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1. OPOZORILA ZA VARNO UPORABO

Pozor: nevarnost požara / vnetljivi materiali

Ta naprava je namenjena gospodinjstvom in podobnim vrstam uporabe, kot so priročne
kuhinje za osebje v trgovinah, pisarniških prostorih in drugih delovnih okoljih, kmetijah ter s 
strani gostov v hotelih, motelih in drugih bivalnih objektih, v namestitvah s prenočiščem in 
zajtrkom in za storitve priprave in dostave hrane.

Če je električni kabel poškodovan, ga mora nemudoma zamenjati proizvajalec, njegov

pooblaščeni serviser ali ustrezno usposobljeno tehnično osebje, da preprečite nevarnost.

V hladilnik ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so razpršila z vnetljivimi vsebinami.

Po uporabi in pred izvedbo katerega koli postopka vzdrževanja morate napravo izključiti iz

električnega omrežja.

POZOR! Odprtine za prezračevanje v ohišju naprave in v vgradni omari ne smejo biti zaprte

ali zamašene.

POZOR! Za odmrzovanje ne uporabljajte nobenih mehanskih naprav ali drugih pripomočkov

razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

POZOR! Ne poškodujte krogotoka hladilnega sredstva.

POZOR! V predalih za shranjevanje hrane v napravi ne uporabljajte nobenih električnih

pripomočkov, razen če ustrezajo priporočilom proizvajalca.

POZOR! V skladu z lokalnimi predpisi prenehajte z uporabo hladilnika, če iz njega izhajata

vnetljivi plin in hladilno sredstvo.

POZOR! Med postavitvijo hladilnika pazite, da ga ne postavite na električni kabel oz. da

električnega kabla ne poškodujete.

POZOR! Na hrbtni strani hladilnika ne nameščajte prenosnih razdelilnikov ali prenosnih električnih
vtičnic.

Ne uporabljajte podaljškov električnega kabla ali neozemljenih adapterjev (z dvema nožicama).
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NEVARNOST: Nevarnost, da se v hladilnik zapre otrok. Preden zavržete vaš
odsluženi hladilnik ali zamrzovalni:

-Snemite vrata.
-Pustite police na mestu, tako da otroci ne bodo mogli težav zlesti vanj.

Pred začetkom nameščanja pribora morate hladilnik izklopiti iz vira električnega napajanja.

Hladilno sredstvo in ciklopentan, ki sta v uporabi v hladilniku, sta izredno vnetljiva.

Zato se odsluženega hladilnika ne sme odlagati v bližini ognja; za preprečevanje nevarnosti 
onesnaženja okolja ali kakršne koli druge nevarnosti mora odsluženi hladilnik reciklirati podjetje, 
pooblaščeno in usposobljeno za recikliranje te vrste aparatov. 

Standard EN: Napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje in ljudje z

zmanjšanimi fizičnimi čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, 
če ga uporabljajo pod nadzorstvom ali so poučeni o varni uporabi naprave in o možnih 
posledičnih nevarnostih s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. 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 in jemljejo živila iz naprave.

Standard IEC: Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroci) z zmanjšanimi

fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jo 
uporabljajo pod nadzorstvom ali so poučeni o varni uporabi naprave in o možnih posledičnih 
nevarnostih s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo z napravo.

Navodila morajo vsebovati naslednje osnovne postavke: Za preprečevanje onesnaženosti
živil upoštevajte naslednje napotke:

–Če so vrata odprta daljše časovno obdobje, lahko to povzroči občuten dvig temperature v
predalih znotraj naprave.

–Površine, ki lahko pridejo v stik z živili in sistemi za drenažo, redno čistite.

–Očistite posode za vodo, če niso bile v uporabi 48 ur; izperite sistem za vodo, priključen na
dovod vode, če voda ni bila izčrpana že 5 dni. (Opomba 1)

–Surovo meso in ribe vložite v ustrezne posode v hladilniku, tako da niso v stiku z drugimi živili
in da ne kaplja od njih na druga živila.

–Predali z dvema zvezdicama               so primerni za shranjevanje predhodno zamrznjenih živil, 
za shranjevanje in izdelavo sladoleda in ledenih kock. (Opomba 2)

–Predali z enoPredali z eno                   , dvema, dvema, dvema     , dvema           
svežih živil. (Opomba 3)

–Če bo zamrzovalnik daljše obdobje prazen, ga izključite, odmrznite, očistite, posušite in
pustite vrata odprta, da preprečite nastajanje plesni znotraj naprave.
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Opomba 1, 2, 3: Preverite, ali velja za vrsto predalov vašega zamrzovalnika.
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2. NAMESTITEV

2.1 Mesto postavitve

Ko izbirate mesto za postavitev naprave, preverite, ali so tla ravna in trdna in ali je prostor 
primerno prezračevan. Ne postavljajte naprave v bližino vira toplote, npr. kuhalnika, grelnika ali 
radiatorja. Prav tako je ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo, ker lahko to zviša 
porabo električne energije. Izjemno nizke temperature lahko prav tako povzročijo motnje v 
delovanju naprave. Ta naprava ni namenjena uporabi v garaži ali na prostem. Ne pokrivajte ali 
ovijajte naprave s pregrinjali ali podobnimi prevlekami.
Ko nameščate napravo, morate zagotoviti 10 cm praznega prostora na obeh straneh, 10 cm 
zadaj in 30 cm na vrhu naprave. Tako bo hladen zrak lahko krožil okoli hladilnika za vino in 
izboljšal učinkovitost in kakovost hlajenja.

2.2 Sprememba smeri odpiranja vrat

Potrebna orodja: Križni izvijač / Ploski izvijač / Šesterokotni ključ

1) Odstranite pokrov zgornjega tečaja.

Pokrov odprtine osi tečaja

Pokrov zgornjega tečaja
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2) S križnim izvijačem odstranite vijake, ki pritrjujejo zgornji tečaj.

3) Premestite zgornji tečaj, zgornji omejevalnik vrat in ležajno pušo vrat na drugo stran.
A. Odstranite matico z objemko. Snemite podložko, nato premestite nastavek na 

drugo stran in ga pritrdite.

B. Odstranite omejevalnik vrat.

C. Odstranite drug omejevalnik skupaj z vijakom za pritrditev na vrata.

Vijaki (trije)
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4) S križnim izvijačem odstranite vijake, ki pritrjujejo spodnji tečaj.

Opomba: Kot nagiba hladilnika-zamrzovalnika manj kot 45°.

5) Ponovno vstavite spodnjo ležajno pušo vrat in omejevalnik vrat.

6) Pritrdite spodnji tečaj na drugo stran, nato ga privijte z vijaki.

Vijaki, ki 
pritrjujejo 

spodnji tečaj
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7) Namestite srednji tečaj.

8) Postavite spodnja vrata v ustrezni položaj, pritrdite srednji tečaj.

9) Namestite zgornji tečaj.

10) Postavite zgornja vrata v ustrezni položaj, pritrdite zgornji tečaj in pokrov.
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11) Vstavite na ustrezna mesta pokrove štirih vijakov in dva zapaha.
·Preverite, ali je naprava izklopljena in prazna.
·Prilagodite oba izravnalna podstavka na najvišji položaj.
·Priporočamo, da vam pri tem nekdo pomaga.

12) Postavite napravo za poravnavanje na drugo stran in preverite, ali je naprava ravna.

2.3 Zahtevane dimenzije prostora za odpiranje vrat

Vrata naprave se morajo popolnoma odpreti, kot je prikazano. 
Š×G≥902×1052 mm

Š

D
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2.4 Poravnavanje naprave

Pri poravnavanju naprave prilagodite dva izravnalna podstavka na 
sprednji strani naprave. Če naprava ni poravnana, se vrata in 
magnetna tesnila ne bodo pravilno prekrivala.
Pred uporabo preverite, ali se podstavek dotika tal. Poglejte 
navzdol z vrha, odvijte ali privijte v smeri gibanja ali v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca.

2.5 Čiščenje pred začetkom uporabe

Obrišite notranjost naprave z blago raztopino sode bikarbone. Nato obrišite z ožeto krpo ali 
gobico, navlaženo s toplo vodo. Operite police in predal za zelenjavo v topli milnici in ju temeljito 
posušite, preden ju ponovno vložite v napravo. Očistite zunanjost naprave z vlažno krpo. Če 
želite več informacij, preberite poglavje Čiščenje.

2.6 Pred uporabo naprave

Za zagotovitev varnosti pazite, da ne poškodujete električnega kabla; naprave ne uporabljajte, 
če je električni kabel poškodovan ali če je vtikač obrabljen.
Za preprečevanje poškodb naprave ali požara ne vlagajte v napravo vnetljivih, eksplozivnih, 
hlapljivih in močno korozivnih predmetov.
Za preprečevanje požara ne postavljajte vnetljivih snovi v bližino hladilnika.
Ta naprava je gospodinjski hladilnik in se ga sme uporabljati samo za shranjevanje živil. V skladu 
z veljavnimi lokalnimi predpisi in standardi se gospodinjskih hladilnikov ne sme uporabljati za 
druge namene, na primer shranjevanje krvi, zdravil ali bioloških produktov.
V zamrzovalnik ne vlagajte steklenic ali zaprtih posod s tekočinami, na primer piva in osvežilnih 
pijač v steklenicah, ker jih lahko raznese.
Preden vložite živila v napravo, jo vključite in počakajte 24 ur; tako boste lahko preverili, ali 
naprava pravilno deluje, naprava pa se bo lahko prilagodila na ustrezno temperaturo. Naprave 
ne napolnite preveč.

◆ Preden napravo priklopite
Preverite, ali je vaša vtičnica združljiva z vtikačem, ki je priložen napravi.

◆ Preden napravo vključite!
Naprave na vključite prej, preden ne potečeta dve uri po premestitvi naprave.

2.7 Notranji pribor

Napravi so priložene različne steklene ali plastične police - različni modeli imajo 
različne kombinacije.
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Vedno potisnite eno od steklenih polic polne velikosti v najnižji vodili nad 
posodama za sadje in zelenjavo, in jo pustite v tem položaju. To storite tako, da 
povlečete polico naprej, tako da jo lahko potisnete navzgor ali navzdol in jo 
odstranite.
Polico vstavite na drugačno višino, tako da postopate obratno kot zgoraj.

Da bi kar najbolje izkoristili prostor v predalu za shranjevanje svežih živil in v predalu za 
zamrznjena živila, lahko glede na vsakodnevne potrebe odstranite iz naprave eno ali 
več polic.

3. PRIKAZ NAPRAVE

*Vse ilustracije v navodilih so informativne; podrobnosti preverite na dejanski napravi.

4. UPRAVLJANJE

4.1 Vklop naprave 

jeklena polica

termostat

steklena polica

pokrov predala 
za zelenjavo

prilagodljivi podstavek

polica zamrzovalnika
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◆Gumb termostata se nahaja na desni steni v notranjosti hladilnika.
Nastavitev "Off"： Naprava izključena
Nastavitev "Min"： Srednja (manj hladna) temperatura
Nastavitev "Med": Normalno delovanje (ustrezno za večino primerov)
Nastavitev "Max"： Najnižja temperatura
◆Če so temperatura v okolici, na primer v vročih poletnih dneh, visoke, bo morda potrebno 
nastaviti termostat na najhladnejšo nastavitev (položaj "Max"). To povzroči, da bo kompresor 
deloval neprekinjeno, da bi ohranil nizko temperaturo v notranjosti hladilnika.
◆V začetku, ko postavite hladilnik, nastavite gumb termostata v položaj "Med".
Počakajte, da se hladilnik popolnoma ohladi, preden začnete vlagati živila. Najbolje je, da 
počakate 24 ur. Termostat uravnava temperaturo. Če je krmilni gumb termostata v položaju OFF 
(izklop), hladilnik ne deluje.

4.2 Zvoki v notranjosti naprave!
Morda boste opazili, da vaša naprava proizvaja nenavadne zvoke. Večina teh zvokov je povsem 
običajnih, vendar morate biti pozorni nanje!
Te zvoke povzroča kroženje hladilnega sredstva v hladilnem sistemu. Od začetka uporabe plinov 
brez CFC-jev je ropot izrazitejši. To ni napaka in ne vpliva na učinkovitost delovanja vaše naprave. 
Zvoki so posledica delovanja motorja kompresorja, ko črpa hladilno sredstvo skozi sistem.

4.3 Nasveti za shranjevanje živil v napravi
◆Kuhano meso/ribe morate vedno položiti na polico nad surovim mesom/ribami, da preprečite 
prenos bakterij. Surovo meso/ribe hranite v posodi, ki je dovolj velika, da se v njej nabirajo sokovi, 
in posodo zaprite. Posodo postavite na najnižjo polico.
◆Okoli živil pustite prazen prostor, da lahko zrak kroži v napravi. Vsi deli naprave morajo biti 
hladni.
◆Da bi preprečili prevzemanje vonjav in izsuševanje živil, pakirajte ali pokrivajte živila ločeno. 
Sadja in zelenjave ni potrebno zavijati.
◆Vedno pustite, da se kuhano živilo ohladi, preden ga vložite v napravo. Tako se notranja 
temperatura v napravi ne bo spremenila.
◆Uhajanje hladnega zraka iz naprave preprečite, tako da čim manjkrat odprete vrata. 
Priporočamo, da odprete vrata samo, ko morate živila vložiti ali jih vzeti iz naprave.

4.4 Zamenjava žarnice
Zamenjavo žarnice naj opravijo za to usposobljeni serviserji.

5. ČIŠČENJE

5.1 Odmrzovanje

Samodejno odmrzovanje za hladilnik brez tvorjenja ivja 
5.2 Čiščenje notranjosti in zunanjosti naprave
 Za izboljšanje učinka hlajenja in varčevanje z energijo je treba redno čistiti prah, ki se 

nabira za zamrzovalnikom in pod njim.



◆ Redno preverjajte, ali se na tesnilu na vratih ne nabira umazanija. Očistite tesnilo na vratih z 
mehko krpo, navlaženo z milnico ali razredčenim detergentom.

◆ Notranjost zamrzovalnika je potrebno redno čistiti, da preprečite nastanek vonjav.
◆ Pred čiščenjem notranjosti izključite napajanje, odstranite vsa živila, pijače, police, predale itd.
◆ Notranjost zamrzovalnika očistite s pomočjo mehke krpe ali gobe s četrt litra tople vode in 

dvema žlicama sode bikarbone. Nato sperite z vodo in ga obrišite do čistega. Po čiščenju 
odprite vrata in počakajte, da se zamrzovalnik posuši po naravni poti, preden ponovno 
vključite napajanje.

◆ Na predelih v hladilniku, ki jih je težko očistiti (na primer vogali ali ozki razmaki), priporočamo, 
da te predele redno brišete z mehko krpo, mehko ščetko in, če je potrebno, tudi z uporabo 
pripomočkov (na primer tankih vatiranih paličic); tako zagotovite, da se ne teh mestih ne bodo 
nabirale umazanija ali bakterije.

◆ Ne uporabljajte mila, detergenta, praška za drgnjenje, čistila v razpršilu itd., ker lahko ta čistila 
onesnažijo živila ali povzročijo nastanek vonjav v notranjosti zamrzovalnika.

◆ Rešetko za steklenice, police in predale očistite z mehko krpo, navlaženo z vodo ali 
razredčenim detergentom za pranje posode. Posušite z mehko krpo ali pustite, da se posušijo 
po naravni poti.

◆ Obrišite zunanje površine hladilnika z mehko krpo, navlaženo z milnico, detergentom itd., nato 
jih obrišite do suhega.

◆ Ne uporabljajte trdih ščetk, jeklenih kroglic, žičnih ščetk, abrazivnih čistil (na primer zobne 
paste), organskih topil ( na primer alkohola, acetona, olja itd.), vrele vode, kislin ali alkalnih 
raztopin, ki lahko poškodujejo površino in notranjost hladilnika. Vrela voda in organska topila, 
na primer benzen, lahko deformirajo ali poškodujejo plastične dele.

◆ Da preprečite kratek stik ali poškodbe električne izolacije, med čiščenjem naprave ne spirajte 
neposredno z vodo ali drugimi tekočinami.

5.3 Nasveti za čiščenje
Na zunanji površini naprave se lahko pojavi kondenz. To je lahko posledica spremembe sobne 
temperature. Obrišite nabrano vlago. Če težava vztraja, se za pomoč obrnite na ustrezno 
kvalificiranega servisnega tehnika.

6. VZDRŽEVANJE
6.1 Zamenjava notranje žarnice
Zamenjavo žarnice naj opravijo za to usposobljeni serviserji.
6.2 Premeščanje naprave
Med premeščanjem držite naprave za stranske ploskve ali na dnu. V nobenem primeru je ne 
dvigajte, tako da bi jo držali za robove zgornje plošče.
6.3 Servisiranje
Napravo sme popravljati pooblaščeni serviser in pri tem uporabljati izključno originalne 
nadomestne dele. V nobenem primeru ne poskušajte naprave popravljati sami. Popravila, ki jih 
opravljajo neizkušene osebe, lahko povzročijo telesne poškodbe ali obširne okvare naprave. 
Obrnite se na ustrezno usposobljenega servisnega tehnika.
6.4 Izklop naprave za daljše časovno obdobje

12 
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Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, jo odklopite iz električnega omrežja, odstranite iz nje vsa 
živila in jo očistite; vrata pustite na široko odprta, da preprečite nastanek neprijetnih vonjav.

7. Odpravljanje napak

Naslednje preproste težave lahko odpravi uporabnika sam. Če težav ne morete odpraviti sami, se 
obrnite na poprodajno službo za pomoč kupcem.

Naprava ne deluje 
Hladilnik ni priključen na omrežno napajanje;
Nizka napetost;
Izpad električne energije ali izklopljen tokokrog

Vonjave
Živila z izrazitim vonjem nepredušno zavijte ali zapakirajte;
Gnijoča živila;
Notranjost je potrebno očistiti.

Dolgotrajno delovanje 
kompresorja

Normalno je, da kompresor deluje dalj časa poleti, ko je 
zunanja temperatura visoka;
Naenkrat ne vložite preveč živil v zamrzovalnik;
Ne vlagajte živil, dokler se povsem ne ohladijo;
Pogosto odpiranje vrat hladilnika.

Lučka za razsvetljavo ne gori Hladilnik ni priključen na omrežno napajanje, 
žarnica je poškodovana.

Vrat hladilnika ni mogoče 
pravilno zapreti.

Vrata zamrzovalnika se ne zapirajo;
Preveč vloženih živil;
Nagnjena naprava.

Glasen ropot
Paketi z živili niso poravnani, hladilnik ni uravnotežen;
Notranji pribor v hladilniku ni pravilno nameščen.

7.1 Nasveti pri segrevanju: 
◆ Ohišje hladilnika lahko oddaja toploto, še posebej med delovanjem poleti; vzrok je v 

sevanju kondenzatorja in je običajen pojav.
◆ Kondenzacija: pojav kondenzacije je mogoče opaziti na zunanjih površinah in na tesnilih 

na vratih zamrzovalnika, če je vlažnost v okolici previsoka; to je običajen pojav; kondenz 
lahko obrišete s suho krpo.

◆ Brnenje: Brnenje je posledica delovanja kompresorja ob zagonu ali izklopu.

8. NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO

Ne poskušajte odpirati vrat prepogosto, posebno če je vreme vroče in vlažno. Ko vrata 
odprete, jih čim prej spet zaprite.
Občasno preverite, ali prezračevanje naprave pravilno deluje (ustrezno kroženje zraka za 
napravo).
Pri normalnih temperaturah nastavite termostat na srednjo nastavitev.
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Preden v napravo vložite pakete s svežimi živili, preverite, ali so ohlajeni na sobno temperaturo.
Nabiranje ledu in ivja poveča porabo energije, zato očistite napravo, ko je plast debela 3-5 mm.
Če je kondenzator montiran zunaj, mora biti zadnja stena hladilnika vedno čista brez prahu ali 
umazanije.

◆ Naprava mora biti postavljena v najhladnejši predel prostora, stran od drugih naprav, ki 
proizvajajo toploto, ali grelnih cevi in stran od neposredne sončne svetlobe.

◆ Vroča živila naj se ohladijo na sobno temperaturo, preden jih vložite. Če v napravo 
vložite preveč živil, bo kompresor deloval dalj časa. Živila, ki zmrzujejo prepočasi, se 
lahko pokvarijo.

◆ Živila pravilno zavijte in obrišite posode do suhega, preden jih vložite v napravo. To 
prepreči ali zmanjša nabiranje ivja v notranjosti naprave.

◆ Predal za shranjevanje v napravi ne sme biti obložen z aluminijasto folijo, povoščenim 
papirjem ali s papirnatimi brisačami. Obloge preprečujejo kroženje hladnega zraka in 
znižujejo učinkovitost delovanja naprave.

◆ Razvrstite in označite živila, da čim bolj skrajšate odpiranje vrat in iskanje živil. Naenkrat 
vzemite iz hladilnika toliko paketov živil, kot jih potrebujete, in čim prej zaprite vrata.

9. RAVNANJE Z ODSLUŽENO NAPRAVO

Odslužene naprave imajo še vedno določeno vrednost. Okolju prijazen način odstranjevanja 
zagotovi recikliranje in ponovno uporabo dragocenih surovin. Hladilno sredstvo, ki je v uporabi 
v napravi, in izolacijski material zahtevata poseben način ravnanja. Preden odpeljete napravo, 
zagotovite, da ni nobena od cevi na hrbtni strani naprave poškodovana. Trenutno veljavne 
informacije glede ravnanja z odsluženo napravo in embalažo lahko dobite pri ustrezni lokalni 
službi.
Na odsluženi napravi iz varnostnih razlogov odstranite vse ključavnice ali zapahe in snemite 
vrata.
Pravilno odlaganje odslužene naprave

Pravilno odlaganje odslužene naprave
Ta znak označuje, da v EU izdelka ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi 
gospodinjskimi odpadki. Za preprečevanje možnih škodljivih vplivov na okolje ali 
zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov predajte napravo v 
postopek recikliranja in se odgovorno zavzemajte za in podpirajte trajnostno ponovno 
rabo naravnih virov. Rabljeno napravo vrnite v ustrezne zbirne centre za to vrsto 
odpadkov ali se za nasvet obrnite na prodajalca naprave. Prodajalci prevzemajo in 
vračajo rabljene naprave v postopek varnega recikliranja za okolje. 

Za več informacij se obrnite na ustrezno lokalno službo ali prodajalca, kjer ste napravo kupili.
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