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1 Naprava na pogled
1.1 Opis naprave in njene opreme
Opomba
u Police, predali in košare so urejeni tako, da ob dobavi
omogočajo optimalno učinkovito porabo energije.
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sl. 1
(1) Transportni ročaji zadaj
(6) Predali
(7) VarioSpace
(2) Elementi za upravljanje
9
Ravnanje z odsluženo napravo................................. 12
in krmiljenje
(3) Pladenj zamrzovalnika
(8) Tipska ploščica
Proizvajalec si nenehno prizadeva za nadaljnji razvoj vseh vrst
(4) Akumulatorji za
(9) Podstavki za nastavitev
in modelov izdelkov. Zato vas prosimo, da razumete, da si
ohranjanje nizke
višine, transportni ročaji
moramo pridržati pravico do spremembe zasnove, opreme in
temperature*
spredaj, transportna
tehničnih lastnosti.
kolesca zadaj
(5) Informacijski sistem*2
Da bi se seznanili z vsemi prednostmi vašega novega
gospodinjskega aparata, natančno preberite informacije v teh
1.2 Načini uporabe naprave
navodilih.
Navodila se nanašajo na več modelov. Zato lahko prihaja do Predvidena uporaba
razlik. Besedilo, ki se nanaša na določeni gospodinjski aparat,
Naprava je namenjena izključno hlajenju živil
je označeno z zvezdico (*).
Navodila za ukrepe so označena z znakom
ukrepa so označeni z znakom
.
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, rezultati

v
gospodinjskih in podobnih okoljih. To na primer
vključuje uporabo
- v kuhinjah za osebje, v prenočiščih z
zajtrkom,
- s strani gostov v kuhinjah v podeželskih
hišicah, hotelih, motelih in drugih vrstah
nastanitvenih objektov,
- za dostavo hrane in podobne storitve v
trgovini na debelo
Vse druge vrste uporabe so prepovedane.
* Odvisno od modela in dodatne opreme

Splošna varnostna navodila
Predvidljiva napačna uporaba
Naslednje vrste uporabe so še posebej
prepovedane:
- Shranjevanje in hlajenje zdravil, krvne plazme,
laboratorijskih pripravkov ali podobnih snovi in
izdelkov na osnovi direktive o medicinskih
pripomočkih 2007/47/EC
- Uporaba na območjih, kjer obstaja nevarnost
eksplozije
Napačna uporaba naprave lahko povzroči, da
se živila, shranjena v napravi, pokvarijo.
Podnebna klasifikacija
Z ozirom na podnebno klasifikacijo je naprava
namenjena uporabi pri omejenih temperaturah
okolice. Podnebna klasifikacija, ki velja za vašo
napravo, je natisnjena na ploščici s tehničnimi
podatki.
Opomba
uZa zajamčeno pravilno delovanje naprave
zagotovite navedene temperature okolice.
Podnebna
klasifikacija

za temperature okolice

SN, N

to 32 °C

ST

to 38 °C

T

to 43 °C

Naprava deluje pravilno do temperature okolice
5 °C.

1.3 Skladnost
Krogotok hladilnega sredstva je bil podvržen preizkusu
puščanja. Naprava je skladna z ustreznimi varnostnimi
predpisi in direktivami 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/
EG, 2011/65/EU in 2010/30/EU.

1.4 Zunanje mere naprave

Pri napravah, ki so opremljene z distančniki, se mere povečajo
za 35 mm (glejte 4.2).
Model
G 30.., GP 30..

1555

G 35.., GP 35..

1751

G 40.., GP 40..,
GS 40..

1947

Višina naprave H (mm)

1.5 Varčevanje z energijo

- Poskrbite za ustrezno prezračevanje. Prezračevalnih
odprtin oz. rešetk ne pokrivajte.

- Ne postavite naprave na neposredno sončno svetlobo,
poleg štedilnika, radiatorja ali podobne naprave.

- Poraba energije je odvisna od načina postavitve, npr.

temperature v okolici (glejte 1.2). Če temperatura okolice
odstopa od standardne temperature 25 °C, se lahko poraba
energije spremeni.
- Naprava naj bo čim krajši čas odprta.
- Čim nižja je nastavljena temperatura, tem višja je poraba
energije.
- Živila razvrstite, preden jih vložite (glejte Naprava na
pogled).
- Vsa živila shranjujte pakirana in pokrita. Tako preprečite
nabiranje ivja oz. ledu.
- Vlaganje vročih živil: počakajte, da se najprej ohladijo na
sobno temperaturo.
- Če se v napravi nabere debel sloj ivja oz. ledu: napravo
odtajajte.
Prah, ki se nabere v napravi, zvišuje
porabo energije.
- Pri hladilnikih s toplotnimi izmenjevalniki
odstranite prah s kovinske mreže na zadnji
strani naprave enkrat letno.

2 Splošna varnostna navodila

Nevarnost za uporabnika:
- To napravo lahko uporabljajo otroci in ljudje z
zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in
znanja pod pogojem, da so nadzorovani ali
so poučeni o varni uporabi naprave in o
možnih posledičnih nevarnostih. Otroci se ne
smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo
opravljati postopkov čiščenja ali vzdrževanja
naprave brez nadzorstva odraslih. Otroci
med 3 in 8 leti starosti lahko vlagajo v in
jemljejo živila iz naprave. Otrokom pod 3 leti
starosti je treba preprečevati dostop do
naprave, razen če so pod stalnim
nadzorstvom odraslih.
- Ko izklopite napravo iz električnega omrežja,
vedno primite in izvlecite vtikač. Ne vlecite za
kabel.
- V primeru okvare ali napake izvlecite

električni vtikač ali deaktivirajte varovalko.

- Ne poškodujte električnega kabla. Naprava
sl. 2

* Odvisno od modela in dodatne opreme

naj ne deluje z okvarjenim električnim
kablom.
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Krmilniki in prikazovalniki
- Vsa popravila ali posege v napravo ter

Nevarnost telesnih poškodb in poškodb naprave:
Vroča para lahko povzroči telesne poškodbe. Za
odmrzovanje ne uporabljajte električnih grelnih
naprav ali opreme za parno čiščenje, odprtega ognja
ali razpršil za odmrzovanje.
Ne uporabljajte ostrih pripomočkov za odstranjevanje
ledu.
Nevarnost stiska:
Ne držite tečaja med odpiranjem in zapiranjem vrat.
Tako si lahko priščipnete prste.
Oznake na napravi:

zamenjavo električnega kabla sme opraviti
izključno servis ali strokovnjak, ki je
usposobljen za to vrsto dela.
- Napravo sestavite, priključite in odstranite
izključno v skladu z navodili.
- Ta navodila za uporabo shranite na varno
mesto in jih predajte tudi morebitnim bodočim
lastnikom.
- Posebne namenske žarnice (žarnice, LED,
fluorescenčne cevi) v napravi razsvetljujejo
notranjost naprave in niso primerne za sobno
Znak se lahko nahaja na kompresorju. Nanaša
razsvetljavo.
se na olje v kompresorju in označuje naslednjo
nevarnost: Zaužitje ali vdihavanje je lahko
Nevarnost požara:
smrtno nevarno. To velja samo za recikliranje.
- Hladilno sredstvo R 600a je okolju prijazno,
Pri običajnem delovanju ni nobene nevarnosti.
vendar je vnetljivo. Uhajajoče hladilno
Prosimo, upoštevajte posebna navodila v
sredstvo se lahko vname.
drugih poglavjih:
• Ne poškodujte cevi krogotoka hladilnega
NEVARNOST označuje okoliščino z neposredno
sredstva.
nevarnostjo, ki lahko, če je ne
• Pazite, da se z odprtim plamenom ali virom
preprečite, povzroči smrt ali hude
vžiga ne približate notranjosti naprave.
telesne poškodbe.
• Ne uporabljajte električnih naprav znotraj
označuje nevarno okoliščino, ki lahko,
POZOR
če je ne preprečite, povzroči smrt ali
naprave (npr. parnih čistilnikov, grelnikov,
hude telesne poškodbe.
naprav za izdelovanje sladoleda idr.).
• Če hladilno sredstvo uhaja: odstranite
PREVIDNO označuje nevarno okoliščino, ki lahko,
če je ne preprečite, povzroči manjše ali
odprt ogenj ali vire vžiga iz območja
srednje hude telesne poškodbe.
uhajanja. Dobro prezračite prostor.
OPOZORILO označuje nevarno okoliščino, ki
Obvestite servisno službo.
- V napravi ne shranjujte eksplozivov ali pršilk z

lahko, če je ne preprečite,
povzroči materialno škodo.

vnetljivimi snovmi, na primer butanom,
propanom, pentanom idr. Za identifikacijo te
označuje koristne informacije in nasvete.
Opomba
vrste pločevink z razpršili preverite seznam
sestavin, natisnjen na pločevinki, ali poiščite znak
za plamen. Uhajajoči plini se lahko vnamejo
3 Krmilniki in prikazovalniki
zaradi prisotnosti električnih komponent.
- Goreče sveče, luči in druge predmete z odprtim
3.1 Elementi za upravljanje in krmiljenje
plamenom odmaknite stran od naprave, tako da
ne morejo povzročiti vžiga ali požara na napravi.

- Alkoholne pijače ali pakiranja, ki vsebujejo alkohol,

hranite v nepredušno zaprtih posodah. Alkohol, ki
pušča, se lahko vname zaradi prisotnosti električnih
komponent.

Nevarnost nagiba in padca:

- Ne uporabljajte podnožja, predalov, vrat ipd. kot

stopnice ali za podpiranje. To še posebej velja za
otroke.

Nevarnost zastrupitve s hrano:
Ne uživajte hrane, ki je bila v hladilniku predolgo.

Nevarnost ozeblin, odrevenelosti in bolečine:

- Izogibajte se dolgotrajnemu stiku kože z mrzlimi
površinami ali ohlajeno/zmrznjeno hrano ali se ustrezno
zaščitite, npr. z rokavicami. Ne uživajte sladoleda, ledu
ali ledenih kock takoj, ko jih vzamete iz hladilnika oz. ne
uživajte jih preveč hladne.
4

sl. 3
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Gumb za vklop/izklop
Gumb SuperFrost
Znak za osvetlitev
Znak za SuperFrost
Prikaz temperature

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Nastavitveni gumb
Gumb Alarm
Znak za zaščito pred otroci
Znak za meni
Znak za alarm

3.2 Prikazovalnik temperature
Med normalnim delovanjem je prikazano:

- nastavitev temperature zamrzovalnika

Prikazovalnik temperature če/ko:

* Odvisno od modela in dodatne opreme

Začetek uporabe
- Če spremenite nastavitev temperature
- Naprava še ni dovolj hladna po vklopu
- Temperatura se dvigne za več stopinj

q Tla, na katerih stoji naprava, morajo biti vodoravna in ravna.
q Ne postavite naprave na mesto, kjer je izpostavljena sončni

4 Začetek uporabe

q Vedno postavite napravo tesno ob steno s pomočjo

4.1 Transport naprave

q Napravo smete premikati samo, ko je prazna.
q Podlaga, ki podpira napravo, mora biti v isti ravni s tlemi v

OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode pri
nepravilnem transportu!
u Napravo prevažajte v embalaži.
u Napravo prevažajte v pokončnem položaju.
u Ne prevažajte naprave brez pomoči druge osebe.

4.2 Postavitev naprave
POZOR

Nevarnost požara zaradi vlage!
Če so sestavni deli, ki so pod napetostjo, ali električni kabel
vlažni, lahko to povzroči kratek stik.
u Naprava je namenjena uporabi v zaprtih prostorih. Ne
uporabljajte naprave na prostem ali na območjih, kjer je
izpostavljena pljuskanju vode ali vlagi.

POZOR

Nevarnost požara zaradi kratkega stika!
Če se električni kabel/konektor naprave ali druge naprave
dotakneta zadnje stene naprave, se lahko zaradi vibracij
naprave električni kabel/konektor poškodujeta in lahko
povzročita kratek stik.
u Postavite napravo tako, da se je električni kabel ali
konektorji ne morejo dotikati.
u Ne priključujte te ali katerekoli druge naprave na električno
vtičnico, ki se nahaja v bližini zadnje stene naprave.

POZOR

svetlobi, poleg kuhalnika, grelnika in podobne opreme.

q Najprimernejše mesto za postavitev je suh, dobro
prezračevan prostor.

priloženih stenskih distančnikov (glejte spodaj).
okolici naprave.

q Ne nameščajte naprave brez pomoči druge osebe.
q Čim več R 600a hladilnega sredstva je v napravi, tem večji

mora biti prostor, v katerem se naprava nahaja. V prostorih,
ki so majhni, lahko pri morebitnem puščanju pride do
nastanka vnetljive mešanice plina in zraka. V skladu s
standardom EN 378 je na vsakih 11 g hladilnega sredstva R
600a zahtevanega najmanj 1 m3 prostora v sobi, kjer stoji
naprava. Količina hladilnega sredstva v napravi je navedena
na tipski ploščici znotraj naprave.
u Izklopite priključni kabel iz hrbtne stene naprave, tako da
istočasno odstranite nosilec kabla, ker se bo sicer pojavljal
zvok vibriranja!
u Odstranite vse transportne podporne elemente.
Distančnike, ki so priloženi nekaterim napravam, je treba
uporabiti za doseganje navedene porabe energije. Ti
podaljšajo globino naprave za pribl. 35 mm. Naprava je
popolnoma funkcionalna, če distančnikov ne uporabljate,
vendar je poraba energije nekoliko višja.
u Če so napravi priloženi stenski
distančniki, montirajte stenske
distančnike na hrbtno stran
naprave zgoraj levo in desno.

u Ravnanje s transportno embalažo (glejte 4.5).
u S pomočjo priloženega ključa, s katerim
prilagodite po višini nastavljive podstavke
(A), in z uporabo vodne tehtnice
poravnajte napravo, tako da stoji trdno in
izravnano na tleh.

Nevarnost požara zaradi hladilnega sredstva!
Hladilno sredstvo R 600a je okolju prijazno, vendar je
vnetljivo. Uhajajoče hladilno sredstvo se lahko vname.
u Ne poškodujte cevne napeljave v krogotoku hladilnega sredstva.

POZOR

Nevarnost požara in materialne škode!
u Na napravo ne postavljajte aparatov, ki oddajajo toploto,
na primer mikrovalovnih pečic, opekačev kruha itd.!

POZOR

Zamašene ali zaprte prezračevalne odprtine predstavljajo
nevarnost požara in materialne škode!
u Prezračevalne odprtine morajo biti vedno čiste. Vedno
zagotovite pravilno prezračevanje naprave!
OPOZORILO
Nevarnost okvare zaradi kondenzacije!
u Ne postavite naprave neposredno poleg drugega hladilnika/
zamrzovalnika.

q Če se naprava poškoduje, kontaktirajte dobavitelja prej,
preden priključite napravo na omrežje.

* Odvisno od modela in dodatne opreme

Opomba
u Očistite napravo (glejte 6.2).
Če napravo postavite v zelo vlažno okolje, se na zunanjih
stenah naprave lahko nabira voda v obliki kondenza.
u Vedno zagotovite ustrezno prezračevanje prostora
z nameščeno napravo.

4.3 Zamenjava tečajev vrat

Po potrebi lahko tečaje prestavite na drugo stran vrat.
Poskrbite, da boste imeli pri roki naslednje orodje:

q Torx 25
q Torx 15
q Viličasti ključ za vijake velikosti 6
q Izvijač
q Viličasti ključ za vijake, priložen napravi
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Začetek uporabe
q Še ena oseba za pomoč pri namestitvi, če je potrebno

u Odvijte ležajni zatič, Sl. 6 (9) in ga trdno privijte na mesto na
nasprotni strani (z navorom 4 Nm).
u Ponovno namestite pokrov Sl. 6 (7) na strani ležajnega
zatiča: vstavite ga zadaj, potisnite ga navznoter od spredaj.
u Ponovno namestite pokrov Sl. 6 (7) na strani ležajnega
zatiča: vstavite ga zadaj, potisnite ga navznoter od spredaj.

OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb, če vrata padejo!
u Vrata trdno primite.
u Vrata previdno postavite na tla.
u Odvijte pritrdilni vijak na spodnjem
desnem vrtljivem tečaju.
u Odprite vrata.
u Držite vrata na strani ročaja in na
dnu in jih dvignite.
w Ležajni zatič Sl. 4 (21) mora
izstopiti iz vrtljivega tečaja Sl. 5
(2).
u Če ležajni zatič Fig. 4 (21) ne izstopi,
ga potisnite ven s spodnje strani.
u Zavrtite vrata navzven na spodnji strani in
jih odstranite.

u Privijte vrtljivi tečaj Sl. 5 (2) trdno v ležišče na drugi strani (z
navorom 4 Nm), lahko tudi z uporabo izvijača.

sl. 4

sl. 7
u Privzdignite zatič Sl. 7 (12) iz luknje na vratih in ga
premestite.
u Snemite ročaj vrat, ustavljača Sl. 7 (10) in pritisni ploščici
Sl. 7 (11) in jih premestite na nasprotno stran.
u Pri nameščanju pritisnih ploščic preverite, ali pravilno
zdrsneta v ležišče.
u Premestite vzmetno sponko
Sl. 8 (20): Pritisnite na konico
zapaha in povlecite vzmetno
sponko preko nje.
u Potisnite vzmetno sponko v
ležišče na novi strani tečaja,
tako da se zaskoči.

sl. 5
u Odvijte vrtljivi tečaj Sl. 5 (2).
u Odvijte ležajni element, Sl. 5 (3), prenesite ga na nasprotno
stran v luknjo v vrtljivem tečaju in ga trdno privijte.
u Vzemite ustavljač Sl. 5 (4) iz vrtljivega tečaja in ga
premestite v ustrezno luknjo na nasprotni strani vrtljivega
tečaja.
u Previdno privzdignite pokrov Sl. 5 (5) na strani ročaja.
u Odvijte vijak Sl. 5 (6) in ga premestite na nasprotno stran.
u Ponovno namestite pokrov Sl. 5 (5).
u Privijte vrtljivi tečaj Sl. 5 (2) trdno v ležišče na drugi strani (z
navorom 4 Nm), lahko tudi z uporabo izvijača.

u Izvlecite ležajni zatič Sl. 8 (21)
ven iz puše vrat in ga
prenesite na nasprotno stran
skupaj s podložko. Konica
zapaha mora biti obrnjena v
notranjo stran vrat, zareza na
zunanjo stran.

sl. 8

u Obesite vrata na ležajni zatič Sl. 6 (9) na vrhu.
u Zavrtite vrata navznoter na spodnji strani in vstavite ležajni
zatič Sl. 8 (21) v vrtljivi tečaj. Če je potrebno, zavrtite ležajni
zatič, tako da se zaskoči v ležišče.
u Vstavite varovalni vijak Sl. 4 (1) spodaj v ležajni zatič in ga
privijte (z navorom 4 Nm).
u Če je potrebno, poravnajte vrata plosko z ohišjem naprave s
pomočjo dveh zarez v vrtljivem tečaju. Za ta postopek odvijte
srednji vijak.

POZOR

Nevarnost telesnih poškodb zaradi padca sestavnih delov!
Če nosilni elementi niso dovolj trdno priviti na svoja mesta,
lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne
poškodbe. Prav tako se vrata morda ne bodo več trdno
zapirala in naprava ne bo pravilno hladila.
u Trdno privijte ležajne nosilce/ležajne zatiče (4 Nm).
u Preverite vse vijake in jih po potrebi ponovno privijte.

sl. 6
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* Odvisno od modela in dodatne opreme

Upravljanje
4.4 Postavitev v vrsto kuhinjskih elementov

-

polnilo iz ekspandiranega polistirena
polietilenske vrečke in folija
polipropilenski trakovi
lesen okvir z žeblji s polietilensko ploščo*
u Odnesite embalažo na uradno zbirno mesto.

4.6 Priključitev naprave
OPOZORILO

Nepravilna priključitev
Poškodbe elektronike
u Ne uporabljajte samostojnega pretvornika.
u Ne uporabljajte vtikača za varčevanje z energijo.

POZOR

Nepravilna priključitev
Nevarnost požara.
u Ne uporabljajte podaljška kabla.
u Ne uporabljajte razdelilnikov.

sl. 9
(1) Vrhnja omarica
(3) Kuhinjska omarica
(2) Naprava
(4) Stena
x Pri napravah, ki so opremljene z distančniki, se mere
povečajo za 35 mm (glejte 4.2).
Napravo lahko vgradite v kuhinjske elemente. Nad napravo
lahko dodate zgornjo omarico Sl. 9 (2), tako da bo višina
naprave Sl. 9 (1) poravnana z višino vgrajenih kuhinjskih
elementov.
Pri montaži s kuhinjskimi elementi (maks. globina 580 mm)
lahko napravo postavite neposredno poleg kuhinjske omarice.
Naprava bo glede na sprednjo ploskev kuhinjske omarice
segala ven za 150 mmx na straneh in za 170 mmx na sredini.

Vrsta električnega toka (izmenični tok) in napetost na kraju
postavitve se morata ujemati s podatki na tipski ploščici (glejte
Naprava na pogled).
Vtičnica mora biti pravilno ozemljena in zaščitena z varovalko.
Izklopilni tok varovalke mora biti med 10 A in 16 A.
Električna stenska vtičnica mora biti enostavno dostopna,
tako da lahko v sili napravo hitro izklopite iz električnega
omrežja. Nahajati se mora zunaj neposrednega območja za
napravo.
u Preverite električni priključek.
u Priključite električni vtikač.

4.7 Vklop naprave
u Pritisnite na gumb za vklop/izklop Sl. 3 (1).
w Naprava se vključi. Prikaz temperature in znak za alarm Sl.
3 (10) utripata, dokler ni temperatura dovolj nizka.
w Če “je prikazano "DEMO", je vključen demonstracijski
način. Obrnite se na službo za pomoč kupcem.

Zahteve za prezračevanje:

5 Upravljanje

- Na hrbtni strani zgornje omarice mora biti nameščen

5.1 Svetlost prikazovalnika temperature

prezračevalni jašek na globini najmanj 50 mm skozi celotno
širino omarice.
- Prezračevalni prostor pod stropom mora biti najmanj 350
cm2.
- Čim večje je območje prezračevanja, tem višja je raven
varčevanja z energijo med delovanjem naprave.
Če napravo postavite s tečaji poleg stene Sl. 9 (4), mora biti
razdalja med napravo in steno najmanj 40 mm. To ustreza
položaju ročaja, ko so vrata odprta.

4.5 Ravnanje z embalažo
POZOR

Nevarnost zadušitve z embalažo in plastično folijo!
u Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z embalažo.

Svetlost prikazovalnika temperature lahko prilagodite glede na
svetlost v prostoru, kjer je naprava postavljena.

5.1.1 Prilagoditev svetlosti
Osvetlitev lahko izključite ali nastavite na enega od 5 nivojev.
Osvetlitev je izključena.
u Aktiviranje nastavitvenega načina: Pritiskajte na gumb
SuperFrost Sl. 3 (2) približno 5 sekund.
w Osvetli se znak za meni Sl. 3 (9) in utripati začne znak za
zaščito pred otroci Sl. 3 (8).
u Pritisnite nastavitveni gumb Sl. 3 (6) za izbiro funkcije
osvetlitve.
w Znak za zaščito pred otroci Sl. 3 (8) ugasne in utripati začne
znak za osvetlitev Sl. 3 (3).
u Potrditev: Za trenutek pritisnite na gumb SuperFrost Sl. 3 (2).
w Osvetli se znak za osvetlitev Sl. 3 (3).

Embalaža je izdelana iz materiala, ki ga je
mogoče reciklirati:
- valovita plošča/karton

* Odvisno od modela in dodatne opreme
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Upravljanje

u S pomočjo nastavitvenega gumba Sl. 3 (6) izberite bodisi
"off« (izklop) ali ustrezno raven osvetlitve. Čim več polj
prikazovalnika temperature se osvetli, tem višja je raven
osvetlitve. Če ni osvetljeno nobeno polje, to pomeni, da je
osvetlitev izključena ("off").
u Potrditev: Pritisnite na gumb SuperFrost Sl. 3 (2).
w Znak za osvetlitev Sl. 3 (3) utripa.
w Raven osvetlitve se prilagodi na naovo nastavitev.
u Izklop nastavitvenega načina: Pritisnite na gumb za vklop/
izklop Sl. 3 (1).
-aliu Počakajte 5 minut.
w Znak za osvetlitev Sl. 3 (3) in znak za meni Sl. 3 (9)
ugasneta.
w Temperatura je ponovno prikazan na
prikazovalniku temperature.

5.2 Zaščita pred otroci
Funkcija zaščite pred otroci zagotavlja, da otroci, ki
se igrajo, ne morejo po naključju izključiti naprave.

5.2.1 Nastavitev zaščite pred otroci
u Aktiviranje nastavitvenega načina: Pritiskajte na gumb
SuperFrost Sl. 3 (2) približno 5 sekund.
w Osvetli se znak za meni Sl. 3 (9) in utripati začne znak za
zaščito pred otroci Sl. 3 (8).
u Za trenutek pritisnite na gumb SuperFrost Sl. 3 (2) za izbiro
funkcije zaščite pred otroci.
w Osvetli se znak za zaščito pred otroci Sl. 3 (8).
Na prikazovalniku temperature svetijo LED lučke
za -15 °C in -21 °C.
w Za trenutek pritisnite na gumb SuperFrost Sl. 3
(2) za aktiviranje funkcije zaščite pred otroci.
w Osvetli se znak za zaščito pred otroci Sl. 3 (8). LED lučki za
-15 °C in -21 °C ugasneta.
w Izklop nastavitvenega načina: Pritisnite na gumb za vklop/
izklop Sl. 3 (1).
-aliu Počakajte 5 minut.
w Znak za meni Sl. 3 (9) ugasne in temperatura je ponovno
prikazana na prikazovalniku temperature. Osvetli se znak za
zaščito pred otroci Sl. 3 (8).

5.2.2 Izklop zaščite pred otroci
u Aktiviranje nastavitvenega načina: Pritiskajte na gumb
SuperFrost Sl. 3 (2) približno 5 sekund.
w Osvetli se znak za meni Sl. 3 (9) in utripati začne znak za
zaščito pred otroci Sl. 3 (8).
u Za trenutek pritisnite na gumb SuperFrost Sl. 3 (2) za izbiro
funkcije zaščite pred otroci.
w Osvetli se znak za zaščito pred otroci Sl. 3 (8).
Na prikazovalniku temperature se osvetli LED
za -18 °C.
w Za trenutek pritisnite na gumb SuperFrost Sl. 3
(2) za izklop funkcije zaščite pred otroci.
w Osvetli se znak za zaščito pred otroci Sl. 3 (8).
u Izklop nastavitvenega načina: Pritisnite na gumb za vklop/
izklop Sl. 3 (1).
-aliu Počakajte 5 minut.
w Znak za meni Sl. 3 (9) ugasne in temperatura je ponovno
prikazana na prikazovalniku temperature. Znak za zaščito
pred otroci Sl. 3 (8) ni več osvetljen.
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5.3 Alarm za vrata
Če so vrata odprta več kot 60 sekund, se oglasi
zvočni alarm.
Zvočni alarm utihne samodejno, ko zaprete vrata.

5.3.1 Utišanje alarma za vrata
Ko so vrata odprta, lahko zvočni alarm utišate. Funkcija
izklopa zvoka ostane aktivna, dokler so vrata odprta. Pritisnite
na gumb za alarm Sl. 3 (7).
Alarm za vrata utihne.

5.4 Alarm za temperaturo
Če temperatura v zamrzovalniku ni dovolj nizka, se
oglasi zvočni alarm.
Hkrati utripata prikaz temperature in znak za alarm
Sl. 3 (10).
Vzrok previsoke temperature je lahko:
- vložili ste sveža topla živila
- med premikanjem ali odstranjevanjem živil je vstopilo v
napravo preveč toplega zraka iz okolice
- izpad električne energije za določen čas
- okvara v napravi
Zvočni alarm se samodejno izključi, znak za alarm Sl. 3 (10)
ugasne in prikazovalnik temperature preneha utripati, ko je
temperatura ponovno dovolj nizka.
Če stanje alarma vztraja: (glejte Napake v delovanju).
Opomba
Živila se lahko pokvarijo, če temperatura ni dovolj nizka.
u Preverite kakovost živil. Ne uživajte pokvarjene hrane.

5.4.1 Utišanje zvočnega alarma
Zvočni alarm lahko utišate. Ko je temperatura ponovno dovolj
nizka, je funkcija alarma ponovno aktivna.
u Pritisnite na gumb za alarm Sl. 3 (7).
w Zvočni alarm utihne.

5.5 Zamrzovanje živil
Ploščica s tehničnimi podatki navaja najvišjo količino
zmrznjenih živil, ki jih lahko zamrznete v 24 urah (glejte
Naprava na pogled) pod "Zmogljivost zamrzovanja ... kg/24h".
Največja obremenitev z zamrznjenimi živili je 25 kg na predal
in 55 kg za polico.
Če vrat zaradi vakuuma ne morete odpreti takoj zatem, ko jih
zaprete, počakajte približno 2 minuti, dokler se pritisk ne vrne
na običajnega.

OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi razbitega stekla!
Steklenice in plastenke s tekočinami se lahko med
zamrzovanjem razletijo. To še posebej velja za gazirane pijače.
u Ne zamrzujte steklenic in pločevink s pijačami!
Za hitro zamrzovanje živil vse do sredice ne prekoračite
naslednjih količin pri posamičnem pakiranju:
- Sadje, zelenjava do 1 kg
- Meso do 2,5 kg
u Živila zapakirajte po porcijah v vrečke za zamrzovanje,
plastične vrečke za ponovno uporabo, kovinske ali
aluminijaste posode.

* Odvisno od modela in dodatne opreme

Upravljanje
5.6 Odtajevanje živil
u

v predelu hladilnika
v mikrovalovni pečici
v klasični ali ventilatorski pečici
pri sobni temperaturi
Živila, ki jih odtajate, je dovoljeno ponovno zamrzniti samo
v izjemnih primerih.

5.7 Nastavitev temperature

w Na prikazovalniku temperature se osvetli temperaturni
razpon, nastavljen za normalni način.
u Vložite živila v predal in zatem potisnite predal nazaj v
napravo.
w Naprava deluje naprej v načinu varčevanja z energijo, ki je
običajen način.

5.9 Predali

Priporočena nastavitev temperature: -18 °C

Nastavitev temperature se lahko nenehno spreminja. Ko je dosežena
nastavitev -32 °C, se zamrzovanje ponovno začne pri -15 °C.

u Za dostop do nastavitve temperature pritisnite enkrat na
nastavitveni gumb Sl. 3 (6).
w LED za trenutno temperaturo utripa na prikazovalniku
temperature.
u Nekajkrat pritisnite nastavitveni gumb Sl. 3 (6), dokler ni
zahtevana temperatura osvetljena na prikazovalniku
temperature.
Opomba

u Z dolgim pritiskom na nastavitveni gumb nastavite nekoliko nižjo
temperaturo (hladneje) znotraj ozkega temperaturnega razpona
(npr. med -15 °C in -18 °C). LED za naslednji temperaturni razpon
se zatem osvetli na prikazovalniku temperature.

u Če želite shraniti zamrznjena živila neposredno na police:
povlecite predal naprej in ga privzdignite ter izvlecite ven.

5.10 Police
u Odstranjevanje police: privzdignite
spredaj in izvlecite ven.
u Vračanje police na njeno mesto:
preprosto potisnite navznoter, dokler se
ne ustavi.

5.8 SuperFrost
S pomočjo te funkcije lahko zelo hitro zamrznete
sveža živila vse vse do sredine. Naprava deluje z
najvišjo zmogljivostjo zamrzovanja. Zato je lahko
zvok naprave pri zamrzovanju ta čas nekoliko
glasnejši.
Dodatno je zamrznjenim živilom, ki so že shranjena, dodana
dodatna hladna rezerva”. Živila ostanejo zamrznjena dalj časa,
ko na primer odmrznete napravo.
Največja količina svežih živil, ki jo lahko zamrznete v 24 urah,
je navedena na tipski ploščici pod "zmogljivost zamrzovanja...
kg/24h". Ta količina je različna glede na model in klimatsko
klasifikacijo.
Glede na to, koliko svežih živil nameravate zamrzniti, morate
pravočasno vključiti funkcijo SuperFrost: za majhno količino
približno 6 ur prej, preden vložite živila oz. približno 24 ur prej,
če boste zamrznili največjo možno količino živil.
Zavijte živila in jih porazdelite čim bolj na široko. Živila, ki jih
zamrzujete, se ne smejo dotikati že zamrznjenih živil, da se ta
ne odtajajo.
V naslednjih primerih funkcije SuperFrost ni potrebno vključiti:

- ko vlagate zamrznjena živila v zamrzovalnik;
- če vsakodnevno zamrzujete do 2 kg svežih živil

5.8.1 Zamrzovanje s funkcijo SuperFrost
u Za trenutek pritisnite na gumb SuperFrost Sl. 3 (2).
w Osvetli se znak za SuperFrost Sl. 3 (3).
w Temperatura v zamrzovalniku se zniža in naprava deluje z
najvišjo zmogljivostjo hlajenja.
Če je količina živil za zamrzovanje majhna:
u počakajte pribl. 6 h.
u Vložite zavita živila v spodnje predale.
Če je količina živil za zamrzovanje največja (glejte tipsko
ploščico):
u počakajte pribl. 24 h.
u Odstranite spodnji predal in vložite živila neposredno v
napravo, tako da se dotikajo dna in sten.
w Funkcija SuperFrost se samodejno izključi po približno 65
urah.
w Gumb za funkcijo SuperFrost Sl. 3 (4) ugasne, ko je
zamrzovanje zaključeno.

* Odvisno od modela in dodatne opreme

5.11 VarioSpace
Poleg tega, da lahko odstranite
predale, lahko odstranite tudi police
in tako ustvarite prostor za velike
kose zamrznjenih živil. Perutnino,
meso, velike kose divjačine in velike
pekovske izdelke lahko zamrznete v
enem kosu in jih pripravite.

u Največja obremenitev z zamrznjenimi živili je 25 kg na
predal in 55 kg za polico.

5.12 Informacijski sistem*

sl. 10
(1) Pripravljeni obroki,
(4) Klobase, kruh
sladoled
(2) Svinjina, ribe
(5) Divjačina, gobe
(3) Sadje, zelenjava
(6) Perutnina, govedina/teletina
Številke označujejo čas shranjevanja v mesecih za različne
vrste zamrznjenih živil. Časi shranjevanja so navedeni kot
informativni.

5.13 Pladenj zamrzovalnika
Pladenj zamrzovalnika omogoča zamrzovanje jagod, zelišč,
zelenjave in drugih razsutih kosov živil, ne da bi se zlepili med
sabo. Zamrznjena živila bodo v celoti ohranila svojo obliko,
prav tako pa bo kasneje lažje odstraniti natančno določeno
količini zamrznjenega živila.
Dodatno lahko na pladenj zamrzovalnika shranite akumulatorje
za ohranjanje nizke temperature in prihranite prostor.

9

Vzdrževanje
5.13.1 Uporaba pladnja zamrzovalnika
u Živilo, ki ga zamrzujete,
razprostrite po pladnju.
u Zamrzovanje naj traja
neprekinjeno 10 do 12 ur.
u Premestite zamrznjeno živilo
v vrečke ali posodice za
zamrzovanje.
u Vrečke ali posodice vložite v predal.
u Živilo odtajate, tako da ga ponovno razprostrete.

u Odstranite pokrov Sl. 11 (1)
tlačnega kompenzacijskega
ventila Sl. 11 (2). Ventil se
nahaja za najnižjim velikim
predalom.
u Na sredino police postavite
ponev z vročo, vendar ne vrelo vodo.

sl. 11

5.14 Akumulatorji za ohranjanje nizke
temperature*
Akumulatorji preprečujejo, da bi se v primeru izpada električne
energije temperatura prehitro dvignila.

5.14.1 Uporaba akumulatorjev za ohranjanje nizke
temperature*
u Položite akumulatorje za ohranjanje
nizke temperature na pladenj
zamrzovalnika in prihranite prostor.
u Položite akumulatorje za ohranjanje
nizke temperature na zamrznjena
živila v zgornji sprednji del predela
zamrzovalnika.

6 Vzdrževanje

6.1 Ročno odmrzovanje
Po daljšem obdobju delovanja se lahko v napravi nabere sloj
ivja ali ledu.
Sloj ivja in ledu se tvori hitreje, če pogosto odpirate napravo
ali če so živila topla, ko jih položite v napravo. Toda debela
plast ledu zviša količino porabljene energije. Zato morate
napravo redno odmrzovati.
Odstranite led z notranje površine na zgornji strani naprave:
Plast ledu se nabere na sredini zgoraj v napravi. Led se
tvori kot posledica fizikalnih lastnosti.
u Redno odstranjujte led s pomočjo strgalnika. Za ta namen
naprave ni potrebno odmrzovati.
Postopek odmrzovanja:

POZOR

Nevarnost telesnih poškodb in okvar naprave:
u Za pospeševanje postopka odmrzovanja ne uporabljajte
mehanskih pripomočkov ali sredstev, ki jih proizvajalec ne
priporoča.
u Za odmrzovanje ne uporabljajte električnih grelnih naprav
ali opreme za parno čiščenje, odprtega ognja ali razpršil za
odmrzovanje.
u Ne uporabljajte ostrih pripomočkov za odstranjevanje ledu.
u Ne poškodujte cevne napeljave v krogotoku hladilnega
sredstva.
Vključite funkcijo SuperFrost en dan pred odmrzovanjem.
Zamrznjena živila so zaščitena s “hladno rezervo”.
Izključite napravo.
Prikazovalnik temperature ugasne.
Izvlecite električni vtikač ali izključite varovalko.
Položite akumulatorje za ohranjanje nizke temperature na
vrh zamrznjenih živil.
u Če je mogoče, vložite zamrznjena živila v predal
zamrzovalnika, zavita v časopisni papr ali v odejo, ter
postavite predal na hladen prostor.

u
w
u
w
u
u

Tako odmrzovanje pospešite.
Med odmrzovanjem pustite vrata naprave odprta.
Odstranite odpadle kose ledu.
Če je potrebno, večkrat odstranite nabrano vodo s pomočjo
gobe ali krpe.
u Preverite, ali se na tlačnem kompenzacijskem ventilu Sl. 11
(2) ne nahaja led in ali je suh.
u Ponovno namestite pokrov Sl. 11 (1) na tlačni
kompenzacijski ventil in ga potisnite, da se zaskoči v
ležišče.
u Očistite napravo (glejte 6.2).

w
u
u
u

6.2 Čiščenje naprave
POZOR

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode zaradi vroče pare!
Vroča para lahko povzroči opekline in poškodbe na površinah.
u Ne uporabljajte parnih čistilnikov!

OPOZORILO

Nepravilno čiščenje poškoduje napravo!
u Ne uporabljajte koncentriranih čistilnih sredstev.
u Ne uporabljajte žičnatih gobic ali jeklene volne.
u Ne uporabljajte močnih ali abrazivnih čistil oz. čistil, ki
vsebujejo pesek, klorid ali kislino.
u Ne uporabljajte kemičnih sredstev.
u Ne poškodujte ali odstranite tipske ploščice s podatki znotraj
naprave. Ploščica je pomembna za službo za pomoč kupcem.
u Ne vlecite, zvijajte in upogibajte ali poškodujte kablov ali
drugih komponent.
u Pazite, da v odtočni kanal, prezračevalno rešetko ali
električne komponente ne zaide voda za čiščenje.
u Uporabljajte mehke krpe za čiščenje in univerzalno, pHnevtralno čistilo.
u Za čiščenje in nego uporabljajte čistilne izdelke, ki so
primerni za stik z živili v notranjosti hladilnika.
u Izpraznite napravo.
u Izvlecite električni vtikač.
u Očistite plastične zunanje in notranje površine z mlačno
vodo in malo gospodinjskega čistila.
u Očistite posamezne komponente z roko z mlačno vodo in
nekoliko gospodinjskega detergenta.
Po čiščenju:
u Napravo in dele obrišite do suhega.
u Priključite napravo na omrežje in jo ponovno vključite.
u Vključite SuperFrost (glejte 5.8).
Ko je temperatura dovolj nizka:
u Vložite živila nazaj.

6.3 Zamenjava notranje luči
Podatki o žarnici
max. 15 W
Pritrdilni element: E14
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* Odvisno od modela in dodatne opreme

Napake v delovanju
Vrsta toka in napetost se morata ujemati s podatki na tipski
ploščici.
u Izključite napravo.
u Izvlecite električni vtikač ali
izključite varovalko.
u Zamenjajte žarnico pod
upravljalno ploščo, kot je
prikazano.

6.4 Služba za pomoč kupcem
Najprej preverite, ali lahko napako odpravite sami s pomočjo
navodil v seznamu (glejte Napake v delovanju). Če to ni
mogoče, se obrnite na službo za pomoč kupcem na naslovu,
navedenem na seznamu servisov.

Kompresor deluje že dolgo časa.
→ Kompresor preklopi v nizko hitrost, če je potrebnega manj
hladu. Čeprav se posledično čas obratovanja podaljša, pa
so stroški za energijo nižji.
u To je običajno pri modelih s funkcijo varčevanja z energijo.
→ Vključena je funkcija SuperFrost.
u Kompresor deluje dalj časa za hitrejše ohlajevanje živil. To
je običajno.
LED lučka spodaj na zadnji strani naprave (pri
kompresorju) utripa v intervalih po 15 sekund*.
→ Inverter je opremljen z diagnostično LED lučko.
u Utripanje je normalno.
Prekomeren hrup.
→ Zaradi različnih ravni hitrosti lahko kompresorji, ki jih
nadzira hitrost*, povzročajo različne zvoke obratovanja.
u Ta zvok je normalen.
Brbotajoč in klokotajoč zvok.
→ Ta zvok nastaja zaradi pretakanja hladilnega sredstva po
krogotoku hladilnega sredstva.
u Ta zvok je normalen.
Tih klikajoč zvok.

POZOR

Nevarnost telesnih poškodb, če popravilo ni opravljeno strokovno!

u Vsa popravila in ukrepe - ki niso posebej navedeni - na
napravi in električnemu kablu naj opravlja izključno servisno
osebje. (glejte Vzdrževanje)
u Zabeležite naziv naprave
Sl. 12 (1), servisno številko
Sl. 12 (2) in serijsko številko
Sl. 12 (3) s tipske ploščice,
ki se nahaja znotraj naprave
na levi strani.

→ Ta zvok nastane, kadarkoli se hladilna enota (motor)
samodejno vključi ali izključi.

u Ta zvok je normalen.

Brnenje. Za trenutek je nekoliko glasnejše, ko se hladilna
enota (motor) vključi.
→ Hlajenje postane samodejno močnejše, ko je vključena
funkcija SuperFrost, ko ste vložili v napravo sveža živila ali
ko so nekaj časa odprta vrata.

u Ta zvok je normalen.
→ Temperatura v okolici je previsoka.
u Rešitev: (glejte 1.2)
Zvok vibriranja.
→ Naprava ni pritrjena na podlago. Zato delovanje hladilne
enote povzroča tresenje predmetov in pohištva v okolici.

sl. 12
u Obvestite službo za pomoč kupcem z navedbo napake,
naziva naprave Sl. 12 (1), servisne številke Sl. 12 (2) in
serijske številke Sl. 12 (3).
w To nam bo v pomoč pri zagotavljanju hitrejše in
natančnejše servisne storitve.
u Naprava naj ostane zaprta, dokler ne prispe predstavnik
službe za pomoč kupcem.
w Tako bodo živila v njej ostala dalj časa hladna.
u Izvlecite električni vtikač (ne vlecite za priključni kabel) ali
izklopite varovalko.

u Prilagodite napravo s pomočjo nastavljivih podstavkov.
u Razmaknite steklenice in posode.
Znak za SuperCool Sl. 3 (4) utripa skupaj s prikazovalnikom
temperature.
→ To pomeni okvaro.
u Pokličite službo za pomoč kupcem (glejte Vzdrževanje).

7 Napake v delovanju

→ Toplota iz hladilnega tokokroga se uporablja za

Vaša naprava je zasnovana in izdelana tako, da zagotavlja
dolgo življenjsko dobo in zanesljivo delovanje. Če se kljub
temu med delovanjem pojavi motnja, preverite, ali je posledica
napačnega ravnanja. V tem primeru vam bomo zaračunali
nastale stroške, čeprav je naprava v garancijski dobi.
Naslednje napake pa boste morda lahko odpravili sami:
Naprava ne deluje.

→ Naprava ni vključena.
u Vključite napravo.
→ Električni vtikač ni pravilno vstavljen v električno omrežno
vtičnico.

u Preverite električni vtikač.
→ Varovalka omrežne vtičnice je pregorela.
u Preverite varovalko.

Na prikazovalniku temperature se osvetli znak DEMO.

→ Vključen je demonstracijski način.
u Pokličite službo za pomoč kupcem (glejte Vzdrževanje).
Zunanje površine naprave so tople*.

preprečevanje nastanka kondenza.

u To je običajno.

Temperatura ni dovolj nizka.
→ Vrata naprave niso pravilno zaprta.
u Zaprite vrata naprave.
→ Neustrezno prezračevanje.
u Redno čistite prezračevalno rešetko.
→ Temperatura v okolici je previsoka.
u Rešitev: (glejte 1.2)
→ Napravo ste prepogosto odpirali ali je bila predolgo odprta.
u Počakajte in preverite, ali lahko naprava sama doseže
zahtevano temperaturo. Če ne, pokličite službo za pomoč
kupcem (glejte Vzdrževanje).
→ Vložili ste preveč svežih živil brez vklopa funkcije SuperFrost.
u Rešitev: (glejte 5.8)
→ Naprava stoji preblizu vira toplote (štedilnika, grelnika ipd.).

u Premaknite napravo ali vir toplote.
* Odvisno od modela in dodatne opreme
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Ravnanje z odsluženo napravo
Prenehanje uporabe naprave
→ Naprava ni vključena.
u Vključite napravo.
→ Vrata so bila odprta dalj kot 15 minut.
u Notranja lučka samodejna ugasne, če so vrata odprta
pribl. 15 minut.
→ Če notranja lučka ne sveti, prikazovalnik temperature pa je
osvetljen, je pregorela žarnica.
u Zamenjajte žarnico (glejte Vzdrževanje).
Ko vrata zaprete, jih lahko ponovno odprete šele po dolgem času.*

→ Tlačni kompenzacijski ventil je zaledenel.
u Odmrznite napravo. (glejte 6.1)
Tesnilo vrat je poškodovano ali ga je treba zamenjati iz
drugih razlogov.*
→ Pri nekaterih enotah lahko tesnilo okoli vrat zamenjate. Za ta postopek ne
boste potrebovali nobenega posebnega orodja.
u Pokličite službo za pomoč kupcem (glejte Vzdrževanje).
V enoti je nastalo preveč ledu ali kondenza.*
→ Tesnilo vrat je morda tudi zdrsnilo iz utora.
u Preverite, ali je tesnilo vrat pravilno nameščeno v utoru.
Močno nabiranje ledu na znotraj na sredini okrova naprave.

→ To nabiranje ledu je normalno. Zaradi fizikalnih lastnosti se
led zgoščuje znotraj na vrhu naprave.

u Redno odstranjujte led s pomočjo
strgalnika.

8 Prenehanje uporabe naprave
8.1 Izklop naprave
u Pritiskajte na gumb za vklop/izklop Sl. 3 (1), dokler
prikazovalnik ne potemni. Sprostite gumb.
w Če naprave ne morete izključiti, deluje funkcija zaščite pred
otroci (glejte 5.2).

8.2 Ko napravo prenehate uporabljati
u Izpraznite napravo.
u Izključite napravo (glejte Prenehanje uporabe
naprave).
u Odstranite električni priključek.
u Očistite napravo (glejte 6.2).
u Pustite vrata odprta, da preprečite nastanek vonjav.

9 Ravnanje z odsluženo
napravo

Naprava vsebuje materiale, ki jih je mogoče
ponovno uporabiti, zato jo morate pravilno
odstraniti - v nobenem primeru med nerazvrščene
gospodinjske odpadke. Naprave, ki jih ne
potrebujete več, morate odstraniti na strokoven in
pravilen način, t.j. v skladu s trenutno veljavnimi
predpisi in zakoni.
Ko odstranjujete napravo, preverite, ali krogotok hladilnega
sredstva ni poškodovan, da preprečite nenadzorovano
puščanje hladilnega sredstva, ki ga vsebuje (podatke na tipski
ploščici), in olja.
u Odklopite napravo.
u Izvlecite vtikač iz omrežja.
u Prerežite priključni kabel.
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* Odvisno od modela in dodatne opreme

Ravnanje z odsluženo napravo

* Odvisno od modela in dodatne opreme
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