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Prodhuesi punon në vazhdimësi për zhvillimin e mëtejshëm
të të gjitha llojeve dhe modeleve. Për këtë arsye, lutemi
në mirëkuptimin tuaj që ne duhet të rezervojmë të drejtën
e ndryshimeve në formë, pajisje dhe teknologji.
Për t'u njohur me të gjitha avantazhet e pajisjes suaj të re, ku lutemi
të lexoni me kujdes udhëzimet në këtë manual instruksionesh.
Manuali është i vlefshëm për disa modele, kështu që mund të
ketë ndryshime. Seksionet që kanë të bëjnë vetëm me pajisje të
caktuara janë të shënuara me një yll (*).
Udhëzimet e veprimit janë të shënuara me një , kurse
rezultatet e veprimit me një .

1 Pajisja në një vështrim të shpejtë
1.1 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve
Ju lutemi hapni faqen e fundit me
ilustrimet.

Fig. 1

2

Elementët e përdorimit
Raftet e derës, me zhvendosje*
Rafti i shisheve*		
Tasi i perimeve		
Zona më e ftohtë		
Vrima e shkarkimit		

1.2 Fusha e përdorimit e pajisjes

Përdorimi i parashikuar
Pajisja është e përshtatshme në veçanti për
ftohjen e ushqimeve në sferën familjare ose të
ngjashme me sferën familjare. Këtu përfshihet,
për shembull, përdorimi
- në kuzhinat personale, në mensat e mëngjesit,
- nga vizitorët në bujtina, hotele, motele dhe
ambiente të tjera akomodimi,
- në shërbimin katering dhe shërbime të
ngjashme në tregtinë me shumicë.
Pajisja nuk është parashikuar për përdorim si
pajisje inkaso.
Të gjitha llojet e tjera të përdorimit konsiderohen të palejuara.
Përdorimi i gabuar i parashikueshëm
Përdorimet e mëposhtme janë shprehimisht të ndaluara:
- Ruajtja dhe ftohja e medikamenteve, plazmës së
gjakut, preparateve laboratorike ose substancave
dhe produkteve të ngjashme në bazë të
Direktivës 2007/47/KE për pajisjet mjekësore
- Përdorimi në ambiente potencialisht shpërthyese
- Përdorimi mbi bazamente të lëvizshme, të tilla si
anijet, transporti hekurudhor apo në avionë
- Ruajtja e kafshëve të gjalla
Përdorimi i gabuar i pajisjes mund të çojë në
dëmtime të artikujve të vendosur në ruajtje ose
mund të çojë në prishjen e tyre.
Klasat e klimës
Pajisja është projektuar sipas klasave të klimës
për përdorimin në temperatura mjedisi të
kufizuara. Klasa e klimës përkatëse për pajisjen
tuaj është e stampuar në etiketën e parametrave.
Udhëzim
u	Për të garantuar një përdorim pa probleme
të pajisjes, respektoni temperaturat e dhëna
të ambientit.
Klasa e klimës

për temperaturat e ambientit nga

N

16°C deri në 32°C

SN
ST
T

Udhëzim
 Ndajini ushqimet ashtu siç tregohet në figurë.
Në këtë mënyrë pajisja punon duke kursyer energji.
 
Në gjendjen e dërgimit, raftet, sirtarët ose koshat janë të
vendosur për efiçencë energjie optimale.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7) Rafti mbajtës, me zhvendosje (14) Doreza mbajtëse e transportit
			
(15) Rafti mbajtës i shisheve*

(8) Rafti i vezëve
(9) Etiketa e parametrave
(10) Sirtari i ngrirjes
(11) VarioSpace
(12) Tasi i kubave të akullit
(13) Këmbët përpara me rregullim

10°C deri në 32°C
16°C deri në 38°C
16°C deri në 43°C

1.3 Konformiteti

Qarku i gazit ftohës është testuar për rrjedhje. Pajisja është në
përputhje me dispozitat përkatëse të sigurisë dhe Direktivat

2014/35/BE, 2014/30/BE, 2009/125/KE, 2011/65/BE, 2010/30/
BE dhe 2014/53/BE.

Teksti i plotë i deklaratës EU të konformitetit disponohet në
adresën e mëposhtme të internetit: www.Liebherr.com

* Në varësi nga modeli dhe pajisja

Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

1.4 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.

1.5 Përmasat e instalimit
Fig. 2
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Në pajisjet me ruajtës ekzistues të distancës nga muri, përmasat
rriten me 35 mm (shihni seksionin 4.2 Instalimi i pajisjes).

1.6 Kursimi i energjisë

- Kujdesuni gjithmonë për qarkullimin e mirë të ajrit dhe për

ajrimin. Mos i mbuloni vrimat ose grilat e ajrimit.
- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit.
- Mos e instaloni pajisjen në një vend në rrezet direkte të diellit,
pranë sobës, sistemit të ngrohjes dhe të ngjashme.
- Konsumi i energjisë varet nga kushtet e instalimit, për shembull
nga temperatura e ambientit (shihni seksionin 1.2 Fusha e
përdorimit e pajisjes). Kur temperatura e ambientit devijon nga
temperatura normale prej 25°C, atëherë konsumi i energjisë
mund të ndryshojë.
- Hapeni pajisjen mundësisht sa më pak kohë.
- Sa më e ulët të vendoset temperatura, aq më i lartë do të jetë
konsumi i energjisë.
- Sistemojini ushqimet të ndara (shihni seksionin 1 Pajisja në një
vështrim të shpejtë).
- Të gjitha ushqimet vendosini në ruajtje të paketuara mirë dhe të
mbuluara. Kështu shmanget formimi akullit/borës.
- Nxirrini ushqimet nga frigoriferi në kohën e nevojshme, në
mënyrë që ato të mos ngrohen shumë.
- Futja e ushqimeve të ngrohta: në fillim lërini të ftohen në
temperaturën e dhomës.
- Shkrini produktet e ngrira në ndarjen e ftohjes.
- Në rastin e pushimeve të gjata, zbrazni ndarjen e ftohjes dhe
fikeni.
- Grumbullimet e pluhurit rritin konsumin e energjisë: Pastroni
një herë në vit pluhurin e pajisjes frigoriferike me shkëmbyes
nxehtësie - rrjeta metalike në pjesën e pasme të pajisjes. Fig. 10

2 Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

Rreziqet për përdoruesin:
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët dhe
personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese
ose mendore apo me mungesë përvoje dhe
njohurish, kur ata mbikëqyren ose udhëzohen
për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë
rreziqet që rezultojnë prej tij. Nuk lejohet që
fëmijët të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe
mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhen kryer nga
fëmijët pa mbikëqyrje. Fëmijët e moshës 3-8 vjeç
lejohen të mbushin dhe të zbrazin pajisjen. Mbani
larg pajisjes fëmijët e moshës nën 3 vjeç, nëse
* Në varësi nga modeli dhe pajisja

ata nuk mbikëqyren në mënyrë të përhershme.
- Kur pajisja shkëputet nga rrjeti elektrik, kapeni
gjithmonë nga spina. Mos e tërhiqni nga kablloja.
- Në rast defekti hiqni spinën elektrike nga
priza ose fikni siguresën.
- Mos dëmtoni kordonin e lidhjes elektrike.
Mos e vini në punë pajisjen me kordon elektrik të
dëmtuar.
- Riparimet, ndërhyrjet në pajisje dhe ndërrimi i
kordonit të lidhjes elektrike lejohet të kryhet vetëm
nga kujdesi për klientin ose staf teknik i trajnuar
për këtë qëllim.
- Montoni, lidhni dhe hidhni pajisjen vetëm sipas
specifikimeve në manualin e instruksioneve.
- Ruani këtë manual me kujdes dhe dorëzojani atë,
sipas, rastit, edhe pronarit pasardhës.
Rrezik zjarri:
- Gazi ftohës i pajisjes (specifikimet në etiketën e
parametrave) është miqësor ndaj mjedisit, por i
ndezshëm. Gazi ftohës që rrjedh mund të marrë flakë.
• Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të ftohjes.
• Mos përdorni burime ndezjeje në brendësi të
pajisjes.
• Mos përdorni asnjë pajisje elektrike në brendësi
të pajisjes (p.sh. pajisje pastruese me avull,
pajisje ngrohëse, makineri akulloreje etj.).
• Nëse ka rrjedhje të gazit ftohës: Mënjanoni
flakën e zbuluar ose burimet e ndezjes në afërsi
të vendit të rrjedhjes. Ajrosni mirë dhomën.
Njoftoni kujdesin për klientin.
- Mos vendosni në ruajtje brenda në pajisje lëndë
eksplozive ose kanaçe spërkatëse me lëndë
shtytëse të ndezshme, si p.sh. butan, propan,
pentan etj. Kanaçet spërkatëse përkatëse
identifikohen tek të dhënat e printuara të
përmbajtjes ose nga një simbol flake. Gazet që
mund të kenë rrjedhur mund të ndizen nga pjesët
elektrike.
- Mbani larg nga pajisja qirinjtë e ndezur, llambat
ose objektet e tjera me flakë të zbuluar, në
mënyrë që këto të mos i vënë flakën pajisjes.
- Pijet alkoolike ose paketimet e tjera që përmbajnë
alkool vendosini në ruajtje të mbyllura në mënyrë
hermetike. Alkooli që mund të kenë rrjedhur mund
të ndizet nga pjesët elektrike.
Rreziku i pengimit dhe përmbysjes:
- Mos i përdorni bazamentin, sirtarët, dyert etj. si
shkallë ose si vend për t'u mbështetur. Kjo vlen në
mënyrë të veçantë për fëmijët.
Rreziku i helmimit nga ushqimi:
- Mos konsumoni ushqime të ruajtura për kohë
shumë të gjatë.
Rreziku i morthit, i ndjesisë së ngrirjes dhe
dhimbjeve:
- Shmangni kontaktin e zgjatur të lëkurës me
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Elementët tregues dhe të përdorimit / Vënia në punë
sipërfaqet e ftohta ose artikujt e ftohtë/të ngrirë
ose merrni masa mbrojtëse, si p.sh. përdorimi i
dorezave.
Rreziku i lëndimit dhe dëmtimit:
- Avulli i nxehtë mund të shkaktojë lëndime. Për
shkrirjen, mos përdorni asnjë pajisje
ngrohëse elektrike ose pajisje pastrimi me avull,
flakë të zbuluara ose spërkatës për shkrirje.
- Mos e hiqni akullim me objekte të mprehta.
Rreziku i shtypjes:
- Mos i futni duart te mentesha gjatë hapjes dhe
mbylljes së derës. Gishtat mund të kapen aty.
Simbolet në pajisje:
Simboli mund të gjendet mbi kompresor. Ai
ka të bëjë me vajin në kompresor dhe jep
udhëzim për rrezikun e mëposhtëm: Mund
të jetë fatal në rast gëlltitjeje ose futjeje në
rrugët e frymëmarrjes. Ky udhëzim është i
rëndësishëm vetëm për riciklimin. Në gjendje
pune normale nuk ekziston asnjë rrezik.

Simboli ndodhet në kompresor dhe identifikon
rrezikun nga lëndët me rrezik ndezjeje. Mos e
hiqni etiketën ngjitëse.
Kjo etiketë ngjitëse ose një etiketë e ngjashme
mund të ndodhet në pjesën e pasme të
pajisjes. Ajo u referohet paneleve të veshura
me shkumë në derë dhe/ose trup. Ky udhëzim
është i rëndësishëm vetëm për riciklimin. Mos
e hiqni etiketën ngjitëse.

Mbani parasysh udhëzimet specifike në
kapitujt e tjerë:
RREZIK

PARALAJMËRIM
VINI RE

KUJDES

Udhëzim

Identifikon një situatë të rrezikshme
të drejtpërdrejtë, e cila ka si pasojë
vdekjen ose lëndime të rënda fizike,
nëse nuk mënjanohet.

Identifikon një situatë të rrezikshme,
e cila mund të ketë si pasojë vdekjen
ose lëndim të rëndë fizik, nëse nuk
mënjanohet.

Identifikon një situatë të rrezikshme,
e cila mund të ketë si pasojë lëndime
fizike të lehta ose mesatare, nëse nuk
mënjanohet.
Identifikon një situatë të rrezikshme,
e cila mund të ketë si pasojë dëme
materiale, nëse nuk mënjanohet.

Identifikon udhëzimet dhe këshillat e
dobishme.

3 Elementët tregues dhe të përdorimit

3.1 Elementët e përdorimit dhe të komandimit
Fig. 11

(1) Butoni "On/Off" i ndarjes së ftohjes
(2) Butoni "Ventilation"		
(3) Butoni i vendosjes për		
ndarjen e ftohjes
(4) Treguesi i temperaturës		
i ndarjes së ftohjes
(5) Treguesi i temperaturës		
i ndarjes së ngrirjes
4

(6) Butoni i vendosjes për
ndarjen e ngrirjes
(7) Butoni "SuperFrost"
(8) Butoni "Alarm"

(14) Simboli "Siguresa për fëmijët"
(15) Simboli "Ventilimi"

3.2 Treguesi i temperaturës

Në gjendje pune normale tregohet:
- temperatura e vendosur e ngrirjes
- temperatura e vendosur e ftohjes
Treguesi i temperaturës i ndarjes së ngrirjes pulson:
- po ndryshohet cilësimi i temperaturës
- pas ndezjes, temperatura nuk është akoma mjaftueshëm e ftohtë
- temperatura është rritur me disa gradë

4 Vënia në punë

4.1 Transportimi i pajisjes

u Transportojeni pajisjen brenda paketimit.
u Transportojeni pajisjen vertikalisht.
u Mos e transportoni vetëm pajisjen.

4.2 Instalimi i pajisjes
PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga lagështia!
Kur pjesët përçuese të energjisë elektrike ose kordoni i lidhjes
elektrike lagen, kjo mund të shkaktojë lidhje të shkurtër.
u Pajisja është projektuar për përdorim në ambiente të mbyllura.
Mos e vini në punë pajisjen në ambient të jashtëm dhe në vende
ku spërkatet nga uji.

PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga lidhja e shkurtër!
Kur kordoni elektrik/spina e pajisjes ose një pajisje tjetër dhe
pjesa e pasme e pajisjes prekin me njëra-tjetrën, ekziston
mundësia që kordoni elektrik/ spina të dëmtohet nga dridhjet e
pajisjes dhe në këtë mënyrë të shkaktojë lidhje të shkurtër.
u Instalojeni pajisjen në mënyrë të tillë që të mos prekë me asnjë
spinë ose kordon elektrik.
u Mos lidhni vetë pajisjes ose pajisje të tjera në priza elektrike që
ndodhen pas pjesës së pasme të pajisjes.

PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga gazi ftohës!
Gazi ftohës i pajisjes është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm.
Gazi ftohës që rrjedh mund të marrë flakë.
u Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të ftohjes.

PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri dhe dëmtimi!
u Mos vendosni mbi pajisje aparatura që çlirojnë nxehtësi, p.sh.
mikrovalë, tost etj.!

PARALAJMËRIM

(9) Butoni "On/Off" i ndarjes së ngrirjes
(10) Simboli "SuperFrost"
(11) Simboli "Alarm"

Rrezik zjarri dhe dëmtimi nga vrimat e bllokuara të ajrimit!
u Mbani gjithmonë të lira vrimat e ajrimit. Kujdesuni gjithmonë
për qarkullimin e mirë të ajrit dhe për ajrimin!

(12) Simboli "Sabbath Mode"

KUJDES

(13) Simboli "Menyja"

Rrezik dëmtimi nga uji i kondensimit!
u Mos e instaloni pajisjen direkt ngjitur me një pajisje tjetër
ftohëse/ngrirëse.
* Në varësi nga modeli dhe pajisja

Vënia në punë

Udhëzim
Nëse vendosen disa pajisje anash një-tjetrës, lini një distancë
prej 100 mm midis pajisjeve. Nëse kjo distancë nuk respektohet,
atëherë midis faqeve anësore të pajisjeve do të krijohet ujë nga
kondensimi, fig. 13.
q Në rast dëmtimesh në pajisje kontaktoni menjëherë me
furnizuesin - përpara lidhjes së pajisjes.
q Dyshemeja në vendin e qëndrimit duhet të jetë drejtë dhe e niveluar.
q Mos e instaloni pajisjen në një vend në rrezet direkte të diellit,
pranë sobës, sistemit të ngrohjes dhe të ngjashme.
q Vendoseni pajisjen me pjesën e pasme nga muri, dhe në rastin
e përdorimit të ruajtësve ekzistues të distancës nga muri (shihni
më poshtë) vendoseni pajisjen gjithmonë me këto direkt mbi mur.
q Pajisja lejohet të zhvendoset vetëm në gjendje të pangarkuar.
q Pjesa poshtë pajisjes duhet të ketë të njëjtën lartësi si
dyshemeja përreth pajisjes.
q Mos e instaloni pajisjen vetëm pa ndihmë.
q Sa më shumë gaz ftohës të ketë në pajisjes, aq më e madhe duhet
të jetë dhoma ku qëndron pajisja. Në dhomat shumë të vogla mund
të krijohet përzierje e ndezshme gaz-ajër, në rast rrjedhjeje të gazit.
Dhoma e instalimit duhet të ketë një madhësi minimumi 1 m� për
çdo 8 g gaz ftohës. Specifikimet për gazin ftohës të pajisjes jepen në
etiketën e parametrave, në hapësirën e brendshme të pajisjes.
u Nxirrni kordonin elektrik nga pjesa e pasme e pajisjes.
Për këtë, hiqni mbajtësen e kabllos, përndryshe do të krijohen
zhurma nga dridhja!
u Hiqni fletën mbrojtëse nga ana e jashtme e pajisjes dhe nga
cepat e pajisjes.
u Hiqni të gjitha pjesët siguruese të transportit.
Në mënyrë që të arrihet konsumi i deklaruar i energjisë, duhen
përdorur ruajtësit e distancës që ofrohen te disa pajisje. Si
rezultat, thellësia e pajisjes rritet me rreth 35 mm. Pajisja
është plotësisht funksionale edhe pa përdorimin e ruajtësve të
distancës, por ka një konsum energjie paksa më të lartë.
u Fig. 9 Në pajisjet ku ofrohen ruajtësit e distancës nga muri,
montoni këta ruajtës të distancës në krahun majtas dhe
djathtas lart, në pjesën e pasme të pajisjes.
u Hidhni paketimin. (shihni seksionin 4.5 Hedhja e paketimit)

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.
uLironi këmbën shtesë me rregullim në bazamentin mbështetës
derisa ajo të puthitet në dysheme.
uMë pas rrotullojeni më tej me 90°.
u Fig. 4 Niveloni pajisjen me anë të çelësit të ofruar nëpërmjet
këmbëve me rregullim (A) dhe me ndihmën e një niveluesi me
lëng. Pas kësaj mbështetni derën: Lironi këmbën me rregullim
në bazamentin mbështetës (B) derisa ky i fundit të shtrihet mbi
dysheme, pastaj rrotullojeni sërish me 90°.

Udhëzim
u Pastroni pajisjen (shihni seksionin 6.2 Pastrimi i pajisjes).
Kur pajisja instalohet në një ambient me shumë lagështi, në anët
e jashtme të pajisjes mund të formohet ujë nga kondensimi.
u Kujdesuni gjithmonë për qarkullimin e mirë të ajrit dhe për
ajrimin e mirë në vendin e instalimit.

4.3 Ndërrimi i hapjes së derës

Nëse nevojitet, ju mund të ndërroni krahun e
hapjes së derës:
u shihni manualin e montimit të ofruar.
Sigurohuni që të keni gati veglat e mëposhtme të
punës:
q Torx® 25
* Në varësi nga modeli dhe pajisja

q Kaçavidë
q ose kaçavidë elektrike
q sipas rastit, një person të dytë për punën e montimit
Udhëzim
u Hiqni ushqimet nga raftet e derës përpara se të
hiqni derën, në mënyrë që të mos derdhet asnjë
ushqim.

VINI RE

Rrezik lëndimi kur dera anohet!
u Kapeni derën fort.
u Uleni derën me kujdes.

PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!
Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të
rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda.
Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh
si duhet.
u Shtrëngoni bazamentin mbështetës me një forcë 4 Nm.
u Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

4.4 Futja në mobilien e kuzhinës
Pajisja mund të instalohet e futur në dollapët e
kuzhinës.
u shihni manualin e montimit të ofruar.

Kërkesat e ajrimit:
A [mm] B [mm]
75

655 x

C [cm2]

min. 300

D [mm]
min. 50

E [mm]

min. 19

x
Në pajisjet me ruajtës ekzistues të distancës nga muri, përmasat
rriten me 35 mm (shihni seksionin 4.2 Instalimi i pajisjes).
Në varësi nga thellësia e dollapit të kuzhinës dhe përdorimi i ruajtësve
të distancës nga muri, pajisja mund të dalë më tej jashtë dollapit.

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga mbinxehja si pasojë e ajrimit të
pamjaftueshëm!
Kompresori mund të dëmtohet kur ajrimi është shumë
i vogël.
u Siguroni një ajrim të mjaftueshëm.
u Mbani parasysh kërkesat për ajrimin.

4.5 Hedhja e paketimit
PARALAJMËRIM

Rrezik mbytjeje nga materiali i paketimit dhe fletët mbështjellëse!
u Mos lejoni fëmijët të luajnë me materialet e paketimit.
Paketimi është i prodhuar nga materiale të ripërdorshme:
- Karton i valëzuar/karton
- Pjesë nga polistiroli i shkumëzuar
- Fletë mbështjellëse dhe qeska prej polietileni
- Shirita prej polipropileni
- Kornizë druri e mbërthyer me gozhda, me shtresa prej polietileni*
u Dërgoni materialin e paketimit në një pikë të autorizuar grumbullimi.

4.6 Lidhja e pajisjes
KUJDES

Lidhja e pasaktë!
Dëmtim i pjesëve elektronike.
u Mos përdorni inverter elektrik ishull.
u Mos përdorni spinë për kursim energjie.
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Përdorimi
PARALAJMËRIM

Lidhja e pasaktë!
Rrezik zjarri.
u Mos përdorni kabllo zgjatuese.
u Mos përdorni bashkues me shumë priza.
Lloji i rrymës (rrymë alternative) dhe tensioni në vendin e
instalimit duhet të përputhen me specifikimet në etiketën e
parametrave (shihni seksionin Pajisja në një vështrim të shpejtë).
Priza elektrike duhet të jetë e tokëzuar dhe e siguruar nga ana
elektrike në përputhje me rregullat. Rryma e veprimit e siguresës
duhet të jetë midis 10 A dhe 16 A.
Priza elektrike duhet të jetë lehtësisht e arritshme, në mënyrë
që pajisja të shkëputet shpejt nga energjia elektrike në rast
emergjence. Ajo duhet të ndodhet jashtë zonës së pjesës së
pasme të pajisjes.
u Kontrolloni lidhjen elektrike.
u Futni spinën elektrike në prizë.

4.7 Ndezja e pajisjes

Udhëzim
u Për të ndezur të gjithë pajisjen, duhet që të ndizet vetëm
ndarja e ngrirjes. Nga kjo, ndarja e ftohjes do të ndizet
automatikisht bashkë me të.
Vëreni pajisjen në punë rreth 10 orë përpara se të futni artikujt
e parë për ngrirje.
Futeni ushqimin për ngrirje vetëm pasi treguesi i temperaturës të
tregojë -18°C.

4.7.1 Ndezja e ndarjes së ngrirjes

u Shtypni butonin "On/Off" të ndarjes së ngrirjes fig. 11 (9).
 Pajisja do të ndizet. Treguesi i temperaturës do të tregojë temperaturën
e vendosur. Treguesi i temperaturës i ndarjes së ngrirjes dhe simboli i
alarmit pulsojnë derisa temperatura të jetë mjaftueshëm e ftohtë.

4.7.2 Ndezja e ndarjes së ftohjes

Udhëzim
u Kur ndizet ndarja e ftohjes, ndizet automatikisht edhe ndarja
e ngrirjes.
Kur ndarja e ftohjes ka qenë e fikur (p.sh. gjatë një mungese të gjatë,
për shembull për pushime), ajo mund të ndizet sërish më vete.
u Shtypni butonin "On/Off" të ndarjes së ftohjes fig. 11 (1).
 Ndriçimi i brendshëm ndizet kur hapet dera.
 Treguesit e temperaturës ndizen. Ndarja e ftohjes dhe ndarja
e ngrirjes janë të ndezura.

5 Përdorimi

5.1 Siguresa për fëmijët

Me siguresën për fëmijët, ju siguroni që fëmijët të mos e fikin pa
dashje pajisjen teksa janë duke luajtur.

5.1.1 Vendosja e siguresës për fëmijët

Kur duhet aktivizuar funksioni:
u Aktivizimi i modalitetit të vendosjes: Mbani shtypur butonin
"SuperFrost" fig. 11 (7) për rreth 5 sekonda.
 Në ekran do të shfaqet simboli i menysë fig. 11 (13).
 Në ekran pulson S.
u Me butonin e vendosjes për ndarjen e ngrirjes fig. 11 (6), zgjidhni c.
u Konfirmoni shkurtimisht zgjedhjen me butonin "SuperFrost" fig. 11 (7).
 Në ekran shfaqet c1.
u Konfirmoni shkurtimisht zgjedhjen me butonin "SuperFrost" fig. 11 (7).
 Në ekran ndizet simboli i siguresës për fëmijët fig. 11 (14).
 Në ekran pulson c.
 Funksioni i siguresës për fëmijët është aktivizuar.
Kur modaliteti i vendosjes duhet të përfundohet:
u Shtypni shpejt butonin "On/Off" të ndarjes së ngrirjes fig. 11 (9).
-ose6

u Pritni 5 min.
 Tek treguesi i temperaturës do të shfaqet përsëri temperatura.
Kur duhet çaktivizuar funksioni:
u Aktivizimi i modalitetit të vendosjes: Mbani shtypur butonin
"SuperFrost" fig. 11 (7) për rreth 5 sekonda.
 Në ekran do të shfaqet simboli i menysë fig. 11 (13).
 Në ekran pulson c.
u Konfirmoni shkurtimisht zgjedhjen me butonin "SuperFrost" fig. 11 (7).
 Në ekran shfaqet c0.
u Simboli i siguresës për fëmijët fig. 11 (14) fiket.
 Në ekran pulson c.
 Funksioni i siguresës për fëmijët është çaktivizuar.
Kur modaliteti i vendosjes duhet të përfundohet:
u Shtypni shpejt butonin "On/Off" të ndarjes së ngrirjes fig. 11 (9).
-oseu Pritni 5 min.
 Tek treguesi i temperaturës do të shfaqet përsëri temperatura.

5.2 Alarmi i derës

Për ndarjen e ftohjes
Kur dera mbahet hapur më gjatë se 60 sekonda,
tingëllon një sinjal akustik paralajmërues.
Sinjal akustik paralajmërues pushon automatikisht kur mbyllet dera.

5.2.1 Fikja e alarmit të derës

Sinjali akustik paralajmërues mund të pushohet me derën e hapur.
Fikja e sinjalit akustik është efektive për sa kohë është dera e hapur.
u Shtypni butonin Alarm fig. 11 (8).

5.3 Alarmi i temperaturës

Kur temperatura e ngrirjes nuk është mjaftueshëm e
ftohtë, tingëllon një sinjal akustik paralajmërues.
Në të njëjtën kohë pulson treguesi i temperaturës dhe simboli i
alarmit.
Shkaku për një temperaturë shumë të lartë mund të jetë:
- futja në frigorifer e ushqimit të freskët të ngrohtë
- gjatë rregullimit dhe heqjes së ushqimeve, brenda ka
qarkulluar shumë ajër i ngrohtë nga dhoma
- është ndërprerë energjia elektrike për kohë të gjatë
- pajisja është me defekt
Sinjali akustik paralajmërues pushon automatikisht dhe simboli i
alarmit fiket kur temperatura të jetë sërish mjaftueshëm e ftohtë.
Kur gjendja e alarmit vazhdon: (shihni seksionin Problemet).
Udhëzim
Kur temperatura nuk është mjaftueshëm e ftohtë, ushqimet mund
të prishen.
u Kontrolloni ushqimet për cilësinë e tyre. Mos i konsumoni më
ushqimet e prishura.

5.3.1 Fikja e alarmit të temperaturës

Sinjali akustik paralajmërues mund të pushohet. Kur temperatura
të jetë sërish mjaftueshëm e ftohtë, funksioni i alarmit do të jetë
sërish aktiv.
u Shtypni butonin Alarm fig. 11 (8).

5.4 Sabbath Mode

Ky funksion përmbush kërkesat fetare në Shabat ose në
ditën e festës hebraike. Kur aktivizohet modaliteti i Shabatit, disa
funksione të sistemit elektronik të komandimit janë të fikura. Pas
vendosjes së "Sabbath Mode", nuk ju duhet të kujdeseni më
për llambat e kontrollit, numrat, simbolet, treguesit, mesazhet
e alarmit dhe ventilatorët. Cikli i shkrirjes punon vetëm sipas
kohës së paracaktuar, pa marrë parasysh përdorimin e frigoriferit.
Pas ndërprerjes së energjisë elektrike, pajisja rindizet sërish
automatikisht në "Sabbath Mode".
Një listë të pajisjeve të certifikuara nga "Star-K" e gjeni në
www.star-k.org/appliances.

* Në varësi nga modeli dhe pajisja

Përdorimi

PARALAJMËRIM

Rrezik i helmimit nga ushqimi!
Nëse ndodh një ndërprerje e energjisë elektrike kur pajisja është në
"Sabbath Mode", ky mesazh nuk ruhet. Kur ndërprerja e energjisë
elektrike të ketë përfunduar, pajisja vazhdon sërish punën në "Sabbath
Mode". Kur ky i fundit përfundohet, në treguesin e temperaturës nuk
shfaqet asnjë mesazh për ndërprerjen e energjisë elektrike.
Kur ndodh një ndërprerje e energjisë kur është vendosur "Sabbath Mode":
u Kontrolloni ushqimet për cilësinë e tyre. Mos konsumoni
ushqimet e shkrira!
- Të gjitha funksionet janë të bllokuara deri në çaktivizimin
e Sabbath Mode.
- Nëse aktivizohen funksione si "SuperFrost", "SuperCool",
"Ventilimi" etj. kur "Sabbath Mode" është i ndezur, atëherë ato
mbeten aktive.
- Nuk lëshohet asnjë sinjal akustik dhe tek treguesi i
temperaturës nuk shfaqet asnjë paralajmërim/cilësim (p.sh.
alarmi i temperaturës, alarmi i derës).
- Ndriçimi i brendshëm është i çaktivizuar.

5.4.1 Vendosja e "Sabbath Mode"

u Aktivizimi i modalitetit të vendosjes: Mbani shtypur butonin
"SuperFrost" fig. 11 (7) për rreth 5 sekonda.
 Në ekran pulson S.
 Simboli i menysë fig. 11 (13) ndizet.
u Për të thirrur funksionin "Sabbath Mode": Shtypni shpejt
butonin "SuperFrost" fig. 11 (7).
Kur shfaqet treguesi S1:
u Për aktivizimin e "Sabbath Mode", shtypni shpejt butonin
"SuperFrost" fig. 11 (7).
u Për çaktivizimin e "Sabbath Mode", shtypni shpejt butonin
"SuperFrost" fig. 11 (7).
Kur shfaqet treguesi S0:
u Konfirmoni shkurtimisht zgjedhjen me butonin "SuperFrost" fig. 11 (7).
u Çaktivizimi i modalitetit të vendosjes: Shtypni butonin "On/Off"
të ndarjes së ngrirjes fig. 11 (9).
-oseu Pritni 5 min.
 Simboli "Sabbath Mode" do të shfaqet tek treguesi i
temperaturës për aq kohë sa "Sabbath Mode" është aktiv.
 "Sabbath Mode" fiket automatikisht pas 120 orësh, nëse ai
nuk fiket manualisht më përpara.

shtyhen për poshtë ose të përmbysen gjatë mbylljes së derës.
u Mos i vendosni ushqimet në ruajtje ngjitur me njëra-tjetrën, me
qëllim që ajri të mund të qarkullojë mirë.

5.5.2 Vendosja e temperaturës

Temperatura varet nga faktorët e mëposhtëm:
- shpeshtësia e hapjes së derës
- kohëzgjatja e hapjes së derës
- temperatura e dhomës në vendin e instalimit
- lloji, temperatura dhe sasia e ushqimit
Vlera e rekomanduar për vendosjen e temperaturës: 5°C
Temperatura mund të ndryshohet në vazhdimësi. Nëse arrihet
cilësimi 1°C, do të fillohet sërish me 9°C.
u Hapja e funksionit të temperaturës: Shtypni butonin e
vendosjes së ndarjes së ftohjes fig. 11 (3).
 Tek treguesi i temperaturës do të shfaqet duke pulsuar
temperatura e vendosur deri në atë moment.
u Ndryshoni temperaturën në hapa me nga 1°C: Shtypni butonin
e vendosjes për ndarjen e ftohjes fig. 11 (3) aq herë derisa tek
treguesi i temperaturës të shfaqet temperatura që dëshironi.
 Gjatë vendosjes vlera shfaqet duke pulsuar.
 Vendosja e re pranohet rreth 5 sekonda pas shtypjes së fundit
të butonit. Temperatura në hapësirën e brendshme vendoset
ngadalë në vlerën e re.

5.5.3 Ventilatori

Ftohja me qarkullim ajri rekomandohet:
- në temperaturë dhome të lartë (mbi 33°C)
- në lagështi ajri të lartë
Ftohja me qarkullim ajri ka konsum më të lartë të energjisë
elektrike. Për të kursyer energjie, ventilatori ndalon automatikisht
kur hapet dera.
Ndezja e ventilatorit
u Shtypni shpejt butonin Ventilation fig. 11 (2).
 Në ekran do të shfaqet simboli Ventilation fig. 11 (15).
 Ventilatori është aktiv. Në disa pajisje, ventilatori ndizet vetëm
kur kompresori është duke punuar.
Fikja e ventilatorit
u Shtypni shpejt butonin Ventilation fig. 11 (2).
 Simboli Ventilation fig. 11 (15) fiket.
 Ventilatori fiket.

5.5.4 Raftet mbajtëse

5.5 Ndarja e ftohjes

Zhvendosja ose heqja e rafteve mbajtëse
Fig. 6
u Për të hequr plotësisht raftet mbajtëse, ndiqni radhën e
veprimeve të treguara.
u Futini raftet mbajtëse me një kënd pjerrësie prapa, të ngritur
për lart.

5.5.1 Ftohja e ushqimeve

Heqja e rafteve të derës
Fig. 7
u Hiqini raftet siç tregohet në figurë.

Nëpërmjet qarkullimit natyror të ajrit në ndarjen e ftohjes krijohen
zona me temperatura të ndryshme. Zona më e ftohtë është ajo
direkt mbi sirtarët e perimeve dhe në faqen e pasme. Zona më
e ngrohtë është ajo në pjesën e përparme lart dhe te dera.
Udhëzim
Konsumi i energjisë rritet dhe performanca e ftohjes zvogëlohet
kur qarkullimi i ajrit nuk mjafton.
u Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit.

u Ruani në zonën më të ftohtë ushqimet që prishen lehtë, si
ushqimet e gatshme, produktet e mishit dhe sallamet. Në
pjesën e sipërme dhe te dera vendosni gjalpin dhe konservat.
(shihni seksionin "Pajisja në një vështrim të shpejtë")
u Për paketim përdorni enë plastike, metalike, alumini dhe qelqi
dhe fletë mbështjellëse për mbajtje freskët.
u Mishin ose peshkun e pagatuar vendoseni gjithmonë në
ruajtje në enë të pastra dhe të mbyllura në raftin më të
poshtëm të zonës së ftohjes, në mënyrë që të mos preken
ushqimet e tjera ose që të mos pikohet sipër tyre.
u	
Ushqimet që marrin ose lëshojnë aroma ose shije të lehta dhe
lëngjet ruajini gjithmonë në enë të mbyllura ose të mbuluara.
u	
Sipërfaqen e përparme të bazamentit të ndarjes së ftohjes
përdoreni vetëm për vendosjen afatshkurtër të ushqimit për
ftohjes, p.sh. gjatë riorganizimit ose ndarjes. Gjithsesi, mos
i lini aty ushqimet për ftohje, sepse përndryshe ato mund të
* Në varësi nga modeli dhe pajisja

5.5.5 Raftet e derës

5.6 Ndarja e ngrirjes

Në ndarjen e ngrirjes mund të ruani ushqime të ngrira dhe artikuj për
ngrirje, të përgatitni kuba akulli dhe të ngrini ushqime të freskëta.

5.6.1 Ngrirja e ushqimeve

Ju mund të ngrini maksimumi aq kilogramë ushqime të freskëta
brenda 24 orëve sa tregohet në etiketën e parametrave (shihni
seksionin "Pajisja në një vështrim të shpejtë"), në pjesën
"Kapaciteti i ngrirjes . kg/24h".
Sirtarët mund të ngarkohen në çdo rast maksimumi me 20 kg
produkte për ngrirje.

VINI RE

Rrezik lëndimi nga thyerja e qelqit!
Shishet dhe kanaçet me pije mund të plasin nga ngrirja.
Kjo vlen në mënyrë të veçantë për pijet që përmbajnë gaz
karbonik.
u Mos i ngrini shishet dhe kanaçet me pije!
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Mirëmbajtja
Me qëllim që ushqimi të ftohet shpejt deri në brendësi, mos
tejkaloni sasitë e mëposhtme për çdo paketim:
- Fruta, perime, deri në 1 kg
- Mish, deri në 2,5 kg
u Paketoni ushqimet të ndara në porcione me qeska për ngrirje,
enë të ripërdorshme plastike, metalike ose alumini.

5.6.2 Kohët e ruajtjes

Vlerat orientuese për ruajtjen e ushqimeve të ndryshme në
ndarjen e ngrirjes:
Akullore

2 deri në 6 muaj

Bukë, produkte brumi për pjekje

2 deri në 6 muaj

Sallame, proshuta

2 deri në 6 muaj

Mish i egër, mish derri

6 deri në 10 muaj

Peshk, pa yndyrë

6 deri në 12 muaj

Peshk, me yndyrë

Djathë

Shpendë, mish gjedhi
Perime, fruta

2 deri në 6 muaj

2 deri në 6 muaj

6 deri në 12 muaj

6 deri në 12 muaj

Kohët e treguara të ruajtjes janë vlera orientuese.

5.6.3 Shkrirja e ushqimeve

- në ndarjen e ftohjes
- në mikrovalë
- në furrë/sobë me ajër të nxehtë
- në temperaturë ambienti
u Nxirrni vetëm aq ushqim sa ju nevojitet.
Përpunoni ushqimet e ngrira sa më shpejt të jetë e mundur.
u Ngrijini sërish ushqimet e shkrira vetëm në raste të veçanta.

5.6.4 Vendosja e temperaturës

Vlera e rekomanduar për vendosjen e temperaturës: -18°C
Temperatura mund të ndryshohet në vazhdimësi. Nëse arrihet
cilësimi -26°C, do të fillohet sërish me -16°C.
u Hapja e funksionit të temperaturës: Shtypni butonin e
vendosjes së ndarjes së ngrirjes fig. 11 (6).
 Tek treguesi i temperaturës pulson temperatura aktuale.
u Shtypni butonin e vendosjes për ndarjen e ngrirjes fig. 11 (6)
aq herë derisa të shfaqet temperatura që dëshironi.

5.6.5 SuperFrost

Me këtë funksion ju mund të ngrini shpejt ushqimet e
freskëta deri në brendësi. Pajisja punon me kapacitetin maksimale
të ftohjes dhe si rezultat zhurma e agregatit të ftohjes mund të jetë
përkohësisht më e lartë.
Ju mund të ngrini maksimumi aq kilogramë ushqime të freskëta brenda
24 orëve sa tregohet në etiketën e parametrave, në pjesën "Kapaciteti
i ngrirjes . kg/24h". Sasia maksimale e artikujve për ngrirje ndryshon në
varësi të modelit dhe klasës së klimës. Në varësi nga sasia e ushqimit të
freskët që duhet ngrirë, duhet ta ndizni funksionin "SuperFrost" përpara
kohe. Paketoni ushqimin dhe vendoseni mundësisht me sipërfaqe sa
më të madhe. Mos lejoni kontaktin e ushqimeve për ngrirje me produktet
tashmë të ngrira, për të shmangur shkrirjen e këtyre të fundit.
Funksionin "SuperFrost" nuk duhet ta ndizni në rastet e mëposhtme:
- kur futni produkte tashmë të ngrira
- kur ngrini çdo ditë deri në rreth 2 kg ushqime të freskëta
Ngrirja me "SuperFrost"
u Shtypni shpejt butonin "SuperFrost" fig. 11 (7).
 Në ekran do të shfaqet simboli "SuperFrost" fig. 11 (10).
 Temperatura e ngrirjes ulet, pajisja punon me kapacitetin
më të madh të mundshëm të ftohjes.
Udhëzim
u Kur shtypet butoni "SuperFrost", për shkak të vonesës së
integruar të ndezjes, mund të ndodhë një vonesë deri në 8
minuta në ndezjen e kompresorit. Kjo vonesë në ndezje rrit
jetëgjatësinë e kompresorit.
Për një sasi të vogël të artikujve për ngrirje:
u pritni rreth 6 orë.
u Vendosni ushqimet e paketuara në sirtarin e poshtëm. Për
8

sasinë maksimale të artikujve për ngrirje (shihni etiketën e
parametrave)
u pritni rreth 24 orë.
u Hiqni sirtarin më të poshtëm dhe vendosini ushqimet direkt në
pajisje, në mënyrë që të kenë kontakt me bazamentin ose me
faqet anësore.
 "SuperFrost" fiket automatikisht maksimumi pas rreth 65 orësh.
 Simboli "SuperFrost" fig. 11 (10) fiket kur procesi i ngrirjes ka
përfunduar.
u Vendosni ushqimet në sirtar dhe futeni atë përsëri në vend
 Pajisja vazhdon të punojë më tej me operimin normal që
kursen energji.

5.6.6 Sirtarët

Udhëzim
Konsumi i energjisë rritet dhe performanca e ftohjes zvogëlohet
kur qarkullimi i ajrit nuk mjafton.
Në pajisjet me "NoFrost":
u Lëreni të vendosur në pajisje sirtarin më të poshtëm!
u Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit brenda në faqen e pasme!

u Hiqni sirtarët siç tregohet në fig. 5.

5.6.7 VarioSpace

Fig. 3
Ju mund t'i hiqni sirtarët. Në këtë mënyrë krijoni vend për artikuj
të mëdhenj për ngrirje. Shpendët, mishi, kafshët e egra të gjahut
dhe produktet e larta për pjekje mund të ngrihen të plota dhe të
përgatiten më pas si të tilla.
u Sirtarët mund të ngarkohen në çdo rast maksimumi me 20 kg
produkte për ngrirje.

6 Mirëmbajtja

6.1 Shkrirja me "NoFrost"

Sistemi "NoFrost" e shkrin vetë automatikisht pajisjen.
Ndarja e ftohjes:
Uji i shkrirjes avullon nga nxehtësia e kompresorit.
Pikat e ujit në faqen e pasme kushtëzohen nga funksionimi dhe
janë plotësisht normale.
u Pastroni rregullisht vrimën e shkarkimit, në mënyrë që të
rrjedhë uji i shkrirjes. (shihni seksionin 6.2 Pastrimi i pajisjes)
Ndarja e ngrirjes:
Lagështia precipiton vetë mbi serpentinë, shkrihet dhe avullon në
mënyrë periodike.
u Pajisja nuk duhet shkrirë manualisht.

6.2 Pastrimi i pajisjes
Pastroni rregullisht pajisjen.

PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga avulli i nxehtë!
Avulli i nxehtë mund të shkaktojë djegie dhe të dëmtojë
sipërfaqet.
u Mos përdorni asnjë pajisje pastrimi me avull!

KUJDES

Pastrimi i gabuar dëmton pajisjen!
u Mos përdorni detergjente pastrimi në formë të përqendruar.
u	Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërvishtës ose lesh teli
metalik.
u Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që
përmban rërë, klorur ose acid.
u Mos përdorni tretës kimikë për pastrim.
u Mos dëmtoni ose mos hiqni etiketën e parametrave në brendësi
të pajisjes. Ajo është e rëndësishme për kujdesin për klientin.
u Mos zhvishni, mos përthyeni ose mëso dëmtoni asnjë kabllo
apo ndonjë pjesë tjetër.
u Mos lejoni futjen e ujit të pastrimit në ullukun e shkarkimit, në
rrjetën e ajrimit dhe në pjesët elektrike.
u Përdorni një leckë pastrimi të butë dhe detergjent pastrues të
përgjithshëm me vlerë pH neutrale.

* Në varësi nga modeli dhe pajisja

u Në brendësi të pajisjes përdorni vetëm pastrues dhe produkte
kujdesi jo të dëmshme për ushqimet.
u Zbrazni pajisjen.
u Hiqni spinën elektrike nga priza.

u Sipërfaqet e jashtme dhe të brendshme plastike

dhe pjesët përshtatëse pastrojini me dorë me ujë të vakët
dhe me pak detergjent enësh.
u Sipërfaqet anësore të lyera fshijini vetëm me një
leckë të pastër të butë. Në rast ndotjeje të fortë,
përdorni ujë të vakët me pastrues neutral.
u Sipërfaqet e lyera të derës fshijini vetëm me një leckë të
pastër të butë. Në rast ndotjeje të fortë, përdorni pak ujë ose
pastrues neutral. Si opsion, mund të përdoret edhe një leckë
me mikrofibra.
u Dyert prej inoksi janë trajtuar me veshje sipërfaqësore të
cilësisë së lartë.
Produktet e kujdesit për inoks gërryejnë sipërfaqet.
u Pastrimi i vrimës së shkarkimit fig. 8: Hiqni papastërtitë e
grumbulluara me një mjet ndihmës të hollë, p.sh. shkop me pambuk.
Pas pastrimit:
u Thani pajisjen dhe pjesët përshtatëse duke i fërkuar.
u Lidhni sërish pajisjen dhe ndizeni.
u Ndizni funksionin "SuperFrost" (shihni seksionin 5.6.4 Vendosja e temperaturës).
Kur temperatura të jetë mjaftueshëm e ftohtë:
u Futni sërish ushqimet brenda.

6.3 Kujdesi për klientin

Fig. 12
Fillimisht provoni nëse mund ta eliminoni vetë defektin. (shihni
seksionin Problemet). Nëse nuk ia dilni dot, kontaktoni me
kujdesin për klientin. Adresën e gjeni në listën bashkëlidhur të
pikave të kujdesit për klientin.

PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga riparimi jo profesional i pajisjes!
u Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje dhe në kordonin e lidhjes
elektrike, të cilat nuk përmenden në mënyrë specifike (shihni
seksionin "Mirëmbajtja"), duhen kryer vetëm nga kujdesi për klientin.
u Në etiketën e parametrave lexoni emërtimin e pajisjes fig. 12
(1), nr. e shërbimit fig. 12 (2) dhe nr. e serisë fig. 12 (3). Etiketa e
parametrave ndodhet në anën e brendshme majtas të pajisjes.
u Njoftoni kujdesin për klientin dhe tregojini atij emërtimin e
pajisjes fig. 12 (1), nr. e shërbimit fig. 12 (2) dhe nr. e serisë fig.
12 (3).
 Kjo bën të mundur një shërbim të shpejtë dhe të fokusuar.
u Mbajeni pajisjen të mbyllur deri sa të vijë kujdesi për klientin.
 Ushqimet qëndrojnë të freskëta për kohë më të gjatë.
u Hiqni spinën elektrike nga priza (mos e tërhiqni nga kordoni)
ose fikni siguresën.

7 Problemet

Pajisja juaj është projektuar dhe prodhuar në mënyrë të tillë që të
garantohet siguria e funksionimit dhe jetëgjatësia e madhe. Por
megjithatë kur gjatë përdorimit shfaqet një problem, verifikoni nëse
problemi është shkaktuar si rezultat i një gabimi në përdorim. Në
këtë rast, duhet të merrni në konsideratë kostot e riparimit, edhe
gjatë periudhës së garancisë.

Zhurmat normale në pajisje:

Zhurma e motorit nga kompresorët me përshtatje të shpejtësisë.
Një zhurmë qarkullimi dhe gurgullime nga gazi ftohës që
qarkullon në qarkun e ftohjes.
Një kërcitje e lehtë, kur agregati i ftohjes (motori) ndizet ose
fiket automatikisht.
Zhurmë qarkullimi afatshkurtër, paksa më e lartë:
- kur ndizet motori, kur "SuperFrost" është i aktivizuar, kur
* Në varësi nga modeli dhe pajisja

Problemet

futen ushqime të freskëta ose pasi dera qëndron hapur gjatë,
kapaciteti i ftohjes rritet automatikisht.
- temperatura e lartë e ambientit (shihni sek. 1.2 Fusha e
përdorimit e pajisjes.)
Gumëzhimë e thellë - zhurma e qarkullimit të ajrit të
ventilatorit.
Kompresori që punon për kohë të gjatë:
- kur nevoja për ftohje është e ulët, ai kalon në shpejtësi të ulët
për të kursyer energji.
- është aktivizuar "SuperFrost".
Një tregues LED prapa poshtë në pajisje (te kompresori)
pulson rregullisht çdo 15 sekonda*.
- Inverteri është i pajisur me një tregues LED të diagnostikimit të
gabimeve. Pulsimi është normal.
Sipërfaqe e jashtme e ngrohtë. Ngrohtësia e qarkullimit të
ftohjes përdoret për mënjanimin e ujit të kondensimit.

Problemet që mund t'i eliminoni vetë:

Pajisja nuk punon:
- Pajisja nuk është e ndezur.
u Futni si duhet spinën elektrike në prizë, kontrolloni siguresën
Zhurma nga dridhjet, kur pajisja nuk qëndron e fiksuar mbi
dysheme.
u Niveloni pajisjen nëpërmjet këmbëve me rregullim.
Temperatura nuk është mjaftueshëm e ftohtë:
- Dera e pajisjes nuk është mbyllur mirë.
u Mbyllni derën e pajisjes.
- Qarkullimi i ajrit dhe ajrimi nuk është i mjaftueshëm.
u Mbani të lirë dhe pastroni rrjetën e ajrimit.
- Temperatura e lartë e ambientit
u shihni seksionin 1.2 Fusha e përdorimit e pajisjes.
- Është futur sasi shumë e madhe ushqimi të freskët pa
funksionin "SuperFrost".
u shihni seksionin 5.6.4 Vendosja e temperaturës
- Pajisja është hapur shumë shpesh ose për kohë të gjatë.
u Pritni për të parë nëse temperatura e kërkuar do të rivendoset
vetvetiu. Nëse jo, kontaktoni me kujdesin për klientin (shihni
seksioni Mirëmbajtja).
- Temperatura është vendosur gabim.
u Vendoseni atë më të ftohtë dhe kontrollojeni pas 24 orësh.
- Pajisja është shumë pranë një burimi nxehtësie.
u Ndryshoni vendin e pajisjes ose të burimit të nxehtësisë.
Ndriçimi i brendshëm nuk ndizet.
- Pajisja nuk është e ndezur.
u Ndizni pajisjen.
- Dera është mbajtur hapur më gjatë se 15 min.
u Ndriçimi i brendshëm fiket automatikisht pas 15 minutash kur
dera e pajisjes është e hapur.
Formimi i akullit ose i ujit të kondensimit.
- Guarnicioni i derës mund të ketë dalë nga kanali.
u Kontrolloni guarnicionin e derës.

Kontaktoni me kujdesin për klientin në rastin
e problemeve të mëposhtme:

- Guarnicioni i derës është me defekt ose duhet ndërruar për
arsye të tjera. Guarnicioni i derës është i ndërrueshëm.
- Tek treguesi i temperaturës shfaqet "DEMO".
- Ndriçimi LED ka defekt ose kapaku i tij është dëmtuar.

PARALAJMËRIMET:

Rrezik lëndimi nga goditja elektrike!
Nën kapak ndodhen pjesë që përçojnë energji elektrike.
• Ndriçimi i brendshëm LED duhet ndërruar ose riparuar vetëm
nga kujdesi për klientin ose nga staf teknik i trajnuar për këtë
qëllim.
Rrezik lëndimi nga llambat LED!
Intensiteti i dritës i ndriçuesit LED i përkon klasës së rrezikut
RG 2.
Kur kapaku është me defekt:
• Mos shikoni drejtpërdrejt ndriçuesin nga afër me lente optike.
Mund të dëmtoni sytë si rezultat i këtij veprimi.
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Hedhja e pajisjes
8 Nxjerrja jashtë pune
8.1 Fikja e pajisjes

Udhëzim
u Për të fikur të gjithë pajisjen, duhet që të fiket vetëm ndarja
e ngrirjes. Nga kjo, ndarja e ftohjes do të fiket automatikisht
bashkë me të.

8.1.1 Fikja e ndarjes së ngrirjes

u Mbani shtypur butonin "On/Off" të ndarjes së ngrirjes fig. 11 (9) të paktën për 3s.
 Treguesit e temperaturës fiken. E gjithë pajisja është e fikur.

8.1.2 Fikja e ndarjes së ftohjes

u Mbani shtypur butonin "On/Off" të ndarjes së ftohjes fig. 11 (1)
të paktën për 3s.
 Ndriçimi i brendshëm fiket.
 Treguesi i temperaturës i ndarjes së ftohjes është i fikur.
Udhëzim
u Kur duhet fikur vetëm ndarja e ftohjes, për shembull për
periudhën e pushimeve, mbani gjithmonë parasysh që: treguesi
i temperaturës për ndarjen e ngrirjes duhet të jetë i ndezur.

8.2 Nxjerrja jashtë pune

Zbrazni pajisjen.
Fikni pajisjen (shihni seksionin Nxjerrja jashtë pune).
Hiqni spinën elektrike.
Pastroni pajisjen (shihni seksionin 6.2 Pastrimi i pajisjes).
u Lëreni derën hapur që të mos krijohen erëra të këqija.

u
u
u
u

9 Hedhja e pajisjes

Pajisja përmban ende materiale të vlefshme dhe duhet
dërguar në grumbullimin e veçuar, i ndryshëm nga
mbetjet e paklasifikuara shtëpiake. Hedhja e pajisjeve
të nxjerra jashtë
përdorimit duhet kryer në mënyrë të rregullt dhe
profesionale, në përputhje me ligjet dhe rregulloret e zbatueshme
lokale.
Mos dëmtoni qarkun e gazit ftohës gjatë transportit të hedhjes së
pajisjes së nxjerrë jashtë përdorimit, në mënyrë që gazi ftohës
(shihni specifikimet në etiketën e parametrave) dhe vaji të mos
derdhen në mënyrë të pakontrolluar.
Bërja e papërdorshme e pajisjes:
u Hiqni spinën elektrike nga priza.
u Pritni kordonin e lidhjes elektrike.
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* Në varësi nga modeli dhe pajisja
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