
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБАMK

1. Брава
2. Сигурносно затварање (каде што е предвидено)
3. Заштитна облога 
4. Затварач на каналот за водата на одмрзнување (каде

што е предвидено)
5. Контролна табла
6. Корпа (каде е предвидена)
7. Кондензатор (поставен назад)

ПОСТАВУВАЊЕ
• Погледаjтего поглавjето “ПРЕД ДА СЕ КОРИСТИ

ПРОИЗВОДОТ”.
• Извадете го производот од амбалажата.
• Одстранете ги 4-те одлаечувачи кои се поствени

помеѓу вратата и производот.

• Уверете се дека затварачот на каналот за водата од
одмрзнувањето (каде тоа е предвидено) е правилно
поставен (4).

• За да се достигнат наjдоброто функцинирање и за да се
избегнат штети кои може да произлезат кога ќе се
отвори вратата на производот, оставете раздалечина од
наjмалку 7 см од задниот sид и простор од 7 см од секоjа
страна.

• Поставете ги додатните делови (каде што е предвидено)

1. Термостатот: ја дозволува регулацијата на внатрешната
температура на производот. 

2. Црвена контролна лампичка (каде што е предвидено):
кога ќе се запали, означува дека внатрешната
температура на производот сеуште не е доволно ниска.

3. Зелена контролна лампичка (каде што е предвидено):
кога е запалена, означува дека производот работи.

4. Жолта контролна лампичка (каде е предвидена): кога
е запалена, означува дека функциjата на брзо
замрзнување е активирана.

5. Копче за брзо замрзнување (каде што е предвидено):
jа пали/гаси функциjата за брзо замрзнување.

Програмирањето на контролната табла може да варира
зависно од моделот.

Ставање во функциjа на производот
• Температурата на производот веќе е претходно

регулирана во фабриката за да работи на
предодредената температура од -18°C.

• Втикнете го производот во струjа.
• Се пали зелената лампичка (каде што е предвидено)
• Се активира исто така и црвената лампичка (каде што е

предвидено), бидеjки во внатрешноста на производот не
е уште достигната доволно ниска температура за да се
внесе храната. Таа лампичка обично се гаси во
временски род од наредните шест саати по
вклучувањето.

• По уклучувањето на производот во струjа и по
достигнувањето на правилната температура (за тоа е
потребен окулу еден час, а за времетраењето на оваа
фаза вратата не се отвара), проверете да ли е исклучена
функциjата на брзо замрзнување (жолтата лампичка,
каде што е предвидено, е изгасена).

• Вметнете jа храната само кога црвената лампичка (каде
што е предвидено) ќе се изгаси.

• Бидеjки заштитната облога e непропустлива, не е можно
да се отвори вратата на производот одма по неjзиното
затварање. Потребно е да се почека неколку минути пред
да се повторно отвори вратата на производот.

Поставува ње на температурата
Одберете jа правилната температура сo помош на
термостатот. За да се регулира температурата на
производот, следете ги следниве инструкции 
• Завртете jа рачката на термостатот на позициjата 1 ако

сакате да добиете една помалку ладна температура на
сoчувување на храната.

• Завртете jа рачката на термостатот на позициjата 6/
ако сакате да добиете една повеќе ладна температура
на сoчувување на храната.

• Во случаj на мала оптеретеност, односно кога тежината е
поставена под нивото на симболот "е" коj се наоґа во
внатрешноста на производот (каде што е предвидено), се
препорачува да го регулирате термостатот на пониските
позиции (на позициjата "е" кога е покжано на скалата за
регулациjа на термостатот).

CO Small

Климатска Класа
Темп. на

Сред. (°C) 
Темп. на
Сред. (°F) 

SN Од 10 до 32 Од 50 до 90 
N Од 16 до 32 Од 61 до 90 
ST Од 16 до 38 Од 61 до 100 
T Од 16 до 43 Од 61 до 110 



УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
ПРЕД ДА СЕ УПОТРЕБУВА ПРОИЗВОДОТ 
Производот коj сте го купиле може да се користи
исклучиво за домашна употреба и за сoчувување на
замрзната храна, за замрзнување на свежа храна и за
правење на лед.
Поставање во земjа на струjата на производот е
обавезна по закон. Производителот jа отфрлува било
коjа одговорност за евентуални штети коj може да
бидат предизвикани на луґе, животни или работи
поради непочитувањето на прикажаните одредби.
1. По одстранувањето на амбалажата на производот,

потребно е да проверите дека истиот не е оштетен и
дека вратата совршено се затвара и дека
обложливата трака не се деформирала. Можните
штети мора да бидат приjавени на продавачот во рок
од 24 саати од доставата на производот. 

2. Ви советуваме да почекате наjмалку два саати пред
да го вклучите производот, за да дадете време на

оптекот на замрзувачот да jа достигне оптималниот
ниво на работа.

3. Проверете дека вклучувањето и споjувањето на
производот се направени од страна на квалифицирано
техничко лице по одредбите на производителот и во
согласност сo локалните сигурносни закони.

4. Исчистете jа внатрешноста на производот пред да го
употребите.

• Пред да го споите производот сo електричниот систем,
проверете дека волтажата одговара на одредбите кои
се наоґаат на плочката so редниот броj коjа се наоґа
на задната страна на производот.

• Електричните споеви мора да бидат во согласност
сo локалните закони.

ЗАМРЗНУВАЊЕ  НА ХРАНА
Припрема за замрзнување на свежа храна
• Обвиjте jа и затворете jа свежата храна коjа може да

се замрзне во: фолиjа од алуминиj, безбоjна пластична
фолиja, непропусливи пластични кесички,
полиетиленски садови co покрив, само ако се
направени за замрзнуваве на храна.

• Храната требе да биде свежа, дозреана и од наjдобар
квалитет.

• Свеже овошjе и домати мора да бидат замрзнати во
наjкраток можен рок одма по убирањето, за да се
задржат непроменети хранливите супстанци, целоста,
боjата и вкусот на истата храна.

• Оставете jа секогаш топлата храна да се олади пред
да jа ставете во производот.

Замрзнување на свежа храна
• Поставете jа храната коjа требе да jа замрзнете во

изравен контакт сo вертикалните sидови на
производот:
A) - храна коjа требе да jа замрзнете 
B) - замрзнатата веќе храна 

• Избегаваjте да jа ставате храната коjа требе да jа

замрзнете во изравен контакт
сo веќе замрзнатата храна.

• За да се добие подобро и
побрзо замрзнуваве,
поделете jа храната во мали
порции; оваа постапка ќе
биде потребна и во моментот
на употребата на веќе
замрзнатата храна.

1. Наjмалку 24 часа пред да го
започнете замрзнувавето на
свежата храна, притиснете го
копчето за брзо замрзнуваве.
За моделите на производ коj
го немаат тоа копче,
поставете го термостатот на
позициjата .

2. Поставете jа храната коjа требе да jа замрзнете и
држете jа затворена вратата на производот 24 часа.
Кога ќе помине тоа време, исклучете jа функциjата на
брзо замрзнуваве (каде што е предвидено).

СОЧУВУВАЊЕ НА ХРАНАТА 
Погледаjте jа табличката на производот (каде што е
предвидено).
Класификациjа на
замрзнатата храна 
Преместете jа и
класифицираjте jа
замрзнатата храна;
потребно е да го означете
датумот на сoчувување на
храната на амбалажата,
за да jа осигурате
употребата на истата пред истекот на рокот на траење.
Совети за сoчувување на замрзнатата храна 
Во мигот на купување на замрзната храна, осигураjте се
дека:
• Амбалажата на производот е цела и неоштетена,

бидеjки храна коjа се наоґа во оштетена амбалажа
може да се расипи. Ако амбалажата е надуена или ако
има влажни дамки, значи дека производот не бил
сoчуван во наjдобри можни услови и може да дошло
до почеток на одмрзнуваве.

• Купуваjте jа замрзнатата храна како последна во
дуќан и употребуваjте ги термичките кеси за пренос на
истата.

• Кога ќе доjдете дома, ставете jа веднаш замрзнатата
храна во производот.

• Избегнете ги или поставете ги на минимум промените
на температура. Почитувазте го рокот на траење коj
се наоґа на амбалажата.

• Пратете ги секогаш инструкциите за сoчувување на
замрзнатата храна коj се наоґаат на амбалажата.

Белешка: Конзумираjте jа веднаш резмрзнатата или полу-
размрзнатата храна. Немоjте повторно да jа замрзнувате
размрзнатата храна, освен во случаj во коj истата храна
не биде употребена за да се приготви jадење кое се вари.
После варењето, храната може повторно да се замрзне.
Во случаj на прекин на доводот на струjа во долго
времетраење:
• Не jа отвараjте вратата на производот освен во случаj

да ги поставете ладилните акумулатори (каде што е
предвидено) над замрзнатата храна од десната и левата
страна на производот. На овоj начин, ќе биде можно да
се забавни брзината на растот на температурата.

ХРАНАМЕСЕЦИ



УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
МЕРКИ И СОВЕТИ
• По монтажата, уверете се дека апаратот не стои врз

кабелот за струја.
• Не чувајте во уредот стаклени садови со течност бидејќи тие

може да пукнат.
• Не јадете ги коцките мраз или сладоледите на стапче

директно по вадење од апаратот бидејќи може да
предизвикаат смрзнатини.

• Пред да се изведуваат какви било работи на одржување и
чистење, извлечете го штекерот од апаратот или прекинете
го доводот на струја. 

• За да избегнете зголемена потрошувачка на струја, не
монтирајте го апаратот на места кои се изложени на директна
сончева светлина или во близина на извори на топлина.

• Не чувајте или користете нафта или други запаливи гасови
или течности во близината на овој или на кој било друг
апарат. Испарувањата може да предизвикаат опасност од
пожар или експлозија.

• Монтирајте и нивелирајте го апаратот на под што е доволно
цврст да ја издржи неговата тежина и на место што одговара
на неговата големина и намена. 

• Монтирајте го уредот во сува и добро проветрена просторија.
Апаратот е наменет да работи во специфичен температурен
опсег, во зависност од климатската класа, наведена на
типската плочка на задниот дел од производот. Апаратот
може да не работи правилно доколку долго време го оставите
на температура што е надвор од наведениот опсег. 

• Се препорачува да го оставате апаратот вклучен, па дури и
кога е празен на пократки периоди.

• Внимавајте да не го оштетите подот (пр. паркетот) при
поместување на апаратот. За полесно преместување се
препорачува прво да го испразните, ако е можно. 

• Не користете механички уреди или какви било други средства
за забрзување на процесот на одмрзнување, освен оние
препорачани од производителот.

• Не користете електрични уреди во внатрешноста на уредот,
освен ако тоа не го препорачува производителот. 

• Овој апарат не е наменет да го користат лица (вклучувајќи
ги и децата) со намалени физички, сензорни или ментални
способности, или лица без искуство и знаење, освен ако
лицето кое е одговорно за нивната безбедност не ги
надгледува или не ги упати во користењето на апаратот.

• Не дозволувајте им на децата да се играат или да се
кријат во уредот. Постои опасност да се заклучат и да се
задушат.

• Кабелот за струја смее да го заменува само овластено
лице.

• Не употребувајте кабли за продолжување или
повеќекратни адаптери.

• Во секое време мора да биде овозможено исклучувањето
на уредот од напојувањето со извлекување на штекерот
или со двополен прекинувач, монтиран пред линијата на
приклучокот.

• Проверете дали напонот наведен на типската плочка
одговара на напонот во Вашиот дом.

• Не голтајте ја течноста (не е отровна) од пакувањата за
ладење (доколку ги има).

• Ограничете го бројот на отворања на вратата на апаратот.

ОДМРЗНУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДОТ 
Препорачуваме де се врши одмрзнувавето кога дебелината на
ледот коj се создадува на sидовите ќе достигне 5-6 милиметри.
• Исклучете го производот од

електричната мрежа.
• Осдтранете jа храната од

производот, увиjте jа во неколку
новински листа и ставете jа на
мошне ладно место или во
термичка кеса.

• Оставете jа отворена вратата на
производот.

• Одстранете го внатрешниот капак
на одтекот за вода (каде што е
предвидено).

• Одстранете го надворешниот
капак на одтекот за вода (каде
што е предвидено) и поставете го како што е прикажано на
сликата.

• Поставете еден съд под одекот за вода за да jа соберете
преостанатата вода. Каде што е предвидено, користете го
разделникот.

• Одмрзнувавето може да биде забрзано сo помош на употреба
на една четка за да се поспеши одлепувавето на мразот од
sидовите на производот.

• Одстранете го мразот од дното на производот.
• За да се избегнат непоправливи штети на ќелиjата, не

користете оштри или сечиви метални алатки за да го
одстранете мразот.

• Не користете абразивни продукти и не jа загреваjте
ќелиjата  на непридоден начин.

• Избришете jа добро внатрешноста на производот. 
• По завршување на одмрзнувавето, ставете го повторно

капакот во одреденото седиште.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ
• Одстранате го мразот коj се ствара на горната страна

(погледаjте го делот на Водич на Барање на Неправилности).
• По одмрзнувањето, очистете jа внатрешноста сo еден влажen

сунґер сo млака вода и/или неутрален детергент.
• Очистете jа страничната вентилационата решетка (каде што е

предвидено).
• Одстранете jа прашината од кондензаторот коj се наоґа на

задната страна на производот.
Пред да превземете чекори за одржувањето на производот,
извадете го утикачот од утичницата на струjа. Немоjте да
користете креми или абразивни шапки ниту одстранувачи на
дамки (на пр. ацетон, триелин) за да го чистете производот.
За да го осигурате потполното работење на производот, се
препорачува да се извршат операциите на чистење и на
одржуваве на производот наjмалку еднаш во годината.

ЗАМЕНА НА ЛАМПИЧКАТА НА СВЕТИЛКАТА ОД ВРАТАТА
(КАДЕ ШТО Е ПРЕДВИДЕНО)
• Исклучете го производот од електричната мрежа.
• Извадете го замагленото стакло на светилката, пратеjки ги

препораките од сликата по означената секвенца.
• Одвртете jа лампичката и заменете jа

сo една нова сo иста волтажа и вати.
• Вратете го назад замагленото стакло

и повторно вклучете го производот
во електричната мрежа.

ВОДИЧ ЗА ПРОНАJДУВАЊЕ НА
ДЕФЕКТИ 

1. Црвената лампичка останува уклучена.
• Дошло до прекин на доток на струjата?
• Започнала да функционира операциjата на одмрзнување?
• Вратата на производот е добро затворена?
• Производот е поставен близу до некоj извор на топлина?
• Термостатот е во правилна позициjа?
• Вентилационата решетка и кондензаторот се чисти?
2. Производот е превише бучeн.
• Производот е поставен во потполно хоризонтална позициjа?
• Производот е во контакт со некоj мебел или предмети кои

можат да предизвикаат вибрации?
• Да ли е одстранета амбалажата на долниот дел на

производот?
Белешка: еден тивок шум коj е створен од циркулациjата на



УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
ладилниот гас, и по завршувањето на работењето на
компресорот, требе да се смета коако потполно нормално.
3. Зелената лампичка (каде што е предвидено) е исклучена и
производот не работи.
• Дошло до прекин на доток на струjата?
• Да ли утикачот е добро вклучen во утичницата на струjа?
• Електричниот кабел е целосен?
4. Зелената лампичка (каде што е предвидено) е исклучена и
производот работи.
• Зелената лампичка е расипана. Побараjте го Сервисот за

замена.
5. Компресорот работи котинуирано.
• Да ли во производот е ставена топла храна?
• Да ли вратата на производот била оставена отворена за еден

подолг период?
• Да ли е производот поставен во некоjа превише топла

просториjа или близу до некоj извор на топлина?
• Термостатот е во правилна позициjа?
• Да ли случаjно било притиснато копчето за брзо замрзнување

(каде што е предвидено)?
6. Прекомерно стварање на мраз на горните страни. 
• Да ли се капаците на одводот на водата по одмрзнување

правилно поставени?
• Да ли е вратата на производот добро затворена?
• Да ли е заштитната облога на вратата на производот

оштетена или деформирана? (Погледаjте го поглавjето
“Поставување”)

• Да ли се отстранувани 4  одлаечувачи (Погледаjте го
поглавjето “Поставување”)

7. Стварање на кондензациjа на надворешните страни на
производот.

• Нормално е да се ствара кондензациjа во посебни климатски
состоjби (влажност поголема од 85%) или ако производот е
поставен во влажни и малку проветреани простории. Ова, во
секоj случаj, не допринесува на никакво влошување на
сосотоjбите на производот.

8. Слоjот на мраз коj се наоґа на внатрешните страни на
производот не е еднакомен.
• Тоj феномен требе да се смета како нормален.

СОВЕТИ ЗА СOЧУВУВАЊЕ НА ПРИРОДНАТА ОКОЛИНА
1. Амбалажа 
Материjалот на амбалажата може да се рециклира 100% и
означeн e сo симболот на рециклирање . За рециклирањето,
почитуваjте ги локалните закони. Материjалот на амбалажата,
бидеjки е потенциjален извор на опасност (како што се
пластични кесички, делови од полистирол итн.), мора да се држи
далеку од досег на децата.

2. Одстранување 
Производот е направен со материjали кои можат да се рециклираат .
Овоj производ има дозвола во согласност сo Европската Одредба
2002/96/CE, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Уверуваjќи

се дека од овоj производ се ослободува на правилен начин, корисникот
помага да се превенираат негативните последици за природната
околина и за здравjето.

Симболот на производот или на документациjата коjа го
следи означува дека овоj производ не требе да се смета како
домашeн отпад, туку требе да биде доставен на посебно место
каде што се собираат електрични или електронски апарати за
нивно рециклирање.
Во моментот на одстранувањето, начинете го производот
некористлив така ќе го скинете напоjниот кабел и одстрануваjќи
ги вратите и полиците на начин да децата не можат да влезат на
лесен начин во внатрешноста на производот. 
Осдтранете го производот почитуваќjи ги локалните закони за
рециклирање на отпад. Однесете го производот до некоj
авторизиран центар за собирање; производот не смее да биде
оставен нети за неколку дена, бидеjки представува еден
потенциjален извор на опасност за деца. За повеќе информации
за третманот, враќањето и рециклирањето на овоj производ,
обратете се на локалната компетентна организациjа, услугата на
превземање на домашen отпад  или продавницата каде што бил
купен производот.

Информации:
Овоj производ е без CFC. Ладилниот систем содржи R134a (HFC)
или R600a (HC), погледаjте jа табличката сo реден броj коjа се
наоґа во внатрешноста на апаратот. За апарати сo Изобутан:
изобутанот е еден природен гас без последици за природната
околина, меґутоа е запалив. Затоа е потребно да проверите дека
цевките на ладилниот систем не се оштетени.
Овоj производ би можело да содржи гасови флорурати штетни
за озонот за коj се збори во Протоколот на Киjото; ладилниот гас
се наоґа во еден херметички запечатен систем. Ладилниот гас:
R134a има потенциjал за предизвикување на глобално топлење
(GWP) од 1300.

Изjава на согласност 
• Овоj апарат е наменет за сoчувување на прехрамбени

продукти и изработен е во согласност so одредбите ЕУ No.
1935/2004 

• Овоj апарат е смислен, изработен и се подава во согласност
сo:
- сигурносните обзективи на Одредбата за “Ниска Тензиjа“
2006/95/CE (коjа jа заменува Директивата 73/23/CEE и идните
промени);
- реквизитите на заштита на Одредбата “EMC"2004/108/CE.

• Електричната сигурност на апаратот е гарантирана само во
кога истиот е правилно поврзан сo еден ефикасен систем за
вземлување према законот.

УСЛУГА НА ТЕХНИЧКИ СЕРВИС
Пред да се обратете на Услугата на Техничкиот
Сервис:
1. Проверете да ли е можно сами да ги одстраните

неправилностите.
2. Повторно пуштете го во погон производот за да се

уверите дека неправилноста е елиминирана. Ако
резултатот е негативен исклучете го повторно
производот и повторете jа операциjата по еден час.

3. Ако проблемот не е решен, обратете се на Услугата
на Техничкиот Сервис.

Доjавете:
• тип на кварот, 
• моделот, 
• броjот Service (цифрата коjа се наоґа по зборот

SERVICE на табличката so редниот броj поставена на
задниот дел на производот)

• Вашата целосна адреса, Вашиот телефонски броj и
префиксот.

• Вашиот телефонски броj и префиксот.
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