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1 Varnostna opozorila
1.1 Opozorilo

Opozorilo: tveganje za požar / vnetljivi materiali
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih aplikacijah, kot so 
kuhalna področja v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih; kmetijah, za stranke 
v hotelih, motelih in drugih namestitvenih okoljih; namestitvah s prenočišči in zajtrkom; 
gostinska in podobna neprodajna uporaba. 
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb z omejeno fizično, senzorično in 
mentalno zmogljivostjo (vključno z otroci) ali oseb s pomanjkanjem izkušenj, znanja, 
razen če so prejeli inštrukcije in navodila s strani oseb, ki so odgovorne za njihovo 
varnost.) 
Otroci morajo biti nadzorovani, da zagotovite, da se ne bodo igrali z napravo. 
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni 
pooblaščenec ali podobno kvalificirana oseba, da se izognete nesrečam.
Ne shranjujte v tej napravi eksplozivnih snovi, kot so razpršilniki z vnetljivimi snovmi.
Ta naprava mora biti po končani uporabi in pred vzdrževanlnimi deli na napravi 
izključena iz napajanja.
Opozorilo: Prezračevalne odprtine, v ohišju naprave ali v vgrajeni konstrukciji ne 
smejo biti ovirane.
Opozorilo: Za pospeševanje postopka odmrzovanja ne uporabljajte mehanskih 
naprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
Opozorilo: Ne poškodujte kroga hladilnega sredstva.
Opozorilo: Ne uporabljajte električnih naprav znotraj predelkov za shranjevanje 
hrane v napravi, razen če gre za tip, ki ga je priporočil proizvajalec.
Opozorilo: odstranite hladilnik v skladu z lokalnimi predpisi, saj uporablja vnetljiv plin 
za pihanje in hladilno sredstvo.
Opozorilo: Ko pozicionirate napravo, se prepričajte, da napajalni kabel ni ujet ali 
poškodovan.
Opozorilo: Na zadnji strani naprave ne nastavljajte več prenosnih vtičnic ali 
prenosnih napajalnikov.
Ne uporabjajte podaljškov ali neozemljenih adapterjev (dva zobnika).
Nevarnost: Nevarnost ujetja otroka. Preden zavržete stari hladilnik ali zamrzovalnik:
- Snemite vrata.
- Pustite police na mestu, da otroci ne bodo zlahka splezali noter.
Hladilnik mora biti izklopljen iz vira električnega napajanja pred poskusom montaže 
dodatne opreme.
Hladilno sredstvo in materiali za penjenje iz ciklopentana, ki se uporabljajo za 
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napravo, so vnetljivi. Torej, ko je naprava odstranjena, mora biti stran virov požara in 
jo mora predelati posebno podjetje za predelavo z ustreznimi kvalifikacijami, razen 
odstranjevanja z zgorevanjem, da se prepreči okoljska škoda ali kakršna koli druga 
škoda. 
Za EN standard: To napravo lahko uporabljajo otroci, ki so starejši od 8 let in 
osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi zmogljivostmi ali osebe s 
pomanjkanjem znanja in izkušenj samo pod pogojem, da so pod nadzorom in so dobili 
navodila za varno uporabo in nevarnosti glede uporabe naprave. Otroci se ne smejo 
igrati z napravo. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave brez nadzora. Otroci, stari 
od 3 do 8 let, lahko nalagajo in razkladajo hladilne naprave.
Pri vratih in pokrovih s ključi in ključavnicami je nujno hraniti ključe izven dosega otrok 
in stran od naprave, da preprečite, da se otrok zaklene v napravo. 
Da se izognete onesnaženju hrane, spoštujte naslednja navodila: 
- Odpiranje vrat za daljši čas močno poviša temperaturo prostorov v hladilniku.
- Redno čistite površine, ki lahko pridejo v kontakt s hrano in dosegljiv odtočni sistem.
- Očistite posode z vodo, če niso bile v uporabi več kot 48 ur; splaknite vodni sistem, ki 
je priključen na vodovod, če ga niste uporabljali 5 dni ali več. (opomba 1)
- Hranite surovo meso in ribe v primernih posodah, da ne prihaja do stika z drugo hrano.
- Predali z dvema zvezdicama za zamrznjeno hrano so primerni za shranjevanje 
zamrznjene hrane, shranjevanje in izdelavo sladoleda in za pripravo ledenih kock. 
(opomba 2)
- Predali, ki so označeni z eno, dvema ali tremi zvezdicami, niso primerniza za 
zamrzovanje sveže hrane. (opomba 3) 
- Za naprave brez prostora s 4 zvezdicami: ta naprava ni primerna za zamrzovanje živil. 
(opomba 4) 
- Če je hladilna naprava prazna daljše časovno obdobje, jo izklopite, odtajajte, očistite, 
posušite in pustite odprta vrata, da preprečite nastajanje plesni znotraj naprave. 
Opomba 1,2,3,4: Prosimo, potrdite, če je primerno glede na vrsto vašega predela za 
izdelke. 
Za samostoječe naprave: ta hladilna naprava ni primerna za uporabo kot vgradna 
naprava. 
Vsako zamenjavo ali vzdrževanje LED žarnic mora opraviti proizvajalec, pooblaščeni 
serviser ali podobno kvalificirana oseba. 
Ta izdelek vsebuje vir svetlobe z energetsko učinkovitostjo razred (G). 
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1.2 Pomen opozorilnih varnostnih simbolov

Simbol za prepoved

Simbol za 
opozorilo

To je simbol za prepoved. 
Vsako neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, 
lahko povzroči poškodbe na izdelku ali ogrozi osebno varnost 
uporabnika. 

To je opozorilni simbol. 
Zahteva se ravnanje s strogim upoštevanjem navodil, ki so 
označene s tem simbolom; v nasprotnem primeru lahko pride 
do poškodbe izdelka ali poškodbe na osebah. 

To je simbol za previdnost. 
Navodila, ki so označena s tem simbolom, zahtevajo posebno 
previdnost. Pomanjkljiva previdnost lahko vodi do lažjih ali 
hujših poškodb pri osebah ali poškodb na izdelku. Simbol za opombo

Ta priročnik vsebuje veliko pomembnih varnostnih informacij, ki jih 
mora upoštevati vsak uporabnik.

1.3 Opozorila povezana z elektriko

 ● Kadar vlečete napajalni vtič, ne vlecite za napajalni 
kabel hladilnika. Trdno primite vtič in ga direktno izvlecite 
iz vtičnice. 

 ● Da zagotovite varno uporabo, ne poškodujte 
napajalnega kabla in ne uporabljajte napajalnega kabla, 
kadar je poškodovan ali izrabljen. 

 ● Prosimo, da uporabite namensko električno vtičnico, 
električne vtičnice ne smete hkrati uporabljati za druge 
električne naprave.
Vtič mora biti trdno v stiku z vtičnico, sicer lahko povzroči 
požar.

 ● Prepričajte se, da je ozemljitvena elektroda vtičnice 
opremljena z zanesljivo ozemljitveno linijo.

 ● Prosimo, izklopite ventil puščajočega plina in v primeru 
puščanja plina in drugih vnetljivih plinov odprite vrata in 
okna.

 ● Ne izklapljajte hladilnika in drugih električnih naprav, ker 
lahko iskra povzroči požar.

 ● Ne uporabljajte električnih naprav, ki so nameščene 
na druge električne naprave, razen v primeru, da tako 
priporoča proizvajalec.
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1.4 Opozorila za uporabo

 ● Ne razstavljajte ali preurejajte hladilnika samovoljno in 
ne poškodujte obtoka hladilnika; vzdrževanje naprave 
mora opravljati strokovnjak

 ● Poškodovani napajalni kabel mora zamenjati 
proizvajalec, njegova služba za vzdrževanje ali ustrezni 
strokovnjaki, da se izogne nevarnosti.

 ● Razmiki med vrati hladilnika in med vrati in ohišjem 
hladilnika so majhni. Upoštevajte, da ne držite roke na 
teh območjih, da preprečite stiskanje prsta. Prosimo, 
da ste nežni pri zapiranju vrat hladilnika, da preprečite 
padec objektov. 

 ● Dokler je hladilnik priklopljen iz njega ne vzemajte živil 
ali posod z mokrimi rokami, zlasti kovinskih posod, da se 
izognete ozeblinam. 

 ● Ne dovolite otrokom plezanja v ali na hladilnik; otrok 
lahko utrpi poškodbe zaradi dušenja ali padca.

 ● Ne postavljajte težkih predmetov na hladilnik, saj lahko 
med odpiranjem in zapiranjem vrat padejo in povzročijo 
poškodbe.

 ● Prosimo, izvlecite vtič v primeru izpada električne 
energije ali pred čiščenjem. Zamrzovalnika ne priključite 
na električno napajanje v petih minutah, da preprečite 
poškodbe zaradi več zaporednih zagonov.

1.5 Opozorila za postavitev

 ● V hladilnik ne dajajte vnetljivih, eksplozivnih, hlapljivih in 
močno jedkih predmetov, da preprečite škodo na izdelku 
ali požare.

 ● V bližini hladilnika ne postavljajte vnetljivih predmetov, 
da se izognete požaru.

 ● Hladilnik je namenjen uporabi v gospodinjstvu, kot je 
shranjevanje hrane; ne sme se uporabljati za druge 
namene, kot je shranjevanje krvi, zdravil ali biološkega 
materiala in podobno. 
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Zamrzovalni prostor  ● Ne shranjujte piva, pijač in drugih tekočin v steklenicah 
ali zaprtih posodah v zamrzovalnem prostoru hladilnika; 
steklenice ali posode lahko zaradi zamrzovanja počijo in 
povzročijo škodo. 

1.6 Opozorila za energijo
1) Hladilna naprava morda ne bo delovala brezhibno (možnost odtajanja vsebine ali 
previsoke temperature v predalu za zamrznjeno hrano), če je bila za daljše časovno 
obdobje nastavljena na skrajno hladno območje temperature, za katero je naprava 
konstruirana. 
2) Pravilo je, da šumečih pijač ne hranite v predalih za zamrznjeno hrano in da nekaterih 
pijač in živil, kot so ledene kocke, ne smete uživati premrzlih; 
3) Pomembno je, da ne presežete shranjevalnega časa, ki ga priporoča izdelovalec 
hrane, za katero koli hrano, še zlasti za hitro zmrznjeno hrano v zamrzovalniku hrane in 
za hranjenje zamrznjene hrane v predalih ali omarah; 
4) Pomembna je previdnost, da preprečite nehoten dvig temperature zamrznjene 
hrane, kadar odmrzujete hladilno napravo, priporočamo na primer uporabo več slojev 
časopisnega papirja. 
5) Dejstvo je, da dvig temperature zamrznjene hrane med ročnim odmrzovanjem, 
vzdrževanjem ali čiščenjem, lahko skrajša čas shranjevanja. 
6) Pri napravah z vrati, ključi in ključavnicami je potrebno ključe hraniti stran od dosega 
otrok in ne v bližini hladilne naprave, da otrokom preprečimo, da se zaklenejo v napravo

1.7 Opozorilo za odlaganje

Sredstvo za hlajenje in uporabljeni ciklopentan, penasti material za polnilo, 
sta vnetljiva. Razstavljen morate hraniti stran od virov ognja. Predelati ga 
mora specializirano podjetje za predelavo z ustreznimi kvalifikacijami, brez 
odstranjevanja z zažiganjem, da se prepreči okoljska škoda ali kakršna koli 
druga škoda. 

Ko je hladilnik razstavljen, odstranite vrata ter odstranite tesnila vrat in polic; 
postavite vrata in police na primerno mesto, da se vanje ne bodo zapletli 
otroci. 

Pravilno odlaganje tega izdelka:
Ta oznaka opozarja, da tega izdelka ne smete odvreči med druge 
gospodinjske odpadke. Da bi preprečili morebitno škodo okolju 
ali zdravju ljudi zaradi nenadzorovane odstranitve odpadkov, jih 
odgovorno reciklirajte, in s tem spodbudite trajnostno ponovno 
uporabo materialnih virov. Za vračanje vaše rabljene naprave 
uporabite sistem za vračanje in zbiranje ali kontaktirajte prodajalca, 
pri katerem ste napravo kupili. Lahko prevzemajo produkte za okolju 
prijazno recikliranje. 
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2 Pravilna uporaba hladilnika
2.1 Postavitev

 ● Pred uporabo odstranite ves embalažni material, vključno 
z blazinicami na spodnjem delu, koščke pene in trakove iz 
notranjosti hladilnika; 
Odstranite zaščitni film z vrat in preostalega hladilnika.

 ● Hranite stran od vročine in se izognite neposredni sončni 
svetlobi. Ne postavite zamrzovalnika v vlažne ali mokre 
prostore, da preprečite rjo ali zmanjšanje izolacijskega 
učinka. 

 ● Ne sprejajte in ne spirajte hladilnika; ne postavljajte ga na 
vlažna mesta, ki jih lahko enostavno doseže voda, da ne bo 
vplivala na električne izolacijske lastnosti hladilnika. .

 ● Hladilnik je postavljen v dobro prezračen notranji prostor; 
tla morajo biti ravna in stabilna (zavrtite levo ali desno, da 
prilagodite nivoje koles, če je nestabilen).

30cm

10cm 10cm

 ● Nad hladilnikom mora biti vsaj 30cm prostora, in hladilnik 
mora biti oddaljen od stene vsaj za 10cm, zaradi odvajanja 
toplote.
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2.2 Izravnava nog
1) Previdnost pred začetkom dela:
Pred uporabo opreme poskrbite, da je hladilnik izključen iz električnega napajanja.
Pred prilagoditvijo nivoja nog je potrebna previdnost, da preprečite poškodbe oseb.

2) Shematični diagram uravnavanja nog

(Zgornja slika je samo za referenco. Dejanska konfiguracija bo odvisna 
od fizičnega izdelka ali izjave od distributerja)

3) Prilagoditveni postopki:
a. Obrnite nogo v smeri urinega kazalca za dvig hladilnika;
b. Obrnite nogo v nasprotni smeri urinega kazalca za znižanje hladilnika;
c. Prilagodite levo in desno nogo po postopku, opisanem zgoraj, da dosežete 
horizontalen nivo.
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2.3 Poravnavanje vrat
1) Previdnost pred začetkom dela:

Pred uporabo opreme poskrbite, da je hladilnik izključen iz električnega napajanja.
Pred prilagoditvijo vrat je potrebno poskrbeti, da preprečite poškodbe oseb.

2) Shematični diagram izravnave vrat

Seznam orodja, ki je na voljo uporabniku

Ključ

Prilagoditvena 
maticaFiksna gred

Neporavnano
Uravnavanje 
nog Ključ

Levo Desno

Zaporna matica

(Zgornja slika je samo za referenco. Dejanska konfiguracija bo odvisna od fizičnega 
izdelka ali izjave od distributerja)

Če so vrata prenizko:
Odprite vrata, s ključem odvijte zaporno matico in zavrtite prilagoditveno matico v 
nasprotni smeri urinega kazalca, da dvignete višino vrat. Ko so vrata poravnana, 
zategnite zaporno matico z vrtenjem v nasprotni smeri urinega kazalca.
Če so vrata previsoko:
Odprite vrata in s ključem obrnite prilagoditveno matico v smeri urinega kazalca, da 
spustite višino vrat. Ko so vrata poravnana, zategnite zaporno matico z vrtenjem v 
nasprotni smeri urinega kazalca.
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2.4 Sprememba osvetlitve
Vsako zamenjavo ali vzdrževanje LED žarnic naj bi izvajal proizvajalec, njegov servis ali 
ustrezna usposobljena oseba.

2.5 Začetek uporabe

 ● Pred prvo uporabo pustite, da hladilnik mirno stoji vsaj pol 
ure, preden ga priključite na električno omrežje.

 ● Preden v hladilnik postavite svežo ali zamrznjeno hrano, 
mora hladilnik delovati vsaj 2-3 ure oziroma 4 ure poleti, ko 
je temperatura okolja visoka.

 ● Predvidite dovolj prostora za udobno odpiranje vrat in 
predalov.

 ● Zgornja slika je le za referenco. Dejanska konfiguracija bo 
odvisna od samega fizičnega izdelka ali izjave distributerja

2.6 Nasveti za varčevanje z energijo
 ● Naprava naj bo v najhladnejšem prostoru, stran od naprav za proizvodnjo toplote ali 

ogrevalnih kanalov in stran od neposredne sončne svetlobe. 
 ● Preden hrano položite v hladilnik pustite da se vroča hrana ohladi na sobno 

temperaturo. Ob preobremenitvi naprave kompresor deluje dlje. Živila, ki zamrznejo 
preveč počasi, lahko izgubijo kakovost ali se pokvarijo. 

 ● Pazite, da živila pravilno zavijete in posode do suhega obrišete, preden jih postavite 
v napravo. To zmanjša nakopičenost zmrzali v napravi. 

 ● Koš za shranjevanje ne sme biti obložen z aluminijasto folijo, voščenim papirjem ali 
papirnato brisačo. Podloge ovirajo kroženje hladnega zraka, zaradi česar je naprava 
manj učinkovita. 

 ● Organizirajte in označite živila, da zmanjšate odpiranje vrat in daljša iskanja izdelkov. 
Odstranite čim več predmetov ki jih v tistem trenutku potrebujete in čim prej zaprite 
vrata. 
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3 Zgradba in funkcije
3.1 Ključne komponente
(Zamrzovalni prostor) (Hladilni prostor) 

Steklena 
polica

Pladenj 
na vratih

LED osvetlitev

Pladenj na 
vratih

Pladenj na 
vratih

(Zgornja slika je le za referenco Dejanska konfiguracija bo odvisna od samega fizičnega 
izdelka ali izjave distributerja)

Prostor za hlajenje 
 ● Prostor za hlajenje je primeren za shranjevanje različnega sadja, zelenjave, pijač in 

ostalih živil, ki jih boste porabili hitro, priporočen čas hranjenja 3 dni do 5 dni. 
 ● Kuhana živila ne dajajte v hladilno komoro, dokler se ne ohladijo na sobno temperaturo. 
 ● Živila je priporočljivo zapreti, preden jih shranite v hladilnik. 
 ● Višina steklenih polic je prilagodljiva, da oblikujete primeren prostor za shranjevanje in enostavno 

uporabo. 
Zamrzovalni prostor

 ● Nizko temperaturni zamrzovalni prostor lahko dolgo ohranja svežino hrane in je v osnovi 
namenjen shranjevanju zamrznjene hrane in izdelavi ledu. 

 ● Zamrzovalni prostor je primeren za shranjevanje mesa, rib, riževih kroglic in ostale hrane, ki je ne 
boste porabili v kratkem času. 

 ● Priporočamo, da kose mesa razrežete na manjše koščke za hitrejše shranjevanje in enostavnejšo 
uporabo. Upoštevajte, da je potrebno živila uporabiti v skladu s predpisanim rokom uporabe. 
Predali, škatle s hrano, police in podobno, ki so nameščene glede na pozicije na sliki zgoraj, so 
najbolj energijsko učinkovite. 
Opomba: Hranjenje prevelikih količin živil med obratovanjem po prvi priključitvi na električno 
napajanje, lahko slabo vpliva na učinkovito zamrzovanje hladilnika. Shranjena živila naj ne 
blokirajo odvoda zraka; to lahko negativno vpliva na učinkovitost zamrzovanja. 
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3.2 Funkcije

(Zgornja slika je samo za referenco. Dejanska konfiguracija bo odvisna od fizičnega izdelka ali 
izjave od distributerja)

1. Zaslon
① Ikona hlajenje ② Ikona zamrzovanje ③ Ikona za prikaz temperature
④ Ikona super hlajenje ⑤ Ikona super zamrzovanje

2. Kontrolni gumbi
A. Gumb za dvig temperature B. Gumb za izbiro temperaturnega območja
C. Gumb za znižanje temperature D. Gumb Super cool (hlajenje)/ frz (zamrzovanje)
E. Gumb Lock (zaklepanje)/Unlock (odklepanje)

3. Navodila za obratovanje
1) Prikaz
Ko je hladilnik priključen na elektriko, se bo prikaz pojavil za 3 sekunde. Medtem zvoni začetni 
zvonec in prikaže se normalen obratovalen prikaz.
Ob prvi uporabi hladilnika je privzeta vrednost nastavljene temperature hladilnega prostora in 
zamrzovalnega prostora 5 °C/-18 °C.
Če se pojavi napaka, zaslon prikazuje kodo napake (glej naslednjo stran); med normalnim 
obratovanjem zaslon prikazuje temperaturo hladilnega ali zamrzovalnega prostora.
Pod normalnimi pogoji, če ni operacij na prikaznem panelu ali se ne odprejo vrata, je v 30 s prikaz 
zaklenjen in ključavnica se  odpre gor.
2) Zaklepanje/odklepanje
V odklenjenem stanju za 3 sekunde pritisnite gumb za zaklepanje , da preidete v zaklenjeno 
stanje,
Ko logotip  zasveti in se sliši zvočni signal, to pomeni, da je prikaz zaklenjen in 
operiranje z gumbi ni mogoče;
V zaklenjenem stanju držite gumb za zaklepanje  a 3 sekunde in preidete v odklenjeno stanje,
Ko logotip  zasveti in se sliši zvočni signal, to pomeni, da je prikaz odklenjen in je operiranje z 
gumbi mogoče;
3) Nastavitev temperature hladilnega prostora
Pritisnite gumb  za izbiro temperaturnega območja, da izberete nastavitem temperaturnega 
območja hladilnega prostora, zasvetila bo ikona REF., nato pritisnite  ali  a prilagoditev 
temperature hladilnega prostora.
Nastavljivo temperaturno območje za hladilni prostor je 2°C - 8 °C.
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4) Nastavitev temperature zamrzovalnega prostora
Pritisnite gumb  za nastavitev območja temperature za nastavitev območja za zamrzovalni 
prostor, zasvetila bo FRZ. ikona, nato pritisnite  ali  prilagodite temperaturo zamrzovalnega 
prostora. Nastavljivo temperaturno območje za hladilni prostor je -24°C ~ 16°C.
5) Nastavitev načina
Ko je nastavljen način  Super hlajenje, bo temperatura hladilnega prostora samodejno 
nastavljena na 2°C, najdaljši čas tega obratovanja je 6 h.
Izhod iz super hladilnega  načina, temperatura hladilnega prostora se bo samodejno vrnila nazaj 
na vrednost, ki je bila nastavljena pred super hladilnim načinom.
Ko je nastavljen super zamrzovalni  način, je temperatura zamrzovalnega prostora nastavljena 
na -24 °C, izhod po 24 urah obratovanja.
Izhod iz super zamrzovalnega načina , temperatura zamrzovalnega prostora se bo samodejno 
povrnila nazaj na temperaturo, ki je bila nastavljena pred super zamrzovalnim načinom.
Glede na IEC62552 : 2007, testni pogoji, kot sledijo: vnaprej zaženite super zamrzovalni način in 
počakajte, da hladilnik preide v samodejno odmrzovanje, nato naložite v zamrzovalnik.
Maksimalni čas odmrzovanja je 72 ur in minimalni 12 ur pri 32 °C.
Priporočene nastavitve: hladilni prostor 4 °C, zamrzovalni prostor -18 °C.
6) Shranjevanje ob izpadu električne energije
V primeru izpada električne energije bo delovno stanje zaklenjeno in vzdrževano do ponovnega 
vklopa elektrike.
7) Indikacija napake
Na zaslonu se pojavijo naslednja opozorila, ki prikazujejo ustrezno napako hladilnika. Hladilnik ima 
z naslednjimi napakami še vedno funkcijo hladnega shranjevanja, uporabnik pa mora kontaktirati 
strokovnjaka za vzdrževanje, da zagotovi optimalno delovanje naprave.

Koda napake Opis napake
E1 Napaka temperaturnega senzorja 

hladilnega prostora
E2 Napaka temperaturnega senzorja 

zamrzovalnega prostora
E5 Napaka vezja senzorja za zaznavanje 

odmrzovanja
E6 Napaka v komunikaciji
E7 Napaka vezja za zaznavanje cirkulacije 

temperature
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4. Vzdrževanje in čiščenje naprave
4.1 Splošno čiščenje

 ● Prah za hladilnikom in na tleh je treba pravočasno očistiti, da se izboljša hladilni učinek in prihrani 
energija. 

 ● Redno preverjajte tesnilo vrat, da se prepričate, da na njem ni ostankov. Očistite tesnilo vrat z mehko 
krpo, navlaženo z milnico ali razredčenim detergentom. 

 ● Notranjost hladilnika je treba redno čistiti, da preprečite neprijeten vonj. 
 ● Pred čiščenjem notranjosti naprave jo izključite iz električnega omrežja, odstranite iz naprave vso hrano, 

pijačo, police, predale in podobno. 
 ● Uporabite mehko krpo ali gobico da očistite notranjost hladilnika z dvema žlicama sode bikarbone in 

litrom tople vode. Nato sperite z vodo in obrišite na suho. Po čiščenju odprite vrata in omogočite naravno 
sušenje, preden napravo spet priključite na električno omrežje. 

 ● Za področja v hladilniku, ki jih je težko očistiti (kot so stiki, ozke reže in koti), je priporočljivo, da jih redno 
čistite z mehko krpo, mehko krtačo in podobnim. Kadar je potrebno, si pomagajte z dodatnimi orodji (kot 
so tanke paličice), da zagotovite, da ni umazanije ali bakterij na teh področjih. 

 ● Ne uporabljajte mila, detergenta, pilinga v prahu, čistila v spreju itd., Saj lahko povzročijo vonjave v 
notranjosti hladilnika ali onesnažijo hrano. 

 ● Očistite okvir za steklenice, police in predale z mehko krpo, navlaženo 
z milnico ali razredčenim detergentom. Posušite z suho mehko krpo ali 
posušite naravno.

 ● Zunanjo površino hladilnika obrišite z mehko krpo, navlaženo z milnico, 
detergentom itd., In nato obrišite do suhega.

 ● Ne uporabljajte trdih krtač, žičnatih krtač, abrazivnih pripravkov (kot je 
zobna pasta), organskih topil (kot je alkohol, aceton, olje in podobno.), 
vrele vode, kisline ali alkalnih snovi, ker lahko poškodujejo hladilno 
površino in notranjost. Vrela voda in organska topila, kot je benzen, 
lahko deformirajo ali poškodujejo plastične dele.

 ● Med čiščenjem ga ne izpirajte neposredno z vodo ali drugimi tekočinami, 
da preprečite kratke stike ali vplivate na električno izolacijo po potopitvi.

 Prosimo, odklopite hladilnik za odmrzovanje in čiščenje.

4.2 ČIščenje pladnja v vratih
 ● V skladu s smerno puščico na zgornji sliki uporabite obe roki, stisnite pladenj in ga 

potisnite navzgor, da ga lahko snamete. 
 ● Po čiščenju odstranjen pladenj lahko namestite nazaj in prilagodite višino v skladu z 

vašimi zahtevami. 
 ● Mehko brisačo ali gobico namočite v vodo z nekorozivnim nevtralnim detergentom, 

ki je priporočen za čiščenje. Zamrzovalnik naj bo na koncu očiščen še s čisto vodo in 
suho krpo. Odprite vrata za naravno sušenje, preden napravo priključite na električno 
omrežje. 

 ● Ne uporabljajte trdih krtač, žičnatih krtač, abrazivnih pripravkov (kot je zobna pasta), 
organskih topil (kot je alkohol, aceton, olje in podobno.), vrele vode, kisline ali 
alkalnih snovi, ker lahko poškodujejo hladilno površino in notranjost. 

(Zgornja slika je samo za referenco. Dejanska konfiguracija bo odvisna od fizičnega 
izdelka ali izjave od distributerja)
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4.3 Čiščenje steklene police 
 ● Na zadnjem delu ob zadnji oblogi hladilnika dvignite najbolj notranji del polic, jih 

privzdignite navzgor, da jih nato lahko izvlečete. 

 ● Glede na svoje zahteve očistite ali prilagodite police.
Mehko brisačo ali gobico namočite v vodo z nekorozivnim nevtralnim detergentom, 
ki je priporočen za čiščenje. Zamrzovalnik naj bo na koncu očiščen še s čisto vodo in 
suho krpo. Odprite vrata za naravno sušenje, preden napravo priključite na električno 
omrežje. 
Ne uporabljajte trdih krtač, žičnatih krtač, abrazivnih pripravkov (kot je zobna pasta), 
organskih topil (kot je alkohol, aceton, olje in podobno.), vrele vode, kisline ali 
alkalnih snovi, ker lahko poškodujejo hladilno površino in notranjost. 

zadnje zapiralo
privzdignite steklene police 
navzgor, nato jih potegnite 
ven

(Zgornja slika je samo za referenco. Dejanska konfiguracija bo odvisna 
od fizičnega izdelka ali izjave od distributerja) 

4.4 Odmrzovanje
 ● Hladilnik deluje po principu zračnega hlajenja, zato ima funkcijo samodejnega 

odmrzovanja. Led, ki se formira zaradi spremembe letnega časa ali temperature, 
je lahko samodejno odstranjen z izključitvijo naprave iz napajanja ali z brisanjem s 
suho krpo.

4.5 Ni v obratovanju
 ● Izpad električne energije: V primeru izpada električne energije, tudi poleti, lahko 

hrano v hladilniku hranite še ure; med izpadom elektrike naj bo odpiranje vrat 
minimalno in ne dodajajte sveže hrane v napravo. 

 ● Dolgotrajna neuporaba: Naprava naj bo odklopljena in nato očiščena; pustite vrata 
odprta, da preprečite neprijeten vonj. 

 ● Premikanje: Preden hladilnik premaknete, vse objekte vzemite ven, pritrdite steklene 
dele, nosilce za zelenjavo, predale zamrzovalnega dela in podobno z lepilnim trakom 
in sprostite izravnalne noge; zaprite vrata in jih pritrdite s trakom. Med selitvijo 
naprava ne sme biti nagnjena, narobe obrnjena in ne sme vibrirati; nagib med 
premeščanjem ne sme biti večji od 45°. 

Naprava mora delovati brez prekinitev, ko je vključena. Na splošno delovanje naprave ne sme biti 
prekinjeno, saj to vpliva na življenjsko dobo
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5 Odpravljanje težav

5.1 Morda boste sami poskusili rešiti naslednje enostavne težave.
Če težava ni rešena, kontaktirajte poprodajni oddelek.

Delovanje je 
neuspešno

Preverite, če je naprava priključena na elektriko 
Preverite, če ima vtičnica dober kontakt 
Preverite, če je napetost prenizka 
Preverite, če gre za izpad elektrike ali posameznih tokokrogov 

Neprijeten vonj
Hrana z močnim vonjem naj bo zavita 
Preverite, če je kakšna hrana pokvarjena 
Očistite notranjost hladilnika 

Dolgotrajno 
delovanje 
kompresorja

Dolgotrajno delovanje hladilnika je poleti normalno 
ko je temperatura okolja visoka 
Ni priporočljivo imeti v hladilniku veliko hrane naenkrat. Hrana naj bo 
ohlajena, preden jo položite v hladilnik 
Vrata so prepogosto odprta

Luč se ne 
prižge

Preverite, če je hladilnik priključen na električno omrežje in 
če je luč za osvetlitev poškodovana 
Luč naj zamenja strokovnjak 

Vrata se ne 
morejo pravilno 
zapreti

Vrata se zatikajo zaradi embalaže hrane 
Preveč postavljene hrane 
Hladilnik je nagnjen 

Glasen zvok Preverite, če so tla ravna in če je hladilnik stabilno postavljen  
Preverite, če je oprema na pravilnih lokacijah

Tesnilo za vrata 
ne tesni

Odstranite tujke s tesnila na vratih 
Ogrejte tesnilo vrat in ga nato ohladite za ponovno postavitev 
(ali vanj pihajte s fenom oziroma uporabite vročo krpo za gretje)

Izliv iz posode 
za vodo

Preveč hrane je shranjene v prostoru ali hrana vsebuje preveč vode, 
rezultat je močno odmrzovanje 
Vrata niso pravilno zaprta, rezultat je zmrzovanje zaradi vdora zraka 
in povečane količine vode zaradi odmrzovanja

Vroče ohišje

Odvajanje toplote vgrajenega kondenzatorja preko ohišja je normalno
Če ohišje postane vroče zaradi visoke temperature okolice, 
shranjevanja prevelikih količin hrane ali izključitve kompresorja, 
je posledica povečan hrup ventilatorja, ki zagotavlja odvajanje 
temperature

Površinska 
kondenzacija

Kondenz na zunanjih površinah in tesnilih vrat je normalen, če je 
vlaga v okolici visoka. Samo obrišite kondenz s čisto krpo.

Nenormalen 
zvok 

Brenčanje: Med delovanjem lahko kompresor povzroča brenčanje, še 
posebno ob zagonu in zaustavitvi. To je normalno. 
Škripanje: Hladilna tekočina znotraj naprave lahko povzroči škripanje, 
to je normalno. 
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6 Parametrov

6.1 Tehnični parametri

Model

Kategorija produkta

Volumen prostora za shranjevanje 
sveže hrane

Volumen skladiščenja zamrznjene hrane

Temperatura skladiščenja

Poraba energije

Prostornina oddelka z eno zvezdico (L)

Prostornina oddelka z dvema 
zvezdicama (L)

Prostornina oddelka s tremi zvezdicami 
(L)

Prostornina oddelka s štirimi zvezdicami 
(L)

Poraba energije__ kWh na leto na podlagi 24-urnih standardnih rezultatov preskusov.

Kategorija gospodinjskih aparatov

Razvrščanje po energiji

Znak EU za okolje

Tip odtajanja

Podnebni razred

Prostor za sveža živila (brez 
zamrzovanja)

("DA" ali "Ne" ali "/")

Predal za zmrznjena živila (brez 
zamrzovanja)

("DA" ali "Ne" ali "/")

Ta naprava je namenjena uporabi pri temperaturi okolja med _°C in _°C

Zvočni hrup v zraku

Čas dviga temperature

Zamrzovalna zmogljivost

Ocenjena napetost

Nazivni tok

Skupna dimenzija (V x Š x G)

Dimenzije naprave (V X Š X G)

Skupna bruto prostornina (L)

Skupna prostornina shranjevanja (L)

Skupna prostornina (L)

Neto teža (kg)
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Tabela 1 Podnebni razredi

Razred Simbol Območje temperature okolice 
°C

Povišana 
temperatura SN + 10 do + 32

Zmerno N + 16 do + 32
Subtropsko ST + 16 do + 38
Tropsko T + 16 do + 43

Podaljšana temperatura: „ta hladilni aparat je namenjen za uporabo pri temperaturah 
okolja od 10 °C do 32 °C“; 
zmerno: „ta hladilni aparat je namenjen za uporabo pri temperaturah okolja od 16 °C do 
32 °C“; 
Subtropsko: „ta hladilni aparat je namenjen za uporabo pri temperaturah okolja od 16 °C 
do 38 °C“; 
Tropsko: „ta hladilni aparat je namenjen za uporabo pri temperaturah okolja od 16 °C do 
43 °C“; 

Posebno za nov Evropski standard: 
Naročene dele v naslednji tabeli lahko dobite pri channel__: 

Urejeni del Omogočil Minimalni čas, potreben za 
zagotovitev

termostati Strokovno vzdrževalno osebje Vsaj 7 let po začetku lansiranja zadnjega 
modela na trg

temperaturni 
senzorji Strokovno vzdrževalno osebje Vsaj 7 let po začetku lansiranja zadnjega 

modela na trg

tiskana vezja Strokovno vzdrževalno osebje Vsaj 7 let po začetku lansiranja zadnjega 
modela na trg

svetlobni viri Strokovno vzdrževalno osebje Vsaj 7 let po začetku lansiranja zadnjega 
modela na trg

ročaji vrat Poklicni serviserji in končni uporabniki Vsaj 7 let po začetku lansiranja zadnjega 
modela na trg

tečaji vrat Poklicni serviserji in končni uporabniki Vsaj 7 let po začetku lansiranja zadnjega 
modela na trg

pladnji Poklicni serviserji in končni uporabniki Vsaj 7 let po začetku lansiranja zadnjega 
modela na trg

košare Poklicni serviserji in končni uporabniki Vsaj 7 let po začetku lansiranja zadnjega 
modela na trg

tesnila na vratih Poklicni serviserji in končni uporabniki Vsaj 10 let po začetku lansiranja 
zadnjega modela na trg

Najkrajše obdobje za dobavo rezervnih delov je __

Draga stranka
1. Če želite izdelek vrniti ali zamenjati, se obrnite na trgovino, kjer ste ga kupili.

(Ne pozabite prinesti računa opravljenega nakupa)

2. Če se vam pokvari izdelek, in ga je treba popraviti, se obrnite na ponudnika 
poprodajnih storitev.

Telefon:

Elektronski naslov:
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