
N
av

od
ila

 z
a 

up
or

ab
o

ZMRZOVALNA OMARA

FNE 1000
FNE 1070



KKAAZZAALLOO  VVSSEEBBIINNEE  
 
 

Varnost je na prvem mestu! ...................................................................................................... 7 

Odlaganje v smeti ...................................................................................................................... 8 

Priključitev naprave .................................................................................................................. 8 
Mesto namestitve ............................................................................................................................... 8 
Namestitev (podpultna) ..................................................................................................................... 8 
Električne povezave ........................................................................................................................... 9 

Spoznajte vašo napravo ............................................................................................................. 9 

Pred zagonom hladilne naprave ............................................................................................... 9 

Nastavitev temperature hladilne naprave ................................................................................. 9 

Indikatorji ................................................................................................................................ 10 

Zamrzovanje ............................................................................................................................ 10 
Zamrzovanje živil ............................................................................................................................ 10 
Zamrzovanje ledenih kock .................................................................................................................. 10 
Hitro zamrzovanje ........................................................................................................................... 10 
Odmrzovanje naprave .................................................................................................................... 10 

Čiščenje in nega ....................................................................................................................... 11 
Notranjost in zunanjost ................................................................................................................... 11 
Čiščenje dodatkov ............................................................................................................................ 11 

Praktični nasveti ...................................................................................................................... 11 
Hlajenje ............................................................................................................................................ 11 

Normalen hrup med delovanjem ............................................................................................ 11 

V primeru... .............................................................................................................................. 12 

Obračanje vrat ......................................................................................................................... 12 

Pomen energijske lestvice (zgolj informativno) ..................................................................... 13 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 

 
 
 
 
 
 



 5

 
 
 
 



 6

 



 7

Čestitamo Vam, da ste izbrali naš izdelek, ki vam bo zagotovo veliko let dobro služil. 
 

VVaarrnnoosstt  jjee  nnaa  pprrvveemm  mmeessttuu!!  
 
Prosimo, da uporabniški priročnik natančno preberete. V priročniku so pomembne informacije o pravilni uporabi 
vaše nove naprave. Če ne boste upoštevali navodil, lahko izgubite pravico do brezplačnega servisiranja hladilne 
naprave v garancijskem obdobju. Prosimo, da uporabniški priročnik shranite na znanem mestu oz. ga 
posredujete naprej potencialnim uporabnikom.  
• Hladilne naprave ne priključujte na el. omrežje, dokler ne odstranite vse embalaže. 
• Hladilno napravo pustite v pokončnem položaju vsaj 4 ure, da se sistemi uravnajo, če je bila hladilna 

naprava transportirana v vodoravnem položaju.  
• Hladilno napravo smete uporabljati zgolj za kar je namenjena, se pravi za hlajenje in zamrzovanje živil.  
• Odsvetujemo uporabo hladilne naprave v neogrevanih prostorih, kot je npr: garaža, rastlinjak, lopa, 

dvorišče, itd. Gl. "Mesto namestitve". 
• Ko hladilno napravo dobite, preverite, da ni poškodovana in da so vsi deli hladilne naprave in dodatki v 

brezhibnem stanju. 
• Poškodovane hladilne naprave ne uporabljajte. Posvetujte se s trgovcem. 
• Otrokom ne dovolite, da bi se igrali s hladilno napravo. 
• Ne usedajte se oz. ne stojte na hladilni napravi ali njenih izvlečnih delih in ne dovolite, da bi se otroci 

usedali oz. stali na hladilni napravi ali njenih izvlečnih delih.  
• Ne obešajte se na vrata hladilne naprave. 
• Vaša hladilna naprava ne vsebuje fluoriranih plinov (CFC/HFC), ampak izobutan (R 600 a), naraven plin, ki 

je okolju prijazen. (R 600 a) je vnetljiv, zato pazite, da se hladilni tokokrog med transportom ali uporabo 
hladilnika ne poškoduje.  

V primeru poškodbe: 
- Izogibajte se odprtemu ognju, virom isker ter vnetljivim snovem.  
- Takoj prezračite prostor, v katerem se hladilna naprava nahaja.  
- Če hladilna tekočina pride v stik z očmi, vam lahko poškoduje oči. 

• Hladilne naprave ne smete nameščati v prostor, ki je manjši od 10 m2. 
• Hladilne naprave ne odvrzite v ogenj. Vaša hladilna naprava ne vsebuje toplogrednih plinov CFC, vsebuje 

pa druge vnetljive snovi. 
• Glede ravnanja z odpadno hladilno napravo se pozanimajte pri lokalnih pristojnih organih.  

 Opozorilo! Odprtin za zračenje hladilne naprave ne zapirajte oz. hladilno napravo vgradite tako, da bo 
prezračevanje nemoteno. 

 Opozorilo! Da bi pospešili odtaljevanje, ne uporabljate mehanskih naprav oz. drugih sredstev, razen če jih 
je priporočil proizvajalec. 

 Opozorilo!   Ne poškodujte hladilnega tokokroga. 

 Opozorilo!  V predelih za živila v hladilni napravi ne uporabljajte el. naprav, razen če je tako priporočil 
proizvajalec. 
• Ne prijemajte kovinskega kondenzatorja na hrbtni strani hladilnika. Lahko se poškodujete. 
• V primeru suma okvare hladilno napravo najprej izključite iz el. omrežja.  
• Pred čiščenjem hladilne naprave hladilno napravo vedno izključite iz. el omrežja. Ne vlecite za kabel, 

primite za vtikač.  
• Popravila el. naprav lahko opravljajo le usposobljene osebe. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora 

proizvajalec oz. služba storitev za kupce zamenjati, da ne bi prišlo do telesne poškodbe. 
• Hladilne naprave naj ne bi uporabljale osebe (vključno z otroki),  ki imajo zmanjšane fizične, zaznavne ali 

umske sposobnosti oz. imajo pomanjkanje znanja ali izkušenj, razen če jih ne nadzoruje oz. jim je dala 
navodila v zvezi z uporabo naprave druga oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. 

• Odrasle osebe naj bi nadzorovale otroke in tudi preprečile, da se s hladilno napravo ne bi igrali. 
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TTrraannssppoorrttiirraannjjee  
 
Hladilno napravo je treba prenašati v 
pokončnem položaju.  
Originalne embalaže se med transportom ne 
sme poškodovati. 
Če je bila hladilna naprava transportirana v 
vodoravnem položaju, jo lahko priključite šele, 
ko jo vsaj za štiri ure postavite v pokončen 
položaj. 
Hladilna naprava mora biti zavarovana pred 
dežjem, vlago in drugim okoljskim vplivom.  
V primeru neupoštevanja navodil za uporabo je 
proizvajalec oproščen vsakršne odgovornosti. 
 

OOddllaaggaannjjee  vv  ssmmeettii  
 
Hladilno napravo takoj naredite neuporabno. 
Hladilno napravo izključite iz el. omrežja in odrežite 
napajalni kabel. Odstranite oz. uničite tečaje vrat. 
Tako otrokom preprečite, da bi se zaklenili v 
napravo in si s tem ogrozili življenje. 
 

PPrriikklljjuuččiitteevv  nnaapprraavvee  
 
• Hladilne naprave ne uporabljajte v prostorih, 

kjer obstaja verjetnost, da se bo ponoči in/ ali 
še posebej pozimi temperatura znižala pod 
10ºC. Možno je, da pri nizkih temperaturah 
hladilna naprava ne bo delovala in s tem se 
lahko zmanjša življenjska doba hranjenja živil.  

 
• Na nalepki na notranji strani hladilne naprave je 

označeno, v katero klimatsko območje sodi 
vaša hladilna naprava. Nalepka ponazarja 
primerno temperaturo za delovanje vaše 
hladilne naprave. 

 
Klimatsko območje Temperatura 
SN + 10ºC do 32ºC 
N + 16ºC do 32ºC 
ST + 18ºC do 38ºC 
T + 18ºC do 43ºC 
SN-ST + 10ºC do 38ºC 
SN-T + 10ºC do 43ºC 
 

Mesto namestitve 
 
Hladilno napravo namestite le v suh prostor, ki ga je 
možno prezračiti. 

Izogibajte se direktni sončni svetlobi ali toplotnim 
virom, kot je npr. pečica ali grelnik. 
Če to ni mogoče, pri namestitvi upoštevajte 
naslednje minimalne razdalje: a) električne pečice: 
3 cm; b) grelniki: 3 cm; c) hladilne naprave: 2,5 cm 
• Okrog hladilne naprave zagotovite dovolj 

prostora za prezračevanje.  
• Pri nekaterih modelih hladilne naprave sta 

priložena dva plastična stenska distančnika ali 
hrbtna zračna rešetka. 
Če je hladilni napravi priložena zračna rešetka, 
jo namestite kot je prikazano na skici (gl. skico 
5 a). 
Če sta vaši hladilni napravi priložena dva 
plastična distančnika, distančnika namestite 
tako, da za ¼ obrnete proti kondenzatorju na 
hrbtni strani hladilne naprave (gl. skico 5 b).  

• Hladilno napravo morate namestiti na gladko 
površino. Sprednji nogi lahko po želji 
naravnavate. Da bi zagotovili namestitev 
hladilne naprave v pokončen položaj, sprednji 
nogi namestite z obračanjem v smeri urinega 
kazalca oz. nasprotni smeri urinega kazalca, 
dokler hladilna naprava ne stoji trdno na tleh.   
Pravilna namestitev nog prepreči nepotrebno 
vibriranje in hrup. 

 

Namestitev (podpultna) 
 
• Notranja višina pulta naj bi bila 82 cm. 

(!) Na pult nad mestom, kjer je pod pultom 
nameščena hladilna naprava, ne smete 
nameščati kuhalnikov ali drugih virov toplote.  

• Vtičnica za napajalni kabel mora biti blizu leve 
ali desne strani hladilne naprave. 

• Odstranite pokrov hladilne naprave. Odviti 
morate 4 vijake (2 na hrbtni strani, 2 pod 
sprednjim robom). 

• Določeni del, kot je prikazano na skici (gl. 
skica 7) odrežite in ga odstranite s kleščami. 

• Hladilno napravo namestite pod pult in sprednje 
nogice naravnajte tako, da se bo vrh hladilne 
naprave dotaknil pulta. 
Pri podpultni namestitvi mora biti razdalja med 
steno in označenim delom na vrhu povezovalne 
plastike najmanj 59,5 cm (gl. skica 8-9). 

• Hladilno napravo fiksirajte pod pult z dvema 
vijakoma, ki ste ju odvili iz pokrova hladilne 
naprave. (Pult mora biti iz materiala na osnovi 
plastike ali lesa!) (gl. skica 10). 
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Električne povezave 
 

 Opozorilo! 
Hladilno napravo je potrebno ozemljiti. 
 
• Preverite, če napetost in vrsta toka v vašem 

kraju ustrezata napisanemu na nalepki v 
notranjosti hladilnika.  

• Varnost hladilne naprave je zagotovljena le, če 
je ozemljitev v domovanju izpeljana v skladu s 
predpisi.  

• Pri nameščanju hladilne naprave pazite, da 
napajalni kabel ne ostane pod napravo, ker se 
lahko poškoduje.  

• Poskrbite, da bo vtikač dostopen. Ne uporabljate 
razdelilnikov in podaljškov.  

• Električne lastnosti hladilne naprave so 
navedene na nalepki v notranjosti naprave. 

• Napajalni kabel speljite tako, da ga bo po 
namestitvi zlahka mogoče priključiti oz. izključiti. 

• Zaradi nevarnosti telesnih poškodb, lahko 
poškodovan napajalni kabel zamenja le 
proizvajalec, servis oz. druga usposobljena 
oseba.  

• Če napajalni kabel ni dostopen, uporabite 
kontaktno stikalo (pri vgradnih modelih). 

 

SSppoozznnaajjttee  vvaaššoo  nnaapprraavvoo  
     

 Opozorilo! 
Spodnje informacije o dodatkih so priložene zgolj 
zaradi priporočila. Spodnji dodatki so lahko drugačni 
od dodatkov vaše hladilne naprave.  
 
Skica 1 
  
1. Reflektorji 
2. Zgornji red 
3. Stikalo za hitro zamrzovanje 
4. Indikatorji 
5. Termostat 
6. Predel za led 
7. Ventilator zamrzovalnika 
8. Predel za hitro zamrzovanje 
9. Predeli za zamrznjena živila 
10. Nastavljivi sprednji nogici 
 
Na zgornji del hladilne naprave ne polagajte vročih 
predmetov ali naprav, ki proizvajajo toploto, ker 
lahko hladilno napravo poškodujejo.  
 

PPrreedd  zzaaggoonnoomm  hhllaaddiillnnee  
nnaapprraavvee  
 
Preden začnete hladilno napravo uporabljati, je 
zaradi varnosti priporočljivo, da preverite naslednje 
točke: 
 
• Ali hladilna naprava stoji na tleh naravnost? 
• Je dovolj prostora za ustrezno prezračevanje? 
• Je notranjost čista? (Preberite tudi poglavje 

"Čiščenje in nega") 
• Nastavite stikalo termostata med vrednosti 1 in 

Max. 
• Sedaj hladilno napravo priključite na el. omrežje. 
 
V zamrzovalni predel ne vstavljajte hrane, dokler ni 
dosežena zaželena temperatura. 
 

NNaassttaavviitteevv  tteemmppeerraattuurree  
hhllaaddiillnnee  nnaapprraavvee  
(Skica 2) 
 
 
Temperaturo delovanja hladilne naprave uravnavate 
z uravnavalcem temperature. 
 
 Toplo      Hladno  
 
 
            
      
 
1 = najnižja nastavitev hlajenja (najtoplejša 
nastavitev) 
Max. = najvišja nastavitev hlajenja (najhladnejša 
nastavitev) 
 
Prosimo, da izberete nastavitev, ki vam ustreza. 
 
Temperatura v notranjosti hladilnika je odvisna tudi 
od zunanje temperature, pogostosti odpiranja vrat in 
količine živil. 
Ob pogostem odpiranju vrat temperatura v 
notranjosti naprave naraste. Zaradi tega 
priporočamo, da vrata čim prej zaprete. 
 
Normalna temperatura za hranjenje živil naj bi bila -
18 ºC. Nižjo temperaturo lahko nastavite s 
termostatskim gumbom (obrnite ga proti položaju 
MAX). Priporočamo, da temperaturo izmerite s 
termometrom, da se prepričate, da je v predelih za 
hranjenje živil primerna temperatura.  Vrednost na 
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termometru odčitajte takoj, saj bo temperatura zelo 
hitro narasla, ko termometer vzamete iz 
zamrzovalnika. 
 

IInnddiikkaattoorrjjii  
 
Na sprednji strani naprave so tri obarvani indikatorji, 
ki prikazujejo način delovanja hladilne naprave (gl. 
skica 2).  
 
Zelena lučka (1)  – sveti, ko v napravo prihaja el. 
tok. 
 
Rumenkasta lučka (2) – lučka, ki označuje, da je 
vključeno stikalo za hitro zamrzovanje (4). Lučka 
sveti, dokler je stikalo za hitro zamrzovanje 
vključeno. Ko je stikalo za hitro zamrzovanje 
vključeno. kompresor neprestano deluje. Funkcija 
hitrega zamrzovanja je namenjena zamrzovanju 
svežih živil. 

 
 
Rdeča lučka (3) sveti: 
a) Prednastavljene temperature ni možno ohraniti. 
b) V hladilno napravo ste vstavili prevelike količine 

živil. 
c) Vrata hladilne naprave so se pomotoma odprla. 
 
POMEMBNO: 
 
Ko pritisnete stikalo za hitro zamrzovanje, lahko 
kompresor začne delovati s skrajšim zamikom. To 
je normalno in ne gre za okvaro kompresorja. 
 

ZZaammrrzzoovvaannjjee  
 
Zamrzovanje živil 
 
Zamrzovalni predel je označen z naslednjim 
simbolom . 
Hladilno napravo lahko uporabljate za zamrzovanje 
svežih živil kot tudi že zamrznjenih. 
Prosimo, da upoštevate priporočila za zamrzovanje 
na embalaži živil.   
 

 Opozorilo 
Ne zamrzujte pijač, ki se penijo, saj lahko steklenico 
raznese. 
 
Bodite previdni pri zamrznjenih izdelkih kot so 
barvne ledene kocke. 

Ne prekoračite zamrzovalne zmožnosti vaše 
naprave v 24 urah. Gl. tehnične podatke o napravi.  
Da bi zagotovili kakovost živil, jih je potrebno 
zamrzniti kakor hitro je to mogoče. 
Tako ne boste prekoračili zamrzovalne zmožnosti 
naprave in tudi temperatura v zamrzovalnem 
predelu ne bo narasla. 
 

 Opozorilo! 
Ravnokar zamrznjena živila vedno ločite od že 
zamrznjenih.  
 
Pri zamrzovanju toplih živil bo zamrzovalni 
kompresor deloval dokler hrana ne bo zamrznjena. 
Zaradi tega se lahko hladilni predel začasno preveč 
ohladi.  
 
Če vrata hladilnika takoj zatem, ko ste jih zaprli, 
težko odprete, ne skrbite, to se zgodi zaradi razlike 
v pritisku, ki se bo uravnal in vrata boste čez nekaj 
minut lahko normalno odprli.  
Ko vrata zaprete, boste zaslišali zvok za ustvarjanje 
vakuuma. To je nekaj običajnega. 

Zamrzovanje ledenih kock 
 
Model za ledene kocke napolnite z vodo do ¾ in ga 
položite v zamrzovalnik. 
Takoj, ko se voda spremeni v led, lahko kocke 
vzamete ven. 
Ledenih kock nikoli je jemljite ven z ostrimi 
predmeti, kot so npr. noži ali vilice. Lahko se 
poškodujete.  
 
Pustite, da se kocke malce odtalijo oz. model za 
kratek čas postavite v toplo vodo. 
 

Hitro zamrzovanje 
 
Če nameravate zamrzniti večjo količino svežih živil, 
stikalo za hitro zamrzovanje pritisnite 24 ur pred 
tem, ko nameravate sveža živila vstaviti v predel za 
hitro zamrzovanje.  
 
Priporočljivo je, da je stikalo za hitro zamrzovanje 
vključeno 24 ur, da se zamrzne največjo možno 
predpisano količino svežih živil. Ne mešajte že 
zamrznjenih in svežih živil. 
 

Odmrzovanje naprave 
 
Vaša naprava se odmrzuje samodejno.   
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Opozorila! 
 
Ventilator v hladilni napravi oddaja hladen zrak. 
Skozi zaščito nikoli ne potiskajte predmetov. Ne 
dovolite, da bi se otroci igrali z ventilatorjem. 
Nikoli ne shranjujte izdelkov, ki vsebujejo vnetljive 
pogonske pline (smetano v pločevinki, pločevinke v 
pršilu, itd.) ali eksplozivne snovi. 
Polic ne pokrivajte z ničemer, kar bi oviralo 
prezračevalne odprtine. 
Ne dovolite, da bi se otroci igrali z napravo ali z 
upravljalniki. 
Ne ovirajte zaščite ventilatorja, da zagotovite 
najboljšo možno delovanje naprave. 
 

ČČiiššččeennjjee  iinn  nneeggaa    
 

Notranjost in zunanjost  
 

 Opozorilo! 
Pred čiščenjem vedno izvlecite napajalni kabel 
iz el. omrežja oz. izklopite preklopno stikalo ali 
varovalko.  
 
Zunanjost očistite s toplo vodo in blagim čistilnim 
sredstvom. 
 
Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistil, abrazivnih 
sredstev in kislin. 
 
Notranjost hladilne naprave obrišite do suhega. 
 
Pazite, da voda ne pride v stik z el. povezavami 
uravnavalca temperature ali notranjo žarnico. 
 
Če hladilne naprave dalj časa ne nameravate 
uporabljati, jo izključite iz el. omrežja, odstranite vso 
hrano, jo očistite in vrata pustite odprta.  
Zunanjost in vratne dodatke lahko spolirate s 
silikonskim voskom, da ohranite lep videz naprave.  
 
Kondenzator na hrbtni strani hladilne naprave 
očistite enkrat letno s ščetko ali sesalnikom. Prah 
povzroča povečano porabo energije. 
Vratna tesnila pregledujte redno. Čistite jih samo z 
vodo in jih do suhega obrišite. 
 

 
 
 

Čiščenje dodatkov 
 
Predali 
 
Predal potegnite čim bolj ven, ga privzdignite in nato 
potegnite ven v celoti. 
 

PPrraakkttiiččnnii  nnaassvveettii  
 

Hlajenje 
 
• Živila vedno odmrzujte v posodah, kjer lahko 

voda od taljenja odteče. 
• Ne prekoračite največje dovoljene količine živil 

pri zamrzovanju svežih živil (gl. poglavje 
"Zamrzovanje živil") 

• Otrokom ne dajajte živil direktno iz 
zamrzovalnika. Nizke temperature živil, bi lahko 
povzročile ozebline. 

• Odmrznjenih živil nikoli ne zamrzujte ponovno. 
Odmrznjena živila morate porabiti v 24 urah. 
Ponovno lahko zamrznete le kuhana živila. 

• Zamrznjenih živil ne jemljite iz hladilne naprave 
z mokrimi rokami. 

• Zamrzujte le sveža živila, ki so v dobrem stanju. 
• Živila pred vstavljanjem v hladilno napravo 

zavijte oz. shranite v primerno posodo, da 
preprečite širitev vonjav in propadanje živil. 

• Upoštevajte rok hranjenja, ki je naveden na 
embalaži živila. 

• Kuhana živila shranjujte v majhnih količinah. Na 
ta način so živila hitreje zamrznjena in tako se 
ohrani kakovost živil.  

• Ne zamrzujte tekočin v tesnih plastenkah ali 
posodah. Plastenke/ posode lahko pri nizkih 
temperaturah raznese. 

• Predhodno zamrznjena živila prenašajte v 
primernih vrečkah za ohranjanje temperature in 
jih čim prej vstavite v hladilno napravo. Živila 
vedno odmrzujte v hladilniku. 

 
 

NNoorrmmaalleenn  hhrruupp  mmeedd  
ddeelloovvaannjjeemm  
 
 
Različne oblike hrupa so popolnoma 
normalne in se pojavljajo ob 
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delovanju hladilnega sistema vaše 
hladilne naprave.  
 
• Žuborenje, sikanje, kipenje ali šumotanje 

povzroča hladilna tekočina, ki se pretaka po 
hladilnem sistemu. Te zvoke lahko slišite še 
kratek čas po tem, ko se je kompresor že 
izključil. 

 
• Nenadno rezko pokanje povzroča raztezanje in 

krčenje notranjih sten nekaterih delov v 
posameznih predelih hladilne naprave. 

 
• Brenčanje, brnenje, drhtenje povzroča 

kompresor. Ti zvoki so ob zagonu kompresorja 
malce glasnejši, kot takrat, ko se v hladilni 
napravi vzpostavi želena temperatura.    

 
Da bi se izognili motečemu vibriranju 
in hrupu, poskrbite za naslednje: 
 
• Hladilna naprava stoji ravno na vseh štirih 

nogah. 
 
• Hladilna naprava se ne dotika sten, pohištva ali 

drugih bližnjih predmetov.  
 
• Pločevinke, steklenice ali druga živila ne drgnejo 

ena ob druga.  
 
• Vse police in posode so pravilno nameščene v 

prekatih in na vratih hladilne naprave. 
 

VV  pprriimmeerruu......  
 
1 - hladilna naprava ne deluje, čeprav je 
vključena. 
 
• Preverite, če je napajalni kabel pravilno 

vstavljen. 
• Preverite, če je na glavnem dotoku el. težava ali 

če je pregorela varovalka. 
• Preverite uravnavalec temperature za ustrezno 

namestitev!  
 
2 - izpad el. toka 
 
Vaša hladilna naprava je primerna za globoko 
zamrzovanje že globoko zamrznjenih kupljenih 
izdelkov oz. za zamrznitev svežih živil. 
V primeru izpada el. ne odpirajte vrat hladilne 
naprave.  

Pri hladilni napravi z oznako  izpad el. 
toka na zamrznjena živila v zamrzovalnem predelu 
hladilne naprave ne bo vplival, če izpad el. toka ne 
bo daljši kot "Dovoljeni pretečeni čas od izpada el. 
toka (ure)" označen na nalepki s tehničnimi podatki.  
Če je izpad el. toka daljši kot je navedeno na 
nalepki s tehničnimi podatki "Dovoljeni pretečeni 
čas od izpada el. toka (ure)" označen na nalepki s 
tehničnimi podatki, je potrebno živila pregledati in 
takoj zaužiti ali skuhati in ponovno zamrzniti. 
 
3 - druge oblike nepravilnega delovanja 
 
Vsake nepravilnosti ni potrebno odpravljati na 
servisu. Pogosto lahko nepravilnosti odpravite sami. 
Preden se obrnete na servis, preverite, če se je 
nepravilnost pojavila zaradi napačne uporabe 
uporabnika. V tem primeru bomo stroške zaračunali 
uporabniku, četudi je hladilna naprava še v 
garanciji.  
 
Če nepravilnosti ne morete odpraviti, se obrnite na 
vašega prodajalca ali službo storitev za kupce. 
Prosimo, da navedete tip in serijsko oznako vaše 
hladilne naprave. Oznako najdete na notranji strani 
hladilne naprave.  
 

OObbrraaččaannjjee  vvrraatt  
 
Sledite navodilom na skici (gl. skico 6). 
 
 

Izdelek je označen s simbolom o 
odpadni električni in elektronski 
opremi (WEEE). 
To pomeni, da je treba z 
izdelkom ravnati v skladu z 
direktivo evropske Gospodarske 
zbornice 2002/96/ES in ga 
odvreči med odpadke na način, 
ki okolju ni škodljiv. Za 
podrobnejše informacije o 
ravnanju z odpadno napravo se 

obrnite na pristojen organ.  
 
Električne in elektronske naprave, ki niso pravilno 
razporejene med odpadke, predstavljajo 
potencialno nevarnost za ljudi in okolje zaradi 
vsebnosti nevarnih snovi. 
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PPoommeenn  eenneerrggiijjsskkee  lleessttvviiccee  ((zzggoolljj  iinnffoorrmmaattiivvnnoo))  
 
 

Energija 
Proizvajalec 
Model 
 
 
Bolj učinkovit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manj učinkovit 
 
Poraba energije kWh/leto 
(na podlagi standardnih rezultatov testov v 24 urah) 
 
Dejanska poraba bo odvisna od  
same uporabe naprave in mesta uporabe. 
 
 
Sveža živila stopnja I 
Zamrznjena živila stopnja I 
Hladilni del stopnja I 
 
 
Hrup  
(dB (A) re 1 pW) 
 
 
 
 

* Prevedeno in natisnjeno v Sloveniji. Napake v tisku niso izključene. 




