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Kombinim ftohje dhe ngrirje, NoFrost
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Udhëzim në lidhje me hedhjen

Pajisja përmban materiale me vlerë dhe duhet trajtuar
ndryshe nga mbetjet e pa ndara komunale. Hedhja e
pajisjeve të vjetruara duhet të kryhet siç duhet dhe në
përputhje me rregulloret dhe ligjet vendore në fuqi.

Pajisja e vjetruar nuk duhet të dëmtohet gjatë transportit te
tubacionet e substancës ftohëse, në mënyrë që substanca ftohëse
që gjendet në to (informacionet mund ti shihni në tabelën e tipit)
dhe vaji të mos rrjedhin në mënyrë të pakontrolluar.

• Nxirreni pajisjen nga puna.
• Hiqeni spinën e rrjetit elektrik.
• Prtini kabullin lidhës.

PARALAJMËRIM
Rrezik mbytje nga materiali i paketimit dhe plastmasa!
Mos i lini fëmijët të luajnë me materialin e paketimit. Materiali i
paketimit duhet të çohet te një qendër zyrtare grumbullimi.

Përshkrimi i pajisjes
Elementët e përdorimit
dhe kontrollit
Pjesa e ftohjes

Sirtari i gjalpit dhe i djathit

Sirtari i shisheve
Sipërfaqe të lëvizshme
vendosje
Sipërfaqe të lëvizshme
vendosje te dera
Tabela e tipit
Lëvozhgat e perimeve
Sirtarët me shtytje

Pjesa e
ngrirjes

Këmbët e
vendosjes

Zhvidhosni këmbën e vendosjes në
mekanizmin mbajtës, deri se ky i fundit
të mbështetet mbi dysheme, dhe më pas
rrotullojeni më tej me 90°.
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Fusha e përdorimit të pajisjes

Pajisja është e përshtatshme vetëm për ftohjen
e ushqimeve në mjedise shtëpiak ose ato të
ngjashme me mjedisin shtëpiak. Këtu përfshihet
p.sh. përdorimi

- në kuzhinat personale, pensionet që ofrojnë
mëngjesin,
- nga të ftuarit në shtëpi në natyrë, në hotele, motele
dhe në banesa të tjera,
- në katering dhe shërbime të tjera të ngjashme të
tregtisë me shumicë.
Përdoreni pajisjen vetëm në kuadrin e përdorimit shtëpiak. Të
gjitha llojet e tjera të përdorimit nuk janë të lejuara. Pajisja nuk
është e përshtatshme për ruajtjen dhe ftohjen e medikamenteve,
plazmës së gjakut, preparateve laboratorike ose substancave
dhe produkteve të tjera të ngjashme, që bazohen në direktivën
e produkteve mjekësore 2007/47/EG. Përdorimi abuziv i pajisjes
mund të shkaktojë dëmtim të mallit të ruajtur ose prishjen e tij.
Për më tepër, pajisja nuk është e përshtatshme për tu përdorur
në sektorë me rrezik shpërthimi.

Klasa e klimatizimit

Klasa e klimatizimit, se në cilën temperaturë
lejohet të operohet pajisja, për të arritur
rendimentin e plotë të ftohjes.
Klasa e klimatizimit është e printuar në
tabelën e tipit.
Pozicioni i tabelës së tipit shfaqet në
kapitullin Përshkrimi i pajisjes.

Klasa e klimatizimit		
SN		
N		
ST		
T		
SN-ST		
SN-T		

Temperatura e ambientit
+10 °C deri +32 °C
+16 °C deri +32 °C
+16 °C deri +38 °C
+16 °C deri +43 °C
+10 °C deri +38 °C
+10 °C deri +43 °C

Mos e përdorni pajisjen përtej temperaturave
të dhëna të ambientit!
Baza e të dhënave EPREL

Nga data 1 mars 2021, informacionet për etiketimin e konsumit të
energjisë dhe për kërkesat e dizajnit ekologjik do të disponohen
në bazën evropiane të të dhënave (EPREL). Në lidhjen e
mëposhtme shkoni te baza e të dhënave të produkteve https://
eprel.ec.europa. eu/. Këtu kërkohet që ju të futni emërtimin e
modelit. Emërtimin e modelit e gjeni në etiketën e parametrave të
produktit.

VINI RE
Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga përmbysja dhe rrëzimi
i derës së pajisjes!
Kur këmba shtesë me rregullim në bazamentin
e poshtëm mbështetës nuk puthitet tamam me
dyshemenë, dera mund të rrëzohet ose pajisja të
përmbyset. Kjo mund të shkaktojë dëme materiale
dhe lëndime.
Lironi këmbën shtesë me rregullim në bazamentin
mbështetës derisa ajo të puthitet në dysheme.
Më pas rrotullojeni më tej me 90°.

Udhëzime sigurie dhe paralajmëruese

• Për të mënjanuar dëme në persona dhe materiale,
duhet që pajisja të shpaketohet dhe vendoset
nga dy persona.
• Në rast dëmtimi të pajisjesh pyesni menjëherë para se ta vini në punë - furnitorin.

• Për garantimin e një operimi të sigurt të pajisjes,
montojeni dhe instalojeni vetëm në përputhje me
të dhënat e manualit të përdorimit.

• Në rast problemesh, shkëputeni pajisjen nga
rrjeti elektrik. Hiqeni spinën e rrjetit elektrik ose
aktivizoni ose zhvidhosni siguresën.
• Mos e tërhiqni te kabulli, por tërhiqeni te spina,
për ta shkëputur pajisjen nga rrjeti elektrik.

• Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje duhen kryer
vetëm nga shërbimi i klientit, përndryshe mund
të krijohen rreziqe të mëdha për përdoruesin. E
njëjta gjë vlen edhe për ndërrimin e linjës për
lidhjen me rrjetin elektrik.

• Në pjesën e brendshme të pajisjes mos fusni zjarr
të hapur ose burime ndezje. Gjatë transportit dhe
gjatë pastrimit të pajisjes kushtoni vëmendje faktit,
që të mos dëmtohen tubacionet e qarkullimit të
substancës ftohëse. Në rast dëmtimi, mbani larg
burimet e ndezjes dhe ajroseni mirë ambientin.
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• Mos konsumoni ushqime që janë ruajtur për një
kohë të gjatë, ato mund të shkaktojnë një helmim
ushqimor.

• Mos ruani në pajisje substanca shpërthyese ose
kanaçe spray me substance të djegshme, si p.sh.
propan, butan, pentan etj.. Gazet eventuale që
mund të rrjedhin eventualisht mund të ndizen
nga pjesën elektrike. Ju i dalloni kanaçe të tilla
te informacionet e printuara të përbërësve ose
te një simbol i flakës.
• Mos përdorni pajisje elektrike brenda pajisjes.

• Pajisja nuk është konceptuar për përdorim në
ambiente të mbyllura. Pajisja nuk lejohet të
përdoret në ambient të jashtëm ose në zona në
afërsi të lagështirës dhe që spërkaten me ujë.

• Shiritat e dritave LED në pajisje shërbejnë për
ndriçimin e hapësirës së brendshme të pajisjes.
Ato nuk janë të përshtatshme për ndriçimin e
ambientit.
Përmasat e pajisjes (mm)
L = 1851 mm > CN 46
L = 2020 mm > CN 51

• Bazamenti, sirtarët, dyert etj. mos i keqpërdorni
duke hipur me këmbë mbi to ose duke u
mbështetur.

• Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë duke filluar
nga mosha 8 vjeç dhe më shumë, si dhe nga
persona me aftësi të kufizuara fizike, sensorike
ose mentale ose me mungesë përvoje dhe dijesh,
nëse ato mbahen në monitorim ose nëse janë
instruktuar në lidhje me përdorimin e sigurt të
pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet që rrjedhin nga
një gjë e tillë. Fëmijët nuk lejohen të luajnë me
pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga ana e
përdoruesit nuk lejohet të kryhet nga fëmijët, pa
i mbajtur ato nën monitorim.

• Mënjanoni kontaktin e vazhdueshëm të lëkurës
me sipërfaqet e ftohta ose me objekte që janë
ftohur/ngrirë. Mund të shkaktojë dhimbje, ndjenjën
e mpirjes ose ngrirje. Në rastin e kontaktit për
një kohë të gjatë me lëkurën, parashikoni masa
mbrojtëse, p.sh. përdorni doreza.

• Ushqimet, sidomos akulli i krijuar me ujë ose kubet
e akullit, pasi ti keni nxjerrë, mos i konsumoni
menjëherë dhe jo shumë të ftohta. Për shkak të
temperaturave të ulëta ekziston një "rrezik djegie".
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Vendosja

• Mos e vendosni pajisjen në zona me ndriçim të drejtpërdrejtë
nga dielli, pranë sobës, sistemit të ngrohjes dhe pajisjeve të tilla
të ngjashme.
• Dyshemeja në vendin e vendosjes duhet të jetë horizontale dhe
e sheshtë. Disnivelet duhen kompensuar me një çelës nëpërmjet
këmbëve të vendosjes.
•

Mos mbuloni vrimat ose grilat e
ajrosjes.

• Mos vendosni pajisje që çlirojnë ngrohtësi, p.sh.
mikrovalë, toster etj. mbi pajisje.

• Hapësira e vendosjes së pajisjes tuaj, duhet
që në përputhje me normën e vendosjes EN
378, për çdo 8g sasi të substancës ngrohëse
R 600a, të ketë një volum prej 1 m3, në mënyrë
që në rastin e një rrjedhje në qarkun e rrjedhjes
së substancës ftohëse, të mos krijohet një
përzierje gazi dhe ajri, e aftë për tu ndezur,
në ambientin e vendosjes së pajisjes. Të dhënat e sasisë së
substancës ftohëse i gjeni në tabelën e tipit, në pjesën e brendshme
të pajisjes.
Këshillë mbi CNPesf 4613
• Në mënyrë që të arrihet konsumi
i deklaruar i energjisë, duhet të
përdoren ruajtësit e distancës, që i janë
bashkëlidhur pajisjes. Në këtë mënyrë
thellësia e pajisjes zmadhohet
me rreth 35 mm.
Pa j i s j a ë s h t ë p l o t ë s i s h t
funksionale pa përdorur ruajtësit
e distancës, por ka një konsum
pak më të madh energjie.

Vendosini ruajtësit e distancës
në pjesën e pasme të pajisjes,
djathtas dhe majtas, lartë.

Lidhja elektrike

Përdoreni pajisjen vetëm me rrymë alternative.
Tensioni dhe frekuenca e lejuar është e printuar në tabelën e
tipit. Pozicioni i tabelës së tipit shfaqet në kapitullin Përshkrimi
i pajisjes.
Priza duhet të jetë e tokëzuar në përputhje me rregulloren dhe të
jetë e siguruar nga ana elektrike.
Rryma e aktivizimit të siguresës duhet të jetë ndërmjet 10 A dhe 16 A.

Priza nuk lejohet të gjendet pas pajisjes dhe duhet
të arrihet me lehtësi.

Mos e lidhni pajisjen me zgjatues tensioni ose me prizë
shpërndarëse.
Mos përdorni inverter stand-alone (transformim
i rrymës së vazhdueshme në rrymë alternative
ose rrymë tre-fazore) ose priza që kursejnë
energji. Rrezik dëmtimi për sistemin elektronik!
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Elementet e përdorimit dhe kontrollit
(1)

(2)

(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

(4) (5)
Pjesa e ftohjes
(1) Butoni i ndezjes/fikjes
(2) Butoni i ventilatorit
(3) Butoni i konfigurimit të
temperaturës
(4) Treguesi i temperaturës

Pjesa e ngrirjes
(5) Treguesi i temperaturës
(6) Butoni i konfigurimit të
temperaturës
(7) Butoni SuperFrost
(8) Butoni i fikjes së alarmit
(9) Butoni i ndezjes/fikjes

Ndezja dhe fikja e pajisjes

Pastrojeni nga brenda pajisjen para vënies në punë (shihni
paragrafin "Pastrimi").
Ndezja
Shtypni butonin On/Off (1) ose (9) në mënyrë që të ndryshojnë
treguesit e temperaturës.
Fikja e pjesës së ftohjes
Shtypeni butonin On/Off (1) për rreth dy sekonda.
Këshillë: Nëse fiket pjesa e ngrirjes (butoni On/Off (9)), e gjithë
pajisja është jashtë funksioni.

Konfigurimi i temperaturës

Temperatura mund të konfigurohet në pjesën e ftohjes dhe në
pjesën e ngrirjes në mënyrë të pavarur nga njëra-tjetra.
Konfigurimi i temperaturës së pjesës së ftohjes
Shtypni butonin Up/Down (3), treguesi
LED i temperaturës (4) kërcen në vlerën
tjetër më të ulët të temperaturës.
Shtypeni butonin Up/Down (3) aq shpesh,
deri sa të shfaqet vlera e dëshiruar.
Konfigurimi i temperaturës së pjesës së ngrirjes
Shtypeni butonin Up/Down (6), deri sa të shfaqet vlera e dëshiruar
e temperaturës (5).
Këshillë
Temperatura në brendësi të pajisjes, arrin pas një kohe të caktuar
pune vlerën e konfiguruar.

Butoni i fikjes së alarmit për paralajmëruesin
e tonit
Pajisja është e pajisur me një funksion alarmi.

Alarm - dera e pajisjes e hapur
Nëse një nga dyert e pajisjes është hapur për një kohë më
të gjatë se 60 sekonda, atëherë dëgjohet një paralajmërues
me zë. Duke shtypur butonin e fikjes së alarmit, mund
të fiket toni paralajmërues. Nëse mbyllet dera, atëherë
paralajmëruesi me zë është përsëri i gatshëm për punë.
Alarm - Temperatura e pjesës së ngrirjes është shumë e lartë
Nëse temperatura në pjesën e ngrirjes është shumë e lartë,
atëherë ndizet paralajmëruesi me zë dhe LED në butonin e fikjes
së alarmit pulson.

Duke shtypur butonin e fikjes së alarmit fiket toni paralajmërues
dhe LED kalon nga regjimi i ndriçimit duke pulsuar në regjimin e
ndriçimit të vazhdueshëm. LED fiket, sapo në pjesën e ngrirjes të
jetë përsëri mjaftueshëm ftohtë.
Ky rast mund të shfaqet:
• në rastin kur dera e pjesës së ngrirjes ka ndenjur hapur për një
kohë të gjatë dhe në të është futur ajër i ngrohtë ambienti;
• pas një mungese për një kohë të gjatë të energjisë elektrike;
• në rastin e një defekti të pajisjes.
Kontrolloni në çdo rast, nëse kanë shkrirë ose janë prishur ushqimet.
Nëse LED i alarmit nuk fiket, atëherë drejtojuni shërbimit të klientit
(shihni paragrafin "Defekt").

Kursimi i energjisë

- Kujdesuni gjithmonë për një ajrosje të mirë. Mos i mbuloni vrimat
ose grilat e ajrosjes.
- Mbani gjithmonë të lira hapësirat e ventilatorëve.
- Mos e vendosni pajisjen në zona me ndriçim të drejtpërdrejtë
nga dielli, pranë sobës, sistemit të ngrohjes dhe pajisjeve të tilla
të ngjashme.
- Konsumi i energjisë varet nga kushtet e vendosjes, p.sh. nga
temperatura e ambientit.
- Hapeni pajisjen mundësisht për një kohë të shkurtër.
- Vendosni ushqimet të sistemuara.
- Ruajini të gjitha ushqimet të paketuara mirë dhe të mbuluara.
Mënjanohet formimi i akullit.
- Futja e ushqimeve të ngrohta: lërini në fillim që të ftohen në
temperaturën e ambientit.
- Ushqimet e ngrira të shkrihen në hapësirën e ftohjes.
- Nëse një pajisje ka një shtresë të trashë akulli: Shkrijeni pajisjen.
- Kur bëni pushime për një kohë të gjatë, boshatiseni dhe fikeni
pjesën e ftohjes.
Grumbullimet e pluhurit rrisin konsumin e energjisë:
- Fshini pluhurat një herë në vit nga makineria ftohëse me
shkëmbyesin e nxehtësisë - rrjeta metalike në pjesën e pasme
të pajisjes -.
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Aksesorët

Sipërfaqet e vendosjes janë në
zhvendosshme në varësi të lartësisë së
ushqimeve që ftohen.
Ngrijeni pllakën e xhamit, tërhiqini
hapësirat mbi vendet e mbështetjes dhe
vendosini më sipër ose më poshtë.

Z hve n d o s j a e s i p ë r f a q eve t ë
vendosjes te dera
- Ngrijeni sipërfaqen e vendosjes sipër
(1), nxirreni jashtë nga para dhe
vendoseni përsëri në një lartësi tjetër
duke ndjekur radhën e kundërt të
veprimeve (2).
- Duke shtyrë mbajtësen e shisheve F
mund të siguroni shishet kundrejt animit
gjatë hapjes dhe mbylljes së derës.

Përdorimi i sipërfaqes së ndarë të vendosjes
(përjashto modelin CNPesf 4613)

Vendosini shinat e vendosjes që janë lëvruar, figura 1, në lartësinë
e dëshiruar djathtas dhe majtas mbi gungat mbështetëse.

Shtyni pllakat e xhamit (1)/(2) në përputhje me figurën 2. Pllaka e
xhamit (2)me buzë anësore të mbrojtura duhet që të mbështetet
mbrapa!

Nëse keni nevojë për vend për enë të larta, atëherë thjeshtë shtyni
me kujdes gjysmën e pllakës së përparme të xhamit poshtë
pllakës së pasme, figura 2.

Fig. 1

Fig. 2

Zg ar a p ë r ve n dosj e n e
shisheve
Nëpërmjet zgarës për vendosjen
e shisheve ju përfitoni sipërfaqe
shtesë ftohje për pijet.
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Ftohja

Ngrirja

Ju mund të ngrini maksimumi aq
shumë "kg" ushqime të freskëta
brenda 24 orëve, sa është deklaruar
në tabelën e tipit në tabelën e tipit
"Kapaciteti i ngrirjes".

Shembull për sistemimin
(1) gjalpë, djathë
(2) vezë, kanaçe, tubeta
(3) shishe
(4) ushqime të ngrira, kube akulli
(5) mish, sallam, produkte bulmeti
(6) brumëra, ushqime të gatshme, pije
(7) fruta, perime, sallata

Pozicioni i tabelës së tipit shfaqet
në kapitullin Përshkrimi i pajisjes.

Këshillë
• Ushqimet, të cilat japin ose marrin me
lehtësi aroma, si dhe lëngjet, duhet të
ruhen gjithmonë në enë të mbyllura ose
të mbuluara; alkooli me përqindje të
lartë duhet të ruhet gjithmonë i mbyllur
hermetikisht dhe në këmbë.
• Si material paketimi përshtaten enët
plastike, metalike, prej alumini ose prej
xhami, të ri-përdorshme.

SuperFrost

Duke aktivizuar funksionin e SuperFrost, ulet temperatura në pjesën
e ngrirjes në vlerën më të ulët të mundshme. Ushqimet ngrijnë në
këtë mënyrë me shpejtësi dhe cilësia ruhet.
(7)
• Shtypni butonin SuperFrost (7) LED në buton ndriçon.
• Prisni 24 orë.

• Vendosini ushqimet të freskëta.

• Sistemi automatik i SuperFrost, fik procesin e ngrirjes në mënyrë
automatike 65 orë pas ndezjes së SuperFrost.

Ju nuk jeni i detyruar të ndizni SuperFrost

Ftohja me ventilator

Në rastin kur funksioni i ventilatorit është i ndezur, në pjesën e
ftohjes arrihet një shpërndarje e njëtrajtshme e temperaturës.

Këshillohet:
- në rastin e temperaturës së lartë të ambientit (duke filluar
mbi rreth 33 °C),
- në rastin e lagështisë së lartë të ajrit (p.sh. në ditët e
verës).
Ndezja
Shtypni butonin e ventilatorit (2) - LED në buton ndriçon.

Ndriçimi i brendshëm (pjesa e ftohjes)
Ndriçimi i brendshëm ndizet
gjithmonë, nëse dera e
pajisjes hapet.

Ky produkt përmban një burim drite të klasës
së efiçencës së energjisë "G"
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• Etiketoni gjithmonë paketimet me datë dhe përmbajtje dhe mos
e tejkaloni kohën e këshilluar të ruajtjes së ushqimit të ngrirë.

Ushqimet e ngrira mund ti shkrini: Në furrën e sobës me ajër
të nxehtë, në mikrovalë, në temperaturë ambienti, në frigorifer

Burimi i
dritës
LED

Pajisja mund të ketë burime drite me klasa të ndryshme të
efiçencës së energjisë. Këtu jepet klasa e efiçencës më të ulët
të energjisë.
1

• Ushqimet të freskëta që duhen ngrirë mos i vendosni në kontakt
me ushqime të ngrira tashmë. Vendosini paketimet gjithmonë të
thata, për të mënjanuar ngrirjen e përbashkët.

• Për ti shkrirë merrni gjithmonë atë sasi, e cila ju nevojitet direkt.
Ushqimet e shkrira duhet të përpunohen më tej në gjellë mundësisht
shpejt.

Vini re
Mbulesa e dritës lejohet të hiqet vetëm nga shërbimi i klientit.
Nëse hiqet mbulesa, mos shihni me lente optike në afërsi të
drejtpërdrejtë direkt mbi ndriçim. Nëse ndodh kjo gjë, mund
t’ju dëmtohen sytë.

Klasa e efiçencës së energjisë1

Këshilla mbi ngrirjen

• Ushqimet, të cilat i ngrini vetë, paketojini gjithmonë në porcionet e
duhura për familjen tuaj. Në mënyrë që ato të ngrijnë me shpejtësi
deri në brendësinë e tyre, duhet që të mos tejkalohen sasitë e
mëposhtme për çdo paketim: Fruta, perime deri në 1 kg, mish
deri në 2,5 kg.

• Shishet dhe kanaçet me pije me gaz nuk duhen ngrirë. Përndryshe
ato mund të shpërthejnë.

Intensiteti i ndriçimit të
LED është në përputhje me
klasin e laserit 1/1M.

Ndriçimi

- kur fusni ushqime që janë të ngrira tashmë,
- në rast se do të ngrijnë deri në rreth 2 kg ushqime të freskëta në
ditë.

Përgatitja e kubave të akullit

• Mbusheni formën e akullit me ujë.

• Vendoseni formën e akullit në pajisje dhe
lëreni që të ngrijë.
• Kubat e akullit lirohen nga forma duke i
rrotulluar, ose nëse forma e akullit mbahet
shkurtimisht në ujë të rrjedhshëm.

Shkrirja

Pjesa e ftohjes

Pjesa e ftohjes shkrihet automatikisht.
Lagështira e krijuar drejtohet nëpërmjet
shkarkimit të ujit që vjen nga shkrirja
në pjesën e pasme të pajisjes. Atje
uji që vjen nga shkrirja avullon për
shkak të nxehtësisë së kompresorit.
Kujdesuni vetëm që uji që vjen nga
shkrirja, të mund të rrjedhë pa pengesa
nëpërmjet vrimës së shkarkimit, mbi
sirtarët e perimeve.

Pjesa e ngrirjes

Sistemi NoFrost e shkrin automatikisht pajisjen.
Lagështira që krijohet kondensohet në avullues, shkrihet në mënyrë
periodike dhe avullon.

Pastrimi

Para pastrimit, pajisja duhet që parimisht të hidet nga puna.
Hiqeni spinën e rrjetit elektrik ose aktivizoni ose zhvidhosni
siguresën e ndërmjetme të montuar.

• Pastroni muret anësore nëse janë të ndotura si fillim me një
pastrues inoksi.

• Pastroni më pas sipërfaqet e dyerve me një leckë të pastër, të
butë, në rast nevoje pak të njomur (me ujë ose detergjent enësh).
Si opsion mund të përdoret edhe një leckë me mikrofibra.
- Mos përdorni sfungjerë fërkues/gërvishtës, substanca pastrimi jo
të përqendruara dhe kurrë substanca tretëse pastrimi ose kimike
me përmbajtje rëre, kloruri ose acidi; ato dëmtojnë sipërfaqet dhe
mund të shkaktojnë korrozion.
• Pastrojini hapësirën e brendshme dhe aksesorët ne ujë të vakët
dhe me pak detergjent enës.

Mos punoni me pajisje pastrimi me avull!
Rrezik dëmtimi dhe plagosje.
• Kushtoni vëmendje faktit, që të mos depërtojë ujë pastrimi në
pjesën elektrike dhe në rrjetën e ajrimit.
• Thani mirë gjithçka me një leckë.

• Tabela e tipit në pjesën e brendshme të pajisjes nuk duhet dëmtuar
ose hequr - ajo është e rëndësishme për shërbimin e klientit.

Heqja nga puna

Nëse pajisja hiqet nga puna për një kohë të gjatë: Fikeni pajisjen,
hiqeni spinën e rrjetit elektrik ose aktivizoni ose zhvidhosni siguresat
e ndërmjetme të montuara. Pastrojeni pajisjen dhe lëreni të hapur
derën, për të mënjanuar formimin e aromave.
Pajisja është në përputhje me përcaktimet përkatëse të sigurisë si
dhe me direktivat e BE-së 2014/30/BE dhe 2014/35/BE.
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Defekt

Defektet e mëposhtme mund ti riparoni vetëm duke
kontrolluar arsyet e mundshme:
• Pajisja nuk punon,
– kontrolloni nëse pajisja është e ndezur,
– nëse spina e rrjetit elektrik është vendosur siç duhet në prizë,
– nëse siguresa e prizës është në rregull.
• Zhurmat janë shumë të mëdha, kontrolloni nëse
– pajisja qëndron e fiksuar mbi dysheme,
– mobiliet ose objektet në afërsi të agregatit të ftohjes që është në
punë, pësojnë dridhje. Kushtoni vëmendje faktit, që zhurmat e
rrymave në tubacionet e qarkullimit të substancës ftohëse nuk
mund të mënjanohen.
• Temperatura nuk është aq e ulët, kontrolloni
– konfigurimin sipas paragrafit "Konfigurimi i temperaturës", a u
konfigurua vlera e saktë?
– nëse eventualisht u futën një sasi e madhe ushqimesh të freskëta;
– nëse termometri i vendosur i veçantë tregon vlerën e saktë.
– Është në rregull ajrosja?
– Gjendet vendi i vendosjes pranë një burimi nxehtësie?
Nëse nuk kemi të bëjmë me asnjë
nga arsyet e lartpërmendura
dhe ju nuk arritët që ta riparonit
vetë defektin, drejtojuni ju lutemi
qendrës tjetër të shërbimit të
klientit. Bëjini me dije emërtimin
e tipit (1), numrin e servisit (2)
dhe numrin serial (3) të tabelës
së tipit.
Pozicioni i tabelës së tipit shfaqet në kapitullin Përshkrimi i
pajisjes.

Montimi i mobilies së kuzhinës

Për ta barazuar pajisjen me lartësinë e mobilies së kuzhinës, mbi
pajisje mund të vendoset një mobilie përkatëse (1).
Për ajrimin duhet që në pjesën
e pasme të mobilies mbi pajisje
të ekzistojë një hapësirë për
qarkullimin e ajrit me thellësi
minimale prej 50 mm, në të
gjithë gjerësinë e mobilies mbi
pajisje. Perimetri i ajrimit nën
mbulesë e sipërme duhet të
jetë të paktën 300 cm2.
N ë s e p a j i s j a ve n d o s e t
pranë një muri (4) nga ana
e m e n te s h ave ë s h të e
domosdoshme një distancë
prej rreth 50 mm ndërmjet
pajisjes dhe murit (Lartësia
me të cilën doreza qëndron
mbi derë kur dera është e
hapur).
(1) Mobilia mbi pajisje
(2) Pajisja ftohëse dhe ngrirëse
(3) Kufizuesja e mobiljes
(4) Muri
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Ndërrimi i krahut të derës

Ndërrimi i krahut të derës duhet të kryhet nga personel i specializuar
dhe i trajnuar.
Për kryerjen e modifikimit nevojiten dy persona.

1. Hiqni kapakun.
2. Zhvidhosni këndin e menteshës.
3. Çmontoni derën e sipërme.

4. Vendosni pllakën mbuluese në
anën e kundërt.

11. Z h v i d h o s n i
menteshës.

këndin

e

12. Vendosni pllakën mbuluese
në anën e kundërt.
13. Vidhoseni këndin e menteshës
të rrotulluar me 180°.

14. Hiqeni buksen e mbështetëses,
rrotullojeni me 180° dhe vendoseni
përsëri.
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5. Hiqni kunjin e mesëm të menteshës.
6. Çmontoni derën e poshtme.

15. Anojeni lehtë nga mbrapa
pajisjen dhe zhvidhosni këmbën
e vendosjes.
16. Hiqni kunjin.
17. Zhvidhosni këndin e menteshës.
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7.

Zhvendosni tapat.

8.

Fiksoni pllakat shtytëse para dhe
shtyjini ato.

9.

Vendosni dorezat e dyerve dhe
tapat në anën e kundërt.

10. Vendoseni kapësen sustë në
anën e kundërt.
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18. Vendoseni pjesën mbështetëse
te këndi i menteshës.

15

18

SQ

24
19

24. Futeni kunjin e mesëm të menteshës.

19. Vendosni kapakun në anën e
kundërt.

20. Vendosni pllakën mbuluese
në anën e kundërt.
21. Vidhosnikëndinementeshës.

25. Vendoseni derën e sipërme mbi
kunjin e mesëm dhe mbylleni.

20

25

21

27
22. Anojeni lehtë nga mbrapa pajisjen,
vendosni kunjin dhe vidhoseni me
këmbën e vendosjes.

26

22

26. Vendoseni këndin e menteshës
dhe vidhoseni.
27. Fiksoni kapakun.

28. Çojeni pajisjen në vendin ku ajo vendoset
në pozicionin e saj përfundimtar.
23. Vendoseni derën e poshtme mbi
kunjin e menteshës dhe mbylleni.
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VINI RE
Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga përmbysja dhe rrëzimi
i derës së pajisjes!
Kur këmba shtesë me rregullim në bazamentin
e poshtëm mbështetës nuk puthitet tamam me
dyshemenë, dera mund të rrëzohet ose pajisja të
përmbyset. Kjo mund të shkaktojë dëme materiale
dhe lëndime.
Lironi këmbën shtesë me rregullim në bazamentin
mbështetës derisa ajo të puthitet në dysheme.
Më pas rrotullojeni më tej me 90°.
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