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Prosimo, da najprej preberete ta navodila! 
 
Spoštovani kupec,  
upamo, da vam bo ta izdelek, ki je bil izdelan v modernem obratu in pregledan po postopku natančne 
kontrole kvalitete, uspešno služil. 
 
Zato vam priporočamo, da skrbno preberete celotna navodila za uporabo vašega izdelka, preden ga 
začnete uporabljati, nato pa jih shranite za uporabo v prihodnje. Če napravo komu oddate, naj bodo 
navodila priložena. 
 
Ta navodila 
• Preden izdelek montirate in začnete uporabljati, preberite navodila za uporabo.  
 • Upoštevajte navodila, predvsem tista, ki se nanašajo na varnost. 
 • Shranite navodila na lahko dostopnem mestu, ker jih boste v prihodnje morda potrebovali. 
 • Poleg tega preberite tudi druge dokumente, ki jih dobite z izdelkom. 
Ne spreglejte, da so ta navodila morda veljavna tudi za druge modele. 
 
Simboli in njihov opis 
V teh navodilih so uporabljeni naslednji simboli: 

Pomembne informacije ali uporabni nasveti. 

Opozorilo o nevarnosti za življenje ali lastnino. 

Opozorilo o električni napetosti. 
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  Hladilnik 
 

 
1. Indikatorji 

2. Notranja osvetlitev 

3. Ventilator 'Fresh Food' 

4*. Držalo za steklenice 

5. Nastavljive police 

6. Nastavljiv pokrov posode za zelenjavo  

7. Nastavljiva posoda za zelenjavo  

8. Predal z 0 stopinjami  

9. Podpora za ledomat in posode za 
shranjevanje ledu   

10. Predal za hitro zamrzovanje 

11. Predala za shranjevanje zamrznjenih živil 

12. Nastavljive sprednje nožice 

13. Polica za kozarce za vlaganje 

14. Police za steklenice 

15. Ventilator v zmrzovalniku 

 

*Dodatno 
 Ilustracije v teh navodilih so shematične in morda ne ustrezajo natančno vašemu izdelku. Če določenih 
delov, ki so prikazani, pri vašem hladilniku ni, velja ilustracija za druge modele. 
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2 Pomembna varnostna opozorila 
 
Prosimo, da preberete naslednje informacije. 
Če jih ne upoštevate, lahko pride do telesnih 
poškodb ali do materialne škode. Tudi 
garancija in vsa zagotovila o zanesljivosti 
postanejo neveljavni. 
Življenjska doba enote, ki ste jo kupili, je 10 let. 
To je obdobje, v katerem so na voljo rezervni 
deli, ki so potrebni za ustrezno delovanje 
enote. 
 

Namenska uporaba 
Ta izdelek je namenjen za uporabo: 
- v notranjih prostorih, npr. hišah; 
- v notranjih delovnih okoljih, npr. trgovinah in 
pisarnah; 
- v notranjih stanovanjskih prostorih kmetij, 
hotelov, penzionov. 
• Ne uporabljajte ga na prostem.  
 

Splošna varnost 
• Ko nameravate odstraniti izdelek, 
priporočamo, da se posvetujete s 
pooblaščenim servisom, kjer boste dobili vse 
potrebne informacije in navedbe ustreznih 
organov. 
• O vseh vprašanjih in težavah, povezanih s 
hladilnikom, se posvetujte s pooblaščenim 
servisom. Brez obvestila in posveta s servisom 
ne izvajajte popravil in ne pustite drugim 
nepooblaščenim osebam, da bi jih izvajali. 
• Za izdelke z zamrzovalnim predelom: Ne 
uživajte sladoleda in ledenih kock neposredno 
po tem, ko ste jih vzeli iz zamrzovalnika (lahko 
dobite ozebline v ustih)! 

• Za izdelke z zamrzovalnim predelom: V 
zamrzovalnik ne dajajte pijač v steklenicah ali 
pločevinkah, ker jih lahko raznese.  
• Ne dotikajte se zamrznjenih živil z golimi 
rokami, ker lahko primrznejo nanje. 
• Pred čiščenjem ali odtaljevanjem izključite 
hladilnik iz napajanja. 
• Za čiščenje in odtaljevanje vašega hladilnika 
nikoli ne uporabljajte pare in čistil v plinastem 
stanju. Para bi lahko prišla v stik z električnimi 
deli in povzročila kratek stik ali električni udar. 
• Nikoli ne stopajte ali se opirajte na vrata ali 
predal. Izdelek bi se lahko prevrnil ali njegovi 
deli poškodovali. 
• V hladilniku ne uporabljajte električnih 
naprav. 
• Ne poškodujte hladilnega krogotoka, po 
katerem roži hladilno sredstvo, s svedri ali 
orodjem za rezanje. Hladilno sredstvo, ki bi 
lahko ušlo iz uparjevalnika, podaljškov cevi ali 
preluknjane površinske prevleke, lahko draži 
kožo in povzroča poškodbe oči. 
• Z nobenim materialom ne pokrivajte ali 
mašite zračnikov pri vašem hladilniku.  
• Popravila električnih izdelkov naj izvaja samo 
usposobljeno osebje. Popravila, ki jih izvede 
nepooblaščena oseba, lahko predstavljajo 
nevarnost za uporabnika. 
• V primeru kakršnekoli okvare ali med 
vzdrževalnimi deli in popravili morate hladilnik 
izključiti iz napajanja, in sicer tako, da izklopite 
ustrezno varovalko ali izvlečete vtič 
napajalnega kabla iz omrežne vtičnice. 
• Pri izključevanju kabla iz vtičnice ne vlecite 
za kabel. 
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• Alkoholne pijače shranjujte dobro zaprte in 
stojijo naj pokončno. 
• Vnetljivih snovi in izdelkov, ki vsebujejo 
vnetljive pline (npr. pršil) ter eksplozivnih snovi 
nikoli ne shranjujte v hladilniku. 
• Za pospeševanje odtaljevanja ne uporabljajte 
mehanskih naprav ali drugih sredstev razen 
tistih, ki jih priporoča proizvajalec. 
• Na naprava ni namenjena za to da bi jo 
uporabljale osebe (vključno z otroki) z 
zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali 
mentalnimi zmožnostmi ali s pomanjkanjem 
izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom 
osebe, odgovorne za njihovo varnost, ali jih je 
ta naučila ustreznega ravnanja z napravo. 
• Ne uporabljajte poškodovanega hladilnika. 
Če ste v kakršnihkoli dvomih, se posvetujte s 
servisom. 
• Varnost, ki zadeva elektriko, je pri vašem 
hladilniku zagotovljena samo, če je ozemljitev 
pri vas izvedena po pravilih. 
• Izpostavljanje izdelka dežju, snegu, soncu in 
vetru predstavlja tveganje glede varnosti pri 
elektriki. 
• Če so kakršnekoli težave z napajalnim 
kablom ali vtičem, ju morajo zamenjati na 
pooblaščenem servisu, da ne pride do kake 
nesreče. 
• Hladilnika nikoli ne priključujte na omrežno 
vtičnico med montažo. V nasprotnem primeru 
lahko pride do resnih poškodb ali celo smrti. 
• Izdelek je namenjen za shranjevanje živil; ne 
uporabljajte ga za kake druge namene. 
• Informacijska ploščica s tehničnimi podatki o 
izdelku je n notranjem levem delu izdelka. 
• Priključitev izdelka na sisteme za varčevanje 
z električno energijo je tvegana, ker lahko 
povzroči poškodbe izdelka.  
• Če ima izdelek modro luč, ne glejte vanjo z 
optičnimi napravami. 
• Pri izdelkih z mehanskim nadzorom 
(termostatom) počakajte 5 minut, izdelek spet 
priključite, če ste ga izključili iz napajanja. 
• Ta navodila za uporabo izročite novemu 
lastniku, ko mu izdelek predate.  
• Ne poškodujte napajalnega kabla in vtiča, ko 
hladilnik premikate. Kabel ne sme biti 
preganjen in na njem ne sme stati nič težkega, 
da ne pride do požara. Ko izdelek priključujete 
na napajanje, se vtiča ne dotikajte z mokrimi 
rokami. 
•  

 
Ne priključujte izdelka na razmajane omrežne 
vtičnice. 
• Zaradi varnostnih razlogov ne pršite vode 
neposredno po notranjih ali zunanjih delih 
izdelka. 
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• V bližini izdelka ne pršite z vnetljivimi pršili 
pod pritiskom, da ne pride do požara ali 
eksplozije. 
• Posod s tekočino ne postavljajte na izdelek. 
Če se voda polije po kaki električni 
komponenti, lahko pride do električnega udara 
ali požara. 
• V hladilniku ne shranjujte količine živil, ki 
presega njegovo kapaciteto. Ko odprete vrata, 

lahko del živil pade iz hladilnika in povzroči 
poškodbe ali škodo. Do podobnih problemov 
lahko pride, če postavljate stvari na izdelek. 
• Izdelkov, ki zahtevajo natančen nadzor 
temperature (cepiv, na toploto občutljivih 
zdravil, znanstvenih materialov itd.) ne 
shranjujte v hladilniku.

• Če hladilnika dalj časa ne nameravate 
uporabljati, ga izključite iz napajanja. 
Kakršnekoli poškodbe izolacije kabla lahko 
povzročijo požar. 
• Nečistočo in prah na kontaktih električnega 
vtiča morate očistiti, sicer lahko povzročita 
požar.  
• Če nožice niso natančno nastavljene in 
hladilnik ne stoji trdno na tleh, se lahko 
premika. 
• Če ima vaš hladilnik ročaj, ga ne vlecite zanj, 
ker ga lahko odlomite ali iztrgate. 
• Če morate postaviti ta hladilnik poleg 
drugega hladilnika ali zamrzovalnika, mora biti 
razdalja med napravama najmanj 8 cm, sicer 
se lahko stranicah, ki sta preblizu, nabira 
vlaga. 
 
Za izdelke z avtomatom za mrzlo vodo 
Pritisk vode iz vodovoda mora biti najmanj 1 
bar. Pritisk vode iz vodovoda mora biti največ 8 
barov. 
• Uporabljajte samo pitno vodo. 
 

Varnost otrok 
•. Če imajo vrata ključavnico, hranite ključ 
zunaj dosega otrok. 
• Otroci naj bodo pod nadzorom, da se ne 
bodo igrali z napravo. 
 

Skladnost z AEEE določili in 
odlaganje odslužene naprave 
Naprava ne vsebuje škodljivih in prepovedanih 
materijalov, navedenih v uredbi o ravnanju z 
odpadno električno in elektronsko opremo, 
katero je izdalo ministrstvo za okolje in prostor. 
Ustreza določilom AEEE. 
 

Izdelek je izdelan iz vrhunskih delov 
in materijalov, katere je mogoče ponovno 
uporabiti in reciklirati. Zato ne odvrzite 
odsluženega izdelka skupaj z običajnimi 
gospodinjskimi odpadki. Peljite ga na zbirno 
mesto za recikliranje električne in elektronske 
opreme.  
 
Pomagajte zaščititi okolje in naravne vire z 
recikliranjem uporabljenih izdelkov. Za varnost 
otrok, preden hladilnik odvržete, odrežite vtič 
napajalnega kabla in onesposobite ključavnice 
na vratih, če so, da zaščitite otroke pred 
nevarnostjo.
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Informacije o embalaži 
Materijali za embalažo izdelka so izdelani iz 
materijalov, ki jih je mogoče reciklirati, v skladu 
z našimi državnimi zakoni o varstvu okolja. Ne 
odlagajte embalaže skupaj z gospodinjskimi in 
drugimi odpadki. Nesite jih na zbirno mesto za 
zbiranje embalaže, ki ga določa lokalni urad. 
 
Ne pozabite... 
Če hočete prispevati k recikliranju embalažnih 
materialov, lahko več informacij dobite v 
okoljevarstvenih organizacijah ali pri lokalnih 
uradih ali zbirnih centrih. 
 

HCA opozorilo 
Če ima vaš hladilnik sistem, ki vsebuje 
R600a: 
Ta plin je vnetljiv. Bodite pozorni, da med 
uporabo ali transportom ne poškodujete 
hladilnega sistema. Če pride do poškodbe, 
izdelek ne sme biti v bližini virov ognja, ker 
lahko ti povzročijo, da se izdelek vžge, ter 
poskrbite, da boste prostor, kjer je izdelek, 
dobro zračili. 
 
Kateri plin je bil uporabljen pri izdelavi vašega 
hladilnika, lahko vidite na informacijski ploščici, 
ki jo najdete v levem delu notranjosti. 
Izdelka ne sežigajte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaj je potrebno za varčevanje z 
energijo 
• Ne puščajte vrat hladilnika odprtih dalj časa. 
• V hladilnik ne dajajte vročih jedil ali pijač. 
• Ne preobremenjujte hladilnika, da ne 
onemogočite kroženja zraka po notranjosti.  
• Ne postavljajte hladilnika na neposredno 
sončno svetlobo ali v bližino naprav, ki 
oddajajo toploto, npr. pečice, pomivalni stroji 
ali radiatorji. Hladilnik naj bo najmanj 30cm od 
izvora toplote in najmanj 5cm od električnih 
peči. 
• Pazite, da boste živila shranjevali v zaprtih 
posodah. 
• Za izdelke z zamrzovalnikom: Največ živil 
lahko daste v zamrzovalnik, če odstranite 
police ali predal iz predela za zamrzovanje. 
Navedena poraba energije je bila določena za 
primer, da v zamrzovalnem predelu ni polic in 
predala ter je v njem največja možna količina 
živil. Ni pa nobenega tveganja, če glede na 
obliko in velikost živil, ki jih hočete zamrzniti, 
uporabite polico ali predal. 
• Če odmrzujete zamrznjena živila v hladilnem 
predelu, varčujete z energijo in ohranjate 
kakovost živil.
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3 Montaža 

 

Ne pozabite, da proizvajalec ne prevzema 
nobene odgovornosti  v primeru, da se ne 
držite navodil iz tega priročnika za uporabo. 
 

Kaj je treba upoštevati pri 
ponovnem transportu vašega 
hladilnika 
 
1. Najprej izključite hladilnik iz omrežja. Pred 
transportom morate hladilnik sprazniti in 
očistiti. 
 
2. Police, dodatke, predal za ohranjanje 
svežine itd. z lepilnim trakom pritrdite, da se ne 
bodo premikali in prevračali, preden hladilnik 
ponovno embalirate za transport. Embalirani 
hladilnik mora biti prevezan z močnimi vrvmi in 
upoštevati morate pravila ra transport, ki so 
natisnjena na embalaži. 
 
3. Originalno embalažo in peno shranite za 
ponovno uporabo pri transportu ali selitvi. 
 
 

Pred začetkom uporabe 
 
Preden začnete hladilnik uporabljati, preverite 
naslednje: 
 
1. Montirajte dva plastična distančnika kot kaže 
slika. Plastični distančniki zagotavljajo 
potrebno razdaljo med vašim hladilnikom in 
zidom ter tako omogočajo kroženje zraka. 
(Ilustracija je samo primer in ne ustreza 
natančno vašemu hladilniku.) 

 

2. Očistite notranjost hladilnika/zmrzovalnika 
po priporočilih v delu »Vzdrževanje in 
čiščenje«. 
 
3. Priključite hladilnik na omrežno vtičnico. Ko 
odprete vrata hladilnika, se vklopi luč za 
osvetlitev notranjosti. 
 
4. Ob zagonu kompresorja zaslišite zvok. 
Tekočina in plini v hladilnem sistemu lahko 
povzročajo šume, čeprav kompresor ne deluje, 
kar je povsem normalno. 
 
5. Sprednji robovi hladilnika bodo morda topli. 
To je normalno. Ta področja so namenoma 
topla zato, da ne prihaja do kondenzacije. 
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Priključitev elektrike 
 
Hladilnik priključite na ozemljeno vtičnico, ki je 
zaščitena z varovalko ustrezne kapacitete. 
Pomembno: 
• Priključitev mora biti izvedena v skladu z 
nacionalno regulativo. 
• Vtič napajalnega kabla mora biti po postavitvi 
hladilnika lahko dostopen. 
• Napetost in dovoljena zaščita z varovalko sta 
navedeni v delu »Tehnični podatki«. 
• Navedena napetost in napetost napajanja pri 
vas morata biti enaki. 
• Za priključitev ne uporabljajte podaljškov in 
podaljškov z več vtičnicami. 

Poškodovan napajalni kabel mora 
zamenjati usposobljen električar. 

Izdelka ne smete uporabljati, dokler ni 
popravljen! Obstaja nevarnost električnega 
udara! 
 
 

Odstranjevanje embalaže 
 
Embalažni materiali so lahko nevarni otrokom. 
Hranite embalažne material zunaj dosega 
otrok ali jih odstranite v skladu z navodili za 
ločevanje odpadkov. Ne odmetavajte jih skupaj 
z običajnimi gospodinjskimi odpadki. 
Embalaža vašega hladilnika je iz materialov, ki 
jih je mogoče reciklirati. 
 

Odstranjevanje vašega starega 
hladilnika 
 
Odstranite vaš stari hladilnik tako, da ne 
škodite okolju. 
• O odstranitvi vašega hladilnika se lahko 
posvetujete s pooblaščenim trgovcem ali z 
zbirnim centrom za odpadke. 
 
 

Namestitev in montaža 
 

Če vhodna vrata v prostor, kjer bo stal 
hladilnik, niso dovolj široka, pokličite 
pooblaščeni servis, da bodo sneli vrata 
hladilnika in ga s stranjo naprej prestavijo skozi 
vrata.  
 
1. Postavite hladilnik na tako mesto, da ga 
boste z lahkoto uporabljali.  
2. Hladilnik naj ne stoji v bližini virov toplote, na 
vlažnem in na neposredni sončni svetlobi. 
3. Za učinkovito delovanje mora biti okoli 
hladilnika ustrezen pretok zraka. Če bo 
hladilnik stal v stenski niši, mora biti od stropa 
oddaljen najmanj 5 cm in od stene najmanj 5 
cm. Ne postavljajte hladilnika na blago kot je 
preproga ali tekstilna obloga. 
4. Postavite hladilnik na ravna tla, da se ne 
maje.  
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Menjava žarnic 
Za menjavo žarnic/LED diod, ki se uporabljajo 
za osvetlitev hladilnika, pokličite na 
pooblaščeni servis. 

 
Sprememba smeri odpiranja vrat 
Smer odpiranja vrat hladilnika lahko 
spremenite, da bo ustrezala prostoru, v 
katerem ga uporabljate. Če je to potrebno, se 
obrnite na najbližjega pooblaščenega 
serviserja. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastavitev nožic 
Če vaš hladilnik ne stoji ravno: 
Hladilnik lahko izravnate tako, da sučete 
nožice, kot kaže ilustracija. Vogal, kjer je 
nožica, se niža, če vrtite v smeri črne puščice, 
in viša, če jo vrtite v nasprotno smer. To boste 
lažje izvedli, če vam bo kdo pomagal in 
nekoliko privzdignil hladilnik. 
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Priprava 

 

 Hladilnik postavite vsaj 30 cm od virov toplote, kot so štedilniki, peči, radiatorji in grelci ter vsaj 
5 cm od električnih pečic in naj ne stoji na neposredni sončni svetlobi. 

 

 Temperatura v prostoru, kjer je hladilnik, naj bo najmanj 10°C. Zaradi učinkovitosti ni 
priporočljivo, da bi hladilnik deloval pri nižjih temperaturah prostora. 

 

 Temeljito čistite notranjost hladilnika. 
 

 Če nameravate drugega ob drugega postaviti dva hladilnika, naj bo razdalja med njima 
najmanj 2 cm. 

 

 Ko začnete hladilnik prvič uporabljati, prosimo, da upoštevate navodila za delovanje v prvih 
šestih urah. 
 

 Vrat ne odpirajte pogosto. 
 

 Deluje naj prazen, v njem naj ne bo živil. 
 

 Ne izključujte hladilnika iz napajanja. Če pride do izpada elektrike zaradi zunanjih dejavnikov, 
prosimo, da upoštevate opozorila v delu »Priporočljive rešitve za odpravljanje težav«. 

 

 Originalno embalažo in penasto transportno izolacijo shranite za transport ali prestavljanje 
hladilnika v prihodnje. 
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5 Uporaba hladilnika 

 

 
 
 

Indikatorji 
Prikazovalnik indikatorjev vam omogoča 
nastavitev temperature in upravljanje drugih 
funkcij izdelka, ne da bi odpirali vrata. Za 
nastavitev funkcije preprosto pritisnite na napis 
na ustrezni tipki. 
 
1. Izpad elektrike / visoka temperatura / 
opozorilo o napaki 
 Indikator (!) zasveti v primeru izpada elektrike, 
visoke temperature in opozorila o napaki.  
Med izpadom elektrike bo na prikazovalniku 
utripala najvišja temperatura, ki jo zmrzovalnik 
doseže. Ko preverite živila, shranjena v 
zmrzovalniku, pritisnite na tipko za izklop 
alarma, da se opozorilo izbriše. 
Oglejte si tudi poglavje "Pomoč pri odpravljanju 
napak" v tem priročniku, če opazite, da sveti ta 
indikator.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Funkcija varčevanja z energijo 
(prikazovalnik izklopljen): 
Če so vrata izdelka dlje časa zaprta, se 
samodejno vklopi funkcija varčevanja z 
energijo in na prikazovalniku sveti simbol za 

varčevanje z energijo . Ko se funkcija 
varčevanja z energijo vklopi, se vsi simboli na 
prikazovalniku, razen simbola za varčevanje z 
energijo, izklopijo. Če, medtem ko je vklopljena 
funkcija za varčevanje z energijo, pritisnite na 
katero koli tipko ali če odprete vrata, se 
funkcija varčevanja z energijo prekliče in 
simboli na prikazovalniku se ponovno 
prikažejo.  
Funkcija varčevanja z energijo se aktivira, ko 
pripeljejo hladilnik iz tovarne in je ni več 
mogoče preklicati. 
 

* Ilustracije v teh navodilih so shematične in 
morda ne ustrezajo natančno vašemu izdelku. 

Če določenih delov, ki so prikazani, pri vašem 
hladilniku ni, velja ilustracija za druge modele. 
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3. Funkcija "Quick Fridge" 
Tipka ima dve funkciji. Za vklop/izklop funkcije 
na hitro pritisnite na tipko. Indikator "Quick 
Cool" se izklopi in izdelek se vrne na običajne 

nastavitve.  

 To funkcijo lahko uporabite, če hočete, da 
se živila, ki ste jih dali v hladilni predel, hitro 
ohladijo. Če hočete ohladiti večjo količino živil, 
je priporočljivo, da aktivirate to funkcijo, preden 
daste živila v hladilnik. 

 Če funkcije ne prekličete, se hitro hlajenje 
samodejno izklopi po osmih urah ali ko je 
zahtevana temperatura v hladilnem predelu 
dosežena.  

 Če tipko za hitro hlajenje pritiskate večkrat 
v kratkih intervalih, se vklopi zaščita 
električnega vezja in kompresor se ne bo takoj 
zagnal.  

 Če pride do izpada elektrike, se ta funkcija 
ne vklopi ponovno sama od sebe, ko se 
elektrika vrne. 
 
4. Funkcija za nastavitev temperature v 
hladilniku 
S pritiskanjem na tipko nastavite temperaturo 
hladilnika na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 6...v tem 
zaporedju. Pritisnite na tipko, da nastavite 
temperaturo hladilnega predela na želeno 

vrednost.  
 
5. Funkcija "Vacation" (dopust) 
Če želite vklopiti funkcijo "Vacation", pritisnite 

na tipko in jo 3 sekunde držite, da 

zasveti indikator . 
Ko je funkcija vklopljena, se na indikatorju 
temperature hladilnega predela prikaže "--" in 
hladilni predel se ne hladi. Ostali predeli se 
bodo še naprej ohlajali v skladu z nastavljeno 
temperaturo. 
Za preklic te funkcije ponovno pritisnite na 
tipko "Vacation". 
  
6. Izklop alarma 
V primeru izpada elektrike in po tem, ko 
preverite živila, shranjena v zmrzovalniku, 

pritisnite na tipko za izklop alarma , da se 
opozorilo izbriše. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Ključavnica 

Pritisnite na tipko s ključavnico in jo 3 

sekunde držite. Simbol  bo zasvetil in 
vklopil se bo način ključavnice. Medtem ko je 
vklopljen način ključavnice, tipke ne bodo 
delovale. Ponovno hkrati pritisnite na tipko s 
ključavnico in držite 3 sekunde. Simbol ugasne 
in način ključavnice se izklopi.  
Če želite preprečiti spreminjanje nastavitev 
temperature hladilnika, pritisnite na tipko s 

ključavnico . 
 
8. Eco fuzzy  
Pritisnite in 1 sekundo držite tipko "eco fuzzy", 
da se funkcija vklopi. Hladilnik bo čez najmanj 
6 ur začel delovati v najbolj ekonomičnem 
načinu in ko je funkcija aktivna se vklopi 

indikator ekonomične uporabe  Pritisnite 
in 3 sekunde držite tipko za funkcijo "eco 
fuzzy, da funkcijo izklopite. 
Ta indikator zasveti 6 ur po tem, ko funkcijo 
vklopite. 



 15 

9. Tipka za nastavitev temperature v 
zmrzovalniku 
Pritisnite na tipko in nastavite temperaturo na -
18, -19, -20, -21, -22, -23, -24, -18...v tem 
zaporedju. S pritiskanjem na tipko nastavite 

temperaturo na želeno vrednost.  
 
10. Indikator izklopa ledomata 
Indikator prikazuje ali je ledomat vklopljen ali 

izklopljen . Če je ta funkcija vklopljena, 
naprava ne deluje. Če želite ledomat ponovno 
vklopiti, pritisnite in 3 sekunde držite tipko. 

 Če izberete to funkcijo, se dotok vode iz 
vodnega rezervoarja ustavi. Lahko pa iz nje 
vzamete led, ki je bil ustvarjen že prej.  
 
11. Tipka "Quick freeze" (hitra zamrznitev) / 
tipka za vklop/izklop ledomata 
S pritiskom na tipko vklopite ali izklopite 
funkcjio hitrega zamrzovanja. Če vklopite 
funkcijo, se bo zmrzovalnik ohladil na 
temperaturo, ki je nižja od nastavljene 

vrednosti .  
 Za vklop in izklop ledomata pritisnite in 3 

sekunde držite tipko.  
Funkcijo hitrega zmrzovanja uporabite, če 
želite na hitro zamrzniti živila, ki ste jih dali v 
hladilnik. Če želite zamrzniti večje količine 
svežih živil, vklopite to funkcijo preden položite 
živila v hladilnik. 

 Če funkcije Quick Freeze ne prekličete, se 
bo samodejno izklopila po 4ih urah ali ko 
hladilnik doseže želeno temperaturo. 

 V primeru, da pride do izpada elektrike, se 
funkcija ne prikliče.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Indikator ekonomične uporabe  
Opozarja, da naprava deluje v načinu 
ekonomične uporabe (eco). Indikator se vklopi, 
če je zmrzovalnik nastavljen na -18 ali če je v 
teku postopek hlajenja s funkcijo "Eco-Extra". 

 Indikator ekonomične uporabe se izklopi, če 
izberete funkcijo hitrega hlajenja ali funkcijo 
hitrega zamrzovanja. 
 
Dvojni sistem hlajenja 
Vaš hladilnik je opremljen z dvema ločenima 
sistemoma za  hlajenje, za hlajenje prostora za 
sveža živila in za hlajenje zmrzovalnika.  Tako se 
zrak v prostoru za sveža živila ne meša z zrakom 
zmrzovalnika.  Zahvaljujoč tema ločenima 
sistemoma hlajenja je hitrost hlajenja precej višja 
kot pri ostalih hladilnikih. Vonjave prostorov se ne 
mešajo. Poleg tega se še dodatno varčuje z 
energijo, ker se postopek taljenja izvaja ločeno. 
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Posoda za zelenjavo z nadzorom 
vlage 
*dodatno 
 
Ta funkcija omogoča nadzor vlage zelenjave in 
sadja, da dlje časa ostaneta sveža. 
Priporočamo vam, da listnato zelenjavo, kot so 
solata, špinača in podobna zelenjava, ki hitreje 
izgublja vlago, vstavite v posodo obrnjeno ne 
na korenine, temveč v čim bolj vodoraven 
položaj.  
Ko vstavljate zelenjavo, položite težko in trdo 
zelenjavo na dno, lažjo in mehkejšo pa na vrh. 
Ko shranjujete zelenjavo v posodi, je ne 
shranjujte v plastičnih vrečkah, ker tako 
zelenjava hitreje ovene. V primerih, ko je 
potrebno preprečiti dotikanje kosov 
zelenjavame med seboj, uporabite papir, ki 
"diha". 
Ne hranite sadja, ki ustvarja plin etilen (npr. 
hruške, marelice, breskve in določena jabolka) 
v isti posodi z drugo zelenjavo in sadjem. 
Etilen, ki ga ustvarja sadje, utegne povzročiti 
hitrejšje gnitje druge zelenjave in sadja.  
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Predal za shranjevanje hitro kvarljivih živil  
(nizka temperatura/-2

0
C - +3

0
C) 

Ta predal je namenjen shranjevanju 
zamrznjenih živil, ki se lahko počasi odtajajo 
(meso, ribe, piščančje meso, itd.). Predal z 
nizko temperaturo je najhladnejši prostor v 
hladilniku, kjer lahko mlečne izdelke (siri, 
maslo), meso, ribe ali piščančje meso hranite v 
idealnih pogojih.  
Zelenjave in/ali sadja ne hranite v tem predalu. 
 
Slika A - pravilen položaj steklenega pokrova, 
ki se vstavi na zgornji del predala za 
shranjevanje hitro kvarljivih živil 

 
 
Slika B - nepravilen položaj steklenega 
pokrova, ki se vstavi na zgornji del predala za 
shranjevanje hitro kvarljivih živil (ne prekriva 
cele posode). 

 
 
Prepričajte se, da je stekleni pokrov predala za 
shranjevanje hitro kvarljivih živil, v pravilnem 
položaju (slika A). 
Če položaj ni pravilen, se ne dosežejo ustrezni 
parametri in predal ne služi svojemu namenu. 
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Zamrzovanje svežih živil 
 

• Preden daste živila v hladilnik, jih zavijte ali 
pokrijte. 

• Vroča živila se morajo ohladiti na sobno 
temperaturo, preden jih daste v hladilnik. 

• Živila, ki jih nameravate zamrzniti, morajo biti 
sveža in kakovostna. 

• Živila je treba razdeliti na porcije primerne 
velikosti glede na to, koliko živila potrebuje 
družina na dan ali obrok. 

• Živila je treba shraniti dobro zaprta, da se ne 
izsušijo, četudi jih boste shranili samo za 
krajši čas. 

• Materiali, ki jih uporabite za embalažo, naj se ne 
trgajo, naj bodo odporni na mraz, vlago vonje, 
olja in kisline, poleg tega naj ne prepuščajo 
zraka. Embalaža se mora dobro zapreti ter biti 
narejena iz materialov, primernih za uporabo pri 
globokem zamrzovanju.  

• Če daste v zamrzovalnik tople jedi, hladilni 
sistem neprestano deluje, dokler jed ni povsem 
zamrznjena. 

• Zamrznjena živila je treba porabiti neposredno 
za tem, ko ste jih odmrznili, ne sme se jih 
ponovno zamrzovati. 

• Za kar najboljše rezultate upoštevajte naslednja 
navodila. 

1. Ne zamrzujte prevelikih količin živil hkrati. 
Kakovost se najbolje ohrani, če živilo povsem 
zamrzne v čimkrajšem času. 

2. Posebej pazite, da ne mešate že zamrznjenih 
in svežih živil. 

3. Posebej pazite, da ne mešate že zamrznjenih 
in svežih živil. 

4. Največja prostornina za shranjevanje 
zamrznjenih živil se doseže brez uporabe 
predalov. Navedena poraba energije naprave se 
nanaša na povsem polne police, brez uporabe 
predalov. Uporabite žično polico na spodnjem 
delu zmrzovalnika za dosego primernejše porabe 
energije.  

5. Priporočljivo je, da za prvotno zamrzovanje 
živila postavite na zgornjo polico zmrzovalnika.  
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Nastavitev  za 
zamrzovalnik  

Nastavitev za hladilnik  Razlaga  

-18°C  4°C  To je običajna priporočena nastavitev. 

-20,-22 or -24°C  4°C  Te nastavitve se priporočajo, če temperatura v 
prostoru presega 30°C.  

Quick Freeze (hitro 
zamrzovanje) 

4°C  Uporabite, če hočete živila hitro zamrzniti. Ko je 
postopek končan, se hladilnik vrne v prejšnji način.   

-18°C ali hladneje  2°C  Če se vam zdi, da hladilnik ni dovolj hladen zaradi 
vročine ali pogostega odpiranja in zapiranja vrat.  

-18°C ali hladneje  Quick Fridge (hitro 
hlajenje) 

To lahko uporabite, če je hladilni predel zelo poln ali 
če hočete živila hitro ohladiti. Priporočljivo je, da 
funkcijo hitrega hlajenja aktivirate 4-8 ur prej, preden 
daste živila v hladilnik.  

 

Priporočila za shranjevanje zamrznjenih živil 

• Pakirana zamrznjena živila shranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili za predel za shranjevanje 
zamrznjenih živil. 

• Ne pozabite na naslednje, da zagotovite ohranitev kakovosti, ki jo dosegata proizvajalec in živilski trgovec 
na drobno: 

1. Dajte živila v zamrzovalnik čim prej po nakupu. 

2. Vsebina naj bo označena in datirana. 

3. Ne shranjujte živil dalj kot do roka uporabe, navedenega na embalaži  ( "Use By", "Best Before"  ipd.) 

 
Odtaljevanje 
Zamrzovalni predel se odtali samodejno. 
 

Nameščanje živil  

Police v zamrzovalnem predelu  Različna zamrznjena živila, npr. meso, ribe, sladoled, 
zelenjava itd.   

Nosilec za jajca  Jajca  

Police v hladilnem predelu  Jedi v skledah, na pokritih krožnikih ali v zaprtih 
posodah   

Police na vratih zamrzovalnega 
predela  

Manjša in pakirana živila ali pijače (npr. mleko, sadni 
sok in pivo)  

Predel za ohranjanje svežine  Zelenjava in sadje  

Predel za svežino  Delikatese (sir, maslo, salame itd.)  
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Informacije o globokem zamrzovanju 

Živila je treba zamrzniti čim hitreje, da se njihova kakovost ohrani. 
TSE norma zahteva (glede na določene pogoje merjenja), da hladilnik zamrzne najmanj 4,5 kg živil pri 32°C 
sobne temperature do -18°C ali več v 24 urah za vsakih 100 litrov prostornine zamrzovalnika. 
Živila je mogoče dolgotrajno shranjevati samo pri -18°C ali nižjih temperaturah. 
Svežino živil lahko ohranite za cele mesece (pri -18°C ali nižjih temperaturah v zamrzovalniku).  
 

POZOR!  
• Živila je treba razdeliti na porcije glede na to, kakšno količino potrebuje družina na dan ali obrok. 
• Čeprav živil ne boste shranjevali dolgo, jih je treba pakirati v embalažo, ki ne prepušča zraka, da se ne 

osušijo.  
Za embaliranje potrebujete: 
• lepilni trak, odporen proti mrazu 
• samolepilne nalepke 
• gumice 
• pisalo  

Materiali za embalažo se ne smejo trgati in morajo odporni na mraz, vlago, vonj, maščobe in kisline. 
Živila, ki jih nameravate zamrzniti, ne smejo priti v stik z že zamrznjenimi živili, da ne pride do delnega 
odtaljevanja le-teh.  
Zamrznjena živila je treba porabiti takoj, ko se odtalijo, in jih ne smete ponovno zamrzovati. 
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Priporočila za prostor za shranjevanje svežih živil 
* dodatno 
 

 Živila naj se v predalu za shranjevanje svežih živil ne dotikajo senzorja za temperaturo. Da bo 
temperatura v prostoru za shranjevanje svežih živil idealna, senzor ne sme biti oviran. 

 Ne postavljajte vročih živil v napravo. 
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Vzdrževanje in čiščenje 

 

Za čiščenje ne uporabljajte bencina, 
benzena ali podobnih snovi. 

Priporočamo, da pred čiščenjem napravo 
izključite iz napajanja. 

Za čiščenje ne uporabljajte ostrih 
abrazivnih predmetov, mila, čistil za 
gospodinjstvo, pralnih sredstev in loščil. 

 Ohišje hladilnika očistite z mlačno vodo in 
ga obrišite do suhega. 

 Notranjost očistite z krpo, ki ste jo namočili 
v raztopino ene čajne žličke sode v pol litra 
vode ter oželi, nato notranjost obrišite do 
suhega. 

Pazite, da voda ne pride v ohišje luči in 
druge električne dele. 

Če hladilnika dalj časa ne boste uporabljali, 
izključite napajalni kabel, odstranite vsa živila, 
očistite ga in pustite vrata priprta. 

 Redno pregledujte tesnila vrat, da bodo 
čista in v njih ne bo delcev živil. 

Rešetko (kovinski del) z vrat odstranite 
tako, da odstranite vso vsebino, nato pa jo 
preprosto dvignete iz nosilne baze. 

Nikoli ne uporabljajte čistil ali vode, ki 
vsebuje klor, za čiščenje zunanjih površin in 
kromiranih delov izdelka. Klor na kovinskih 
površinah povzroča korozijo. 

Zaščita plastičnih površin 
 

 Ne dajajte tekočih olj ali na olju pripravljenih 

jedil  v hladilnik v nezaprtih oz. slabo zaprtih 

posodah, ker lahko olje poškoduje plastične 

površine vašega hladilnika. Če polijete ali 

poškropite plastične površine z oljem, takoj 

očistite tisti del površine in ga sperite s toplo 

vodo. 
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Odpravljanje težav 
 
Prosimo, da pregledate ta seznam, preden pokličete servis. Lahko si prihranite čas in denar. Na tem 
seznamu so pogoste težave, ki niso posledica okvare pri delovanju ali obrabe materialov. Nekaterih 
funkcij, navedenih na seznamu, vaš izdelek morda nima. 
 

Hladilnik ne deluje. 

• Je hladilnik pravilno priključen na napajanje? Potisnite vtič v omrežno vtičnico. 
• Je pregorela varovalka za vtičnico, na katero je priključen vaš hladilnik, ali hišna varovalka? 
Preverite varovalko.  
 

Kondenz na stranski steni predela za hlajenje (MULTIZONE, COOL CONTROL in FLEXI ZONE). 

• Zelo hladen prostor. Pogosto odpiranje in zapiranje vrat. zelo vlažen prostor. Shranjevanje jedil z 
veliko tekočine v odprtih posodah. Puščanje vrat odprtih. Nastavitev termostata na nižjo temperaturo.  
• Puščajte vrata odprta manj časa ali jih redkeje odpirajte.   
• Pokrijte jedila v odprtih posodah z ustreznim materialom.  
• Obrišite kondenz s suho krpo in preverite, če še nastaja.  
 

Kompresor ne deluje. 

• Termična zaščita kompresorja ga izklopi v primeru nenadnega izpada elektrike ali priključevanja na 
napajanje in izključevanja iz njega, ker pritisk hladilnega sredstva v hladilnem sistemu še ni izravnan. 
Hladilnik bo začel delovati po pribl. 6 minutah. Če po koncu tega časa hladilnik ne začne delovati, 
prosimo, da pokličete servis.  
• Hladilnik je v ciklu odtaljevanja. To je povsem normalno za hladilnik s popolnoma samodejnim 
odtaljevanjem. Odtaljevalni cikel se periodično ponavlja.  
• Hladilnik ni priključen na omrežno vtičnico. Poskrbite, da bo vtič pravilno vstavljen v vtičnico.  
• So nastavitve temperature izvedene pravilno? 
• Morda je prišlo do izpada elektrike. 
 

Šumi pri hlajenju se ojačajo, kadar hladilnik deluje.  

• Delovanje hladilnika se spreminja glede na spremembe temperature v prostoru. To je normalno in ni 
napaka.  
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Hladilnik pogosto dolgo deluje. 

• Vaš novi hladilnik je morda širši od prejšnjega. To je povsem normalno. Veliki hladilniki delujejo dalj 
časa.  
• Temperatura v prostoru je morda visoka. To je povsem normalno.  
• Morda ste hladilnik pred kratkim priključili ali pa ste vanj naložili živila. Celotno ohlajanje hladilnika 
lahko traja nekaj ur dalj.  
• Pred kratkim ste dali v hladilnik veliko količino vročih jedil. Če so jedila vroča, hladilnik dalj deluje, da 
jih ohladi na temperaturo, primerno za shranjevanje.  
• Morda ste vrata pogosto odpirali ali pustili priprta. Zaradi toplega zraka, ki je prišel v hladilnik, je ta 
dalj deloval. Vrat ne odpirajte tako pogosto.  
• Vrata zamrzovalnega ali hladilnega predela ste pustili priprta. Preverite, če so vrata tesno zaprta.  
• Nastavljena je zelo nizka temperatura. Nastavite višjo temperaturo in počakajte, da jo hladilnik 
doseže. 
• Tesnila na vratih hladilnika ali zamrzovalnika so morda zamazana, obrabljena, strgana ali 
nepravilno nameščena. Očistite ali zamenjajte tesnila. Poškodovana/strgana tesnila povzročajo, da 
hladilnik za vzdrževanje trenutne temperature dalj deluje. 
 

Temperatura v zamrzovalniku je zelo nizka, v hladilniku pa primerna.  

• Temperatura v zamrzovalniku je nastavljena zelo nizko. Nastavite jo na več stopinj in preverite.  
 

Temperatura v hladilniku je zelo nizka, v zamrzovalniku pa primerna.  

• Temperatura v hladilniku je nastavljena zelo nizko. Nastavite jo na več stopinj in preverite.  
 

Živila, shranjena v predalih hladilnega predela, zmrzujejo.  

• Temperatura v zamrzovalniku je nastavljena zelo nizko. Nastavite jo na več stopinj in preverite.  
 

Temperatura v hladilniku ali zamrzovalniku je zelo visoka. 

• Temperatura v hladilniku je morda nastavljena zelo visoko. Nastavitev temperature v hladilniku 
vpliva na temperaturo v zamrzovalniku. Spremenite nastavitev temperature v hladilniku ali 
zamrzovalniku, da doseže primerno raven.  
• Morda ste vrata pogosto odpirali ali pustili priprta; odpirajte jih redkeje.  
• Morda ste vrata pustili priprta; dobro jih zaprite. 
• Morda ste pred kratkim v hladilnik dali večjo količino živil. To je običajno. Počakajte, da hladilnik ali 
zamrzovalnik dosežeta zaželeno temperaturo.  
• V hladilnik ste pred kratkim dali veliko količino živil. Ne postavljajte vročih/toplih živil v 
hladilnik/zmrzovalnik.   
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Tresljaji ali hrup. 

• Tla niso ravna ali dovolj močna. Če hladilnik počasi potisnete, se ziba.  
Poskrbite, da bodo tla dovolj močna, da bodo zdržala težo hladilnika, ter ravna.  
• Hrup lahko povzročajo predmeti, ki ste jih postavili na vrh hladilnika. Na hladilniku naj ne stoji nič. 

Iz hladilnika prihajajo zvoki, podobni pljuskanju in pršenju tekočine. 

• Pretok tekočine in plina potekata v skladu s principi delovanja vašega hladilnika. To je normalno in 
ne predstavlja napake.  

Sliši se šum, kot da bi pihal veter.  

• Za ohlajanje hladilnika so uporabljeni ventilatorji. To je normalno in ne predstavlja napake.  

Na notranjih stenah hladilnika se nabira kondenz.  

• V vročem in vlažnem vremenu se povečata nastajanje ivja in nabiranje kondenza. To je normalno in 
ne predstavlja napake.  
• Morda ste pustili vrata priprta; poskrbite, da bodo vrata povsem zaprta.   
• Morda ste pogosto odpirali vrata ali jih pustili priprta dalj časa; odpirajte jih redkeje.  

Na zunanji strani hladilnika ali med vrati se nabira kondenz.  

• Morda je zrak zelo vlažen; to je povsem normalno ob vlažnem vremenu. Ko je vlažnost v zraku 
nižja, kondenz izgine.   

V hladilniku smrdi. 

• Notranjost hladilnika je treba očistiti. Očistite notranjost hladilnika z gobico, mlačno vodo ali 
mineralno vodo.   
• Vzrok za smrad so lahko nekatere posode ali embalaže. Uporabite druge posode ali drugo vrsto 
embalaže.   

 Jedi, ki ste jo dali v hladilnik/zmrzovalnik, niste pokrili. Živila naj bodo zaprta v posodicah. 
Mikroorganizmi, ki se širijo iz nepokritih posodic, utegnejo povzročiti neprijeten vonj. 

 Odstranite hrano, kateri je potekel rok uporabe ali ki se je pokvarila. 
Vrata se ne zapro. 

• Morda so napoti zavitki živil. Preložite zavitke živil tako, da ne bodo ovirali zapiranja vrat.  
• Hladilnik ne stoji povsem naravnost in se ziblje, če ga malo potisnete. Nastavite vijake za višino.   
• Tla niso ravna ali dovolj močna. Poskrbite, da bodo tla dovolj močna, da bodo zdržala težo 
hladilnika, ter ravna.   

Predali v predelu za ohranjanje svežine so se zataknili. 

• Morda se živila dotikajo stropa predela. Drugače namestite živila v predalu.   

 


