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1 Varnostna opozorila 

1.1 Opozorilo 

Opozorilo: nevarnost požara/vnetljivi materiali 

Naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu in podobnih primerih, kot so: kuhinjski prostori 

za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih; kmetijska posestva ter stranke v hotelih, motelih 
in drugih bivalnih okoljih; penzioni; katering in druge podobne nepotrošniške uporabe.  

Naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, 

senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi ter oseb brez izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so 
dobile navodila o varni uporabi naprave od osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. 

Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne bi igrali z napravo. 

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščen servisni 

zastopnik ali podobno usposobljeno osebje, da se izognete nevarnosti. 

V napravi ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so pločevinke aerosola z vnetljivimi snovmi. 

Napravo morate odklopiti z napajanja po uporabi in pred izvajanjem uporabniškega vzdrževanja 

na napravi. 

Opozorilo: Ne prekrivajte odprtin za prezračevanje na ohišju naprave ali v napravi.

Opozorilo: Za pospešitev odtajanja ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih postopkov, 

temveč upoštevajte priporočila proizvajalca. 

Opozorilo: Ne poškodujte hladilnega kroga. 

Opozorilo: Ne uporabljajte električnih naprav znotraj predelov za shranjevanje hrane v napravi, 

razen če jih je odobril proizvajalec. 

Opozorilo: Hladilnik po izteku življenjske dobe zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi, saj sta v 

napravi uporabljena vnetljiv izpušni plin in hladilna tekočina. 

Opozorilo: Ob nameščanju naprave poskrbite, da se napajalni kabel se zatakne ali poškoduje. 

Opozorilo: Ne postavljajte več prenosnih vtičnic ali prenosnih napajalnikov na zadnji strani 

naprave. 

Ne uporabljajte kabelskih podaljškov ali neozemljenih (dvopinskih) adapterjev.

Nevarnost: Nevarnost ujetja otrok. Preden zavržete star hladilnik ali zamrzovalnik: 

- Odstranite vrata. 
- Pustite police v notranjosti naprave, da otroci ne bodo mogli splezati noter. 

Pred poskušanjem namestitve dodatne opreme morate hladilnik odklopiti z vira električnega 

napajanja. 

Hladilna tekočina in penast ciklopentan, uporabljena v napravi, sta vnetljiva. Ko napravo po izteku 

življenjske dobe uničite, mora biti medtem na varni razdalji od virov ognja in jo mora zbrati posebno 
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podjetje za zbiranje odpadkov z ustreznimi kvalifikacijami, in je ne smete uničiti s sežiganjem, da preprečite 
škodo za okolje ali drugo škodo. 

Za standard EN: Otroci, starejši od 8 let, osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali psihičnimi 

sposobnostmi ter osebe brez izkušenj in znanja lahko uporabljajo napravo le, če so pod nadzorom ali so 
dobili navodila o varni uporabi naprave in se zavedajo nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z napravo. Otroci 
naj ne čistijo ali vzdržujejo naprave, če niso pod nadzorom. Otroci med 3. in 8. letom starosti lahko 
nalagajo in praznijo naprave za hlajenje. 

Pri napravah z vrati ali pokrovi, ki so opremljeni s ključavnicami in ključi, morate ključe hraniti zunaj 

dosega otrok in ne v bližini naprave za hlajenje, da preprečite, da bi ostal otrok zaklenjen v napravi. 

Da preprečite kontaminacijo živil, upoštevajte naslednja navodila: 

- Dolgotrajnejše odpiranje vrat lahko povzroči bistveno povišanje temperature znotraj predelov naprave. 

- Redno čistite površine, ki prihajajo v stik s hrano, in dostopne sisteme za odvajanje. 

- Očistite zbiralnike za vodo, če niso bili uporabljeni 48 ur; izperite vodni sistem, ki je priključen na dovod 
vode, če voda ni bila črpana 5 dni. (opomba 1) 

- Surovo meso in ribe shranjujte v ustreznih posodah v hladilniku, tako da ne bodo prišli v stik z drugimi 
živili ali kapljali nanje. 

- Predeli za shranjevanje zamrznjenih živil z dvema zvezdicama so primerni za shranjevanje predhodno 
zamrznjenih živil, za shranjevanje ali izdelavo sladoleda in izdelavo ledenih kock. (opomba 2) 

- Predeli z eno, dvema ali tremi zvezdicami niso primerni za zamrzovanje svežih živil. (opomba 3) 

- Za naprave, ki nimajo predela s štirimi zvezdicami: ta naprava za hlajenje ni primerna za zamrzovanje 
živil. (opomba 4) 

- Če je naprava za hlajenje dlje časa prazna, jo izklopite, odmrznite, očistite, posušite in pustite odprta 
vrata, da preprečite nastanek plesni znotraj naprave. 

Opombe 1, 2, 3, 4: Prepričajte se, ali je veljavno glede na vrsto predela v vašem izdelku. 

Za prostostoječo napravo: ta naprava za hlajenje ni namenjena za uporabo kot vgrajena naprava.

Zamenjavo ali vzdrževanje LED-luči mora izvesti proizvajalec, njegov pooblaščen servisni 

zastopnik ali podobno usposobljeno osebje. 
Ta izdelek vsebuje dva vira svetlobe razreda energijske učinkovitosti G. 
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1.2 Pomen varnostnih opozorilnih simbolov 

Simbol za 
prepoved 

To je simbol za prepoved. 
Če ne upoštevate navodil, označenih s tem simbolom, lahko 
pride do poškodbe izdelka ali ogroženosti osebne varnosti 
uporabnika. 

Simbol za 
opozorilo 

To je simbol za opozorilo. 
Pri uporabi izdelka morate strogo upoštevati navodila, 
označena s tem simbolom; v nasprotnem primeru lahko pride 
do poškodbe izdelka ali telesne poškodbe. 

Simbol za 
opombo 

To je simbol za svarilo. 
Pri navodilih, označenih s tem simbolom, je potrebna 
posebna previdnost. 
Nezadostna previdnost lahko privede do manjših ali zmernih 
telesnih poškodb ali poškodbe izdelka. 

1.3 Opozorila, povezana z elektriko 

● Pri vlečenju napajalnega kabla hladilnika ne vlecite za kabel. Trdno 
primite vtič in ga izvlecite neposredno iz vtičnice. 

● Za zagotovitev varne uporabe ne poškodujte napajalnega kabla in ne 
uporabljajte napajalnega kabla, če je poškodovan ali obrabljen. 

● Uporabite namensko napajalno vtičnico. Električne vtičnice ne smete 
deliti z drugimi električnimi napravami. 

● Napajalni kabel mora imeti trden stik z vtičnico, saj lahko v nasprotnem 
primeru pride do požara. 

● Prepričajte se, da je napajalna vtičnica opremljena z ozemljitveno 
elektrodo. 

● Izklopite ventil uhajajočega plina ter nato odpite vrata in okna v primeru 
uhajanja plina in drugih vnetljivih plinov.

● Ne odklopite hladilnika in drugih električnih naprav, saj lahko pride do 
iskre, ki bi lahko povzročila požar. 

● Ne uporabljajte električnih naprav na vrhu naprave, razen če jih je 
odobril proizvajalec. 

Ta priročnik vsebuje veliko pomembnih varnostnih 
informacij, ki jih morajo uporabniki upoštevati. 
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1.4 Opozorila za uporabo 

● Ne razstavljajte ali spreminjajte hladilnika svojevoljno in ne poškodujte 
hladilnega kroga; vzdrževanje naprave mora izvesti strokovnjak. 

● Poškodovan napajalni kabel mora zamenjati proizvajalec, njegov 
vzdrževalni oddelek ali povezani strokovnjaki, da preprečite nevarnost. 

● Vrzeli med vrati hladilnika ter med vrati in ohišjem hladilnika so majhne; 
pazite, da v ta območja ne boste vstavili rok, da preprečite stiskanje 
prstov. Vrata hladilnika zapirajte nežno, da preprečite padanje 
predmetov. 

● Med delovanjem hladilnika živil in posod v predelu zamrzovalnika ne 
prijemajte z mokrimi rokami, zlasti kovinskih posod, da preprečite 
ozebline. 

● Ne dovolite, da bi otroci vstopili v hladilnik ali splezali nanj; v 
nasprotnem primeru lahko pride do zadušitve ali padca otroka. 

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

● V primeru izpada napajanja ali med čiščenjem izvlecite napajalni vtič. 
Počakajte pet minut, preden hladilnik priključite na napajanje, da 
preprečite poškodbe kompresorja zaradi zaporednih zagonov.

1.5 Opozorila za postavitev 

● V hladilnik ne dajajte vnetljivih, eksplozivnih, hlapnih in visoko korozivnih 
predmetov, da preprečite poškodbo izdelka ali požar. 

● Ne postavljajte vnetljivih predmetov v bližini hladilnika, da preprečite 
požare. 

● Hladilnik je namenjen za gospodinjsko uporabo, kot je shranjevanje živil; 
ne sme se uporabljati za druge namene, kot so shranjevanje krvi, zdravil 
ali bioloških izdelkov ipd. 
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● V predelu zamrzovalnika ne shranjujte piva, pijač ali drugih tekočin v
steklenicah ali zaprtih posodah, saj lahko steklenice ali zaprte posode 
počijo zaradi zamrzovanja in povzročijo poškodbe. 

1.6 Opozorila za energijo 
1) Naprave za hlajenje morda ne bodo delovale enakomerno (možnost odtajanja vsebine ali doseganja 

previsoke temperature v predelu z zamrznjenimi živili), kadar dlje časa delujejo pod hladnim 
območjem temperaturnega razpona, za katerega je naprava za hlajenje zasnovana. 

2) Gaziranih pijač ni dovoljeno shraniti v predelih ali omarah za zamrzovanje živil ali v predelih ali omarah 
z nizko temperaturo; prav tako nekaterih izdelkov, kot je italijanski led, ne uživajte prehladnih. 

3) Ne prekoračite časa shranjevanja, ki ga priporočajo proizvajalci živil, za nobeno vrsto živila in še 
posebej za komercialna hitro zamrznjena živila, v predelih ali omarah za zamrzovanje živil in 
shranjevanje zamrznjenih živil. 

4) Izvedite ustrezne ukrepe, ki so potrebni za preprečitev prevelikega dviga temperature zamrznjenih živil
med odtajanjem naprave za hlajenje, na primer, da zamrznjena živila ovijete v več plasti časopisa. 

5) Dvig temperature zamrznjenih živil med ročnim odtajanjem, vzdrževanjem ali čiščenjem naprave lahko
skrajša rok uporabnosti živil. 

6) Pri napravah z vrati ali pokrovi, ki so opremljeni s ključavnicami in ključi, morate ključe hraniti zunaj 
dosega otrok in ne v bližini naprave za hlajenje, da preprečite, da bi ostal otrok zaklenjen v napravi.

1.7 Opozorila za odstranjevanje 

Hladilna tekočina in penast ciklopentan, uporabljena v hladilniku, sta vnetljiva. 
Ko hladilnik po izteku življenjske dobe uničite, mora biti medtem na varni razdalji od virov 
ognja in ga mora zbrati posebno podjetje za zbiranje odpadkov z ustreznimi kvalifikacijami, 
in ga ne smete uničiti s sežiganjem, da preprečite škodo za okolje ali drugo škodo. 

 Po izteku življenjske dobe hladilnika razstavite vrata hladilnika ter odstranite tesnila vrat in 
police; vrata in police postavite na ustrezno mesto, da preprečite, da bi v hladilniku ostal ujet 
otrok. 

Pravilno odlaganje izdelka: 
Ta oznaka označuje, da izdelka ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi 
odpadki v celotni EU. Da preprečite morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi 
nenadzorovanega odlaganja odpadkov, izdelek odgovorno reciklirajte za spodbujanje 
trajnostne ponovne uporabe surovin. Za vrnitev izrabljene naprave uporabite sisteme za 
vračanje in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Ta lahko 
vzame izdelek za recikliranje, varno do okolja. 

Predel zamrzovalnika 
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2 Pravilna uporaba hladilnika 

2.1 Postavitev 

● Pred uporabo odstranite ves embalažni material, vključno s spodnjimi 
blažilniki, penastimi blazinicami in trakovi v hladilniku; odstranite zaščitno 
folijo na vratih in ohišju hladilnika. 

● Hladilnika ne postavite v bližini toplote in se izogibajte neposredni sončni 
svetlobi. Hladilnika ne postavite na vlažnem ali mokrem mestu, da 
preprečite rjavenje ali zmanjšanje izolacijskega učinka. 

● Hladilnik postavite na dobro prezračenem mestu v notranjih prostorih; tla 
morajo biti ravna in trpežna (če hladilnik ni stabilen, zavrtite izravnalne noge 
levo ali desno). 

● Nad hladilnikom mora biti prostora več kot 30 cm, postavljen pa mora biti ob 
steni, od katere mora biti na zadnji strani oddaljen več kot 10 cm, za boljšo 
razpršitev toplote. 
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2.2 Izravnalne noge 
1) Previdnostni ukrepi pred uporabo: 
Pred namestitvijo dodatne opreme morate zagotoviti, da je hladilnik odklopljen z napajanja. 
Pred nastavitvijo izravnalnih nog morate izvesti previdnostne ukrepe za preprečitev telesnih poškodb. 
2) Shematski prikaz izravnalnih nog 

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

3) Postopek nastavitve:
a. Nogo zavrtite v smeri urinega kazalca, če želite dvigniti hladilnik. 
b. Nogo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, če želite spustiti hladilnik. 
c. Nastavite desno in levo nogo z uporabo zgornjih postopkov za vodoravno izravnavo.

L 
H 
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2.3 Izravnava vrat 
1) Previdnostni ukrepi pred uporabo: 
Pred namestitvijo dodatne opreme morate zagotoviti, da je hladilnik odklopljen z napajanja. 
Pred nastavitvijo vrat morate izvesti previdnostne ukrepe za preprečitev telesnih poškodb. 
2) Shematski prikaz izravnave vrat 

Seznam orodij, ki jih mora zagotoviti uporabnik 

francoski ključ 

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

Če so vrata hladilnika prenizko: 
Odprite vrata in s francoskim ključem zrahljajte zaklepno matico ter zavrtite nastavitveno matico v 
nasprotni smeri urinega kazalca, da dvignete višino vrat. Ko so vrata poravnana, privijte zaklepno matico 
tako, da jo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. 

Če so vrata hladilnika previsoko: 
Odprite vrata in s francoskim ključem zavrtite nastavitveno matico v smeri urinega kazalca, da znižate 
višino vrat. Ko so vrata poravnana, privijte zaklepno matico tako, da jo zavrtite v nasprotni smeri urinega 
kazalca. 

Nastavitvena matica 

Francoski ključ 

Zaklepna matica

Izravnalne noge

Fiksna gred

Ni izravnano 
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2.4 Zamenjava luči 
Zamenjavo ali vzdrževanje LED-luči mora izvesti proizvajalec, njegov pooblaščen servisni zastopnik ali 
podobno usposobljeno osebje. 

2.5 Začetek uporabe 

● Pred prvim vklopom mora hladilnik mirovati pol ure, preden ga priključite na 
električno napajanje. 

● Preden v hladilnik postavite sveža ali zamrznjena živila, mora hladilnik delovati 
2 do 3 ure oziroma več kot 4 ure poleti, ko je temperatura okolice visoka. 

● Pustite dovolj prostora za priročno odpiranje vrat in predalov. 
● Zgornja slika je samo za referenco. Dejanska konfiguracija je odvisna od 

fizičnega izdelka ali izjave distributerja. 

2.6 Nasveti za varčevanje z energijo 
● Naprava mora biti postavljena v najbolj hladnem delu prostora, stran od naprav, ki oddajajo toploto, ali 

grelnih kanalov ter ne sme biti izpostavljena neposredni sončni svetlobi. 
● Počakajte, da se vroča živila ohladijo na sobno temperaturo, preden jih postavite v napravo. Če napravo

preveč naložite, mora kompresor delovati dlje. Živilo, ki zamrzne prepočasi, lahko izgubi kakovost ali se 
pokvari. 

● Živila morate ustrezno zaviti in posode obrisati do suhega, preden jih postavite v napravo. S tem boste 
zmanjšali nabiranje leda v notranjosti naprave. 

● Posode za shranjevanje v napravi ne smete obložiti z aluminijasto folijo, papirjem za peko ali papirnatimi 
brisačami. Obloge ovirajo kroženje hladnega zraka, zaradi česar je naprava manj učinkovita. 

● Organizirajte in označite živila, da zmanjšate odpiranje vrat in daljša iskanja živil. Iz naprave vzemite vsa 
potrebna živila naenkrat in čim prej zaprite vrata. 
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3 Struktura in funkcije 

3.1 Glavne komponente 

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

Predel za hlajenje 
● Predel za hlajenje je primeren za shranjevanje različnega sadja, zelenjave, pijač in drugih živil, ki jih 

boste zaužili v kratkem času, predlagani čas shranjevanja je 3 do 5 dni. 
● Kuhanih živil ne postavljajte v predel za hlajenje, dokler se ne ohladijo na sobno temperaturo. 
● Priporočljivo je, da živila zatesnite, preden jih postavite v hladilnik. 
● Steklene police lahko prilagodite navzgor ali navzdol za ustrezen prostor za shranjevanje in enostavno 

uporabo. 

Predel zamrzovalnika
● Predel zamrzovalnika z nizko temperaturo ohranja živila sveža dlje časa in se uporablja predvsem za 

shranjevanje zamrznjenih živil in izdelavo ledu. 
● Predel zamrzovalnika je primeren za shranjevanje mesa, rib, riževih kroglic in drugih živil, ki jih ne boste 

zaužili v kratkem času. 
● Priporočljivo je, da večje kose mesa razdelite na manjše dele za hitro zamrzovanje in enostaven dostop. 

Upoštevajte, da morate živila porabiti pred iztekom roka uporabe. 
Opomba: Če v napravo hranite preveč živil po začetni priključitvi na napajanje, lahko to negativno vpliva 
na učinek zamrzovanja hladilnika. Shranjena živila ne smejo ovirati reže za izhod zraka; tudi to lahko 
negativno vpliva na učinek zamrzovanja. 
Predali, police za živila, police ipd., ki so postavljene v skladu s položaji na zgornji sliki, so najbolj 
energetsko učinkoviti. 

Predel zamrzovalnika Predel za hlajenje 

Pladenj za vrata 

Zračna loputa 

Steklena polica 

Predal za sadje in 
zelenjavo 

Predal

Steklena polica

Pladenj za vrata
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3.2 Funkcije 

(Zgornja slika je samo za referenco. Dejanska konfiguracija je odvisna od fizičnega izdelka ali izjave 
distributerja.) 
1. Zaslon
1. Temperatura predela zamrzovalnika 
2. Temperatura predela hladilnika 
3. Ikona za dopust

4. Ikona za hitro zamrzovanje 
5. Ikona za hitro hlajenje 
6. Ikona za zaklepanje/odklepanje

2. Gumbi
A. Nastavitev temperature predela zamrzovalnika 
B. Nastavitev temperature predela hladilnika 
C. Funkcija/nastavitev načina 
D. Gumb za zaklepanje/odklepanje 

3. Delovanje
1) Zaklepanje/odklepanje
Ko je naprava v odklenjenem  stanju, dolgo pritisnite gumb  za 3 sekunde za vstop v zaklenjeno 

 stanje. 
Ko je naprava v zaklenjenem  stanju, dolgo pritisnite gumb  za 3 sekunde za vstop v odklenjeno 

 stanje. 
Vse naslednje funkcije morate upravljati v odklenjenem stanju. 

2) Način dopusta 
Pritisnite gumb  za vstop v način dopusta. Zasveti ikona  ; način dopusta se zažene po zaklepu 
nadzorne plošče. 
V načinu dopusta je predel hladilnika izklopljen in tudi prikaz območja temperature; temperatura predela 
zamrzovalnika pa je nastavljena na temperaturo –18°C. 

3) Način super hlajenja 
Pritisnite gumb  za vstop v način super hlajenja. Zasveti ikona  ; način super hlajenja se zažene 
po zaklepu nadzorne plošče. Super hlajenje se izklopi po približno 6 urah. 

4) Način super zamrzovanja
Pritisnite gumb  za vstop v način super zamrzovanja. Zasveti ikona  ; način super zamrzovanja se 
zažene po zaklepu nadzorne plošče. Super zamrzovanje se izklopi po približno 26 urah. 
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5) Nastavitev temperature predela hladilnika 

Pritisnite gumb za nastavitev temperature , temperatura predela hladilnika bo utripala. 

Nato ponovno pritisnite gumb  ali  za nastavitev temperature in slišal se bo pisk. Razpon 

nastavitev je med 2 °C in 8 °C. Ob vsakem pritisku gumba se bo temperatura spremenila za 1 °C. 
Po nastavitvi bo nova nastavitev temperature začela veljati po zaklepu nadzorne plošče. 

6) Nastavitev temperature predela zamrzovalnika 

Pritisnite gumb za nastavitev temperature , temperatura predela zamrzovalnika bo utripala. 

Nato ponovno pritisnite gumb  ali  za nastavitev temperature in slišal se bo pisk. 

Razpon nastavitev je med –16 °C in –24 °C. Ob vsakem pritisku gumba se bo temperatura spremenila za 
1 °C. Nova nastavitev temperature bo začela veljati po zaklepu nadzorne plošče. 

7) Shranjevanje ob izpadu napajanja 
V primeru izpada napajanja bo trenutno stanje delovanja zaklenjeno in bo ohranjeno do vrnitve 
električnega napajanja. 
Priporočena nastavitev: Predel hladilnika 4 °C, predel zamrzovalnika –18 °C. 

8) Opozorilo za odprtje in nadzor alarma 
Ko odprete vrata hladilnika, se predvaja glasba za odpiranje. 

9) Koda napake
Naslednja opozorila, ki se prikažejo na zaslonu, prikazujejo ustrezne napake hladilnika. Čeprav v primeru 
naslednjih napak hladilnik še vedno ohranja funkcijo hladnega shranjevanja, pa se mora uporabnik obrniti 
na strokovnjaka za vzdrževanje za zagotovitev optimalnega delovanja naprave. 

Koda napake Opis napake 

E1 
Napaka senzorja temperature v 
predelu hladilnika 

E2 
Napaka senzorja temperature v 
predelu zamrzovalnika 

E5 
Napaka vezja zaznavanja 
senzorja za odtajanja v 
zamrzovalniku 

E6 Napaka v komunikaciji 

E7 
Napaka senzorja temperature 
okolice 

E 一 Napaka radarskega senzorja 
temperature 

E 二 Napaka radarskega senzorja 
temperature 
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4 Vzdrževanje in nega naprave 

4.1 Splošno čiščenje 
● Prah za hladilnikom in na tleh redno čistite za izboljšanje učinka hlajenja in varčevanje z energijo. 
● Redno preverjajte tesnilo vrat, da se prepričate, da na njem ni ostankov. Tesnilo vrat očistite z mehko 

krpo, navlaženo z milnico ali razredčenim detergentom. 
● Redno čistite notranjost hladilnika, da preprečite neprijetne vonjave. 
● Pred čiščenjem notranjosti hladilnika izklopite napajanje, odstranite vso hrano, pijačo, police, predale itd.
● Notranjost hladilnika očistite z mehko krpo ali gobico, z dvema jedilnima žlicama sode bikarbone in 

približno litrom tople vode. Nato sperite z vodo in obrišite do čistega. Po čiščenju odprite vrata in pustite, 
da se naravno posuši, preden vklopite napajanje. 

● Priporočljivo je, da območja v hladilniku, ki jih je težko očistiti (kot so ozki predeli, vrzeli ali vogali), redno 
brišete z mehko krpo, mehko ščetko ipd., in ko je potrebno, skupaj s pomožnimi orodji (na primer tankimi 
palčkami), da zagotovite, da se v teh območjih ne nabirajo onesnaževalci ali bakterije. 

● Ne uporabljajte mila, detergenta, praška za drgnjenje, čistila v razpršilu ipd., saj lahko ti izdelki 
povzročijo neprijetne vonjave v notranjosti hladilnika ali kontaminirajo živila. 

● Ogrodje za steklenice, police in predale očistite z mehko krpo, navlaženo z 
milnico ali razredčenim detergentom. Obrišite z mehko krpo ali pustite, da 
se naravno posuši. 

● Zunanje površine hladilnika obrišite z mehko krpo, navlaženo z milnico,
detergentom ipd., nato pa obrišite do suhega. 

● Ne uporabljajte trdih ščetk, čistilnih jeklenih kroglic, žičnih krtač, abrazivnih 
sredstev (kot so paste za zobe), organskih topil (kot so alkohol, aceton, 
bananino olje ipd.), vrele vode, kislin ali alkalnih izdelkov, ki lahko 
poškodujejo površino in notranjost hladilnika. Vrela voda in organska topila, 
kot je benzen, lahko deformirajo ali poškodujejo plastične dele. 

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

4.2 Čiščenje pladnjev za vrata, predala za sadje in zelenjavo ter 
predala 
● Kot prikazujejo smerne puščice na spodnji sliki, z obema rokama stisnite pladenj in ga potisnite navzgor, 

da ga odstranite. 
● Potem ko ste očistili pladenj zunaj hladilnika, lahko prilagodite njegovo višino namestitve glede na vaše 

zahteve. 
● Za čiščenje je priporočljivo uporabiti mehke brisače ali gobico, namočeno v vodo in nekorozivne 

nevtralne detergente. Na koncu očistite zamrzovalnik s čisto vodo in suho krpo. Pred vklopom napajanja 
odprite vrata, da se notranjost naravno posuši. 

● Za čiščenje hladilnika ne uporabljajte trdih ščetk, čistilnih jeklenih kroglic, žičnih krtač, abrazivnih 
sredstev, kot so paste za zobe, organskih topil (kot so alkohol, aceton, bananino olje ipd.), vrele vode, 
kislin ali alkalnih izdelkov, saj lahko poškodujejo površino in notranjost hladilnika. 

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

 Za odtajanje in čiščenje hladilnik odklopite z napajanja. 
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4.3 Čiščenje steklene police 
● V najbolj notranjem delu hladilnika se na polici nahaja zadnje varovalo, kjer se police dotikajo hladilnika; 

police morate dvigniti navzgor, da jih boste lahko odstranili. 
● Police očistite ali jih prilagodite glede na vaše zahteve. 

Za čiščenje je priporočljivo uporabiti mehke brisače ali gobico, namočeno v vodo in nekorozivne 
nevtralne detergente. Na koncu očistite zamrzovalnik s čisto vodo in suho krpo. Pred vklopom napajanja 
odprite vrata, da se notranjost naravno posuši. 
Za čiščenje hladilnika ne uporabljajte trdih ščetk, čistilnih jeklenih kroglic, žičnih krtač, abrazivnih 
sredstev, kot so paste za zobe, organskih topil (kot so alkohol, aceton, bananino olje ipd.), vrele vode, 
kislin ali alkalnih izdelkov, saj lahko poškodujejo površino in notranjost hladilnika. 

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

4.4 Odtajanje 
● Hladilnik je izdelan na osnovi principa zračnega hlajenja in ima tako funkcijo samodejnega odtajanja. 

Led, ki nastane zaradi spremembe letnega časa ali temperature, lahko tudi ročno odstranite tako, da 
napravo odklopite z napajanja ali da ga obrišete s suho brisačo. 

4.5 Nedelovanje
● Izpad napajanja: V primeru izpada napajanja lahko živila v notranjosti naprave hranite več ur, tudi poleti. 

Med trajanjem izpada napajanja zmanjšajte število odpiranja vrat in v napravo ne postavljajte novih 
svežih živil. 

● Dolgotrajna neuporaba: Napravo morate odklopiti z napajanja in jo nato očistiti. Nato pustite odprta vrata, 
da preprečite neprijetne vonjave. 

● Premikanje: Pred premikanjem hladilnika iz njega odstranite vse predmete, pritrdite steklene pregrade, 
predal za zelenjavo, predale v predelu zamrzovalnika in podobno s trakom ter privijte izravnalne noge. 
Zaprite vrata in jih pritrdite s trakom. Med premikanjem naprave ne smete položiti obrnjene od zgoraj 
navzdol ali vodoravno in je ne smete tresti; naklon med premikanjem naprave ne sme preseči 45°. 

Ko napravo zaženete, mora delovati neprekinjeno. Delovanja naprave načeloma ne 
smete prekinjati, saj lahko to negativno vpliva na njeno življenjsko dobo. 

zadnje varovalo Stekleno polico dvignite navzgor, 
nato pa jo odstranite 
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5 Odpravljanje težav 

Naslednje preproste težave lahko poskusite odpraviti sami. Če jih ne morete odpraviti, se obrnite na 
poprodajni oddelek. 

Naprava ne deluje 

Preverite, ali je naprava priključena na napajanje ali če ima vtič dober stik v 
vtičnici 
Preverite, ali je napetost prenizka 
Preverite, ali je prišlo do izpada napajanja ali izpada delnih tokokrogov 

Neprijeten vonj 
Živila z močnim vonjem morajo biti trdno ovita 
Preverite, ali je v napravi pokvarjeno živilo 
Očistite notranjost hladilnika 

Dolgotrajno 
delovanje 

kompresorja 

Dolgotrajno delovanje hladilnika je običajno poleti, ko je temperatura okolice 
visoka 
Priporočljivo je, da v napravi ni preveč živil hkrati 
Živila se morajo ohladiti, preden jih postavite v napravo 
Vrata se prepogosto odpirajo 

Luč se ne vklopi 
Preverite, ali je hladilnik priklopljen na napajanje in ali je luč poškodovana 
Luč naj zamenja strokovnjak 

Vrat ni mogoče 
pravilno zapreti 

Vrata so se zataknila zaradi paketov s hrano, v napravi je preveč živil 
Hladilnik je nagnjen 

Glasen hrup 
Preverite, ali so tla ravna in ali je hladilnik stabilno postavljen 
Preverite, ali je dodatna oprema nameščena na ustreznih mestih 

Tesnila vrat ne 
tesnijo 

Odstranite tujke s tesnil vrat 
Segrejte tesnilo vrat in ga nato ohladite za obnovitev (ali ga popihajte z 
električnim sušilnikom ali uporabite vročo brisačo za segretje) 

Izlivanje iz posode 
z vodo 

V predelu je preveč živil ali pa shranjena živila vsebujejo preveč vode, kar 
povzroči močno odtajanje 
Vrata niso pravilno zaprta, kar povzroči nabiranje ledu zaradi vstopa zraka in 
povečanje količine vode zaradi odtajanja  

Vroče ohišje 

Razpršitev toplote vgrajenega kondenzatorja preko ohišja, kar je normalno 
Ko se ohišje močno segreje zaradi visoke temperature okolice, shranjevanja 
preveč živil ali izklopa kompresorja, pride do prezračevanja za lažjo 
razpršitev toplote 

Kondenzacija na 
površini 

Kondenzacija na zunanji površin in tesnilih vrat hladilnika je normalna, kadar 
je vlažnost v okolici previsoka. Kondenzat obrišite s čisto brisačo. 

Neobičajen hrup 

Brnenje: Kompresor lahko med delovanjem oddaja brnenje, to brnenje pa je 
glasno zlasti ob začetku ali ustavitvi delovanja. To je normalno. 
Škripanje: Hladilna tekočina, ki se pretaka v notranjosti naprave, lahko 
povzroči škripanje, kar je normalno. 
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Tabela 1 Klimatski razredi 
Razred Simbol Razpon temperature okolice °C 

Razširjeni zmerni SN +10 do +32 
Zmerni N +16 do +32 
Subtropski ST +16 do +38 
Tropski T +16 do +43 

Razširjeni zmerni: "naprava za hlajenje je namenjena uporabi pri temperaturi okolice od 10 °C do 32 °C". 
Zmerni: "naprava za hlajenje je namenjena uporabi pri temperaturi okolice od 16 °C do 32 °C". 
Subtropski: "naprava za hlajenje je namenjena uporabi pri temperaturi okolice od 16 °C do 38 °C". 
Tropski: "naprava za hlajenje je namenjena uporabi pri temperaturi okolice od 16 °C do 43 °C". 

Posebna določila za nov evropski standard:  
Naročene dele v naslednji tabeli lahko pridobite od kanala _: 

Naročeni del Zagotovi ga 
Minimalni čas, zahtevan za 
zagotavljanje dela 

termostati Profesionalno vzdrževalno osebje 
Najmanj 7 let po začetku prodaje zadnjega 
modela 

senzorji temperature Profesionalno vzdrževalno osebje 
Najmanj 7 let po začetku prodaje zadnjega 
modela 

tiskano vezje Profesionalno vzdrževalno osebje 
Najmanj 7 let po začetku prodaje zadnjega 
modela 

viri svetlobe Profesionalno vzdrževalno osebje 
Najmanj 7 let po začetku prodaje zadnjega 
modela 

ročaji vrat Profesionalni serviserji in končni uporabniki 
Najmanj 7 let po začetku prodaje zadnjega 
modela 

tečaji vrat Profesionalni serviserji in končni uporabniki 
Najmanj 7 let po začetku prodaje zadnjega 
modela 

pladnji Profesionalni serviserji in končni uporabniki 
Najmanj 7 let po začetku prodaje zadnjega 
modela 

košare Profesionalni serviserji in končni uporabniki 
Najmanj 7 let po začetku prodaje zadnjega 
modela 

tesnila vrat Profesionalni serviserji in končni uporabniki 
Najmanj 10 let po začetku prodaje 
zadnjega modela 

Spoštovani kupec 

1. Če želite vrniti ali zamenjati izdelek, se obrnite na prodajalno, v kateri ste ga kupili.

(S sabo morate prinesti račun o nakupu) 

2. Če se vaš izdelek pokvari in potrebuje popravilo, se obrnite na ponudnika poprodajnih
storitev.

Telefon: 

E-poštni naslov:
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make yourself at home
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