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HSV 260 W
ÕËÀÄÈËÍÈÊ Ñ ÊÀÌÅÐÀ - ÄÂÅ ÂÐÀÒÈ

HSV 260 W
ÊÎMBINOVANI FRIZIDER

HSV 260 W
ÔÐÈÆÈÄÅÐ ÑÎ ÄÂÅ ÂÐÀÒÈ

HSV 260 W
FRIGORIFERI ME DY DYER

HSV 260 W
DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

BG ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÅÊÑÏËÎÀÒÀÖÈß

CS ÊŒÈÆÈÖÀ ÑÀ ÓÏÓÒÑÒÂÎÌ

ÌÊ ÓÏÀÒÑÒÂÎ ÇÀ ÓÏÎÒÐÅÁÀ

AL MAMUALI INSTRUKSIONEVE

UK INSTRUÑTION BOOKLET
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Óâàæàåìè Êëèåíòè,
Áëàãîäàðèì Âè, ÷å èçáðàõò íàøèÿ ïðîäóêò. Íàäÿâàìå ñå, ÷å òîé ùå
îòãîâîðè íà Âàøèòå èçèñêâàíèÿ.
Âíèìàòåëíî ñëåäâàéòå ïðåïîðúêèòå, èçëîæåíè â òàçè êíèæêà è òàêà
Âàøèÿò óðåä ùå ðàáîòè åôèêàñíî.
Íå ñå êîëåáàéòå äà íè òúðñèòå ïðè íåîáõîäèìîñò. Íèå âèíàãè ùå
áúäåì äî Âàñ, çà äà Âè ñúòðóäíè÷èì ïðè íóæäà è çà äà Âè äàâàìå
ïîëåçíà èíôîðìàöèÿ çà âñè÷êè ïðîäóêòè ñ ìàðêàòà “LINO”.
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Àêñåñîàðè

î îòäåëåíèå
î îòäåëåíèå

åë. êðóøêà

ÈÍÑÒÀËÈÐÀÍÀÒÀ ÏÎÇÈÖÈß
ïîñîêàòà íà îòâàðÿíå íà âðàòàòà

È ÎÒÄÅËÅÍÈÀÒÀ
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øïàêëà.
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Ïðîèçâîäèòåëÿ íå å îòãîâîðåí çà íåïðàâèëíî çàçåìÿâàíå, îïèñàíî â
òàçè êíèæêà.

à
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- Êîãàòî çà ïðúâ ïúò âêëþ÷èòå óðåäà çà äîñòèãàíå íà äîñòàòà÷íî íèâî íà
îõëàæäàíå óðåäà òðÿáâà äà ðàáîòè íåïðåêúñíàòî 24 ÷àñà.
- Ïðåç òîâà âðåìå íå îòâàðÿéòå âðàòàòà ìíîãî ÷åñòî è íå ñëàãàéòå âúòðå
ìíîãî õðàíà.
- Àêî óðåäà ñå èçêëþ÷è îò êëþ÷à èëè öåíòðàëíîòî çàõðàíâàíå òðÿáâà äà
èç÷àêàòå ïîíå 5 ìèíóòè ïðåäè äà ãî âêëþ÷èòå, ñ îãëåä äà íå ñå ïîâðåäè
êîìïðåñîðà.
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ëàâèöà

ëàâèöà

Ïðàâåíå íà ëåäåíè êóï÷åòà;
Ôîðìà çà ëåä;
Íàïúëíåòå ôîðìàòà çà ëåä è ïîñòàâåòå âúâ ôðèçåðíàòà ÷àñò.
Ñëåä ïúëíîòî îáðàçóâàíå íà ëåäà ìîæåòå äà èçâúðòèòå ôîðìàòà
ïî ïîêàçàíèÿ ïîäîëó íà÷èí, çà ïîëó÷àâàíå íà ëåäåíèòå êóï÷åòà.
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ñúäîâå,

Çàìðàçåíèòå
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òàâè÷êà è ñå èçïàðÿâà
òàâè÷êà è îòâîðà çà îòòè÷àíå íà ðàçìðàçåíàòà âîäà òðÿáâà äà
ñ
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Ëåäúò, ñúáðàí âúâ ôðèçåðíàòà ÷àñò òðÿáâà äà áúäå îòñòðàíåí
øïàêëà

ú

ÒÐÀÍÑÏÎÍÒÈÐÀÍÅ È ÏÐÎÌßÍÀ ÍÀ ÈÍÑÒÀËÈÐÀÍÀÒÀ ÏÎÇÈÖÈß

èíñòàëèðàíàòà ïîçèöèÿ
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äàëè;

äàëè;

íàïúëíî,

Îõëàæäàùèÿò

äîðè, êîãàòî êîìïðåñîðà íå ðàáîòè. Íå ñå òðåâîæåòå òúé êàòî òîâà å
äàëè;

äàëè;

îõëàæäàùàòà
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11) ÒÅÐÌÎÑÒÀÒÍÀ ÊÓÒÈß
14) ÐÀÔÒ ÇÀ ÁÓÒÈËÊÈ
15) ÐÀÔÒ ÇÀ ßÉÖÀ

ÔÎÐÌÀ ÇÀ ËÅÄ

16) ÏÎÑÒÀÂÊÀ ÇÀ ßÉÖÀ

3) ÔÐÈÇÅÐÍÀ ËÀÂÈÖÀ
5) ÕËÀÄÈËÍÀ ËÀÂÈÖÀ

17) ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÇÀ ÌÀÑËÎ
È ÑÈÐÅÍÅ

6) ÌÀÃÈ×ÅÑÊÀ ËÀÂÈÖÀ

18) ÊÀÏÀÊ ÇÀ ÌÀÑËÎ È ÑÈÐÅÍÅ
18) ÊËÞ× ÇÀ ËÀÌÏÀÒÀ

7) ÂÚÒÐÅØÍÈ ÓËÅÈ
8) ÍÈÂÅËÈÐÀÙÈ ÊÐÀ×ÅÒÀ
9) ÊÓÒÈß ÇÀ ÇÅËÅÍ×ÈÖÈ

*) ÎÏÖÈß
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CS

Ïîøòîâàíè Êëè¼åíòè,
Õâàëà Âàì øòî ñòå èçàáðàëè íàø ïðîèçâîä
è íàäàìî ñå, äà å îí îäãîâàðàòè Âàøèì çàõòåâèìà.
Ïàæšèâî ïðî÷èòà¼òå ñàâåòå, êî¼è ñó íàâåäåíè
ó îâî¼ êœèæèöè è Âàø àïàðàò å áèòè åôèêàñàí.
Íåìî¼òå ñå êîëåáàòè äà íàñ êîíòàêòèðàòå
ó ñëó÷à¼ó ïîòðåáå. Ìè åìî óâåê áèòè óç Âàñ,
äà Âàì ïîìàæåìî êàäà òî áóäå áèëî íåîïõîäíî
è äà Âàì äà¼åìî êîðèñíå èíôîðìàöè¼å
ó âåçè ñâèõ ïðîèçâîäà ìàðêå LINO
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T¸ nderuar Klient¸,
Ju falenderojm¸ q¸ zgjodh¸t produktet
tona dhe shpresojm¸ se cdo produkt do
t'i p¸rgjigjet k¸rkesave Tuaja.
Ndiqni me v¸mendje rekomandimet, e
pasqyruara n¸ k¸t¸ manual dhe pajisja
juaj do t¸ jet¸ efikase.
Mos hezitoni t¸ na kontaktoni n¸ rast
nevoje. Ne n¸ cdo moment do t¸ gj¸ndemi
pran¸ Jush duke ju ofruar bashk¸punim n¸ rast
nevoje dhe T'ju japim informacionin e nevojsh¸m
p¸r t¸ gjitha produktet e mark¸s LINO.
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PËRMBAJTJA
PJESA 1 : PARA PËRDORIMIT TË PAJISJES
Udhëzime të posaçme
Rekomandime
Instalimi dhe Ndezja e Pajisjes
Para se ta ndizni
PJESA 2 : FUNKSIONET DHE MUNDËSITË E NDRYSHME
Rregullimi i Termostatit
Super Ndërprerësi (Përdoret vetëm Klasa Tropike)
Pajisjet shtesë
PJESA 3 : VENDOSJA E USHQIMIT NË PAJISJE
Dhomëza e Frigoriferit
Dhomëza e Ngrirësit
PJESA 4 : PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA
Shkrirja (Heqja e akullit)
Zëvendësimi i poçës elektrike
PJESA 5 : TRANSPORTIMI DHE NDËRRIMI I POZITËS
INSTALIMIT
Ndërrimi i drejtimit të hapjes së derës
Transportimi dhe ndërrimi i Pozitës së Instalimit
PJESA 6 : PARA SE TA THIRRNI SHËRBIMIN TUAJ PAS
SHITJES
PJESA 7 : PJESËT E PAJISJES DHE DHOMËZAT
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PJESA 1

PARA SE TA PËRDORNI PAJISJEN

AL

Udhëzime mbi sigurinë
Nëse modeli përmban R600a-shikoje pllakëzën metalike nën ftohësin (izobutani ftohës), gaz
natyror që, është shumë i përshtatshëm në ambient por edhe i djegshëm. Kur të transportohet
dhe të instalohet njësia duhet të kushtohet kujdes që asnjëri nga komponentet e qarkut të
ngrirjes të mos dëmtohet. Në rast rreziku shmangeni flakës së pambuluar apo burimeve të
ndezjes dhe ajrosni dhomën në të cilën është vendosur njësia për disa minuta.
! Mos përdorni pajisje mekanike apo mjete tjera artificiale për ta përshpejtuar procesin e
shkrirjes.
! Mos përdorni pajisje elektrike në frigorifer apo dhomëzën e ngrirjes të Pajisjes.
! Nëse kjo pajisje duhet ta zëvendësojë frigoriferin me bravë; thyeje ose hiqe bravën si masë
sigurimi para se të ruani në depo, që t'i mbroni fëmijtë gjatë luajtjes të mos mbyllen brenda.
! Frigoriferët dhe Ngrirësit e vjetër përmbajnë gazra izolimi dhe ftohës, të cilat duhet të
mënjanohen si duhet. Leni largimin e njësisë së vjetër në competence të shërbimit për hedhjen
e plehrave dhe kontaktoni autoritetin tuaj vendor apo tregtarin tuaj nëse ju keni ndonjë pyetje.
Ju lutem siguroni që gypi punues i njësisë suaj të ngrirjes të mos dëmtohet para se ta ngrejë
nga toka shërbimi përkatës për hedhjen e plehrave.
SHËNIM I RËNDËSISHËM:
Ju lutem lexoni këtë broshurë para se ta instaloni apo kyçni në këtë pajisje. Prodhuesi nuk
merr asnjëfarë përgjegjësie për instalim dhe përdorim të jorregullt ashtu siç përshkruhet në
këtë broshurë. .

Rekomandime
! Mos përdorni adaptera apo shunta që mund të shkaktojnë nxehje të
tepërt apo kallje.
! Mos futni në prizë kablla të vjetra, të shtrembëruara të rrymës.
! Mos i lakoni dhe lakoni kabllat.

Mos i lejoni fëmijtë të luajnë me Pajisjen. Fëmijtë KURRË nuk
duhet të ulen në sirtarë/rafte apo ta varen për derën.
! Mos përdorni objekte të mprehta prej metali për ta hequr akullin në
dhomëzën e ngrirësit; ata mund ta shpojnë qarkun e frigoriferit dhe të
shkaktojnë dëm të pariparueshëm te njësia. Përdorni kruajtëse pllastike.
! Mos futni në rrymë me duar të lagëta.
! Mos veni enë (shishe qelqi apo enë prej teneqes) me lëng në Ngrirës
sidomos lëngje të gazta meqenëse ata mund të shkaktojnë që ena të
shpërthejë gjatë ftohjes.
! Shishet që përmbajnë përqindje të lartë alkooli duhet të mbyllen fortë
mirë dhe të vendosen vertikalisht në frigorifer.
! Mos i prekni sipërfaqet e ftohjes, sidomos me duar të lagëta meqenëse
mund të digjeni apo të lëndoheni.
! Mos hani akull, e cila sapo është hequr nga ngrirësi.
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Instalimi dhe Ndezja e Pajisjes
! Kjo Pajisje lidhet me 220-240V 50 Hz. Ju lutemi kotrolloni pllakëzën metalike të
Pajisjes dhe siguroni që lartësia e tensionit të jetë i përshtatshëm me tensionin e rrymës.
! Ju mund të kërkoni ndihmë nga shërbimi që ta instalojë dhe ndez Pajisjen.
! Para se ta lidhni për rrymën elektrike, siguroni që tensioni në pllakëzën metalike t'i përgjigjet
tensionit të sistemit elektrik në shtëpinë tuaj.
! Futni prizën në folenë me një lidhje efikase tokësore. Nëse priza nuk ka kontakt tokësor apo
priza nuk përgjigjet, ju sygjerojmë që të thirrni një elektrik të autorizuar për ndihmë.
! Priza duhet të jetë i arritshëm pas pozicionimit të pajisjes.
! Prodhuesi nuk përgjigjet për moskompletimin e lidhjes tokësore ashtu siç
përshkruhet në këtë broshurë.
! Mos e vendosni pajisjen drejtpërdrejti në dritën e diellit
! Mos e përdorni në ajër të hapur dhe mos e ekspozoni shiut.
! Vendosni frigoriferin larg burimeve të nxehjes dhe në pozitë
ku mund të ajroset mirë. Frigoriferi duhet të jetë më së paku
50 cm larg radiatoriit, stufave me gaz dhe qymyr dhe 5 cm
larg stufave elektrikë.
! Mbani pjesën e sipërme të lirë për më së paku 15 cm.
! Përshtateni largësitë e murit pllastik kondenzatorit në shpinën e
Frigoriferit me qëllim që të parandaloni që të mbështetet në mur
për efektshmëri më të mirë.
! Mos vendosni sende të rënda dhe shumë sende në Pajisje.
! Nëse Pajisja instalohet afër tjetrit Frigorifer
apo Ngrirës, mbani largësi minimale prej 2 cm që të mos lejoni të
kondenzohet.
! Pajisja duhet të rrijë fortë dhe nivelizoni në dysheme Përdorni dy
këmbët e përparme nivelizuese për ta kompenzuar për një
dysheme të rafshtë.
! Ana e jashtme e Pajisjes dhe pajisjet shtesë brenda duhet të
pastrohen me tretje uji dhe lëng sapuni; pjesa e brendshme e
Pajisjes me sodë bikarboni të tretur në ujë të vakët. Pas tharrjes
zëvendësoni të gjitha pajisjet shtesë.

Para se ta ndizni
! Pritni 3 orë para se ta futni në rrymën
kryesore që të siguroni efektshmëri të duhur.
! Mund të ketë edhe erë kur së pari e ndizni Pajisjen. Ajo do të zhduket
pasi të fillojë pajisja të ftohet.
NËse ka polistiren të shkum ëzuar (PS) pad e ngatërruar
në majen e kompresorit, kjo pad duhet te hiqet. (jo pwr 449
Iitra)
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PJESA 2.

FUNKSIONET DHE MUNDËSITË E NDRYSHME
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Rregullimi i Termostatit

! Termostati i ngrirësit automatikisht e rregullon temperaturën e brendshme të dhomëzave.
Me rrotullimin e dorezës nga pozita 1 deri 5, mund të fitohen temperatura më të ftohta. Pozita
«0»tregon se termostati është i mbyllyr dhe nuk do të ketë ftohje.
! Për ruajtjen afat-shkurtë të ushqimit në dhomëzën e Ngrirësit, ju mund ta rregulloni dorezën
ndërmjet pozitës 1 dhe 3.
! Për ruajtjen afat-gjatë të ushqimit në dhomëzën e Ngrirësit, ju mund ta rregulloni dorezën në
pozitën 3-4.
! Mos harroni se; Temperatura e ambientit, temperatura e ushqimit të ruajtur freskët dhe
saherë që të hapet dera, ndikojnë te temperatura në dhomëzën e ngrirësit. Nëse duhet,
ndryshoni rregullimin e temperaturës..

! Kur Ju së pari e ndizni Pajisjen, që të filluar ftohja e përshtatshme,
Pajisja duhet të punojë brenda 24 orëve vazhdimisht derisa të ftohet në
temperaturë të mjaftueshme.
Në këtë kohë mos e hapni derën aq shpesh dhe vendosni më shumë
ushqim brenda në Pajisje

9

9

Nëse njësia është e fikur apo është hequr nga priza, ju duhet ta leni së
paku 5 minuta para se ta ristartoni apo ta vendosni përsëri në prizë njësinë
me qëllim që të mos dëmtohet kompresori.
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Pajisjet shtesë
Rafti magjik

Rafti magjik që gjendet në Kapakun e Pjesës ku vihen perimet (xhami i sigurisë*)(shih
faqen pjesën 7-faqja 10) është e dizajnuar që t'ju jep juve më shumë vend dhe rehati që
t'i vendosni gjërat në pajisje. Ky raft është lëvizës kështu që mund t'i rregulloni enët e
gjata ose të mëdhaja në kapakun e pjesës së perimeve.
Mos e mbushni kutinë e akullit me ujë që të bëni akull. Mund të thyhet.
Ena e akullit;
! Mbushni enën e akullit me ujë dhe vendosni në dhomëzën e ngrirësit.
! Pasi të shndërrohet uji plotësisht në akull, ju mund ta lakoni enën ashtu siç tregohet më
poshtë që të fitohen copa të akullit.

Mbajtësi i shisheve; (*)
Me qëllim që të mos lejojmë shishet të rrëshqasin apo të biejnë ju
mund të përdorni mbajtës për shishe. Ju poashtu mund të mos lejoni
të bëhet zhurmë të cilën do ta bëni kur ta hapni apo mbyllni derën.
(*)VETËM NË DISA MODELE
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RREGULLIMI I USHQIMIT NË PAJISJE
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Dhomëza e Frigoriferit
! Për zvogëlimin e lagështisë dhe zmadhimit të njëpasnjëshëm të ngricës kurrë mos
vendosni lëngje në enët e pambyllyra mirë në Frigorifer. Ngrica tenton të përqëndrohet në
PJESËT më të ftohta të aparatit të avullimit dhe me kohë kjo do të kërkojë shkrirje më të
shpeshtë.
! Kurrë mos vendosni ushqim të ngrohtë në frigorifer. Ushqimin e ngrohtë duhet ta lejojmë
që të ftohet në temperaturën e dhomës dhe ta rregullojmë që të sigurohet qarkullim
adekuat të ajrit në dhomëzën e Frigoriferit.
! Asgjë nuk duhet ta prekë murin e prapme të Frigoriferit meqenëse ajo do të shkaktojë
ngricë dhe paketimet mund të ngjiten aty. Mos e hapni derën e Frigoriferit shumë shpesh.
! Rregulloni mishin dhe peshkun e pastruar (e mbështjellur në paqeta apo fleta pllastiku) të
cilën do ta përdorni brenda 1-2 ditëve.
! Ju mund t' vendosni pemët dhe perimet në pjesën e frigoriferit për perime pa i paketuar.

Dhomëza e Ngrirësit
! Ngrirësi përdoret për ruajtjen në depo të ushqimit të ngrirë apo ushqimit të ngrirë për
periudha të gjata kohore dhe për të bërë copa akulli.
! Për ta ngrire ushqimin e fresket, siquroni sa më tepër sipërfaqe që është e mundur të
ushqimit që duhet të ngrihet që të jetë në kontakt me sipqërfaqen e ftohjes.
! Mos vendosni ushqim të freskët dhe të ngrohtë me ushqimin e ngrirë krah për krah meqë
ajo mund ta shkrijë ushqimin e ngrirë.
! Gjatë ngrirjes së ushqimit të freskët (përkatësisht mishit, peshkut dhe mishit të ngrirë)
ndani ato në pjesë do t'i përdorni për një kohë.
! Pasi të jetë shkrirë akulli nga njësia zëvendësonbi ushqimet në ngrirës dhe mbani mend
se ato duhet t'i konsumoni për një kohë periudhë të shkurt ë kohore.
! Kurrë mos vendosni ushiqm të ngrohtë në dhomëzën e ngrirë sit. Meqenëse ajo do t'i
prish ë ushqimet e ngrira.
! Për ruajtjen e ushqimit të ngrirë; udhëzimet që paraqiten në paketimet e ushqimit të
ngrirë duhet gjthmonë të ndiqen me kujdes dhe nëse nuk jipet kurrfarë informate ushqimi
nuk duhet të ruhet për më tepër se 3 muaj nga data e blerjes.
! Gjatë blerjes së ushqimit të ngrirë siguroni që këta të jenë ngrirë në
temperatura të përshtatshme dhe që paketimi të jetë i paprekur .
! Ushqimi i ngrirë duhet të transportohet në kontejnerë të përshtatshëm për ta mbajtur
cilësinë e ushqimit dhe duhet të kthehet në sipërfaqet e ngrirjes së njësisë sa më shpejtë të
jetë e mundur.
!Nëse paketimi i ushqimit të ngrirë tregon shenjën e lagështisë dhe bymehjes
jonormale ka të ngjarë që ajo të jetë ruajtur paraprakisht në temperaturë të
papërshtatshme dhe që përmbajtja të jetë prishur.
! Jeta e ruajtes së ushqimit të ngrirë varet nga temperatura e dhomës, rregullimit të
termostatit, sa shpesh hapet dera dhe jatësia e kohës së kërkuar për ta transportuar
produktin nga dyqani deri në shtëpinë tuaj. Gjihmonë ndjekni udhëzimet e shtypur në
paketimin dhe kurrë mos tejkaloni ruajtjen maksimale që është shënuar aty.
! Mos harroni se; nëse ju dëshironi të hapni përsëri menjëherë pas mbylljes së derës së
ngrirësit, nuk do të hapet lehtë. Wshtë mjaft normal! Pasi të arrihet një gjendje të
ekuilibruar, dera do të hapet lehtë.
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PJESA 4.

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

! Fikni njësinë prej rrymës para se ta pastroni

! Mos e pastroni Pajisjen duke i derdhur ujë..
! Dhomëzat e frigoriferit dhe ngrirësit duhet të pastrohen herë
pas here duke përdorur tretje të soda bikarbonës dhe ujë të
vakët.
! Pastrojeni pajisjet shtesë veç e veç me sapun dhe ujë. Mos i
pastroni në makinën për larjen e teshave.
.
! Mos përdorni produkte gërryese, detergjente ose sapune. Pas
larjes, shpërlani me ujë të pastër dhe thani me kujdes. Kur të
përfundojnë operacionet e pastrimit rindezni prizën me duar të
thata.

Shkrirja e akullit
Refrigerator Compartment;

! Shkrirja ndodh plotësisht automatikisht në dhomëzën e Frigoriferit gjatë operacionit;
uji i shkrirë i grumbulluar nga kutia avulluese avullon automatikisht.
! Kutia e avullimit dhe vrima për kullimin e ujit (shpina e frigoriferit raftit ku mbahen perimet)
duhet të pastrohet herë pas here që të mos lejojmë që uji të mbledhet shpinën e Frigoriferit
në vend që të rrjedh jashtë..
! Ju mund të derdhni poashtu Vi një gotë me ujë në vrimën e kanalit që të pastroni brenda.
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Dhomëza e Ngrirësit;
Ngrica, që është mbledhur në dhomëzën e ngrirësit,duhet të hiqet herë pas here. (Përdorni
gërryesin plastik) Dhomëza e ngrirësit duhet të pastrohet sikur dhomëza e ngrirësit, me
operacionet e shkrirjes së akullit të dhomëzës së paku dy herë në vit.
Për këtë;
! Një ditë para se ta hiqni akullin, rregulloni diskun e termostatit në pozitën ë5" që të shkrihet
akulli nga ushqimet plotësisht.
! Gjatë shkrirjes së akullit, ushqimet e ngrira duhet të mbështillemn në disa shtersa të letrës
dhe të ruhen në vend të ftohtë. Rritja e pashmangshme e temperaturës do të shkrurtojë jetën
e saj të ruajtjes. Mbani mend që t'i përdorni ushqime me periudhë kohore relativisht të shkurtë.
! Rregulloni dorezën e termostatit në pozitën « 0 » apo hiqni njësinë nga priza; leni derën të
hapur derisa të shkrihet akulli plotësisht.
! Për ta përshpejtuar procesin e shkrirjes së akullit mund të vihen një apo më shumë enë më
ujë të ngrohtë në dhomëzën e ngrirësit.
! Thajeni brendinë e njësisë me kujdes dhe rregulloni dorezën e termostatit në pozitën
maksimale.

Zëvenëdësimi i Poçës Elektrike

Kur ta zëvendësoni dritën e dhomëzës së frigoriferit;
! Hiqni nga rryma njësinë,,
! Hiqni kapakun e dritës së frigoriferit (A) duke shtypur mbajtëset që janë të vendosura në të
dyja anët e kapakut.
! Ndërroni llambën aktuale të dritës (B) me një të re (jo më tepër se 15 W).
Zëvendësojeni kapakun e dritës dhe pas 5 minutash veni njësinë në prizë

PJESA 5.

I TRANSPORTIMI DHE NDËRRIMI I POZITËS SË INSTALIMIT

Ndërrimi i Drejtimit të Hapjes së Derës
Në rast se keni nevojë ta ndërroni drejtimin e hapjes së derës, ju lutemi konsultoheni me
shërbimin shtëpiak pas shitjes

Transportimi dhe Ndërrimi i Pozitës së Instalimit
! Paketimet origjinale dhe polistireni i shkumëzuar (PS) mund të mbahen të fshehtë nëse duhet.
! Gjatë transportimit Pajisja duhet të forcohet me një shirit të gjerë ose litar të fortë. Rregullat e
shkruara në kutinë e valëzuar duhet të zbatohen gjatë transportimit.
! Para transportimit apo ndërrimit të pozitës së instalimit të vjetër, duhet të nxirren apo të
rregullohen me shirita të gjitha objektet lëvizëse (përkatësisht raftet, pjesa në frigorifer për
perime...) me qëllim që të mos lejojmë të tunden.
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PJESA 6.

PARA SE TA THIRRNI SHËRBIMIN TUAJ PAS SHITJES

AL

Nëse frigoriferi juaj nuk punon si duhet, mund të jetë një problem i vogël, prandaj kontrolloni
këto, para se ta thirrni elektrikun për të kursyer kohë dhe para.
Çka të bëni nëse Pajisje juaj nuk punon; Kontrolloni se;
! A ka rrymë, (llamba e gjelbërt është e fikur)
! Çelësi elektrik i përgjithshëm në shtëpinë tuaj është e fikur,
! Rregullimi i termostatit është në pozitën « 0 »,
! Priza nuk është e mjaftueshme. Për ta kontrolluar këtë, veni prizën në Pajisje tjetër që e dini se
punon në prizën e njëjtë.
Çka do të bëni nëse Pajisja juaj funksionon dobët; (llamba e kuqe është
e ndezur Kontrolloni;
! Mos e keni mbingarkuar pajisjen ,
! Rregullimi i termostatit të jetë në pozitën "1" (nëse është ashtu rregulloni vlerën e
përshtatshme në diskun e termostatit)
! Dyert të jenë të mbyllyr si duhet ,
! Të mos ketë pluhur në kondenzator,
! Të ketë mjaft vend në muret e prapme dhe anësore.
Nëse ka zhurmë;
Gazi i ftohjes që qarkullon në qarkun e Frigoriferit mund të bëjë një zhurmë të vogël (zë
bublues) edhe kur kompresori nuk punon. Mos u brengosni kjo është normal. Nëse këto zëra
janë të ndryshme kontrolloni që;
! Pajisje të jetë mirë i nivelizuar
! Asgjë mos ta prekë pjesën e prapme.
! Gjërat në Pajisje vibrojnë.

Nëse ka ujë në pjesën më të ulët të Frigoriferit, kontrolloni
që;
Vrima e tharjes për ujin e shkrirë të mos bllokohet (Përdorni prizë për kullimin e shkrirjes që ta
pastroni vrimën e kullimit)
Rekomandime
! Për zmadhimin e hapësirës dhe për përmirësimin e dukjes, « pjesa për ftohje » në këtë
pajisje gjendet Brenda murit të prapme të dhomëzës së frigorioferit. Kur frigoriferi punon, ky mur
është I mbuluar me ngricë ose pika uji, pavarësisht se a punon apo jo kompresori. Mos u
brengosni. Kjo është normal. Pajisja duhet të shkrihet (akulli)vetëm nëse formohen shtresa të
trasha të akullit në muret e saja.
! Nëse pajisja nuk përdoret për një kohë të gjatë (për shembull gjatë pushimeve verore)
heqni nga priza Pajisjen dhe leni derën hapur që të mos lejoni të formohet myk dhe t'i vijë era.
! Për ta ndalur Pajisjen plotësisht, hiqni ng priza kryesore (për pastrim dhe kur dyert janë lënë të
hapura)
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PJESA 7.

IANAKULLI DHE DHOMEZAT

A) DHOMËZA E NGRIRWSIT

10)PLLAKZËA SHTYRËSE

B) DHOMËZA E NGRIRËSIT

11)KUTIA E TERMOSTATIT

1) ENA E AKULLIT

12)MBAJTËSI I SHISHEVE (**)

2) KUTIA E AKULLIT (*)

13)RAFDTI NË FUND (***)

3) RAFTI I NGRIRËSIT

14)RAFTI PËR SHISHE
15)RAFTI PËR VEZË

4) KUTIA/KAPAKU I MISHIT (*)

16)MBAJTËSI PËR VEZË

5) RAFTI I FRIGORIGERIT

17)RAFTI PER DJATH

6) RAFTI MAGJIK
7) KAPAKU PËR PERIMET( XHAMI

18)KAPAKU I RAFTIT PER DJATH DHE
PUTER(**)
19)NDERPRERËSI I LLAMBES

SIGURUES**)
8) KËMBËZA NIVELIZUESE

9) PJESA E FRIGORIFERIT PËR PERIME
(*)

AL

OPCIONAL

(**) VETEM NË DISA MODELE
(***)VETEM NE 449 LITRA.
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Dear Customer,
Thank you for that you have chosen our product. We hope that it
will meet your requirements.
Carefully follow the recommendations laid out in this manual and
your appliance will work efficiently.
Do not hesitate to contact us in case of necessity. We always will
be close to you in order to assist you in need and give you useful
information for all products under LINO brand.
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The symbol

on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste.

Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste
disposal service or the shop where you purchased the product.
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