. 
• Mbani vetëm ushqime të freskëta dhe të 
patëmeta. 
• Gjithmonë përdorni materiale paketimi të 
përshtatshme për të shmangur depërtimin e erës 
ose prishjen e ushqimit. 
• Mbani ushqimet e ngrira nga dyqani sipas 
udhëzimeve të dhëna në paketim. 
• Ngrini ushqimet e gatuara në sasi të vogla. Kjo 
garanton ngrirje të shpejtë dhe ruan cilësinë e 
ushqimit. 
• Mos i ngrini lëngjet në shishe ose enë të 
mbyllura fort. 
Shishet/enët mund të pëlcasin në temperatura të 
ulëta. 
• Çoni ushqimet tashmë të ngrira në qese të 
përshtatshme në ngrirës sa më shpejt të jetë e 
mundur. 
Gjithmonë shkrijini ushqimet në pjesën e 
frigoriferit. 
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Shembuj të Përdorimit 
 

Vera e bardhë, birra dhe uji mineral ftohini para se t'i përdorni 

Bananet mos i mbani në frigorifer 

Peshku ose të brendshmet mbajini vetëm në qese polietilieni 

Djathi 
përdorni enë të mbyllura ose qese polietilieni; për 
rezultate më të mira, nxirrini nga frigoriferi një orë 
para se t'i konsumoni. 

Pjeprat 
mbajini vetëm për kohë të shkurtër, përdorni 
paketim/mbështjellje të mbyllur 

Mishi i pagatuar dhe shpendët 
mos i mbani së bashku me ushqiemt delikate si 
ushqimi i gatuar ose qumështi 

 

Vendosja e ushqimeve 
 

Raftet e pjesës të ngrirësit 
Ushqimet e ndryshme të ngrira si mishi, peshku, 
akulloret, perimet, etj. 

Mbajtësja e vezëve  Vezë 

Raftet e pjesës të frigoriferit 
Ushqime në tenxhere, pjata të mbuluara dhe enë 
të mbyllura 

Raftet e derës së dhomëzës së ngrirjes 
Ushqime të vogla dhe të paketuara ose pije (si 
qumësht, lëng frutash dhe birrë) 

Krisperi Perime dhe fruta 

Ndarja Zona e freskët 
Produkte gjysmë të gatshme (djathë, gjalpë, 
sallam, etj.) 

 

Rekomandime për vendosjen 
 

Rregullimi i pjesës të 
ngrirësit 

Rregullimi i Pjesës të 

Ngrirësit 

Shpjegime 

-18 ose -20°C 4°C Ky është rregullimi normal i rekomanduar. 

-22 ose -24°C 4°C 
Këto rregullime rekomandohen kur 
temperatura e ambientit i kalon 30°C. 

Quick Freeze 4°C 

Përdoreni kur doni të ngrini ushqime për kohë të 
shkurtër. Frigoriferi juaj do të kthehet në 
metodën e mëparshme kur procesi të ketë 

mbaruar. 

-18°C ose më ftohtë 2°C 

Nëse mendoni se pjesa e frigoriferit nuk është e 
ftohtë mjaftueshëm për shkak të kushteve të 
nxehta ose hapjes dhe mbylljes të shpeshtë të 

derës. 

-18°C ose më ftohtë Quick Fridge 

Mund ta përdorni kur pjesa e frigoriferit është e 
mbingarkuar ose nëse doni t'i ftohni ushqimet 
shpejt. Rekomandohet që të aktivizoni 

funksionin Quick Fridge 4-8 orë para se të 
vendosni ushqimet. 
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Zhurmat normale të punimit 
 

Zhurma të ndryshme funksionale janë krejt 
normale për shkak të punimit të sistemit të 
ftohjes të pajisjes tuaj; 
 

• Zhurma gurgullimi, fishkëllimi, vlimi ose flluskash 
shkaktohen nga lënda ftohëse që qarkullon 
brenda sistemit të ftohjes. Këto zhurma mund të 
dëgjohen akoma për një kohë të shkurtër edhe 
pasi fiket kompresori. 
 

• Zhurma të papritura plasaritjeje ose kërcitjeje 
shkaktohen nga zgjerimi dhe tkurrja e mureve të 
brendshme ose disa komponentëve brenda 
kabineteve. 
 

• Gumëzhimë, uturrimë, pulsim ose zhurma me 
frekuencë të lartë shkaktohen nga kompresori. 
Këto zhurma janë pak më të larta në momentin e 
nisjes të kompresorit dhe ulen kur pajisja arrin 
temperaturat e punimit. 
 

Gjitahshtu për të shmangur dridhjet dhe 
zhurmat e bezdisshme sigurohuni që; 
 

• Frigoriferi juaj qëndron në nivel në të katërta 
këmbët. 
 

• Frigoriferi nuk kontakton me muret, objektet 
përreth ose kabinetet e kuzhinës dhe mobiliet. 
 

• Kanaçet, shishet ose pjatat brenda frigoriferit nuk 
prekin dhe kërcasin me njëra tjetrën. 
 

• Të gjitha raftet dhe shportat janë montuar mirë 
brenda kabineteve dhe dyerve të frigoriferit. 
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Këshilla praktike në lidhje me uljen e 
konsumit të energjisë 
 

1. Sigurohuni që pajisja të ndodhet në vende të 
ajrosura mirë, larg nga çdo burim nxehtësie (sobë, 
radiator, etj.). Në të njëjtën kohë, vendndodhja e 
pajisjes duhet të jetë në mënyrë të tillë që të mos 
jetë nën dritën direkte të rrezeve të diellit.  
2. Sigurohuni që ushqimet e blera në gjendje të 
ftohur/ngrirë të vendosen në pajisje sa më shpejt 
të jetë e mundur, veçanërist gjatë kohës të verës. 
Rekomandohet që të përdorni qese termale të 
izoluara për transportin e ushqimeve në shtëpi. 
3. Rekomandojmë që ti shkrini pakot e ushqimeve 
të nxjerra nga pjesa e grirësit në pjesën e 
frigoriferit. Për këtë qëllim, pakoja që do të 
shkrihet do të vendoset në një enë në mënyrë që 
uji që del nga shkrirja të mos derdhet në pjesën e 
frigoriferit. Rekomandojmë që të filloni shkrirjen të 
paktën 24 orë para përdorimit të ushqimit të 
ngrirë. 
4. Rekomandojmë të ulni numrin e hapjes të derës 
në minimum.  
5. Mos e mbani derën e pajisjes të hapur për më 
shumë nga sa është e nevojshme dhe sigurohuni 
që pas çdo hapjeje dera të mbyllet mirë. Kur 
hapen dyert, ajri i ngrohtë hyn në kabinetet e 
frigoriferit/ngrirësit dhe pajisja konsumon më 
shumë energji për të ftohur ushqimet. Prandaj 
mos i hapni dyert shpesh për të kursyer energji 
dhe për t'i mbajtur ushqimet në temperaturën 
ideale. 
6.  Volumi maksimal i mbajtjes të ushqimeve të 
ngrira arrihet pa përdorur sirtarin e mesit dhe të 
sipërm të dhënë në pjesën e ngrirësit. Konsumi i 
energjisë të pajisjes tuaj është deklaruar me 
pjesën e ngrirësit të mbushur plot pa përdorur 
sirtarin e mesit dhe të sipërm. 
7. Mos e bllokoni ventilatorin e ngrirësit duke i 
vendosur ushqimet përpara. Duhet të ketë 
gjithmonë një distancë minimale 3 cm përpara 
grilës të ventilatorit të ngrirësit që ajri i nevojshëm 
të qarkullojë në pjesën e ngrirësit. 
8. Nëse nuk planifikoni të vendosni ushqime në 
pjesën e ushqimeve të freskëta, ju lutem aktivizoni 
funksionin Eco Fuzzy për kursim energjie. Pjesa e 
ngrirësit vazhdon të ngrijë normalisht. 
9. Aktivizoni funksionin “Kursim Energjie”. Nëse 
funksioni Kursim Energjie është aktiv, të gjitha 
ikonat në ekran do të fiken përveç ikonës të 
kursimit të energjisë. Të gjitha ikonat do të ndizen 
nëse hapet dera e ushqimeve të freskëta ose 
preket ekrani. 
10. Rregullimet e rekomanduara të temperaturës 
janë +4°C dhe -20°C përkatësisht për ndarjen e 
ushqimeve të freskëta dhe atë të ngrirësit. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po nëse.... 
 

1- Pajisja nuk punon, edhe pse është e 
ndezur. 
 

• Kontrolloni që kablli i energjisë të jetë lidhur mirë! 
• Kontrolloni nëse energjia është në rregull ose 
nëse është rrëzuar automati! 
• Shikoni temperaturën e kontrollit që të jetë 
vendosur mirë! 
 

2- Ka një ndërprerje energjie. 
 

Mbajini dyert e pajisjes të mbyllura. Ushqimet e 
ngrira nuk do të ndikohen nëse ndërprerja e 
energjisë zgjat më pak se deklarata 'Koha e 
Ruajtjes nga Ndërprerja' (orë) e përmendur në 
fletëpalosjen e Të Dhënave Teknike. Nëse 
ndërprerja e energjisë zgjat më shumë, kontrolloni 
ushqimet dhe konsumojini menjëherë. 
Gjithashtu mund t'i gatuani ushqimet e shkrira dhe 
t'i ngrini përsëri. 
 

3- Drita e brendshme nuk punon. 
 

Kontrolloni energjinë! 
 

Kontrolloni instlaimin e llambës! Hiqeni kabllin e 
energjisë para se të kontrolloni llambën. 
(Shiko gjithashtu pjesën 'Ndërrimi i dritës të 
brendshme') 
 

4- Ka një alarm për temperaturë të lartë 
 

Nëse temperatura reale e ngrirësit 
është e ngrohtë atëherë ndizet ikona e alarmit në 
ekran (Fig. 2/1). Ikona e alarmit fiket kur 
temperatura reale e ngrirësit ftohet. 
 

Alarmi i temperaturës të lartë mund të shfaqet në 
situatat e mëposhtme. 
a) Vendosje e ushqimeve të ngrohta 
b) Ajër i ngrohtë në pjesën e ngrirësit 
c) Dera e ngrirësit është lënë hapur për kohë të 
gjatë 
 
Nëse alarmi i temperaturës të lartë qëndron i 
ndezur për më shumë se 24 orë atëherë 
kontaktoni me kujdesin ndaj klientit. 
 

Alarmi i temperaturës të lartë nuk është aktiv në 
24 orët e para pasi lidhni pajisjen me energjinë. 
 

 

5- Ka mesazhe gabimi dhe alarm 
 

Në rast të ndonjë defekti në lidhjet e pajisjes, 
ikona e alarmit në ekran (Fig. 2/1) fillon të pulsojë 
së bashku me mesazhin e gabimit përkatës. 
 

Në rast se shfaqet ndonjë karakter i caktuar (E0, 
E3, etj.) shfaqet në ekran atëherë kontaktoni me 
kujdesin ndaj klientit.  
Ikona e alarmit fiket pasi të eliminohet defekti. 
 

6- Ka defekt në temperaturën reale të 
frigoriferit 
 

Pajisja bën ftohjen duke marrë parasysh 
temperaturën e vendosur të frigoriferit. 
Temperatura reale e frigoriferit e treguar në ekran 
do të arrijë temperaturën e caktuar të rregulluar të 
frigoriferit kur paketimet brenda të jenë të ftohta 
mjaftueshëm. 
 

Mund të ketë disa luhatje në temperaturën reale të 
frigoriferit të treguar në ekran për shkak se; 
a) Dera e frigoriferit hapet/mbyllet shpesh 
b) Futen pako të ngrohta brenda 
c) dera e frigoriferit lihet hapur për kohë të gjatë 
 

7- Defekte të tjera të mundshme 
 

Jo çdo defekt është rast për kujdesin ndaj klientit. 
Shumë shpesh, mund ta zgjidhni me lehtësi 
problemin pa kërkuar shërbim. 
Para se të kërkoni shërbim, ju lutem kontrolloni 
nëse defekti është shkaktuar nga një gabim 
punimi. Nëse është kështu dhe është kërkuar një 
shërbim, tarifa e shërbimit do të tarifohet edhe 
nëse pajisja është nën garanci. 
 

Nëse problemi vazhdon ju lutem kontaktoni 
shitësin ose kujdesin ndaj klientit. 
Ju lutem të keni modelin dhe numrin e serisë kur 
telefononi. Etiketa e vlerave ndodhet brenda. 
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Alarmi i Derës të Hapur 
 

Ka një sinjalizues brenda pajisjes që i tregon 
klientit nëse dera e frigoriferit është lënë e hapur 
për një minutë. Ky alarm është një alarm periodik 
dhe e kujton klientin që dera e frigoriferit është 
lënë hapur. 
 

Nuk ka alarm sinjalizues të lidhur me derën e 
ngrirësit. 
 

Për ta mbyllur alarmin e derës të hapur, mjafton 
që të shtypni çfarëdo butoni në ekran ose ta 
mbyllni derën. Kështu alarmi do të ndalojë deri në 
herën tjetër. 
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Kthimi i dyerve 
 

Dera e frigoriferit tuaj është bërë që të hapet në të 
dy anët për lehtësinë tuaj. Nëse doni që ta hapni 
derën nga ana tjetër, ju lutem telefononi shërbimin 
e autorizuar të mirëmbajtjes më të afërt për 
ndihmë. 
 
 

 

 
Simboli               mbi produktin ose mbi ambalazhin tregon që ky produkt nuk duhet të trajtohet si 
mbeturinë shtëpiake. Në vend të kësaj duhet të dorëzohet në pikën e përshtatshme mbledhëse për 
riciklimin e aparateve elektrike dhe elektronike. Duke siguruar që ky produkt të hidhet siç duhet, 
ndihmoni të parandalohen pasoja të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut, të 
cilat mund të shkaktohen ndryshe nga hedhja e papërshtatshme e këtij produkti. Për informacione 
më të hollësishme për riciklimin e këtij produkti, ju lutem kontaktoni zyrën lokale të qytetit tuaj, 
shërbimin tuaj të mënjanimit të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin në të cilin e keni blerë produktin. 
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