
EWWERQWEW

Hladilnik
Navodila za uporabo
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Prosimo, da najprej preberete navodila za uporabo!
Dragi kupec, 
upamo, da bo naprava, ki je bila izdelana v modernih obratih in preizkušena z 

natančnimi postopki kakovosti, zagotovila učinkovito delovanje. 
Zato priporočamo, da pred uporabo pazljivo preberete celotna navodila za 

uporabo naprave in jih hranite v bližini, saj jih boste morda potrebovali v prihodnje.

Priročnik
•	 Priročnik vam bo pomagal pri hitri in varni uporabi naprave.
•	 Priročnik preberite preden napravo namestite in uporabite.
•	 Sledite navodilom, predvsem varnostnim.
•	 Priročnik hranite na lahko dosegljivem mestu, saj ga boste morda kasneje 

potrebovali. 
•	 Poleg tega preberite tudi ostale dokumente, ki so priloženi napravi.
•	 Prosimo upoštevajte, da je priročnik lahko veljaven tudi za druge modele. 

Simboli in njihov opis
Navodila za uporabo vsebujejo naslednje simbole:
C Pomembne informacije in koristni nasveti za uporabo.
A Opozorila pred nevarnostmi za življenje in lastnino.
B Opozorila pred električno napetostjo. 
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1   Vaš hladilnik  

Slike v navodilih za uporabo so shematske in morda ne ustrezajo vašemu 
proizvodu. Če naprava, ki ste jo kupili, ne vsebuje določenih delov, so veljavni za 
druge modele.
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1. Nastavljivi stojala za vrata
2.  jajčni oddelek
3. Stojalo za steklenice
4. Nastavljive sprednje noge
5. Zamrzovanje in skladiščenje (skladišče 
sveža hrana se bo nadaljevala

zamrznjeno navzdol)

6.  Zamrzovalnik
7. Pladenj hladilnika
8. Steklene police hladilnega dela
9. Polica za steklenice
10.  Gumb termostata
* MOŽNOST
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2  Pomembna varnostna opozorila
Prosimo, preglejte naslednje 

informacije.  Če ne boste 
upoštevali teh informacij, lahko 
pride do telesnih poškodb ali 
poškodb materiala. V nasprotnem 
primeru garancija in zanesljivost 
nista veljavni. 

Originalne nadomestne dele 
zagotavljamo 10 let po datumu 
nakupa. 
Namen uporabe

A

OPOZORILO : 
Odprtine za zračenje, 
ohišje naprave ali 
vgrajeni hladilni 
elementi naj bodo 
vedno nezastrti.

A

OPOZORILO : 
Za hitrejše odmrzovanje 
ne uporabljajte 
mehanskih naprav, 
razen takih, ki jih 
priporoča proizvajalec.

A

OPOZORILO : 
Ne poškodujte 
tokokroga hladilnega 
sredstva.

A

OPOZORILO : 
 V notranjosti razdelka 
za shranjevanje živil 
aparata ne uporabljajte 
električnih naprav, 
razen takih, ki jih 
priporoča proizvajalec.

Ta naprava je namenjena za 
uporabo v gospodinjstvu in 
podobnih okoljih, kot so:

– kuhinje za osebje v trgovinah, 
pisarnah in drugih delovnih 
okoljih;

– hoteli, moteli in druga 
stanovanjska okolja, kjer jo 
lahko uporabljajo gostje;

– okolja, kjer ponujajo nočitve z 
zajtrkom.

– pri cateringu in v podobnih 
okoljih, kjer ne gre za 
neposredno prodajo.

 Splošna varnost
•	 Ko želite proizvod odstraniti/

odvreči, Vam priporočamo, da 
se posvetujete s pooblaščeno 
servisno službo in organi, 
da pridobite potrebne 
informacije.

•	 Pri morebitnih vprašanjih 
ali težavah s hladilnikom se 
posvetujte s pooblaščeno 
servisno službo. Brez sporočila 
pooblaščeni servisni službi ne 
posegajte v hladilnik sami ali s 
tujo pomočjo. 

•	 Za naprave z zamrzovalnim 
delom; Sladoleda in ledenih 
kock ne jejte takoj, ko jih 
vzamete iz zamrzovalnega 
dela! (Povzročijo lahko 
ozebline v ustih.) 

•	 Za naprave z zamrzovalnim 
delom; V zamrzovalnem 
delu ne shranjujte tekočin v 
steklenicah ali pločevinkah. 
V nasprotnem primeru lahko 
počijo. 

•	 Zamrznjenih živil se ne 
dotikajte z rokami, saj lahko 
primrznejo. 

•	 Pred čiščenjem ali odtajanjem 
hladilnik izključite iz 
električnega omrežja.
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•	 Hladilnika nikoli ne čistite in 
odtajajte s paro ali parnimi 
čistilnimi sredstvi. Para lahko 
pride v stik z električnimi deli in 
povzroči kratki stik ali električni 
udar. 

•	 Delov hladilnika kot so vrata 
nikoli ne uporabljajte kot 
opornike ali stopnico. 

•	 V hladilniku ne uporabljajte 
električnih naprav.

•	 Delov, kjer hladilno sredstvo 
kroži, ne poškodujte z 
napravami za vrtanje ali rezanje. 
Če se plinski kanali izparilnika, 
podaljški cevi ali površinske 
prevleke prebodejo, lahko 
hladilno sredstvo prodre in 
povzroči draženje kože ali 
poškodbe oči.

•	 Ne pokrivajte ali blokirajte 
zračnih odprtin na hladilniku z 
nobenim materialom. 

•	 Električne naprave lahko 
popravljajo samo pooblaščene 
osebe. Popravila, ki jih izvajajo 
nepooblaščene osebe, 
povzročijo nevarnost za 
uporabnika. 

•	 V primeru kakršnekoli napake 
ali pred vzdrževalnimi deli in 
popravili obvezno izključite 
električno napajanje hladilnika 
tako, da izključite zadevno 
varovalko ali iztaknete vtič 
naprave. 

•	 Ko izklopite vtič, ne vlecite za 
kabel.  

•	 Zagotovite, da so pijače z visoko 
vsebnostjo alkohola varno 
shranjene, zaprte s pokrovom in 
v pokončnem položaju.

•	 V hladilniku nikoli ne shranjujte 
razpršilcev, ki vsebujejo 
vnetljive in eksplozivne 
substance.

•	 Za pospeševanje postopka 
odtajanja ne uporabljajte 
mehanskih naprav ali drugih 
pripomočkov, razen tistih, ki jih 
priporoča proizvajalec.

•	 Naprave naj ne uporabljajo 
osebe s fizičnimi, senzornimi ali 
duševnimi motnjami ali osebe, 
ki nimajo potrebnega znanja 
oziroma izkušenj (vključno z 
otroki), razen če jih nadzira 
oseba, ki je odgovorna za 
njihovo varnost ali oseba, ki jim 
bo ustrezno svetovala glede 
uporabe naprave. 

•	 Ne uporabljajte poškodovanega 
hladilnika. Če imate kakršne 
koli pomisleke, se obrnite na 
servisno službo.

•	 Električna varnost hladilnika je 
zagotovljena, le če ozemljitveni 
sistem v hiši ustreza 
standardom. 

•	 Izpostavljanje proizvoda 
dežju, snegu, soncu ali 
vetru predstavlja električno 
nevarnost.

•	 Če je napetostni kabel 
poškodovan, se obrnite na 
pooblaščeno servisno službo, 
da se izognete nevarnostim.

•	 Hladilnika med montažo 
nikoli ne vključite v vtičnico.  V 
nasprotnem primeru obstaja 
nevarnost smrti ali resne 
poškodbe. 
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•	 Hladilnik je namenjen 
samo shranjevanju živil. 
Ne uporabljajte ga v druge 
namene.

•	 Etiketa s tehničnimi 
specifikacijami se nahaja na 
levi steni znotraj hladilnika. 

•	 Hladilnika ne priključujte na 
sisteme varčevanja električne 
energije, saj ga lahko 
poškodujejo. 

•	 Če je na hladilniku modra 
lučka, ne glejte vanjo z golim 
očesom ali skozi optične 
naprave dlje časa.  

•	 Pri hladilnikih z ročnim 
upravljanjem, počakajte 
vsaj 5 minut, preden ga po 
električnem izpadu ponovno 
priključite. 

•	 Če napravo dobi nov lastnik, 
mu izročite tudi navodila za 
uporabo. 

•	 Med prenašanjem hladilnika 
ne poškodujte napetostnega 
kabla. Upogibanje kabla lahko 
povzroči požar. Na napetostni 
kabel nikoli ne postavljajte 
težkih predmetov.  Ko napravo 
priklapljate, se ne dotikajte 
vtiča z mokrimi rokami.

•	 Hladilnika ne priključujte v 
razrahljano vtičnico.

•	 Iz varnostnih razlogov na 
notranjih ali zunanjih delih 
naprave ne škropite vode. 

•	 V bližini hladilnika ne pršite 
vnetljivih plinov, kot je propan, 
saj obstaja nevarnost požara 
ali eksplozije. 

•	 Na hladilnik nikoli ne 
postavljajte posod z vodo, saj 
to lahko povzroči električni 
udar ali požar.

•	 Hladilnika ne preobremenjujte 
s prekomernimi količinami živil.  
Če je naprava prenapolnjena, 
lahko živila med odpiranjem 
vrat hladilnika padejo dol in 
vas poškodujejo ali povzročijo 
škodo na hladilniku.  Na 
hladilnik nikoli ne postavljajte 
predmetov, saj lahko med 
odpiranjem ali zapiranjem vrat 
hladilnika padejo dol. 

•	 Cepiv, zdravil, občutljivih 
na toploto, znanstvenih 
materialov itd. ne shranjujte 
v hladilnik, saj zahtevajo 
določeno temperaturo.

•	 Če hladilnika ne boste 
uporabljali dlje časa, 
ga izklopite. Težave v 
napetostnem kablu namreč 
lahko povzročijo požar.

•	 Če nastavljive noge niso 
dobro nameščene na tleh, 
se hladilnik lahko premika. 
Če nastavljive noge dobro 
namestite na tla, lahko 
preprečite premikanje 
hladilnika. 

•	 Med prenašanjem hladilnika 
ne držite za ročaje na vratih, 
saj jih lahko odtrgate.
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•	 Če napravo namestite 
zraven drugega hladilnika ali 
zamrzovalnika, naj bo razdalja 
med napravami vsaj 8 cm.  V 
nasprotnem primeru se lahko 
na sosednjih stenah naprav 
pojavi vlaga. 

•	 Izdelka ne uporabljajte, če je 
področje na vrhu ali na zadnji 
strani izdelka, ki vsebuje 
elektronska tiskana vezja, 
odprto (pokrov elektronskega 
tiskanega vezja) (1).  

1

1

Za naprave z dispenzerjem 
za vodo;
•	 Tlak vstopne hladne vode ne 

sme presegati 6,2 bar (90 psi). 
Če tlak vstopne vode presega 
5,5 bar (80 psi), uporabite 
ventil za omejevanje tlaka v 
vodovodnem tokokrogu. Če 
ne veste, kako izmeriti vodni 
tlak, poprosite inštalaterja za 
vodovod.

•	 Če je v vaši inštalaciji 
prisotno tveganje 

nastanka hidravličnega udara, 
vedno uporabite opremo za 
preprečevanje hidravličnega 
udara. Da preverite, da v 
vaši inštalaciji ni tveganja za 
pojav hidravličnega udara, se 
posvetujte z inštalaterjem za 
vodovod.

•	 Ne nameščajte na vod s toplo 
vodo. Izvedite potrebne ukrepe 
za preprečevanje zamrznitve cevi. 
Območje temperature vode za 
delovanje naj bo med najmanj 
0,6°C (33°F) in največ 38°C 
(100°F).

•	 Uporabljajte samo pitno vodo. 
Varnost otrok
•	 Če imajo vrata ključavnico, jo 

hranite izven dosega otrok.
•	 Otroke je treba nadzirati, da se ne 

igrajo z napravo. 
Skladnost z direktivo OEEO in 
odstranjevanjem odpadnih 
izdelkov: 

Izdelek je v skladu z 
direktivo EU OEEO 
(2012/19/EU).  Izdelek 
vsebuje simbol za 
razvrstitev odpadne 
električne in elektronske 
opreme (OEEO).

Izdelek je bil izdelan z 
visokokakovostnimi sestavnimi 
deli in materiali, ki jih je mogoče 
ponovno uporabiti in so primerni 
za recikliranje. Odsluženega 
odpadnega izdelka ne odlagajte 
z običajnimi gospodinjskimi in 
drugimi odpadki. Odnesite ga na 
center za zbiranje in recikliranje 
električne in elektronske opreme. 
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Za informacije o teh centrih za 
zbiranje se obrnite na lokalne 
oblasti.

Skladnost z direktivo 
RoHS:

Izdelek, ki ste ga kupili, je v 
skladu z direktivo EU RoHS 
(2011/65/EU).  Ne vsebuje 
škodljivih in prepovedanih 
materialov, ki so navedeni v 
direktivi.
Informacije o embalaži

Embalažni material izdelka 
je izdelan iz materiala, ki ga je 
mogoče reciklirati, v skladu z 
našimi nacionalnimi okoljskimi 
predpisi. Embalažnega 
materiala ne odlagajte skupaj 
z gospodinjskimi ali drugimi 
odpadki. Odnesite ga na zbirna 
mesta za embalažni material, ki 
so jih določile lokalne oblasti.
Opozorilo HC
Če hladilni sistem naprave 
vsebuje R600a: 

Ta plin je vnetljiv. Zato pazite, 
da med uporabo in transportom 
ne poškodujete hladilnega 
sistema in cevi. V primeru 
poškodbe, naj proizvod ne bo v 
bližini potencialnih virov ognja, 
ob katerih se lahko vname in 
prezračite prostor, v katerem je 
naprava. 
To opozorilo ne velja, če 
hladilni sistem vaše naprave 
vsebuje R134a. 

Vrsta plina, ki ga vsebuje 
naprava, je navedena na tipski 

plošči na levi steni znotraj 
hladilnika. 

Naprave nikoli ne sežgite, da bi 
se je znebili. 

Varčevanje z energijo
•	 Vrat hladilnika ne puščajte 

odprtih dalj časa.
•	 V hladilniku ne shranjujte 

toplih živil ali pijač.
•	 Hladilnika ne napolnite 

preobilno, saj s tem preprečite 
kroženje zraka. 

•	 Hladilnika ne postavljajte na 
neposredno sočno svetlobo 
ali v bližino naprav, ki oddajajo 
toploto, kot so pečice, 
pomivalni stroji ali radiatorji. 

•	 Živila shranjujte v zaprtih 
posodah.

•	 Za naprave z zamrzovalnim 
delom; v napravo lahko 
shranite največjo količino živil, 
če odstranite polico ali predal 
zamrzovalnika. Vrednost 
porabe energije se je določila, 
ko se je odstranila polica ali 
predal zamrzovalnika in je 
bila naprava napolnjena z 
največjo količino živil.  Uporaba 
police ali predala glede na 
oblike in velikost živil, ki jih 
želite shraniti, ne predstavlja 
nevarnosti. 

•	 Odtajanje zamrznjenih živil v 
hladilnem delu, bo privarčevalo 
energijo in ohranilo kakovost 
živil. 
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3  Namestitev
B Proizvajalec ne bo odgovarjal, če 

ne boste upoštevali informacij v 
navodilih za uporabo.

Napotki, ki jih je treba 
upoštevati ob ponovnem 
prevozu hladilnika
1. Hladilnik morate izprazniti in očistiti 

pred vsakim prevozom.
2. Police, pripomočke, predale za sveža 

živila itd. v hladilniku pred ponovnim 
pakiranjem varno pritrdite z lepilnim 
trakom, da jih zaščitite pred sunki.

3. Embalažo pričvrstite z debelimi 
trakovi in močnimi vrvmi ter sledite 
navodilom za prevoz natisnjenih na 
embalaži.

Prosimo, ne pozabite ...
Vsak recikliran material je nujen vir za 

naravo in nacionalne vire.
Če želite sodelovati pri recikliranju 

embalažnega materiala, se za 
nadaljnje informacije obrnite na 
okoljske organe ali lokalne oblasti.

Pred uporabo hladilnika
Preden pričnete uporabljati hladilnik, 

preverite naslednje;
1. Ali je notranjost hladilnika suha in 

lahko zrak v zadnjem delu prosto 
kroži?

2. Prosimo, namestite 2 plastična 
klina, kot kaže slika. Plastična klina 
zagotovita potrebno razdaljo med 
hladilnikom in steno za neovirano 
kroženje zraka.  (Slika je samo primer 
in se ne sklada popolnoma z vašo 
napravo.)

3. Notranjost hladilnika očistite kot je 
priporočeno v poglavju »Vzdrževanje 
in čiščenje«.

4. Hladilnik priključite v vtičnico 
električnega omrežja. Ko se vrata 
hladilnika odprejo, zasveti notranja 
luč hladilnega dela.

5. Ko se vklopi kompresor, boste 
zaslišali hrup. Tekočina in plini 
v hladilnem sistemu običajno 
lahko povzročijo hrup, tudi kadar 
kompresor ne deluje. 

6. Sprednji robovi hladilnika so lahko 
topli na dotik. To je običajno. Te 
površine so oblikovane, tako da so 
tople, kar preprečuje kondenzacijo.

Električna povezava
Napravo priključite v ozemljeno 

vtičnico, ki je zaščitena z varovalko 
ustrezne zmogljivosti. 
Pomembno;
•	 Priključitev mora ustrezati 

nacionalnim predpisom. 
•	 Vtič napajalnega kabla naj bo po 

namestitvi lahko dostopen. 
•	 Določena napetost mora ustrezati 

omrežni napetosti. 



SL11

•	 Za priključitev ne uporabljajte 
podaljševalnih kablov ali večpotnih 
vtičev. 

B Poškodovan napajalni kabel lahko 
zamenja le usposobljen električar. 

B Naprave ne uporabljajte preden 
ni popravljena! Obstaja nevarnost 
električnega udara!

Odstranjevanje embalaže
Embalažni material je lahko nevaren 

za otroke.  Embalažni material hranite 
izven dosega otrok ali ga odstranite 
v skladu z navodili za odstranjevanje 
odpadkov.  Ne odstranite ga z 
običajnimi gospodinjskimi odpadki. 

Embalaža hladilnika je izdelana iz 
materiala primernega za recikliranje. 
Odstranjevanje starega 
hladilnika

Star hladilnik odstranite okolju 
prijazno. 
•	 Glede odstranjevanja hladilnika 

se posvetujte s pooblaščenim 
prodajalcem ali centrom za zbiranje 
odpadkov v vaši občini. 

Preden odstranite hladilnik, izklopite 
električni vtič in onemogočite 
morebitne ključavnice na vratih, da 
zaščitite otroke pred nevarnostmi. 
Namestitev in montaža
A Če vhodna vrata sobe, kjer boste 

namestili hladilnik niso dovolj široka, 
da bi hladilnik lahko spravili skozi, 
pokličite pooblaščeno servisno službo, 
da bodo odstranili vrata hladilnika in 
ga bočno spravite skozi vrata.  

1. Namestite hladilnik na mesto, ki bo 
omogočalo preprosto uporabo. 

2. Hladilnik naj ne bo v bližini 
toplotnih virov, vlažnih prostorov ali 
neposredne sončne svetlobe. 

3. Za učinkovito delovanje mora biti 
prostor okrog hladilnika ustrezno 
prezračen. Če bo hladilnik nameščen 
v vdolbino v steni, mora biti najmanj 
5 cm razmika od stropa in najmanj 
5 cm razmika od stene.  Če so 
tla pokrita s preprogo, mora biti 
proizvod 2,5 cm nad tlemi. 

4. Da bi preprečili tresenje, namestite 
hladilnik na ravno talno površino.

Nastavitev nogic
Če vaš hladilnik ni izravnan
Hladilnik lahko izravnate tako, da 

sprednje noge zavrtite, kot kaže slika. 
Kot, kjer je noga, je spuščen, če obrnete 
v smeri črne puščice in dvignjen, če 
obrnete v nasprotno smer. Olajšajte si 
delo in prosite za pomoč drugo osebo, 
ki naj rahlo privzdigne hladilnik.
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4 Priprava
•	 Hladilnik morate namestiti vsaj 30 

cm od virov toplote kot so kuhalne 
plošče, pečice, glavni grelci ali 
štedilniki in vsaj 5 cm od električnih 
pečic, prav tako ga ne postavljajte 
pod neposredno sončno svetlobo.

•	 Temperatura prostora kjer boste 
namestili hladilnik naj bo vsaj -15°C. 
Delovanje hladilnika v hladnejših 
pogojih ni priporočljivo, saj vpliva na 
njegovo učinkovitost.

•	 Prepričajte se, da je notranjost 
hladilnika popolnoma čista.

•	 Če bosta dva hladilnika nameščena 
drug ob drugem, naj bo vmes vsaj 2 
cm razmika. 

•	 Pri prvi uporabi hladilnika 
upoštevajte naslednja navodila med 
prvimi šestimi urami delovanja.

•	 Izognite se pogostemu odpiranju 
vrat.

•	 Delovati mora prazen, brez živil.
•	 Hladilnika ne izklopite.  Če se pojavi 

nenadzorovan izpad elektrike, 
upoštevajte opozorila v oglavju 
“Priporočljive rešitve za težave”.

•	 Originalno embalažo in penasti 
material shranite za prihodnji prevoz 
ali premikanje.

•	 Košare/predali, ki so nameščeni 
v razdelku za hlajenje, morajo biti 
vedno v uporabi, da bo poraba 
energije nižja in pogoji za hranjenje 
boljši.

•	 Stik hrane s temperaturnim tipalom 
v zamrzovalnem delu lahko poveča 
porabo energije aparata. Zato 
preprečite vsak stik s tipalom/tipali

•	 Pri nekaterih modelih se nadzorna 
plošča samodejno izključi 5 minut 
zatem, ko zaprete vrata. Ko odprete 
vrata ali pritisnete na katero koli 
tipko, se bo ponovno akrivirala.

•	 Zaradi temperaturne spremembe, 
ki je posledica odpiranja/zapiranja 
vrat izdelka med delovanjem, je 
kondenzacija vrat/polic in steklenih 
vsebnikov običajna.
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5  Uporaba vašega hladilnika/zamrzovalnika

Delovno temperaturo uravnavate z 
nadzorom za temperaturo.

Warm Cold
1        2       3        4       5

(Or) Min. Max.

0 = Hladilni sistem je izklopljen.
1 = Najnižja nastavitev hlajenja 
(najtoplejša nastavitev).
5 = Najvišja nastavitev hlajenja 
(najhladnejša nastavitev).

 
Povprečna temperatura znotraj 

hladilnika naj bi bila okoli +5 °C.
Prosimo izberite nastavitev, glede na 

želeno temperaturo.
Upoštevajte, da bodo v hladilnih 

območjih različne temperature.
Najhladnejše območje je takoj nad 

predelom za zelenjavo.
Notranja temperatura je odvisna tudi 

od temperature prostora, pogostosti 
odpiranja vrat in količine shranjenih 
živil.

Pogosto odpiranje vrat povzroči 
naraščanje notranje temperature.

Zaradi tega je priporočljivo, da vrata 
takoj po uporabi zaprete.

Notranja temperatura hladilnika se 
spremeni iz naslednjih razlogov:
•	 Sezonske	temperature,
•	 Pogosto	odpiranje	vrat	in	puščanje	

vrat odprtih za dlje časa,
•	 Postavljajte	živila	v	hladilnik	preden	

se ohladijo na sobno temperaturo,
•	 Mesto	hladilnika	v	prostoru	(npr.	

izpostavljenost sončni svetlobi).
•	 Notranjo	temperaturo,	ki	se	

spreminja zaradi teh razlogov, lahko 
nastavite s  termostatom. Številke 
okrog termostata označujejo 
hladilne stopinje.

•	 Če	je	temperatura	okolja	višja	od	
32°C, obrnite gumb termostata na 
najvišji položaj. 

•	 Če	je	temperatura	okolja	nižja	od	
25°C, obrnite gumb termostata na 
najnižji položaj.
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5.1. Hlajenje

Shranjevanje hrane
Hladilni del je namenjen shranjevanju 

svežih živil in pijač za kratek čas.
Shranjujte mlečne izdelke v za 

to namenjen predel v hladilniku/
zamrzovalniku.

Steklenice lahko shranite v nosilec 
steklenic ali na polico za steklenice na 
vratih.

Surovo meso je najboljše shraniti v 
polietilenski vreči v predelu čistu na 
dnu hladilnika/zamrzovalnika.  

Počakajte, da se vroča živila in pijača 
ohladijo na sobno temperaturo, preden 
jih postavite v hladilnik/zamrzovalnik.
•	Pozor
Koncentriran alkohol shranjujte v 

navpičnem položaju, testno zaprtega.
•	Pozor
V napravi ne shranjujte eksplozivnih 

substanc ali vsebovalnikov z vnetljivimi 
pogonskimi gorivi (konzervirana 
krema, razpršilci itd.). Obstaja  
nevarnost eksplozije.

5.2. Postavitev živil

Pladenj za jajca Jajce

Police hladilnega dela
Živila v ponvah, 
pokritih krožnikih in 
zaprtih posodah.

Police na vratih 
hladilnega dela

Majhna in zapakirana 
živila ali pijače (kot 
so mleko, sadni 
sokovi in pivo)

Predel za sveža živila Zelenjava in sadje

Odtajanje naprave

Naprava se samodejno odtaja.
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Zamrzovanje svežih živil
•	 Preden	postavite	živila	v	hladilnik	jih	

zavijte ali pokrijte.
•	 Topla	živila	ohladite	na	sobno	

temperaturo preden jih postavite v 
hladilnik. 

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

•	 Živila	razdelite	v	količine	glede	na	
družinsko porabo na dan ali obrok. 

•	 Živila	zapakirajte	nepredušno,	da	se	
ne izsušijo, čeprav bodo shranjena le 
za kratek čas. 

•	 Materiali	za	pakiranje	se	ne	smejo	
trgati, biti morajo odporni na 
mraz, vlago, vonj, olja in kisline 
ter nepredušni.  Dobro jih zaprite, 
materiali pa morajo prav tako biti 
preprosti za uporabo in primerni za 
globoko zamrzovanje. 

•	 Zamrznjena	živila	porabite	
nemudoma, ko se odtalijo ter jih 
nikoli ne zamrznite ponovno.

•	 Če	želite	ohraniti	najboljše	rezultate,	
upoštevajte naslednja navodila.

1. Ne zamrzujte velike količine živil 
naenkrat. Kakovost živil se najbolje 
ohrani, če so globoko zamrznjena v 
čim krajšem času. 

2. Če v predel za zamrzovanje shranite 
topla živila, bo hladilni sistem deloval 
neprestano, dokler živila ne bodo 
popolnoma zamrznjena.

3. Pazite, da ne zamešate zamrznjenih 
in svežih živil.

Priporočila za shranjevanje 
zamrznjenih živil
•	 Vnaprej	pakirana	zamrznjena	živila	

iz trgovine shranite po navodilih 
proizvajalca zamrznjenih živil za 
predel za shranjevanje zamrznjenih 
živil  ( 4 zvezdice).

•	 Da	bi	ohranili	visoko	kakovost	
proizvajalca zamrznjenih živil 
in prodajalca živil, upoštevajte 
naslednje:

1. Po nakupu nemudoma postavite 
zavitke v zamrzovalnik.

2. Prepričajte se, da je vsebina 
označena in datirana.

3. datumov »Uporabno do«, 
»Najbolje porabiti do« na etiketi ne 
prekoračite.

Odtajanje
Predel zamrzovalnik se samodejno 

odtaja.
Postavitev živil

Police 
zamrzovalnega 
dela

Različna 
zamrznjena živila, 
kot so meso, 
ribe, sladoled, 
zelenjava itd.

Pladenj za jajca Jajce

Police 
hladilnega dela

Živila v ponvah, 
pokritih krožnikih 
in zaprtih 
posodah.

Police na vratih 
hladilnega dela

Majhna in 
zapakirana živila 
ali pijače (kot 
so mleko, sadni 
sokovi in pivo)

Predel za sveža 
živila

Zelenjava in 
sadje
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Svež predal
Delikatesni 

izdelki (sir, maslo, 
salame itd.)

Informacije za globoko 
zamrzovanje

Da bi ohranili kakovost živil, jih pri 
postavitvi 

v hladilnik zamrznite v čim krajšem 
času.  

Živila lahko dalj časa hranite pri -18°C 
ali nižjih temperaturah.  

Svežino živil lahko ohranite 
več mesecev (pri -18°C  ali 
nižjih temperaturah v globokem 
zamrzovanju).
OPOZORILO! A 
•	Živila	 razdelite	 v	 količine	 glede	 na	

družinsko porabo na dan ali obrok. 
•	 Živila	 zapakirajte	 nepredušno,	 da	

se ne izsušijo, čeprav bodo shranjena 
le za kratek čas. 

Potrebni materiali za pakiranje;
•	Na	mraz	odporen	lepilni	trak.
•	Samolepilna	nalepka.
•	Gumica.
•	Pisalo.
Materiali za pakiranje živil se ne 

smejo trgati, biti morajo odporni na 
mraz, vlago, vonj, olja in kisline. 

Pazite, da živila za zamrzovanje 
ne pridejo v stik s predhodno 
zamrznjenimi živili, saj lahko povzročijo 
delno taljenje. 

Zamrznjena živila porabite 
nemudoma, ko se odtalijo ter jih nikoli 
ne zamrznite ponovno.
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Priporočila za predel za 
sveža živila
* Neobvezno

•	Preprečite,	da	bi	živila	prišla	v	stik	s	
senzorjem za temperaturo v predelu 
za sveža živila. Da bi v predelu za sveža 
živila ohranili popolno temperaturo za 
shranjevanje, poskrbite, da senzorja 
ne bodo ovirala živila. 
•	V	napravo	ne	nalagajte	vročih	živil.

temperature
sensorfood

MILKjuiceetc.
temperature
sensor

temperature
sensorfood

MILKjuiceetc.
temperature
sensor

Zaustavitev naprave 
Če ima termostat na voljo položaj “0”;
- Naprava bo prenehala z delovanjem, 

ko boste obrnili gumb termostata na 
položaj “0” (nič). Naprava bo ponovno 
začela delovati, šele ko boste gumb 
termostata ponovno nastavili na 
položaj “1” ali kateri drug položaj.

Če ima termostat na voljo položaj 
“min”;

- Napravo zaustavite, tako da jo 
izključite. 
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6  Vzdrževanje in čiščenje
A Pri čiščenju nikoli ne uporabljajte 

bencina, benzena ali podobnih snovi.
B Priporočamo, da napravo pred 

čiščenjem izključite iz električnega 
omrežja.

C Za čiščenje ne uporabljajte ostrih 
abrazivnih predmetov, mila, 
gospodinjskih čistil, čistilnih sredstev 
in loščila.

C Pri hladilnikih brez tehnologije No 
Frost se na zadnji notranji steni 
hladilnega dela lahko pojavijo vodne 
kaplje ali plast ledu, debeline do 2 
cm. Hladilnega dela ne čistite; nikoli 
ne uporabljajte olja ali podobnih 
sredstev.

C Za čiščenje zunanje površine izdelka 
uporabite samo rahlo vlažno krpo iz 
mikrovlaken. Gobice in druge vrste 
krp za čiščenje lahko opraskajo 
površino.

C Omarico hladilnika očistite z mlačno 
vodo in jo do suhega obrišite.

C Za čiščenje notranjosti uporabite 
izžeto krpo, ki ste jo namočili v 
raztopino ene čajne žličke sode 
bikarbonata in 500 ml vode ter nato 
do suhega obrišite.

B Preprečite, da bi ohišje luči in ostali 
električni predmeti prišli v stik z vodo.

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

C Preverite, da so tesnila na vratih 
čista in ne vsebujejo delcev živil.

C Če želite odstraniti vratne police, jih 
izpraznite in jih enostavno potisnite 
navzgor od podlage.

C Za čiščenje zunanjih površin 
in kromiranih delov izdelka ne 
uporabljajte čistilnih sredstev ali 
klorirane vode. Klor povzroči korozijo 
na kovinskih površinah.

C Ne uporabljajte ostrih in abrazivnih 
orodij ali mil, gospodinjskih čistilnih 
sredstev, detergentov, bencina, 
benzena, voskov itd., da se s 
plastičnih delov ne odstranijo napisi 
in da ne pride do deformacij. Za 
čiščenje uporabite toplo vodo in 
mehko krpo in obrišite do suhega.

Zaščita plastičnih površin  
C Tekočega olja ali na olju kuhanih jedi 

ne shranjujte v hladilniku v odprtih 
posodah, saj lahko poškodujejo 
plastične površine hladilnika.  Če na 
plastičnih površinah razlijete olje ali 
jih umažete z oljem, jih očistite in 
splaknite s toplo vodo.
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7  Priporočljive rešitve za težave
Prosimo, preglejte ta seznam preden 

pokličete servisno službo. Lahko Vam 
prihrani čas in denar. Na seznamu so 
pogoste pritožbe, ki niso posledica 
pomanjkljive izdelave ali materiala. 
Nekatere izmed opisanih značilnosti, 
morda ne veljajo za vašo napravo.

Hladilnik ne deluje
•	 Ali	je	hladilnik	pravilno	priključen?	

Priključite vtič v vtičnico na steni.
•	 Ali	je	glavna	varovalka	ali	pa	

varovalka vtičnice v katero je 
priključen hladilnik pregorela? 
Preverite varovalko.

Kondenzacija na stranski steni 
hladilnega dela. (MULTI ZONE, COOL 
CONTROL in FLEXI ZONE)
•	 Zelo	hladne	prostorske	razmere.	

Pogosto odpiranje in zapiranje 
vrat. Visoka vlažnost v prostoru. 
Shranjevanje živil, ki vsebujejo 
tekočino, v odprtih posodah. Vrata 
so bila priprta.

•	 Termostat	preklopite	na	hladnejšo	
stopnjo. 

•	 Vrata	naj	bodo	odprta	manj	časa	ali	
pa jih ne uporabljajte tako pogosto.

•	 Živila,	ki	so	shranjena	v	odprtih	
posodah, pokrijte z ustrezno 
ovojnino.

•	 Kondenzacijo	obrišite	s	suho	krpo	
in preverite, če se ponovi.

Kompresor ne deluje

•	 Termična	zaščita	kompresorja	bo	
med nenadnimi izpadi električnega 
toka ali pri izključevanju-
vključevanju pregorela, saj pritisk 
hladilnega sredstva v hladilnem 
sistemu še ni uravnotežen. 

•	 Po	približno	6	minutah	se	bo	
hladilnik zagnal. Če se hladilnik 
po tem času ne zažene, pokličite 
servisno službo. 

•	 Hladilnik	se	odtaja.	Za	hladilnik	
s popolnoma samodejnim 
odtajanjem je to običajno. 
Odtajanje poteka v rednih 
presledkih.

•	 Hladilnik	ni	vključen	v	vtičnico.		
Prepričajte se, da je vtič dobro 
priključen v vtičnico.

•	 Ali	so	temperature	pravilno	
nastavljene? Izpad električnega 
toka. Pokličite vašega dobavitelja 
električne energije.

Delovanje hladilnika je pogosto ali 
traja dalj časa.
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•	 Nov	hladilnik	je	širši	od	prejšnjega.		
To je običajno. Veliki hladilniki 
delujejo dalj časa. 

•	 Temperatura	prostora	je	lahko	
visoka. To je normalno.

•	 Hladilnik	je	bil	pred	kratkim	
priključen ali pa je bil prenapolnjen 
z živili.  Popolno ohlajanje hladilnika 
lahko traja nekaj ur dlje.

•	 V	hladilnik	so	bile	nedavno	
postavljene večje količine toplih 
živil.  Topla živila povzročijo 
daljše delovanje hladilnika, da 
dosežejo varno temperaturo za 
shranjevanje.

•	 Vrata	so	se	pogosto	odpirala	ali	
bila dalj časa priprta. Topel zrak, ki 
je prišel v hladilnik, povzroča daljše 
delovanje hladilnika. Vrata odpirajte 
manj pogosto.

•	 Vrata	zamrzovalnega	ali	hladilnega	
dela so bila priprta. Preverite, če so 
vrata dobro zaprta.

•	 Hladilnik	je	nastavljen	na	zelo	
nizko temperaturo. Temperaturo 
hladilnika nastavite na toplejšo 
stopnjo in počakajte, da jo doseže.

•	 Tesnilo	na	vratih	hladilnika	ali	
zamrzovalnika je umazano, 
izrabljeno, zlomljeno ali nepravilno 
nameščeno.  Tesnilo očistite 
ali zamenjajte. Poškodovano/
zlomljeno tesnilo povzroča, 
da hladilnik deluje dalj časa za 
vzdrževanje trenutne temperature.

Temperatura zamrzovalnika je zelo 
nizka, medtem ko je temperatura 
hladilnika ustrezna.

•	 Temperatura	zamrzovalnika	je	
nastavljen na zelo nizko stopnjo. 
Temperaturo zamrzovalnika 
nastavite na toplejšo stopnjo in 
preverite. 

Temperatura hladilnika je zelo 
nizka, medtem ko je temperatura 
zamrzovalnika ustrezna.
•	 Temperatura	hladilnika	je	

nastavljen na zelo nizko stopnjo. 
Temperaturo hladilnika nastavite 
na toplejšo stopnjo in preverite. 

Živila shranjena v predalih 
hladilnega dela zamrzujejo.
•	 Temperatura	hladilnika	je	

nastavljen na zelo nizko stopnjo. 
Temperaturo hladilnika nastavite 
na toplejšo stopnjo in preverite. 

Temperature v hladilniku ali 
zamrzovalniku so zelo visoke.
•	 Temperatura	hladilnika	je	

nastavljen na zelo visoko stopnjo. 
Nastavitev hladilnika vpliva na 
temperaturo zamrzovalnika. 
Spremenite temperaturo hladilnika 
ali zamrzovalnika, da dosežete 
ustrezno temperaturo. 

•	 Vrata	so	priprta.		Dobro	zaprite	
vrata.

•	 V	hladilnik	so	bile	nedavno	
postavljene večje količine toplih 
živil.  Počakajte, da hladilnik ali 
zamrzovalnik doseže želeno 
temperaturo.

•	 Hladilnik	je	bil	pred	kratkim	
priključen.   Zaradi velikosti hladilnik 
potrebuje čas, da se popolnoma 
ohladi. 

Hladilnik oddaja zvok, ki je podoben 
zvoku analogne ure.
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•	 Ta	zvok	oddaja	elektromagnetni	
ventil hladilnika. Elektromagnetni 
ventil zagotavlja prehajanje 
hladilnega sredstva, ki ga 
lahko nastavimo na hladilne ali 
zamrzovalne temperature oz. 
hladilne funkcije.  To je normalno in 
ni okvara.

Med delovanjem hladilnika se hrup 
poveča.
•	 Značilnosti	učinkovitosti	delovanja	

hladilnika se lahko spremenijo 
glede na spremembe temperature 
prostora. To je običajno in ni 
napaka. 

Tresljaji ali hrup
•	 Neravna	ali	slabotna	tla.	Hladilnik	

se med počasnim premikanjem 
trese.  Prepričajte se, da so tla 
ravna, močna in primerna podpora 
za hladilnik. 

•	 Hrup	lahko	povzročajo	predmeti,	
ki so postavljeni na hladilniku. 
Takšne predmete odstranite z vrha 
hladilnika.

Hrup podoben prelivanju tekočine 
ali pršenju.
•	 Način	delovanja	hladilnika	povzroča	

pretok tekočine in plinov. To je 
običajno in ni napaka. 

Hrup podoben pihanju vetra.
•	 Zračni	aktivatorji	(ventilatorji)	

pripomorejo k učinkovitemu 
hlajenju hladilnika. To je običajno in 
ni napaka. 

Kondenzacija na notranjih stenah 
hladilnika.

•	 Vroče	in	vlažno	vreme	poveča	
zaledenitev in kondenzacijo. To je 
običajno in ni napaka.  

•	 Vrata	so	priprta.		Prepričajte	se,	da	
so vrata popolnoma zaprta.

•	 Vrata	so	se	pogosto	odpirala	ali	bila	
dalj časa priprta. Vrata odpirajte 
manj pogosto.

Na zunanji strani hladilnika ali med 
vrati se pojavi vlaga.
•	 Vlažno	vreme.	Pri	vlažnem	

vremenu je to običajno.  Ko se vlaga 
zniža, bo kondenzacija izginila.

Neprijeten vonj v hladilniku.
•	 Notranjost	hladilnika	naj	bo	čista.	

Notranjost hladilnika očistite z 
gobo, toplo ali gazirano vodo.

•	 Vonj	povzročajo	nekatere	posode	
ali materiali pakiranja. Uporabite 
druge posode ali drugačno vrsto 
materialov pakiranja.

Vrata se ne zapirajo. 
•	 Ovojnine	živil	preprečujejo	

zapiranje vrat. Prestavite pakiranja, 
ki ovirajo vrata.

•	 Hladilnik	ni	popolnoma	pokončno	
postavljen na tla in se zatrese ob 
rahlem premiku. Prilagodite vijake 
za nastavitev. 

•	 Neravna	ali	šibka	tla.		Prepričajte	se,	
da so tla ravna in primerna podpora 
za hladilnik. 

Predali so obtičali.
•	 Živila	se	dotikajo	stropa	predala.	

Ponovno razporedite živila v 
predalu.

  Če je površina izdelka vroča.
•	 Med delovanjem izdelka se lahko 

predel med obojimi vrati, stranske 
plošče in zadnja rešetka segrejejo. 
To je običajno in ne zahteva 
posredovanja serviserja!


