Упатства за работа

Сандак за длабоко замрзнување
Прочитајте го упатството за работа пред да го вклучите првпат
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Приоритет на предупредувањата
ОПАСНОСТ

Означува ситуација што
вклучува директна опасност
која, ако не се спречи, може да
резултира со смрт или тешка
телесна повреда.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Означува опасна ситуација
која, ако не се спречи, може да
резултира со смрт или тешка
телесна повреда.

ВНИМАНИЕ

Означува опасна ситуација
која, ако не се спречи, може
да резултира со полесна или
средна телесна повреда.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Означува опасна ситуација
која, ако не се спречи,
може да резултира со
материјална штета.

Забелешка

Означува
корисни
информации и совети.

Безбедносни упатства и предупредувања
- П Р Е Д У П Р Е Д У ВА Њ Е : О т в о р и т е з а
вентилација, во куќиштето на апаратот или
вградената структура, нека бидат непречени.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете ги само
механичките уреди или други помошни
средства препорачани од производителот
за да помогнете да се забрза процесот на
одмрзнување.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не оштетувајте го
колото на ладилното средство.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете никакви
електрични уреди во комората за ладење што
не се во согласност со дизајнот препорачан
од производителот.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Главниот кабел не
смее да биде оштетен додека се инсталира
апаратот.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Штекерите со повеќе
приклучоци или дистрибутивните ленти и
другите електронски уреди (како што се
халогени трансформатори) не смеат да се
позиционираат и да работат во задниот дел
на апаратите.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од повреда
настаната од струен удар. Има делови
под напон под капакот. Внатрешната LEDсијаличка треба да ја менува или поправа
само сервисниот персонал или обучен кадар.
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- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ризик од повреда од
LED-ламбата. Интензитетот на светлината на
LED-сијаличката е во согласност со класата
на ласер RG 2. Ако капакот е неисправен, не
гледајте директно во светлината преку оптички
леќи од непосредна далечина. Тоа може да
ви ги оштети очите.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:Овојапаратморадабиде
обезбеден како што е опишано во упатствата
за работа (упатствата за инсталација) за да
се исклучат потенцијалните ризици што се
должат на неговата нестабилност.
- Овој апарат може да го користат деца на
8-годишна возраст па нагоре, како и лица со
намалени физички, сетилни или умствени
способности или со недостаток на искуство и
познавање, ако се под надзор или се обучени за
безбедна употреба на апаратот и ги разбираат
ризиците поврзани со таквата употреба. На
децата не смее да им се дозволи да си играат
со апаратот. Чистењето и одржувањето не
смеат да го вршат деца без надзор.
- Не складирајте експлозивни супстанции, како
што се аеросолни садови со запаливо потисно
гориво, во внатрешноста на апаратот.
- За да спречите повреда и материјална штета,
апаратот треба да го инсталираат само две
лица.
- Откако ќе го отпакувате, проверете дали
на апаратот има знаци на оштетување.
Контактирајте го добавувачот ако е оштетен.
Не поврзувајте го апаратот со електричната
мрежа.
- Избегнувајте продолжен допир на кожата со
ладни површини (на пример, ладни/замрзнати
производи). Ако е потребно, преземете
безбедносни дејства (на пример, ракавици).
- Не јадете сладолед, особено сладоледи на
стапче или коцки мраз, веднаш откако ќе ги
извадите од комората за длабоко замрзнување
бидејќи постои ризик од „горење“ поради многу
ниските температури.
- Не конзумирајте храна што била складирана
премногу долго бидејќи тоа може да
предизвика труење со храна.
- Сите поправки и работи на апаратот може
да ги врши само сервисниот персонал или
друг обучен кадар. Истото се однесува и на
менувањето на кабелот за напојување.

- Вршете поправки и други работи на апаратот Забелешки за фрлањето
само кога приклучокот за струја е видно Апаратот содржи материјали за повеќекратна
употреба и треба да се фрли правилно - не само со
исклучен.
несортираниот отпад од домаќинството. Апаратите
- Инсталирајте го, поврзете го и фрлете го
апаратот само онака како што е опишано во
овие упатства за работа.
- Во случај на дефект, извлечете го приклучокот
или исклучете го осигурувачот.
- Кога го исклучувате апаратот од струја,
повлечете го приклучокот. Не влечете го
кабелот.
- Ако имате апарат што се заклучува, не чувајте
го клучот близу апаратот или на дофат на
деца.

МК

што повеќе не се потребни мора да се фрлат
професионално и соодветно, во согласност со
постојните локални прописи и закони.
Кога го фрлате апаратот, осигурајте се дека колото на ладилното
средство не е оштетено за да го спречите неконтролираното
истекување на ладилното средство што го содржи (табличка
со технички податоци) и маслото.
• Исклучете го апаратот.
• Извлечете го приклучокот за струја.
• Исечете го кабелот за поврзување.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од задушување поради материјалот за пакување и
пластичната фолија!
Не дозволувајте им на децата да си играат со материјалот за
пакување. Однесете го материјалот за пакување во официјален
пункт за собирање отпад.

- Апаратот е наменет за употреба во затворени
места. Не ракувајте со апаратот на отворено
или на места каде е изложен на прскање вода Опсег на употреба на апаратот
или услови на влага.
Апаратот е погоден исклучиво за складирање и
- Не користете ја внатрешната LED-сијаличка замрзнување на спакувана храна во домашна
за осветлување на собата. Внатрешната LED- средина или слично. Ова ја вклучува, на пример,
сијаличка е наменета само за осветлување на употребата
внатрешноста на апаратот.
- во кујните за персонал, сместувачките
- Не дозволувајте отворен пламен или извори капацитети за ноќевање со појадок,
- од страна на гостите во вили, хотели, мотели
на палење да влезат во апаратот.
и други облици на сместување,
- Алкохолните пијалоци или другите садови
- во угостителството и слични услуги во
што содржат алкохол треба херметички да се
трговијата на големо.
затворат за складирање.
Симболи на апаратот
Симболот може да се најде на компресорот.
Тој се однесува на маслото во компресорот
и ја означува следнава опасност: голтањето
или вдишувањето може да биде смртоносно.
Ова е релевантно само за рециклирање. Нема
опасност при нормално работење.

Користете го апаратот исклучиво како што е вообичаено
во домашната средина. Сите други видови на употреба се
недопустливи. Апаратот не е погоден за складирање и ладење
на лекови, крвна плазма, лабораториски препарати или
слични супстанции и производи опфатени со Директивата за
медицински помагала 2007/47/EC. Секоја неправилна употреба
на апаратот може да резултира со оштетување или расипување
на складираните артикли. Покрај тоа, апаратот не е погоден за
работење во потенцијално експлозивни атмосфери.

Предупредување за запаливи супстанции.

Во задниот дел на апаратот може да се
нанесе налепница со вакво значење. Таа се
однесува на панелите обложени со пена во
вратата и/или куќиштето. Ова е релевантно
само за рециклирање. Не отстранувајте ја
налепницата.
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Опис на апаратот

Поставување

Внатрешна сијаличка

• Не ставајте го апаратот на места со директна сончева светлина
или до печка, греалка или сличен предмет.
• Подот на којшто стои апаратот мора да биде хоризонтален
и рамен. Ставете го апаратот на доволна оддалеченост од
ѕидот за капакот да може да се отвора и затвора непречено.

Табличка со технички

податоци
Преглед на
задниот дел

Брава

Решетка за вентилација
на преградата за
компресорот
Одвод за
одмрзнување

Работни и контролни
елементи

Важно!

Пред да го стартувате апаратот, приклучете го отворот за одвод
за одмрзнување во долниот дел на апаратот со доставениот
приклучок. Ова е важно за да се осигурате дека апаратот
работи правилно.

Климатска класа
Климатската класа ја покажува собната
температура на која може да се ракува
со апаратот за да се постигнат целосни
перформанси за замрзнување.
Климатската класа е означена на
табличката со технички податоци.
Положбата на табличката со технички
податоци е прикажана во делот насловен како Опис на
апаратот.
Климатска класа		

Собна температура

SN		
N		
ST		
T		
SN-ST		
SN-T		

Од +10°C до +32°C
Од +16°C до +32°C
Од +16°C до +38°C
Од +16°C до +43°C
Од +10°C до +38°C
Од +10°C до +43°C

Работењето на апаратот без дефекти е обезбедено само ако
амбиенталната температура не падне под -15°C.
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Не покривајте го растојанието помеѓу
долниот раб на замрзнувачот и подот
бидејќи единицата за замрзнување мора
да биде снабдена со воздух за ладење.
 Мора да има растојание од најмалку
20 cm помеѓу
решетката за
вентилација и ѕидот.
mm
. 20
мин
Ова растојание
мора да биде
празно, а отворите
за вентилација
непокриени.
 Не ставајте никакви
предмети веднаш
ми
20 cн.
до надворешното
m
куќиште на апаратот.
Мора да има растојание од најмалку
20 mm од сите страни за да се осигура
соодветно испуштање на топлината.
• Стандардот EN 378 наведува дека колку повеќе ладилно
средство има во уредот, толку поголема мора да биде
собата во која се наоѓа уредот. Во соби што се премногу
мали, може да се развие запалива смеса од гас и воздух
во случај на протекување. Собата за инсталација мора да
користи 8 g ладилно средство на големина од најмалку 1 m3.
Информациите за ладилното средство што е содржано се
наоѓаат на натписната плочка во внатрешноста на уредот.
.

Димензии (mm)
Модел
CFf 1870
CFf 2080
CFf 2500
CFd 2085
CFd 2505

A

B

825
825
825
825
825

1045
1255
1675
1255
1675

C
702
702
702
709
709

Електрично поврзување

Ракувајте со апаратот само со наизменична струја (AC).
Дозволениот напон и фреквенција се означени на табличката
со технички податоци. Положбата на табличката со технички
податоци е прикажана во делот насловен како Опис на
апаратот.
Штекерот мора да биде правилно заземјен и заштитен со
осигурувач.
Струјата на исклучување на осигурувачот мора да биде помеѓу
10 A и 16 A.

Штекерот не смее да се наоѓа зад апаратот и
мора да биде лесно достапен.

Не поврзувајте го апаратот со помош на продолжен кабел или
продолжен штекер.
Не користете самостојни инвертери
(конверзија на еднонасочната струја во
наизменична струја/трофазна струја) или
приклучоци за заштеда на енергијата. Ризик
од оштетување на електронскиот систем
за контрола!

Заштеда на енергија
- Секогаш обезбедувајте добра вентилација. Не покривајте ги
отворите за вентилација или решетката.
- Избегнувајте да го позиционирате апаратот на директна
сончева светлина или близу шпорети, радијатори и слични
извори на топлина.
- Потрошувачката на енергија зависи од условите за
инсталација, на пример, амбиенталната температура.
- Времето во кое апаратот стои отворен нека биде најмало
што може.
- Логично складирајте ја спакуваната храна.
- Сета храна нека биде правилно спакувана и покриена за да
избегнете нејзино замрзнување однадвор.
- Секогаш оставајте ја жешката храна да се излади на собна
температура пред да ја спакувате и да ја ставите во апаратот.
- Ако има дебел слој мраз во апаратот: одмрзнете го апаратот.
Акумулираната прашина ја зголемува потрошувачката на
енергија.
- Редовно чистете ги отворите за вентилација на преградата
за моторот за да немаат прашина.

Работни и контролни елементи

МК
Вклучување и исклучување на апаратот
Се препорачува да го исчистите апаратот пред да го вклучите
првпат (погледнете Чистење).
За да го вклучите апаратот: Притиснете го копчето за ON/OFF
(ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ) додека не
се запали екранот за температура.
- Двете осветлени цртички на дигиталниот
екран за температура ќе се запалат додека
не се постигне температура од 0°C.
- Ако температурата е под 0°C, дигиталниот
екран за температура ќе ја покаже
температурата во внатрешноста на апаратот.
- Апаратот треба да остане ВКЛУЧЕН 6 часа пред корисникот
да може да ја стави замрзнатата храна.
За да го исклучите апаратот: Притиснете го копчето за ON/
OFF (ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ) приближно 3 секунди
за да се изгасне екранот за температура.

Поставување на температурата
• За да ја намалите температурата:
Притиснете го долното копче Down
(Надолу).
• За да ја зголемите температурата:
Притиснете го горното копче Up (Нагоре).
- Додека ја внесувате температурата,
поставената температура ќе трепне на
екранот.
- Можете да ги менувате поставките во зголемувања од 1°C со
повторно кратко притискање на копчето. Ако копчињата се
држат притиснати, поставката за температура ќе се менува
побрзо.
- Електронските контроли автоматски ќе се префрлат околу
5 секунди откако последен пат сте го притиснале копчето и
ќе се прикаже фактичката температура во замрзнувачот.

Звучен сигнал за предупредување
Уредот за звучно предупредување помага да се заштити
замрзнатата спакувана храна и да се заштеди енергија.
- Се огласува кога капакот е оставен отворен подолго од 60тина секунди.
- Се огласува кога не е доволно ладно
во комората за длабоко замрзнување.
Екранот за температура исто така ќе
трепне.
Уредот за звучно предупредување се
исклучува со притискање на копчето ALARM
(АЛАРМ).

Екран за прекин на струјата

 Копче за вклучување/исклучување
 Копче SuperFrost
 Копче за вк лучување/иск лучување на звучното
предупредување
 LED-сијаличка за бравата за деца
 LED-сијаличка за SuperFrost
 Екран за температура
 Копчиња за поставување на температурата

Ако на екранот се појави nA и се огласи
алармот, ова значи дека температурата
на замрзнувачот премногу се зголемила
во последните неколку часа или денови
поради прекин на струјата.
За да ги оневозможите екранот nA и
алармот, притиснете го копчето ALARM (АЛАРМ). Алармот
веднаш ќе запре и ќе се прикаже највисоката регистрирана
температура за време на прекинот на струјата. Оваа
температура ќе се прикаже за приближно 1 минута. За веднаш
да го откажете овој екран со највисока температура, повторно
притиснете го копчето ALARM (АЛАРМ) и екранот ќе ја покаже
фактичката температура на апаратот.
Проверете го квалитетот на спакуваната храна и нејзината
погодност за конзумирање во случај да станала премногу
топла или дури и да се одмрзнала.
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Режим за поставување

Замрзнување

Во режимот за поставување, можете да ја поставите бравата
за деца и да ја прилагодите осветленоста на екранот. Бравата
за деца е наменета за заштита на апаратот од случајно
исклучување.

Свежата храна треба целосно да
се спакува и замрзне колку што е
можно побрзо. Ова го овозможува
функцијата SuperFrost.

Активирање на бравата за деца

Максималната количина на
храна во килограми што може
да се замрзне за 24 часа е
прикажана на табличката со
технички податоци (капацитет
на замрзнување).

Притиснете

во рок од 5 секунди. Екран =
Екран =

Забелешка : Горната граница за редење е највисокото ниво
на корпата!

Екран =

SuperFrost

Екран =

• Функцијата SuperFrost се користи за да се скрати времето
на замрзнување на свежата храна.

Екран =

• Притиснете го к опчето
SuperFrost. Ламбата SuperFrost
се пали.

Деактивирање на бравата за деца
Притиснете

во рок од 5 секунди. Екран =
Екран =
Екран =

Забелешка: Функцијата SuperFrost се исклучува автоматски.
Во зависност од количината на храна ставена во замрзнувачот,
ова обично ќе биде помеѓу 48 и максимум 72 часа. Кога ќе го
притиснете копчето SuperFrost, компресорот може да не се
вклучи до 8 минути. Ова се должи на интегрираниот прекинувач
кој е наменет за зголемување на работниот век на единицата
за замрзнување.

Екран =
Екран =

Прилагодување на осветленоста на екранот
Притиснете

во рок од 5 секунди. Екран =

Екран =
Користете ги копчињата
посакуваната поставка.

За да заштедите енергија, SuperFrost може да се исклучи пред
да истечат 48-те часа со повторно притискање на копчето
SuperFrost. Осигурајте се дека температурата е најмалку -18°C.

Не треба да ја вклучувате функцијата SuperFrost:

- кога ставате замрзната храна во замрзнувачот;
- кога замрзнувате приближно до 2 kg свежа храна дневно.

Забелешки за замрзнување

Екран =

и

за да ја изберете

h1 = минимална осветленост
h5 = максимална осветленост
Екран =

Прилагодената осветленост ќе се активира по
една минута.
Забелешка
Ако се притисне некое копче, екранот се пали во рок од една
минута на максимална осветленост.
При пуштање на апаратот, прилагодената осветленост ќе биде
активна само откако ќе се достигне поставената внатрешна
температура на апаратот.
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За да ја користите функцијата
SuperFrost:
•
За мала количина на свежа
храна од приближно 2-5kg,
притиснете го копчето SuperFrost 6 часа порано пред да
ја ставите свежата храна.
•
За голема количина на свежа храна од повеќе од 5kg,
притиснете го копчето SuperFrost 24 часа порано пред
да ја ставите свежата храна.

• Секогаш складирајте ги идентичните прехранбени производи
заедно.
• Спакувајте ја храната што ја замрзнувате сами во количини
соодветни за вашето домаќинство. За да се осигурате дека
храната целосно се замрзнува, не треба да се надминуваат
следниве количини по пакување: овошје, зеленчук: до 1 kg,
месо: до 2,5 kg.
• За да се постигне брзо замрзнување, храната треба да
биде во допир со внатрешните ѕидови кога ќе се стави во
замрзнувачот.
• Спакувајте ја замрзнатата храна во стандардни кеси за
замрзнување или пластични, метални или алуминиумски
садови за повеќекратна употреба.
• Не дозволувајте свежата храна што треба да се замрзне да
дојде во допир со храната што е веќе замрзната. Пакувањата
секогаш нека бидат суви за да се избегне нивно лепење.
• Секогаш пишувајте ги датумот и содржината на пакувањето
и не надминувајте го наведеното време за складирање на
храната.
• Не замрзнувајте шишиња и лименки што содржат газирани
пијалоци бидејќи можат да експлодираат.
• Извадете само онолку храна колку што ви е потребно за
одмрнување во моментот. Искористете ја храната што била
одмрзната во подготвени оброци колку што е можно побрзо.
Замрзнатата храна може да се одмрзне на следниве начини:
– во рерна со вентилатор
– во микробранова печка
– на собна температура
– во фрижидерот

Опрема
Внатрешна LED-сијаличка
Стандардно е наместена LED-ламба
за осветлување на внатрешноста на
апаратот.
Внатрешната сијаличка се вклучува
автоматски кога е отворен капакот и
повторно се исклучува кога е затворен.

Замена на ламбата
Ако ламбата е неисправна, може да се
замени земајќи ги предвид следниве
точки.
1. Извлечете го приклучокот или
исклучете го осигурувачот.

Брава
Бравата е наместена само за
моделот CFd. Може да се инсталира
слична брава на моделот CFf како
дополнителна опрема.
Бравата е опремена со безбедносен
механизам.
Заклучување на апаратот
1 Притиснете го копчето и држете го
притиснато.
2 Свртете го клучот за 90°.

Фиока за замрзнување
Со фиоката за замрзнување,
малите
замрзнати
п р ех р а н бе н и п р о и з вод и
(бобинки, билки, сецк ан
зеленчук) може нежно да се
замрзнат.

2. Отстранете ја плочата на капакот во
насока на стрелката.

Распределете ги замрзнатите
производи во фиоката за
замрзнување (парчињата
овошје не се лепат заедно
и така го одржуваат својот
облик).

Може да се користат само оригинални LED-ламби од
производителот на апаратот. Ламбата може да се купи од
секторот за кориснички услуги или специјализирани продавачи.

Фиоката за замрзнување
може да се обеси на корпата
или може да се вовлече во
внатрешниот сад и да се
користи како преграда.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
При користење на LED-ламби направени
од други производители, постои ризик од
прегревање или пожар.
Корпа CFf
Стабилните корпи го поддржуваат
складирањето на често потребните
замрзнати производи и овозможуваат
ергономски пристап.
Горното ниво на корпата е
максималната граница за полнење на корпата.
Корпи CFd
Благодарение на можноста за прилагодување
на рачките, корпите може да се користат за
различни примени:
Корпите може да се обесат во рамката на
замрзнувачот со нивните рачки.
Корпите може да се стават една врз друга
местејќи ја горната корпа на рачките што се
преклопени навнатре. За да го направите ова,
притиснете ја рачката надолу, подигнете ја и
навалете ја навнатре.

МК

Акумулатори за ладно складирање
Во случај на прекин на струјата, акумулаторот за ладно
складирање го одложува зголемувањето на температурата
во комората за длабоко замрзнување.
Кога ќе го вклучите првпат, вметнете го акумулаторот во
директен допир со страничните ѕидови на внатрешниот сад
и дното на внатрешниот сад за брзо да се замрзне.
Кога акумулаторот целосно ќе
се замрзне, позиционирајте го
во горниот дел на внатрешниот
сад.
За да го направите ова, ставете
ја фиоката за замрзнување
што го содржи акумулаторот
во една од горните корпи.
Ако фиоката за замрзнување
и понатаму е потребна како
преграда, ставете го акумулаторот во корпата директно врз
замрзнатите производи.
Акумулаторот е предвиден само во моделот CFd.
Дополнителниот акумулатор може да се купи од секторот за
кориснички услуги или специјализирани продавачи.
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Систем StopFrost
Овој систем го намалува
формирањето на мраз или
лед, така што апаратот поретко
треба да се одмрзнува.
Формирањето на мраз или
лед зависи од работните и
амбиенталните услови.

Важна забелешка

За да се осигура правилно
функционирање, отворот
на системот StopFrost во
задниот дел на капакот не
смее да се затвори.

Одмрзнување
Откако апаратот работел извесно време, на внатрешните
ѕидови ќе се формира слој мраз или лед. Ова ја зголемува
потрошувачката на енергија.
• Вклучете го SuperFrost дента пред одмрзнувањето за на
храната да ѝ дадете ладна поткрепа.
• Исклучете го апаратот за да одмрзнете. Извлечете го
приклучокот за струја.
• Завиткајте ја замрзнатата храна, по можност уште во корпата
на замрзнувачот, во хартија или ќебиња и складирајте ја на
ладно место.
• Извадете го приклучокот од отворот за одвод. Отстранете
ги делбениот ѕид или фиоката за замрзнување и ставете ги
под апаратот за одмрзнатата вода да истече низ отворот за
одвод во делбениот ѕид или фиоката за замрзнување.
• Оставете го капакот отворен додека се одмрзнува. По
одмрзнувањето, избришете ја преостанатата вода со џогер
и исчистете го апаратот.

Не користете механички уреди или други
вештачки помагала за одмрзнување
поинакви од оние што ги препорачува
производителот.

Чистење
Непочитувањето на овие упатства може да резултира со
расипување на храната.

Пред чистење, секогаш исклучувајте го
апаратот од електричната мрежа. Извлечете
го приклучокот или исклучете го осигурувачот.
Површините во просторот за складирање на
храна мора редовно да се чистат. Складирајте
ја само храната што е спакувана.
Ако вратата остане отворена подолг период,
температурата во коморите на апаратот може
драстично да се зголеми.
• Исчистете ги внатрешноста, деловите од опремата и
надворешните ѕидови со млака вода и малку детергент. Не
користете хемиски растворувачи или средства за чистење
што содржат песок или киселина.
• Вентилација на преградата за моторот
- Не отворајте го капакот.
- И счистете ги дупките за вентилација со помош на
правосмукалка или четка.
- Препорачливо е да се чисти по 3 до 6 месеци.

ВНИМАНИЕ
Ризик од оштетување на компонентите на
апаратот и ризик од повреда поради жешка
пареа.
Не користете опрема за чистење на пареа за
да го чистите апаратот.
• Осигурајте се дека водата од чистењето не навлегува во
електричните компоненти или решетката за вентилација.
• Убаво исушете ги сите делови со крпа.
• Решетките за вентилација треба редовно да се чистат.
Наслагите од прашина ја зголемуваат потрошувачката на
енергија. Осигурајте се дека ниту една од жиците или другите
компоненти не е изместена, свиткана или оштетена.
• Не оштетувајте ја и не отстранувајте ја табличката со технички
податоци од задната страна на апаратот. Таа е многу важна
заради сервисирање.
Ако апаратот остане празен подолг период, мора да се исклучи,
одмрзне, исчисти и исуши, а вратата да се остави отворена за
да се спречи формирање на мувла.
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Дефекти

Исклучување на апаратот

МК

Вашиот апарат е наменет и произведен за долг, сигурен
работен век без дефекти. Ако, сепак, се појави дефект за
време на работењето, проверете дали тоа се должи на работна
грешка. Имајте предвид дека дури и во гарантниот период,
произлезените трошоци за сервисирање во ваков случај ќе
мора да ги сноси сопственикот.

Ако планирате да го исклучите апаратот извесен период,
исклучете го и извадете го приклучокот од струја или исклучете
го или одвртете го осигурувачот.

Можеби сами ќе можете да ги поправите следниве грешки:

Апаратот е во согласност со релевантните прописи за
безбедност и Директиви на ЕУ 2014/30/EU, 2014/35/EU,
2009/125/EG и 2011/65/EU.

• Апаратот не функционира: контролните ламби не се
запалени.
- Дали приклучокот е правилно поставен во штекерот?
- Дали осигурувачот е неоштетен?

Исчистете го апаратот и оставете го капакот отворен за да
спречите непријатни миризби.

• Гласна бучава при работењето:
- Дали апаратот е цврсто поставен на подот?
- Дали апаратот предизвикува вибрации кај околниот мебел
или предмети? Имајте предвид дека бучавата предизвикана
од колото на ладилното средство не може да се избегне.
• Температурата не е доволно ниска:
- Дали е точна поставката за температура (погледнете
Поставување на температурата)?
- Дали во апаратот се ставени прекумерни количини на свежа
храна? Набљудувајте го екранот за температура уште 24
часа.
- Дали посебно инсталираниот термометар ја покажува точната
вредност?
- Дали системот за вентилација работи правилно?
- Дали апаратот е поставен премногу блиску до извор на
топлина?
Ако на екранот се појави F4 или F5, апаратот има грешка. Во
ваков случај, контактирајте го секторот за кориснички услуги.
Ако ниту една од погорните
причини не важи и не можете
сами да ја поправите грешката,
контактирајте го најблискиот
сектор за кориснички услуги
наведувајќи го типот на
апаратот  , сервисниот
број и бројот на апаратот
како што е наведено на табличката со технички податоци.
Положбата на табличката со технички податоци е прикажана
во делот насловен како Опис на апаратот.
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