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WARNING! 
In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally friendly refrigerant the R600a (flammable 
only under certain conditions) you must observe the following rules: 
 Do not hinder the free circulation of the air around the appliance. 
 Do not use mechanical devices in order to accelerate the defrosting, others than the  ones recommended by the manufacturer. 
 Do not destroy the refrigerating circuit. 
 Do not use electric appliances inside the food keeping compartment, other than those that might have been recommended by the manufacturer. 
 

WARNUNG!  
Ihr Gerät verwendet ein umweltverträgliches Kältemittel, R600a (nur unter bestimmten Umständen brennbar). Um einen einwandfreien Betrieb Ihres 
Gerätes sicherzustellen, beachten Sie bitte folgende Vorschriften: 
 Die Luftzirkulation um das Gerät darf nicht behindert sein. 
 Verwenden Sie außer der vom Hersteller empfohlenen, keine mechanischen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen. 
 Der Kältemittelkreislauf darf nicht beschädigt werden. 
 Verwenden Sie im Lebensmittelaufbewahrungsbereich Ihres Gerätes keine elektrischen Geräte, es sei denn, sie sind vom Hersteller empfohlen. 
 

ATTENTION! 
Pour assurer un fonctionnement normal de votre appareil qui utilise un agent frigorifique écologique, R600a (infammable seulement sous certaines 
conditions) vous devez respecter les règles suivantes: 
 N’empêchez pas la libre circulation de l’air autour de l’appareil. 
 N’ utilisez pas des dispositifs mécaniques pour accélérer le dégivrage, autres que ceux récommendés par le fabriquant. 
 Ne détruissez pas le circuit frigorifique. 
 N’utilisez pas des appareils électiques à l’intérieur du compartiment pour conserver les aliments, hormis celles qui sont éventuellement récommendés 
par le fabriquant. 
 

WAARSCHUWING! 
U moet de volgende regels in acht nemen om de normale werking van uw koelkast, die het volledig milieuvriendelijke koelmiddel R600a gebruikt, te verzekeren: 
 Hinder de vrije luchtcirculatie rond het toestel niet. 
 Gebruik geen andere mechanische toestellen om het ontdooien te versnellen dan de toestellen die door de fabrikant worden aangeraden. 
 Vernietig het koelcircuit niet. 
 Gebruik geen andere elektrische toestellen in de bewaarlade voor etenswaren dan de toestellen die eventueel door de fabrikant worden aangeraden. 
 

ВНИМАНИЕ! 
Вашия апарат съдържа хладилна течност R 600a (запалим само при определени условия) газ от естествен произход който е силно съвместим 
със изискванията за опазване на околната среда. За да осигурите нормална работа на Вашият уред моля спазвайте следните правила: 
 Осигурете нормална вентилация на уреда. 
 Не използвайте механични устройства за размразяване на уреда, освен тези препоръчни от производителя. 
 Не наранявайте хладилната верига. 
 Не използвайте електрически уреди вътре в апарата. 
 

OPOZORILO! 
Za normalno delovanje vaše zamrzovalne naprave, ki uporablja naravi prijazno hladilno sredstvo R600a (vnetljivo samo pod določenimi pogoji), je treba 
upoštevati naslednja pravila: 
 Ne zadržujte prostega pretoka zraka okoli naprave. 
 Za hitrejše odtajanje, ne uporabljajte mehanskih naprav, ki jih ni priporočil proizvajalec. 
 Ne uničujte hladilnega krogotoka. 
 V prostoru za hrano ne uporabljajte električnih naprav, ki jih ni priporočil proizvajalec. 
 

DĖMESIO! 
Norėdami užtikrinti normalų šio šaldymo prietaiso, kuriame naudojama visiškai aplinkai žalos nedaranti šaldymo medžiaga R600a (degi esant tik tam 
tikroms aplinkos sąlygoms), veikimą, privalote vadovautis šiomis taisyklėmis: 
 Nesutrikdysite laisvos oro cirkuliacijos aplink prietaisą. 
 Norėdami pagreitinti atšildymo procesą, nenaudokite kitokių, nei gamintojų rekomenduojamų mechaninių priemonių. 
 Nesugadinkite šaldymo linijos. 
 Buitinio prietaiso maisto saugojimo skyriuose nenaudokite elektrinių prietaisų, nebent juos rekomenduotų gamintojas. 
 

UZMANĪBU! 
Lai garantētu jūsu sasaldēšanas iekārtas (kura izmanto viedei nekaitīgu dzesēšanas vielu R 600a – uzliesmojošs tikai pie noteiktiem apstākļiem), ir 
nepieciešams ievērot sekojošo: 
 Netrauciet gaisa cirkulācijai ap iekārtu. 
 Neizmantojiet nekādas mehāniskās iekārtas atkausēšanas paātrināšanai. 
 Nesabojājiet dzesēšanas ķēdi. 
 Nodalījumā pārtikas produktu glabāšanai neizmantojiet nekādas mehāniskās iekārtas, ja ražotājs to neiesaka. 
 

HOIATUS! 
Et külmutusseade, mis kasutab igati keskkonnasõbralikku külmutusagensit R600a (tuleohtlik ainult teatavatel tingimustel), töötaks normaalselt, peate 
järgima järgmisi eeskirju: 
 Ärge blokeerige õhu vaba ringlust seadme ümbruses. 
 Ärge püüdke sulamist kiirendada mehaaniliste abivahenditega, mida tootja ei ole soovitanud. 
 Ärge kahjustage külmutusagensikontuuri. 
 Ärge kasutage toiduainete hoiukambrites elektriseadmeid, mida tootja ei ole soovitanud. 
 

UWAGA! 
Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny tylko w pewnych warunkach) środek chłodniczy R600a, 
chłodziarko-zamrażarki, należy przestrzegać następujących zasad: 
 Nie należy blokować swobodnego przepływu powietrza wokół chłodziarko-zamrażarki. 
 W celu przyśpieszenia rozmrażania nie należy używać żadnych innych urządzeń mechanicznych niż zalecane przez producenta. 
 Nie wolno uszkodzić obwodu chłodniczego. 
 Wewnątrz komory przechowywania żywności nie należy używać żadnych innych urządzeń elektrycznych niż ewentualnie zalecanych przez producenta. 
 

UPOZORNĚNÍ!  
Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné chladicí médium R600a (vznětlivé pouze za určitých 
podmínek), musíte dodržet následující pravidla: 
 Nebraňte ve volné cirkulaci vzduchu kolem přístroje. 
 Nepoužívejte mechanická zařízení pro zrychlení odmražení kromě těch, která jsou doporučená výrobcem. 
 Nelikvidujte chladicí okruh. 
 Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostoru pro potraviny kromě těch, která by mohl doporučit výrobce. 
 

VAROVANIE!  
Aby sa zabezpečila normálna prevádzka vašej chladničky, ktorá používa úplne ekologicky nezávadné chladivo R 600a (horľavé len pri určitých 
podmienkach), musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá: 
 Nebráňte voľnej cirkulácii vzduchu okolo spotrebiča. 
 Nepoužívajte mechanické prístroje na urýchľovanie rozmrazovacieho procesu, iné ako odporúča výrobca. 
 Neporušujte chladiaci okruh. 
 Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri pípacieho priestoru potravín, iné ako tie, ktoré odporúčal výrobca. 
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C Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not correspond exactly with your product. If the 
subject parts are not included in the product you have purchased, then it is valid for other models. 
C Abbildungen und Angaben in dieser Anleitung sind schematisch und können etwas von Ihrem Produkt abweichen. Falls Teile 
nicht zum Lieferumfang des erworbenen Gerätes zählen, gelten sie für andere Modelle. 
C Les illustrations présentées dans cette notice d’utilisation sont schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à 
votre produit. Si certains éléments illustrés ne sont pas inclus dans le produit que vous avez acheté, ils concerneront d’autres 
modèles. 
C De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing zijn schematisch en hoeven niet exact met uw product overeen te komen. 
Wanneer onderdelen niet tot het product behoren dat u hebt gekocht, gelden deze voor andere modellen. 
C Фигурите в настоящето ръководство за употреба са схематични и може да не отговарят 
точно на вашия уред. Ако споменатите части липсват във вашия уред, то те важат за 
други модели. 
C  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. 
C  Šiame eksploatavimo vadove pateikti paveikslėliai yra orientacinio pobūdžio; gali būti, kad jie tiksliai nevaizduoja jūsų turimo 
gaminio. Jei jūsų turimame gaminyje nėra aprašomų dalių, tai reiškia, jog tai taikoma kitiems modeliams. 
C  Attēli, kas ietverti šajā instrukciju rokasgrāmatā, ir shēmveidīgi un var tieši neatbilst jūsu modelim. Ja attiecīgās daļas nav 
iekļautas jūsu iegādātās iekārtas komplektācijā, tad tās attiecas uz citiem modeļiem. 
C  Selles kasutusjuhendis esinevad joonised on skemaatilised ja ei pruugi täpselt vastata teie tootele. Kui kõnealused osad ei ole 
teie soetatud tootega kaasas, kehtib see teiste mudelite kohta. 
C  Rysunki w niniejszej instrukcji to tylko schematy i nie muszą ściśle odpowiadać Waszemu modelowi chłodziarki. Jeśli pewnych 
części nie ma w Waszej chłodziarce, to znaczy, że odnoszą się do innych modeli. 
C Sestava uvedená v tomto manuálu k použití je pouze schematická a nemusí přesně odpovídat Vašemu produktu. Pokud 
produkt, který jste nakoupil nezahrnuje určité součásti, ty platí pro jiné modely. 
C  Obrázky v tejto príručke k obsluhe sú schematické a nemusia sa presne zhodovať s vaším produktom. Ak produkt, ktorý ste si 
zakúpili, nedisponuje uvádzanými časťami, potom sa to týka iných modelov. 
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Čestitamo vam, ker ste izbrali kakovostno napravo 
BEKO, ki je izdelana za večletno uporabo.  
 
 
 
 
Najprej varnost! 
 
Naprave ne priključite na električno napajanje, dokler 
niste odstranili vso embalažo in zaščito za prevoz. 
● Pred vklopom naj naprava pokončno stoji vsaj 4 ure, 
če je bila prevažana vodoravno, da se olje kompresorja 
umiri. 
● Če ima vaša stara naprava na vratih pritrjeno 
ključavnico, jo pustite v varnem stanju, da se otroci ne 
zaklenejo noter.  
● Napravo lahko uporabljate samo za določene 
namene. 
● Naprave po koncu uporabe ne vrzite v ogenj. V 
izolaciji vaše naprave so snovi brez CFC-ja, ki so 
vnetljive. Priporočamo vam, da se o odlaganju in 
razpoložljivih odlagališčih posvetujete z lokalnimi 
oblastmi. 
● Ne priporočamo, da to napravo uporabljate v 
neogrevanem in mrzlem prostoru (npr. garaža, 
rastlinjak, prizidek, lopa, zunanjost hiše itd.). 
Da bi ohranili vašo napravo v čim boljšem stanju in brez 
napak, si pozorno preberite ta navodila. Če ne boste 
upoštevali teh navodil, lahko izgubite pravico do 
brezplačnih uslug v času garancije.  
Hranite navodila na varnem mestu, kjer jih lahko čim 
prej uporabite. 
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   Uporaba te naprave ni namenjena osebam s slabšimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi 
zmožnostmi ter osebam, ki nimajo potrebnih izkušenj in znanja, razen če so prejele navodila 
za uporabo ali so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.  
   Otroci se ne smejo igrati z napravo. 
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Električne zahteve 
Preden vključite napravo v vtičnico, se 
prepričajte, da napetost in frekvenca, ki sta 
navedeni na ploščici za navedbe znotraj 
naprave, ustrezata vaši oskrbi z električno 
energijo. 
Priporočamo, da je naprava povezana na 
električno napajanje preko ustrezne vtičnice 
na dostopnem položaju. 
Opozorilo! Naprava mora biti ozemljena. 
Popravila električnih naprav lahko izvede 
samo usposobljen tehnični strokovnjak. 
Nepravilna popravila, ki jih izvede 
neusposobljena oseba, so nevarna in lahko 
imajo posledice na uporabnika naprave. 
POZOR! 
Ta narava deluje z R600a, ki je okolju prijazen a 
vnetljiv plin. Med prevozom in popravilom 
izdelka pazite, da ne poškodujete hladilnega 
sistema. Če se hladilni sistem poškoduje in 
pride do puščanja plina, ne približujte izdelka  
virom odprtega ognja in prezračite prostor. 
OPOZORILO - Za pospeševanje postopka 
taljenja ne uporabljajte mehanskih naprav ali 
drugih pripomočkov, razen tistih, ki jih priporoča 
proizvajalec. 
OPOZORILO - Ne poškodujte hladilnega 
ožičenja. 
OPOZORILO - Ne uporabljajte električnih 
naprav v prostorih za shranjevanje hrane, 
razen, če so tipa, ki jih priporoča proizvajalec. 
OPOZORILO - Če je napajalni kabel 
poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, 
njegov servis ali podobno usposobljene osebe, 
da se izognete nevarnosti. 
 

Navodila za prevoz 
1. Napravo prevažajte samo v navpičnem 
položaju. Med prevozom mora embalaža ostati 
nedotaknjena. 
2. Če je bila naprava med prevozom dana v 
vodoravni položaj, ne sme delovati vsaj 4 ure, 
da se sistem ponovno nastavi. 
3. Neupoštevanje zgoraj navedenih navodil 
lahko pripelje do okvare naprave, za kar 
proizvajalec ne bo odgovoren. 
4. Napravo morate zaščititi pred dežjem, vlago 
in drugimi atmosferskimi vplivi. 
Pomembno! 
● Med čiščenjem/prevažanjem naprave je treba 
paziti, da se na zadnjem delu naprave ne 
dotikate spodnjega dela kovinskih žic 
kondenzatorja, saj si lahko poškodujete prste in 
roke. 
 

● Ne poskušajte se usesti ali stopiti na vrh vaše 
naprave, saj ni oblikovana za takšno rabo. 
Lahko poškodujete sebe ali napravo. 
● Prepričajte se, da napajalni kabel ni ujet pod 
napravo med in po premikanju, saj lahko to 
poškoduje kabel. 
● Otroci se ne smejo igrati z napravo ali 
kontrolnim aparatom. 
 

Navodila za namestitev 
1. Naprave ne postavljajte v prostor, kjer lahko 
temperatura ponoči in/ali pozimi pade pod 10 
stopinj C, saj je oblikovana za delovanje v 
prostoru s temperaturo zraka med +10 in +38 
stopinj C. Pri nižjih temperaturah naprava ne bo 
delovala in zmanjšala se bo življenjska doba 
shranjevanja hrane. 
2. Naprave ne postavljajte v bližino kuhalnikov, 
radiatorjev ali neposredno na sončno svetlobo, 
saj to pomeni dodatno obremenitev na funkcije 
naprave. Če napravo namestite zraven vira 
toplote ali zamrzovalnika, upoštevajte naslednje 
najmanjše razdalje:  
Od kuhalnika         30 mm 
Od radiatorja       300 mm 
Od zamrzovalnika 25 mm 
3. Prepričajte se, da je okoli naprave dovolj 
prostora za prosto kroženje zraka (Slika 2). 
Na zadnjo stran hladilnika dajte pokrov za 
zračenje, da nastavite razdaljo med hladilnikom 
in steno (Slika 3). 
4. Naprava mora biti postavljena na gladko 
površino. Sprednji dve nogi lahko poljubno 
nastavite. Da bo vaša naprava stala pokončno, 
nastavite sprednji nogi z obračanjem v smeri 
urinega kazalca ali obratno, dokler ne pride do 
trdnega stika s tlemi. S pravilno nastavitvijo nog 
se izognete prekomernim vibracijam in hrupu 
(Slika 4). 
5. Preberite razdelek »Čiščenje in skrb« ter 
pripravite vašo napravo za uporabo. 
 

Spoznajte vašo napravo 
(Slika 1) 

1. Termostat in ohišje luči 
2. Nastavljive police omarice  
3. Zbiralnik vode 
4. Pokrov predela za svežo hrano 
5. Predal za svežo hrano 
6. Predel za hitro zamrzovanje 
7. Pladenj za led in stojalo zanj 
8. Predeli za shranjevanje zamrznjene hrane 

   9. Nastavljiva noga 
 10. Polica za kozarce 
 11. Polica za steklenice 
 37 
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Predlagana ureditev hrane v napravi 
Smernice za optimalno shranjevanje in 
higieno:  

1. Predel hladilnika je za kratkotrajno 
shranjevanje sveže hrane in pijač. 

2. Zamrzovalni predel je ocenjen z  
in primeren za zamrzovanje in shranjevanje 
prej zamrznjene hrane.  

Priporočila za shranjevanje , ki so 
navedena na embalaži hrane, je treba vedno 
upoštevati. 

3. Mlečne izdelke hranite v posebnem 
predelu, ki se nahaja na vstavku na vratih. 

4. Kuhane jedi hranite v neprepustnih 
posodah. 

5. Sveže zavite izdelke lahko hranite na 
polici. Svežo sadje in zelenjavo je treba očistiti 
in shraniti v predal za svežo hrano. 

6. Steklenice hranite v predelu vrat. 
7. Surovo meso zavijte v polietilenske 

vrečke in ga položite na najnižjo polico. Naj ne 
pride v stik s svežo hrano, saj lahko pride do 
okužbe. Zaradi varnosti, hranite surovo meso 
le dva do tri dni. 

8. Za čim večjo učinkovitost, police ne smejo 
biti prekrite s papirjem ali drugimi materiali, saj 
mora hladen zrak prosto krožiti. 

9. Ne hranite rastlinskih olj na polici vrat. Naj 
bo hrana zapakirana, zavita ali pokrita. Hrana 
in pijača naj se ohladi preden ju shranite v 
hladilnik. Ostala hrana iz konzerv se ne sme 
hraniti v konzervah. 
10. Pijače z mehurčki ne smete zamrzovati in 
izdelke, kot so ledeni sladoled z okusom, ne 
zaužite preveč mrzle. 
11. Nekatero sadje in zelenjava se uničita pri 
temperaturi blizu 0°C. Zato, ananas, melone, 
kumarice, paradižnik in podobne izdelke, 
zavijte v polietilenske vrečke. 
12. Visoko odstotni alkohol hranite pokončno 
v tesno zaprti posodi. Ne shranjujte izdelkov, 
ki vsebujejo vnetljivo pogonsko sredstvo (npr. 
razpršilec za smetano, razpršilne posode itd.) 
ali eksplozivno sredstvo. Obstaja nevarnost 
eksplozije.  
 

Nadzorovanje in nastavitev temperature 
Delujočo temperaturo uravnavate s gumbom na 
termostatu (Slika 5) in ga lahko nastavite v 
položaj med 1 in 5 (najhladnejši položaj). 
Povprečna temperatura znotraj hladilnika naj bi 
bila okoli +5°C. 
 

Zato nastavite termostat, da ohranja želeno 
temperaturo. Nekateri predeli hladilnika so 
hladnejši ali toplejši (kot na primer predal za 
svežo solato in zgornji del omarice), kaj je 
povsem običajno. Priporočam, da občasno 
preverite temperaturo s termometrom, da je 
temperatura omarice res prava. Zaradi 
pogostega odpiranja vrat se temperatura v 
notranjosti dviga, zato je priporočljivo po 
uporabi čim prej zapreti vrata. 
 

Pred delovanjem 
Zadnji pregled 
Preden začnete uporabljati napravo, preverite 
da: 
1. So noge v pravilnem položaju. 
2. Je notranjost čista in zrak lahko na zadnjem 
delu prosto kroži. 
3. Je notranjost čista, kot je priporočeno v 
poglavju »Čiščenje in skrb«. 
4. Je vtikač vstavljen v vtičnico in elektrika 
vklopljena. Ko se vrata odprejo, zasveti 
notranja luč. 
Opomba: 
5. Ko se vklopi kompresor, boste zaslišali 
hrup. Tekočine in plini, ki so ujeti v hladilnem 
sistemu, lahko oddajajo zvoke tudi, ko 
kompresor ne deluje. To je običajno. 
6. Rahla valovitost, ki nastane pri procesu 
izdelovanja, na vrhu omarice, je običajna. 
7. Priporočamo, da nastavite gumb na 
termostatu na sredino in spremljate, da 
naprava ohranja nastavljeno temperaturo 
(Glejte razdelek Nadzor in nastavitev 
temperature). 
8. Ne napolnite naprave takoj, ko jo vklopite. 
Počakajte, da naprava doseže pravilno 
temperaturo za shranjevanje. Priporočamo, 
da preverite temperaturo z natančnim 
termometrom (Glejte: Nadzor in nastavitev 
temperature). 
 

Shranjevanje zamrznjene hrane 
Vaš zamrzovalnik je primeren za dolgotrajno 
shranjevanje zamrznjene hrane, ki je na voljo 
v trgovinah, in lahko se uporablja tudi za 
zamrzovanje in shranjevanje sveže hrane. 
V primeru izpada elektrike, ne odpirajte vrat. 
Zamrznjena hrana ne bo prizadeta, če izpad 
traja manj kot 16 ur. Če je izpad daljši, je 
hrano treba pregledati in ali jo pojesti takoj ali 
pa jo skuhati in ponovno zamrzniti. 
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Zamrzovanje sveže hrane 
Če želite ohraniti najboljše rezultate, 
upoštevajte naslednja navodila. 
Ne zamrzujte velike količine naenkrat. Kakovost 
hrane se najbolje ohrani, če je  ta  globoko 
zamrznjena v čim krajšem času. Ne presegajte 
zmožnosti zamrzovanja vaše naprave v 24-ih 
urah. Če v predel za zamrzovanje shranite toplo 
hrano, bo hladilna naprava delovala neprestano, 
dokler hrana ne bo popolnoma zamrznjena. To 
lahko začasno povzroči prekomerno hlajenje 
hladilnega predela. 
Ko zamrzujete svežo hrano, naj bo gumb na 
termostatu v srednjem položaju. Majhne količine 
hrane, do ½ kg, lahko zamrznete brez 
nastavljanja gumba na termostatu. 
Pazite, da ne zamešate zamrznjenih in svežih 
živil. 
 

Izdelava ledenih kock 
Do 3/4 z vodo napolnite pladenj za ledene 
kocke in ga postavite v zamrzovalnik. 
Zamrznjen pladenj razrahljajte z držalom od 
žlice ali podobnim pripomočkom in nikoli ne 
uporabljajte ostrih predmetov, kot sta nož ali 
vilice. 
 

Odtajanje 
A) Predel hladilnika 
Predel hladilnika se samodejno odtaja. 
Odtaljena voda odteče preko zbiralnika, ki se 
nahaja na zadnji strani naprave, v odtočno cev 
(Slika 6). 
Med odtajanje se lahko naberejo kapljice vode 
na zadnji strani hladilnega predela, kje se 
nahaja izparilnik. Nekaj kapljic lahko ostane na 
vstavku in ponovno zamrzne, ko se odtajanje 
zaključi. Za odstranjevanje  zamrznjenih kapljic 
ne uporabljajte ostrih predmetov, kot so nož ali 
vilice. 
Če odtaljena voda ne steče iz zbiralnega 
kanala, preverite, da niso deli hrane zamašili 
odtočno cev. Odtočno cev lahko izpraznite s 
čistilcem za cevi ali podobnim pripomočkom. 
Preverite, da je cev z enim koncem položena v 
zbiralni pladenj na kompresorju in tako 
preprečite, da bi voda stekla na električno 
napeljavo ali na tla (Slika 7). 
B) Zamrzovalni predel 
Zaradi posebne zbiralne kotanje, je odtajanje 
zelo enostavno in čisto. 
Napravo odtajajte dvakrat na leto ali ko se 
naredi plast ledu debeline 7 mm. Preden 
začnete odtajati, izklopite napravo iz vtičnice in 
izvlecite vtič za napajanje. 
 

Vso hrano zavijte v več plasti časopisnega 
papirja in shranite v hladni prostor (npr. hladilnik 
ali jedilna shramba). 
Odtajanje lahko pospešite s posodami s toplo 
vodo, ki jih previdno postavite v zamrzovalnik. 
Za odstranjevanje  ledu ne uporabljajte 
ostrih predmetov, kot so nož ali vilice. 
Za odtajanje ne uporabljajte sušilnikov za lase, 
električnih grelcev ali drugi električnih naprav. 
Obrišite odtajano vodo, ki se je nabrala na 
spodnjem delu zamrzovalnega predela. Po 
odtajanju, notranjost temeljito posušite (Slika 8 
in 9). Vstavite vtič v vtičnico in vklopite 
električno napajanje. 
 

Zamenjava notranje žarnice 
Zamenjavo žarnice, ki se uporablja za osvetlitev 
hladilnika, naročite na pooblaščenem servisu. 
Lučka, uporabljena v tej napravi, ni primerna za 
razsvetljavo prostorov v gospodinjstvu. 
Namembnost te lučke je pomagati uporabniku, 
da lahko daje živila v hladilnik / zamrzovalnik na 
varen in udoben način. Luči, uporabljene v tej 
napravi, morajo prenesti ekstremne fizične 
pogoje, kot so temperature pod -20°C. 
 

Čiščenje in skrb 
1. Pred čiščenjem izklopite napravo pri vtičnici 

in izvlecite vtikač. 
2. Za čiščenje ne uporabljajte ostrih 

predmetov ali abrazivnih sredstev, mila, 
gospodinjskih čistil, čistilnih sredstev ali loščila. 

3. Omarico naprave očistite z mlačno vodo in 
jo do suhega obrišite. 

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

5. Prepričajte se, da voda ni stekla v škatlo za 
uravnavanje temperature. 

6. Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, 
jo izključite, odstranite vso hrano, jo očistite in 
pustite vrata priprta. 

7. Priporočamo, da s silikonskim voskom 
(loščilom za avtomobile) zloščite kovinske dele 
naprave (kot so zunanjost vrat, stranski deli 
omarice) in tako ohranite visoko kakovost barve. 

8. Enkrat na leto s sesalnikom odstranite prah, 
ki se je nabral na kondenzatorju na zadnji strani 
naprave. 

9. Preverite, da so pečati na vratih čisti in ne 
vsebujejo delcev hrane. 
10. Nikoli: 
Ne čistite naprave z neprimernimi sredstvi, npr. 
naftni izdelki. 
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Naprave ne izpostavljajte visokim 
temperaturam. 
Naprave ne čistite, drgnite itd. z abrazivnimi 
sredstvi. 
11. Odstranjevanje pokrova za mlečne izdelke 
in vratnega pladnja: 
Če želite odstraniti pokrov za mlečne izdelke, ga 
najprej za malenkost dvignite in ga povlecite 
vstran od odprtine na pokrovu. 
Če želite odstraniti vratni pladenj, ga izpraznite 
in ga enostavno potisnite navzgor od podlage. 
12. Prepričajte se, da je plastični zbiralnik za 
odtajano vodo, ki se nahaja na zadnji strani 
naprave, vedno čist. Če želite odstraniti pladenj 
in ga očistiti, sledite spodnjim navodilom: 
- Izključite vtikalno dozo in izvlecite vtikač 
- S kleščami nežno odvijte gumb na 
kompresorju tako, da ga lahko odstranite. 
- Dvignite ga. 
- Očistite ga  in ga obrišite do suhega. 
- V obratnem vrstnem redu ga ponovno 
sestavite. 
13. Da bi očistili predal, ga do konca izvlecite, 
potegnite navzgor in ga nato v celoti izvlecite. 
 

Premikanje vrat 
Sledite zaporedju (Slika 10). 
 

Kaj lahko in kaj ne smete 
Lahko - Redno čistite in odtajate svojo napravo 

(Glejte »Odtajanje«) 
Lahko - Hranite surovo meso in perutnino pod 

kuhano hrano in mlečnimi izdelki. 
Lahko - Odstranite vse neuporabne liste iz 

zelenjave in odstranite zemljo.  
Lahko - Pustite zeleno solato, zelje, peteršilj in 

cvetačo na steblu. 
Lahko - Sir najprej zavijte v papir odporen proti 

maščobi in ga nato dajte v polietilensko 
vrečko, pri tem iztisnite zrak. Ven ga 
vzemite eno uro pred zaužitjem. 

Lahko - Na rahlo zavijte surovo meso in 
perutnino v polietilensko ali aluminijasto 
folijo. To prepreči  sušenje. 

Lahko - Zavijete ribo in drobovje v polietilenske 
vrečke. 

Lahko - Ovijte hrano z močnim vonjem ali v 
polietilenske vrečke, kjer pa se lahko 
izsuši, v aluminijasto folijo ali  pa hranite v 
neprepustni posodi. 

Lahko - Kruh dobro zavijte, da ostane svež.  
Lahko - Preden postrežete, ohladite belo vino, 

pivo in mineralno vodo. 
Lahko - Pogosto pregledate posode v 

zamrzovalniku. 
 

Lahko - Hrano hranite čim krajši čas in 
upoštevajte datume »Najboljše pred« in 
»Uporabno do«. 

Lahko - Trgovinsko zamrznjeno hrano 
shranjujte v skladu z navodili na 
embalaži. 

Lahko - Vedno izberite svežo hrano visoke 
kakovosti in jo dobro očistite preden jo 
zamrznete. 

Lahko - Svežo hrano za zamrzovanje razdelite 
na male porcije, da bo zamrzovanje čim 
hitrejše. 

Lahko - Vso hrano zavijte v aluminijasto folijo 
ali polietilensko vrečko, ki je primerna 
za zamrzovanje, ter iztisnite ves zrak. 

Lahko - Že prej zamrznejo hrano zavijte takoj 
po nakupu in jo čim hitreje shranite v 
zamrzovalnik. 

Lahko - Hrano zmeraj odtajajte v predelu 
hladilnika. 

Ne smete - Ne hraniti banan v predelu 
hladilnika. 

Ne smete - Ne hraniti melone v hladilniku. 
Shranite jo lahko le kratek čas in ob 
tem mora biti zavita, saj pušča 
močan vonj. 

Ne smete - Ne pokrivajte polic z zaščitnim 
materialom, ki lahko ovira kroženje 
zraka. 

Ne smete - V vaši napravi ne shranjujte 
strupenih ali nevarnih snovi.  
Oblikovana je samo za shranjevanje 
užitne hrane. 

Ne smete - Ne jejte hrane, ki je bila v hladilniku 
predolgo časa. 

Ne smete - Sveže in kuhane hrane ne 
shranjujte skupaj v isti posodi. 
Pakirana in shranjena mora biti 
posebej. 

Ne smete - Ne pustiti, da odtajanja hrana ali 
njeni sokovi kapljajo na preostalo 
hrano. 

Ne smete - Ne puščajte dalj časa odprtih vrat, 
saj to pomeni več stroškov za 
delovanje in povzroči prekomerno 
nastajanje ledu. 

Ne smete - Za odstranjevanje ledenu nikoli ne 
uporabljajte ostrih predmetov, kot so 
noži ali vilice. 

Ne smete - Ne polagajte vroče hrane v 
napravo. Naj se najprej ohladi. 

Ne smete - V zamrzovalniku ne hranite 
steklenic polnjenih s tekočino ali 
zapečatenih konzerv, ki vsebujejo 
tekočino z ogljikom, saj lahko 
eksplodirajo. 
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Ne smete - Ko zamrzujete svežo hrano, ne 
smete preseči največje količine 
zamrzovanja. 

Ne smete - Ne dajajte otrokom sladoleda in 
ledu neposredno iz zamrzovalnika. 
Nizka temperatura lahko povzroči 
hladilne opekline na ustnicah. 

Ne smete - Ne zamrzujte pijač z mehurčki. 
Ne smete - Ne hranite zamrznjene hrane, ki je 

že bila odtajana; treba jo je pojesti v 
24 urah ali skuhati in ponovno 
zamrzniti. 

Ne smete - Ne odstranjujte predmetov iz 
zamrzovalnika z mokrimi rokami. 

 

Poraba energije 
V napravo lahko shranite največjo količino živil, 
če ne uporabljate srednjega in zgornjega 
predala v zamrzovalnem delu. Navedena 
poraba energije vaše naprave se nanaša na 
popolnoma napolnjen zamrzovalni del brez 
srednjega in zgornjega predala. 
Praktični nasveti glede zmanjšanja porabe 
elektrike 
1.  Prepričajte se, da je naprava nameščena na 
dobro ozračenem mestu, stran od virov toplote 
(kuhalnik, radiator itd.). Prav tako mora naprava 
biti nameščena tako, da ni izpostavljajte 
neposredni sončni svetlobi.   
2.  Zamrznjeno hrano shranite v napravo kakor 
hitro mogoče, posebej poleti. Priporočamo, da 
hrano nesete domov v toplotno izolacijskih 
vrečkah. 
3.  Priporočamo, da pakete, ki jih vzamete iz 
zamrzovalnega dela, odtajate v hladilnem delu. 
Paket, ki ga želite odtajati, postavite v posodo, 
da voda, ki odteka med odtajanjem, ne teče v 
hladilni del. Priporočamo, da zamrznjeno živilo 
pričnete odtajati 24 ur pred njegovo uporabo. 
4.  Priporočamo, da vrat ne odpirate pogosto.  
5.  Vrat naprave ne puščajte odprtih dlje kot je 
potrebno in se prepričajte, da vrata vsakokrat 
dobro zaprete.  
 

Informacije o hrupu in vibracijah, ki se 
lahko pojavijo med delovanjem naprave 
1.  Hrup delovanja se lahko poveča med samim 
delovanjem naprave.  
- Da bi temperature ostale takšne, kot ste jih 

nastavili, se mora kompresor naprave občasno 
vključiti.  Hrup kompresorja postane močnejši 
ob vklopu, ob izklopu pa zaslišite kratek zvok.  

- Učinkovitost in delovanje naprave se lahko 
spremeni glede na spremembe temperature 
okolja.  To je običajno. 

 

2.  Hrupi podobni pretakanju ali pršenju tekočine 
- Te hrupe povzroča pretok hladilnega sredstva 

v krogotoku naprave in so običajni ob 
delovanju naprave. 

3.  Ostale vibracije in hrupi. 
- Raven in hrup vibracij lahko povzroči tip in 

lega tal, na katerih stoji naprava.  Prepričajte 
se, da so tla ravna in lahko vzdržijo težo 
naprave (fleksibilno). 

- Hrup in vibracije lahko povzročijo tudi predmeti 
na napravi. Te predmete odstranite z naprave. 

- Steklenice in posode, ki so shranjene v 
hladilniku, se dotikajo. V tem primeru 
prestavite steklenice in posode, tako da bo 
med njimi nekaj prostora.   

 

Iskanje in odpravljanje napak 
Če naprava, ko jo vključite, ne deluje, preverite: 
• Ali je vtič pravilno vstavljen v vtičnico in je 

naprava pod napetostjo. (Če želite preveriti 
napetost v vtičnici, vanjo vklopite drugo 
napravo). 

• Ali je pregorela varovalka, se je sprožil 
prekinjač ali pa je glavno stikalo izključeno. 

• Ali je temperatura pravilno nastavljena. 
• Če ste zamenjali vtič,da je ta pravilno 

napeljan. 
Če ste preverili vse zgoraj naštete razloge in 
naprava še vedno ne deluje, se brnite na 
prodajalca od katerega ste kupili napravo. 
Plačati morate tudi, če ni odkrita nobena 
napaka, zato se prepričajte, da ste pregledali 
vse zgoraj naštete vzroke. 
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Če se na izdelku ali embalaži nahaja znak 

, to pomeni, da z izdelkom ne smete 
ravnati tako kot z ostalimi gospodinjskimi 
odpadki. Napravo morate oddati na primernem 
zbirališču za recikliranje električnih in 
elektronskih naprav. Nepravilno odlaganje 
izdelka lahko pripelje do negativnih učinkov na 
okolje in zdravje ljudi, kar pa lahko preprečite s 
pravilnim odlaganjem vaše stare naprave. Za 
podrobne informacije o recikliranju tega izdelka 
se obrnite na lokalni mestni urad, komunalno 
službo ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 
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