Navodila za uporabo

Hladilnik
Preden prvič vključite napravo, preberite navodila za uporabo

SL

7085 693-01
FKDv 4203, FKDv 4213

Načini uporabe naprave

Navodila za ravnanje z odsluženo
napravo

Naprava vsebuje materiale, ki jih je mogoče
ponovno uporabiti, zato jo morate pravilno
odstraniti - v nobenem primeru je ne odvrzite 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 in olja, ki ju vsebuje (glejte podatke na tipski
ploščici).
• Odklopite napravo.
• Izvlecite električni vtikač.
• Prerežite priključni kabel.

POZOR

Nevarnost zadušitve z embalažo in plastično folijo!
Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z embalažo.
Odnesite embalažo na uradno zbirno mesto.

Naprava je primerna izključno za hlajenje hrane
v gospodinjstvih 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.
Uporabljajte napravo izključno, kot je običajno v
gospodinjskem okolju. Vse druge vrste uporabe so
prepovedane.
Naprava ni primerna za shranjevanje ali hlajenje zdravil, krvne
plazme, laboratorijskih preparatov ali podobnih snovi in
izdelkov, ki jih pokriva direktiva o medicinskih pripomočkih
2007/47/EC. Vsaka napačna uporaba te naprave lahko
povzroči, da se shranjena živila pokvarijo.
Prav tako ni naprava primerna za uporabo v potencialno
eksplozivnih okoljih.

Opis naprave
FKDv 4203

FKDv 4213
Osvetlitev zaslona
(LED svetlobni trak)
Notranja luč (LED
svetlobni trak)

Krmilnik temperature

Krmilnik temperature
Prikazovalnik temperature
Tipska ploščica

Notranja luč
(LED svetlobni
trak)
Opomba

LED svetlobni trakovi osvetljujejo
notranjost naprave. Ti svetlobni
trakovi niso primerni za uporabo v
bivalnih prostorih.

Pomembno
Podstavki z nastavljivo višino
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Vsa živila naj bodo zapakirana in pokrita.

Podstavki z nastavljivo višino

Navodila in opozorila za varno uporabo

• Da preprečite telesne poškodbe in poškodbe
naprave, morata odstraniti embalažo in
napravo postaviti dva človeka.
• Če se naprava poškoduje ob dobavi,
kontaktirajte dobavitelja prej, preden
priključite napravo na omrežje.
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• V napravi ne shranjujte eksplozivov ali pršilk z
vnetljivimi snovmi, na primer butanom,
propanom, pentanom idr. Električne
komponente lahko povzročijo vžig plina, ki
pušča. Taka pršila lahko prepoznate po
natisnjenem seznamu sestavin ali po sličici s
plamenom.

• Za varno delovanje zagotovite, da bo naprava
postavljena in priključena, kot je opisano v teh
navodilih za uporabo.

• Ne uporabljajte električnih aparatov znotraj
naprave.

• Ko napravo izključujete, izvlecite vtikač, ne
vlecite kabla.

• Če lahko napravo zaklenete s ključem, ne
hranite ključa v bližini naprave ali v dosegu
otrok.

• Odklopite napravo iz električnega omrežja, če
se pojavi napaka. Izvlecite vtikač, izključite ali
odstranite varovalko.

• Morebitna popravila ali druga dela na napravi
sme opraviti izključno servis, saj je
nepooblaščeno poseganje v napravo lahko
izjemno nevarno za uporabnika. To velja tudi
za zamenjavo električnega kabla.

• Pazite, da se z odprtim plamenom ali virom
vžiga ne približate notranjosti naprave. Med
prevozom in čiščenjem naprave pazite, da ne
boste poškodovali krogotoka hladilnega
sredstva. V primeru poškodbe pazite, da se v
bližini ne nahaja noben vir vžiga in prostor
dobro prezračite.

• Ne stojte na podnožju, predalih ali vratih ali jih
uporabljajte kot podporo.

• To napravo smejo uporabljati otroci, stari 8 let
in več, ter osebe z omejenimi fizičnimi, čutnimi
ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkanjem
znanja in izkušenj, če so pod nadzorom ali so
bile poučene o varni uporabi naprave in
razumejo možne nevarnosti. Otroci se ne
smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo
opravljati postopkov čiščenja ali vzdrževanja
naprave brez nadzorstva odraslih.
• Izogibajte se dolgotrajnemu stiku kože s
hladnimi površinami in/ali hladnimi/
zamrznjenimi živili. To lahko povzroči
bolečine, omrtvičenje in omrzline. V primeru
dolgotrajnega stika s kožo se morate ustrezno
zaščititi, npr. z rokavicami.

• Če lahko napravo zaklenete s ključem, ne
hranite ključa v bližini naprave ali v dosegu
otrok.

• Pri prevozu ali uporabi naprave na nadmorski
višini, ki presega višino 1500 m nad morjem,
lahko steklena plošča v vratih poči zaradi
znižanja zračnega tlaka. Razbiti delci plošče
so ostri in lahko povzročijo telesne poškodbe.
Podnebna klasifikacija

Podnebna klasifikacija označuje
temperaturo prostora, pri kateri je
dovoljeno uporabljati napravo in pri
kateri naprava dosega polno zmogljivost
hlajenja.
Podnebna klasifikacija je navedena na tipski ploščici.
Položaj tipske ploščice je prikazan v poglavju z naslovom Opis
naprave.
Sobna temperatura
+10°C to +32°C
+16°C to +32°C
+16°C to +38°C
+10°C to +38°C
+16°C to +43°C
+10°C to +43°C

Ne uporabljajte naprave zunaj navedenih
razponov sobnih temperatur.
Emisije hrupa iz naprave

Raven hrupa, ki nastaja pri delovanju naprave, je pod 70
dB(A) (relativna raven hrupa 1 pW).

• Ne uživajte živil, ki so bila shranjena predolgo,
ker lahko to povzroči zastrupitev s hrano.
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Postavitev

• Ne postavljajte naprave na neposredno sončno svetlobo ali
v bližino kuhalnikov, radiatorjev in podobnih virov toplote.
• Tla, na katerih stoji naprava, morajo biti vodoravna in ravna.
Pri neravnih tleh poravnajte napravo z nastavljivimi
podstavki.
• Med zgornjim robom naprave in stropom mora biti najmanj
20 cm razmaka.
•

Ne zakrivajte prezračevalnih
odprtin ali rešetke.

• Standard EN 378 predpisuje, da mora imeti
prostor, kamor postavite napravo,
prostornino najmanj 1 m3 na 8 g hladilnega
sredstva R 600a, ki se uporablja v napravi;
to onemogoči nastajanje vnetljive mešanice
hlapov plina/zraka v prostoru, kjer se naprava
nahaja, če pride do puščanja v krogotoku
hladilnega sredstva. Količina hladilnega
sredstva, potrebnega za napravo, je navedena
na tipski ploščici znotraj naprave.

Električni priključek

Napravo smete priključiti izključno na omrežje z izmeničnim
tokom (AC).
Dovoljena napetost in frekvenca sta navedeni na tipski
ploščici. Položaj tipske ploščice je prikazan v poglavju z
naslovom Opis naprave.
Vtičnica mora biti pravilno ozemljena in zaščitena z varovalko.
Izklopilni tok varovalke mora biti med 10 A in 16 A.

Omrežna vtičnica ne sme biti za napravo in
mora biti enostavno dostopna.
Ne priključite naprave z uporabo podaljška
kabla ali razdelilnika z vtičnicami.
Ne uporabljajte samostojnih pretvornikov
(pretvarjanje enosmernega v izmenični tok/trifazni tok) ali
energijsko varčnih vtikačev. Nevarnost okvare elektronskega
krmilnega sistema!

• Vedno postavite napravo neposredno ob steno.

Odstranite transportno zaporo

Vklop in izklop naprave

Priporočamo, da napravo očistite, preden
jo prvič vključite (glejte "Čiščenje").

Vklop naprave

Priključite napravo na električno omrežje
- naprava je vključena.

Izklop naprave

Izvlecite električni vtikač ali nastavite
krmilnik temperature na 0.

Pomembno

Mere naprave

Če je krmilnik temperature na položaju "0", je hladilni sistem
izključen, vendar naprava ni popolnoma izklopljena iz
električnega omrežja.
Pred čiščenjem vedno izklopite napravo iz električnega
omrežja. Izvlecite vtikač..

Nastavitev temperature

Nastavite temperaturo znotraj naprave s krmilnikom za
temperaturo.
Če je krmilnik na najvišjem položaju, je temperatura znotraj
naprave na najnižji nastavitvi.
Nastavite krmilnik po potrebi med "0" in
najvišjim položajem.
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Hlajenje

Mrežaste police lahko premikate
glede na različne višine steklenic
ali paketov s hrano.
Pomembno
Maksimalna obtežitev lesene
police je 45 kg.
Prezračevalnih odprtin znotraj
naprave ne smete zakriti!

Notranja razsvetljava
Osvetlitev zaslona
Vključite ali izključite jo lahko s pomočjo
stikala (S).

Intenzivnost svetlobe pri osvetlitvi z LED
ustreza laserskemu razredu 1/1M.
Pomembno
Pokrov luči sme odstraniti samo servisno osebje.
Če je pokrov odstranjen, ne glejte od blizu
skozi optične leče naravnost v luč. Tako si
lahko poškodujete oči.

Odmrzovanje
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Odmrzovanje predela hladilnika poteka samodejno.
Če naprava deluje na zelo nizki (hladni) nastavitvi termostata,
lahko na zadnji notranji steni naprave nastane plast ledu.
V tem primeru morate napravo oz. led odmrzniti ročno.
•

Izvlecite električni vtikač!

• Odstranite živila iz naprave in jih shranite na hladno mesto.
• Med odmrzovanjem pustite vrata naprave odprta. Po
končanem odmrzovanju pobrišite nabrano vodo in očistite
napravo.

Med odmrzovanjem pustite vrata naprave
odprta. Po končanem odmrzovanju pobrišite
nabrano vodo in očistite napravo.
Čiščenje

Očistite napravo najmanj dvakrat letno.
Pred čiščenjem vedno izklopite napravo. Izvlecite električni
vtikač ali izključite ali odstranite varovalko.
• Očistite notranjost, opremo in zunanje stene z mlačno vodo
in malo detergenta. Ne uporabljajte čistil, ki so abrazivna, ki
vsebujejo kislino ali kemikalije.
• Pazite, da voda za čiščenje ne prodre v električne
komponente ali prezračevalno rešetko.

Varnostna ključavnica

Ključavnica v vratih naprave je opremljena z varnostnim
mehanizmom.

• Prah morate očistiti iz hladilne enote in s toplotnega izmenjevalnika kovinske mreže na hrbtni strani naprave - enkrat letno.
• Ne poškodujte ali odstranite tipske ploščice s podatki
znotraj naprave. Tipska ploščica je zelo pomembna za
potrebe servisiranja.

Ne uporabljajte parnih čistilnikov zaradi
nevarnosti telesnih poškodb in okvar naprave.
Izključitev naprave

Če morate napravo izključiti za daljše časovno obdobje,
izključite napravo, izvlecite vtikač ali izključite ali odvijte
varovalko.

Zaklepanje naprave

Očistite napravo in pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek neprijetnih vonjav.

• Zavrtite ključ za 90°.

Sprejemljiva sobna temperatura za shrambo naprave po
koncu uporabe je med -10 °C in +50 °C.

• Vstavite ključ, kot prikazuje puščica 1.
Napravo odklenete z istim postopkom,
toda izvedenim v obratni smeri.

Če shranite napravo v prostoru s temperaturami izven tega
razpona, lahko to poškoduje napravo in povzroči motnje v
delovanju.
Naprava ustreza varnostnim predpisom in direktivam
Evropske unije 2014/30/EU in 2014/35/EU.
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Motnje v delovanju

Zamenjava položaja tečajev vrat

S pomočjo spodaj navedenih vzrokov boste morda naslednje
napake lahko odpravili sami:

Tečaja vrat sme premestiti samo ustrezno usposobljen
strokovnjak.

• Naprava ne deluje:
– Ali je naprava vključena?
– Ali je vtikač pravilno vstavljen v omrežno vtičnico?
– Ali je varovalka brezhibna?

Premestitev tečajev vrat morata opraviti dva človeka.

• Glasen zvok delovanja:
– Ali naprava trdno stoji na tleh?
– Ali naprava povzroča tresenje bližnjega pohištva ali
predmetov? Upoštevajte, da se zvokom, ki nastajajo v
krogotoku hladilnega sredstva, ni mogoče izogniti.
• Temperatura ni dovolj nizka.
– Ali je nastavitev temperature pravilna (glejte "Nastavitev
temperature")?
– Ali ste v napravo vložili preveliko količino svežih živil?
– Ali ločeno nameščen termometer kaže pravilen odčitek?
– Ali prezračevalni sistem deluje pravilno?
– Ali je naprava postavljena preblizu vira toplote?

Če noben od naštetih
vzrokov ne ustreza in
napake ne morete odpraviti
sami, se obrnite na najbližji
servis ter pri tem navedite
tip naprave 1,, servisno
številko 2 in številko
naprave 3 , kot je to
navedeno na tipski ploščici.
Položaj tipske ploščice je prikazan v poglavju z naslovom Opis
naprave.

Pomembno

Vrata mora zdaj nekdo varno pridržati.

1.

Odvijte nosilec tečaja.
Izvlecite vrata na spodnji strani
in jih privzdignite.

2.

Prestavite vtič.
Privijte ročaj.
Ročaj in vijaki M4x16 so
vključeni v paket s priborom.

3.

Odstranite vijak.
Vstavite ključ.
Zavrtite ključ za 90°.

4.

Odstranite zatič.
Zavrtite ključavnico.

5.

Odstranite ključavnico.
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6.

Prestavite pokrova na
nasprotno stran.

12.

Prestavite zatič tečaja na
nasprotno stran.

7.

Vstavite ključ.

13.

Zavrtite ključ za 90°.

Prestavite pokrov na nasprotno
stran.

8.

14.

Odstranite zapah za
vrata, obrnite ga in ga
ponovno namestite.

Prestavite zatič na
nosilcu tečaja na
nasprotno stran.

15.

Obesite vrata na zatič tečaja in
jih zaprite.

Pomembno
9.

Vrata mora zdaj nekdo varno
pridržati.

Vstavite ključavnico.

10.

Zavrtite ključavnico.
Vstavite zatič.

11.

Vstavite ključ.

16.

Vstavite nosilec tečaja v spodnji
montažni element vrat in ga
privijte na mesto.

Če se vrata
nahajajo pod
kotom, prilagodite
kot.

Zavrtite ključ za 90°.
Vstavite vijak.

17.
Odvijte vijaka in potisnite nosilec
tečaja na desno ali levo. Privijte
vijaka.
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Zaradi stalnih izboljšav izdelkov se lahko njihovi tehnični podatki spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila. Ta navodila
smo sestavili z veliko truda in z največjo možno pazljivostjo, vendar so napake med izdelavo in/ali prevodom navodil
vedno mogoče. Zato proizvajalec in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za morebitne napačne navedbe, napake v
prevodu ali tiskarske napake v teh navodilih.

