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Hladilnik
Navodila za uporabo



Spoštovani kupec.
Privoščimo vam, da dosežete optimalno učinkovitost našega izdelka, ki je bil 

proizveden v sodobni tovarni z natančnim nadzorom kakovosti.   
V ta namen prosimo, da v celoti preberete navodila, preden pričnete z uporabo 

izdelka in naj vas vodijo kot referenčni vir. Če boste ta izdelek predali drugi osebi, 
poskrbite da gredo ta navodila skupaj z izdelkom.

Navodila za uporabo zagotovijo hitro in varno uporabo izdelka.
• Prosimo preberite navodila pred namestitvijo in uporabo izdelka.
• Vedno upoštevajte veljavne varnostne napotke.
• Hranite navodila v bližini za prihodnjo uporabo. 
• Prosimo, da preberete vse druge dokumente, ki so prišli z izdelkom.

Imejte v mislih, da lahko ta navodila veljajo za več modelov izdelka. Ta vodič jasno 
prikaže razlike med različnimi modeli.

Simboli in opombe
V priročniku so uporabljeni naslednji simboli:

C
Pomembne informacije 
in koristni nasveti.

A
Tveganje za življenje in 
premoženje.

B
Nevarnost električnega 
udara.

Embalaža izdelka je 
izdelana iz recikliranih 
materialov, v skladu 
z nacionalno okoljsko 
zakonodajo.
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1 Varnost in okoljska navodila
To poglavje vsebuje navodila za varno uporabo, potrebna 

za preprečitev nevarnosti poškodb in materialne škode. 
Neupoštevanje teh navodil bo izničila vse vrste garancije 
izdelka.
1.1. Splošna varnost
•	 Ta izdelek naj ne uporabljajo otroci in osebe s 

telesnimi, čutnimi in duševnimi motnjami brez 
zadostnega znanja in izkušenj. Napravo smejo 
uporabljati takšne osebe le pod nadzorom in po 
navodilih osebe, odgovorne za njihovo varnost. 
Otroci se ne smejo igrati s to napravo.

•	 V primeru okvare, izklopite napravo.
•	 Ko odklopite, počakajte najmanj 5 minut pred 

ponovnim priklopom. Izključite napravo, ko ni v 
uporabi. Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami! Ko 
želite izklopiti ne vlecite za kabel, vedno držite le za 
vtič.

•	 Obrišite konico omrežnega vtiča s suho krpo, preden 
ga priklopite v vtičnico.

•	 Ne priklapljajte hladilnika, če je vtičnica razrahljana.
•	 Izključite napravo med namestitvijo, vzdrževanjem, 

čiščenjem in popravilom. 
•	 Če naprave nekaj časa ne boste uporabljali, jo 

izključite in iz notranjosti odstranite vso hrano.  
•	 Ne uporabljajte pare ali parnih čistilnih sredstev za 

notranje čiščenje hladilnika in taljenje ledu.  Para 
lahko pride v stik z električnimi elementi in povzroči 
kratek stik ali električni udar!

•	 Izdelka tudi zunaj ne perite z razprševanjem ali 
polivanjem vode!  Nevarnost električnega udara!

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

1

1

•	 V primeru okvare ne uporabljajte naprave, saj lahko 
to povzroči električni udar.  Preden karkoli poskušate 
se obrnite na pooblaščenega serviserja.

•	 Napravo priključite v ozemljeno vtičnico. Ozemljitev 
mora izvesti usposobljen električar.

•	 Če ima naprava razsvetljavo vrste LED, se obrnite 
na pooblaščenega servisa zaradi zamenjave ali v 
primeru kakršnih koli težav.

•	 Ne dotikajte se zmrznjene hrane z mokrimi rokami! 
Lahko se prilepi vašim rokam!

•	 Ne postavljajte tekočin v steklenicah, plastenkah 
in pločevinkah v zamrzovalnik. Lahko počijo ali pa 
tekočina izbruhne!

•	 Postavite tekočine v pokončnem položaju, ko tesno 
zaprete pokrov.

•	 Ne pršite vnetljivih snovi v bližini naprave, saj lahko 
to povzroči požar ali eksplozijo.

•	 Ne hranite vnetljivih materialov in izdelkov z 
vnetljivimi plini (razpršilci itd) v hladilniku.

•	 Ne postavljajte posod v katerih so tekočine na vrh 
naprave. Politje vode po elektrificiranih delih lahko 
povzroči električni udar in nevarnost požara. 
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•	 Izpostavljanje naprave dežju, snegu, soncu in vetru 

povzroči električno nevarnost. Ko prestavljate 
napravo, jo ne vlecite tako, da držite za ročaj vrat. 
Ročaj se lahko odtrga.

•	 Bodite pozorni, da preprečite ukleščenje katerihkoli 
delov vaših rok ali telesa v katerega od gibljivih delov 
naprave. 

•	 Ne stopajte ali se obešajte na vrata, predale in 
podobne dele hladilnika. To bi povzročilo, da se 
naprava prevrne in se deli poškodujejo. 

•	 Pazite, da ne zapnete v napajalni kabel.

1.1.1 HC opozorilo
Če naprava vsebuje hladilni sistem, ki uporablja plin 
R600a, pazite, da ne bi poškodovali hladilni sistem in 
njegovo cev med uporabo in premikanjem naprave.  Ta 
plin je vnetljiv. Če je hladilni sistem poškodovan, imejte 
napravo stran od virov ognja in takoj prezračite prostor.

C
Nalepka na notranji levi strani označuje vrsto 
uporabljenega plina v napravi.

1.1.2 Pri modelih z vodno fontano
•	 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 
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Varnost in okoljska navodila
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.
1.2. Predvidena uporaba
•	 Ta naprava je namenjena za domačo uporabo. Ni 

namenjena za komercialno uporabo.
•	 To napravo se sme uporabiti samo za shranjevanje 

hrane in pijače.
•	 Ne hranite v hladilniku občutljive izdelke, ki 

zahtevajo nadzorovane temperature (cepiva, 
toplotno občutljiva zdravila, medicinski izdelki itd). 

•	 Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za 
morebitno škodo zaradi zlorabe ali napačne uporabe.

•	 Življenjska doba naprave je 10 let. Rezervni deli, 
potrebni za delovanje naprave bodo v tem obdobju 
na voljo.

1.3. Varnost otrok
•	 Hranite embalažne materiale izven dosega otrok.
•	 Ne dovolite, da bi se otroci igrali z napravo.
•	 Če vrata naprave vsebujejo ključavnico, hranite ključ 

izven dosega otrok.
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1.4. Skladnost z Direktivo OEEO in 
odstranjevanje naprave kot odpadka
 Ta naprava je skladna z direktivo EU WEEE (2012/19/EU). Ta naprava nosi oznako 

klasifikacije za odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO). 
Naprava je bila izdelana iz visoko kakovostnih delov in materialov, ki jih je 
mogoče ponovno uporabiti in so primerni za recikliranje. Ne zavrzite naprave 
kot odpadek med običajne domače in druge odpadke na koncu njegove 
življenjske dobe. Odnesite jo v zbirni center za recikliranje električne in 
elektronske opreme. Obrnite se na lokalne oblasti, da izveste za lokacije teh 
zbirnih centrov.

1.5. Skladnost z direktivo RoHS
• Ta naprava je skladna z direktivo EU WEEE (2011/65/EU). Ne vsebuje škodljivih in 

prepovedanih snovi, navedenih v direktivi.

1.6. Informacije o embalaži
• Embalaža naprave je izdelana iz recikliranih materialov v skladu z našimi 

nacionalnimi predpisi za okolje. Ne odlagajte embalažnih materialov skupaj z 
domačimi ali drugimi odpadki. Peljite jih v zbirne centre za embalažo, ki so jih lokalne 
oblasti pooblastile.
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2   Vaš hladilnik

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.

1

4

2

3

1. Nadzorna plošča
2. Loputa (predel za hitro zamrzovanje)
3. Predali
4. Nastavljivi sprednji nogi
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3  Namestitev

B
OPOZORILO: Proizvajalec 
ne prevzema nobene 
odgovornosti za morebitno 
škodo, ki so jo povzročila 
dela, opravljena s strani 
nepooblaščenih oseb.

3.1. 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.

3.2. 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.

3.3. 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. 
• Za priključitev ne uporabljajte 

podaljševalnih kablov ali večpotnih 
vtičev. 
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Namestitev

B
OPOZORILO: Poškodovan 
napajalni kabel lahko 
zamenja le usposobljen 
električar.

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

3.4. 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. 

3.5. 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. 

3.6. 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.

3.7. 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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1. Kazalec za vklop/izklop: 
Ta ikona ( ) se prikaže, ko je 
zamrzovalnik izklopljen. Vse druge ikone 
se bodo izklopile.

2. Kazalec varčne uporabe:
Ta ikona ( ) se prižge, ko je 

zamrzovalni del nastavljen na -18°C, 
kar je najbolj varčna nastavitev. Kazalec 
varčne uporabe se izklopi, ko izberete 
funkcijo hitrega hlajenja (Quick Fridge) ali 
hitrega zamrzovanja (Quick Freeze).

3. Kazalec nastavitve temperature 
zamrzovalnega dela: 
Prikazuje nastavljeno temperaturo 
zamrzovalnega dela.

4. Kazalec za izpad električnega toka/
visoko temperaturo/opozorila na 
napako:

 Ta lučka ( ) zasveti pri izpadu 
električnega toka, napakah visokih 
temperatur in opozorilih na napako. Med 
dolgotrajnimi izpadi električnega toka bo 
najvišja temperatura, ki jo zamrzovalni 
predel doseže, utripala na digitalnem 
zaslonu.

5. Kazalec za posebno varčevanje 
(Eco Extra): 

Ikona ( ) zasveti, ko je aktivirana 
funkcija posebnega varčevanja.

6. Kazalec za ključavnico (Key Lock): 
Ikona ( ) zasveti ob vklopu načina »Key 

Lock«.

5   Uporaba hladilnika

5.1. Indikatorska tabla
1

7812 1011 9

14

2 3 54 6

13

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.
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7. Način ključavnica (Key Lock):

Pritisnite gumb za ključavnico (
) za 3 sekunde. Zasvetila bo ikona za 
ključavnico in vklopil se bo način za 
ključavnico. Med delovanjem načina 
ključavnice (Key Lock) gumbi ne 
delujejo. Ponovno pritisnite ključavnico 
za 3 sekunde. Ikona za ključavnico bo 
prenehala svetiti in način za ključavnico 
se izklopi.

8. Opozorilo za izklop alarma:
V primeru alarma za izpad toka/visoko 

temperaturo, najprej preverite hrano v 
zamrzovalnem predelu in nato pritisnite 
gumb za izklop alarma ( ), da ustavite 
opozorilo.
9. Funkcija posebno varčevanje (Eco 
Extra): 

Ko se npr. odpravljate na počitnice, 
pritisnite gumb »Eco Extra« ( ) za 3 
sekunde in aktivirajte funkcijo »Eco Extra« 
(posebno varčevanje). Zamrzovalnik 
bo po približno 6 urah pričel delovati v 
najvarčnejšem načinu in ko je funkcija 
aktivna, se bo vklopil kazalec varčne 
uporabe.

 
10. Funkcija nastavitve zamrzovalnika 
(Freezer Set): 

Ta funkcija ( ) omogoča spreminjanje 
nastavitve temperature zamrzovalnega 
dela. Temperature zamrzovalnega dela 
nastavite na -18, -19, -20, -21, -22, -23 
in -24, če pritisnete gumb zaporedoma.

11. Funkcija hitrega zamrzovanja 
(Quick Freeze): 

Kazalec funkcije za hitro zamrzovanje 
(Quick Freeze) ( ) se vklopi, ko je 
funkcija vklopljena. Za preklic funkcije 
ponovno pritisnite gumb "Quick Freeze". 
Kazalec »Quick Freeze« se bo izklopil in 

vklopile se bodo običajne nastavitve. 
Če funkcije »Quick Freeze« ne 

prekličete ročno, se bo po 3-4 urah 
samodejno izklopila. Če želite zamrzniti 
velike količine živil, pritisnite gumb 
»Quick Freeze« preden jih postavite v 
zamrzovalni del.

12. Funkcija vklop/izklop: 
Ta funkcija ( ) vam omogoča, da 

izklopite hladilnik, ko držite gumb za 3 
sekunde. Hladilnik lahko vklopite, tako 
da pritiskate gumb za izklop/vklop 3 
sekunde.
13. Kazalec varčevanja energije 
(Energy Saving): 

Če so vrata naprave dlje časa ostala 
zaprta, se funkcija varčevanja energije 
samodejno vklopi, simbol te funkcije pa 
zasveti. ( )

Ko je funkcija za varčevanje energije 
aktivirana, se bodo na zaslonu izklopili 
vsi simboli razen simbol za varčevanje 
energije. Če med delovanjem funkcije 
»Energy Saving« pritisnete kateri koli 
gumb ali odprete vrata, se bo funkcija 
izklopila in simboli na zaslonu se bodo 
vrnili na običajno delovanje.

Funkcija varčevanja energije se vklopi 
med dostavo iz tovarne in je ni mogoče 
preklicati. 

14. Kazalec hitrega zamrzovanja 
(Quick Freeze): 

Ta ikona ( ) se prikaže, ko je funkcija 
»Quick Freeze« (hitrega zamrzovanja) 
vklopljena.
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Uporaba hladilnika
5.2. Zamrzovanje 
sveže hrane

•	 Da bi ohranili kakovost hrane, morajo 
živila dana v zamrzovalnik čim prej 
zamrzniti, in z ta namen uporabite 
hitro zamrzovanje.

•	 Zamrzovanje hrane, ko je še 
sveža, podaljša čas shranjevanja v 
zamrzovalniku.

•	 Zapakirajte kose hrane v nepredušne 
zaprte pakete in tesno zaprite.

•	 Zagotovite, da so kosi živila 
zapakirani, preden jih postavite v 
zamrzovalnik. Uporabite posode 
za zamrzovalnik, celofan in papir 
obstojen na vlago, plastične vrečke 
ali podobne embalažne materiale, 
namesto običajnega embalažnega 
papirja.

•	 Označite vsak paket hrane s pripisom 
datuma na embalažo pred samim 
zamrzovanjem. To vam bo omogočilo, 
da določite svežino vsakega paketa 
vsakič, ko se zamrzovalnik odpre. 
Imejte starejše pakete hrane v 
ospredju, da zagotovite njihovo 
čimprejšnjo uporabo.

•	 Zamrznjene živilske izdelke morate 
uporabiti takoj po odtajanju in jih ne 
smete ponovno zamrzniti. 

•	 Ne dajajte zamrzniti večje količine 
hrane naenkrat.

Nastavitev 
predela 

zamrzovalnika 

Nastavitev 
predela 

hladilnika 
Opisi 

-18°C 4°C To je privzeta, priporočena nastavitev. 
-20, -22 ali 
-24 °C 4°C Te nastavitve se priporočajo za temperature prostora 

okolice nad 30 °C. 

Hitro 
zamrzovanje 4°C

Uporabite, da zamrznete kose hrane v kratkem času, 
naprava se bo vrnila na prejšnje nastavitve, ko bo 
postopek končan. 

-18 °C ali 
hladneje 2°C

Uporabite te nastavitve, če menite, da predel 
hladilnika ni dovolj hladen zaradi sobne temperature 
ali pogostega odpiranja vrat. Hladilnik - navodila z 
uporabo
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Uporaba hladilnika

5.3. Priporočila 
za shranjevanje 
zamrznjenih živil

Temperaturo za predel morate nastaviti na 
najmanj -18 °C.

1. Kakor hitro je mogoče postavite kose 
hrane v zamrzovalnik, da preprečite 
odtajanje.

2. Pred zamrzovanjem preverite na 
embalaži datum izteka roka trajanja 
in se prepričajte, da ni potekel.

3. Prepričajte se, da embalaža hrane ni 
poškodovana.

5.4. Podrobnosti o 
zamrzovalniku

Po standardih IEC 62552 mora 
zamrzovalnik imeti sposobnost, da 
zamrzne 4,5 kg prehrambenih izdelkov 
pri -18 °C ali nižjih temperaturah v 24 
urah na 100 litrov prostornine predela 
zamrzovalnika. Živila je mogoče ohraniti 
za dalj časa le pri ali pod temperaturo 
-18 °C. Živila lahko ohranite sveža več 
mesecev (v globokem zamrzovalniku pri 
ali pod temperaturo 18 ºC).
Živilski izdelki, ki se zamrzujejo, se noter 
ne smejo dotikati že zamrznjene hrane, 
da bi se tako izognili njenemu delnemu 
odtajanju.
Zavrite zelenjavo in filtrirajte vodo, da 
podaljšate čas shranjevanja zamrznjene 
hrane. Postavite hrano po filtriranju 
v nepredušno zaprte pakete in jih 
postavite v zamrzovalnik. Banane, 
paradižnik, zelena solata, zelena, 
kuhana jajca, krompir in podobna vrsta 
hrane se ne sme zamrzniti. Zamrzovanje 
teh kosov hrane bo preprosto zmanjšalo 
hranilno vrednost in kakovost hrane, 
kakor tudi povzročilo morebitno 
pokvarjenost hrane, kar je škodljivo za 
zdravje.

5.5. Vstavljanje hrane

Police predela 
zamrzovalnika 

Različni zamrznjeni 
izdelki, vključno 
z mesom, ribami, 
sladoledom, 
zelenjavo itd.

Police predela 
hladilnika 

Živila v loncih, 
zaprte plošče in 
zaprte škatle, jajca 
(v škatli)

Police z 
vrati predela 
hladilnika 

Majhna in pakirana 
hrana ali pijača

Posoda za 
zelenjavo Sadje in zelenjava

Predel za svežo 
hrano

Delikatese (hrana za 
zajtrk, mesni izdelki, 
ki jih porabite v 
kratkem roku)
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6  Vzdrževanje in čiščenje

Redno čiščenje podaljša življenjsko 
dobo naprave.

B OPOZORILO: Pred čiščenjem 
odklopite napajanje hladilnika.

•	 Ne uporabljajte ostrih in abrazivnih 
orodij, mila, čistila za dom, 
detergentov, plina, bencina, 
odstranjevalcev in podobnih snovi za 
čiščenje.

•	 V vodi raztopite čajno žličko sode 
bikarbone. V vodi navlažite kos blaga 
in ga ožemite. S to krpo obrišite 
napravo in jo nato temeljito posušite.

•	 Bodite previdni, da voda ne pride v 
stik s pokrovom žarnice in do drugih 
električnih delov.

•	 Očistite vrata z mokro krpo. 
Odstranite vse predmete znotraj, da 
ločite vrata in posode polic. Dvignite 
police vrat, da jih odstranite. Očistite 
in osušite police, nato jih pritrdite 
nazaj na svoje mesto s spustom od 
zgoraj.

•	 Ne uporabljajte klorirane vode 
ali čistilnih sredstev na zunanjih 
površinah in na delih naprave s 
prevleko kroma. Klor povzroči 
rjavenje na takšnih kovinskih 
površinah.

•	 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.

6.1. Preprečevanje vonjav
Naprava je izdelana iz materialov 

brez kakršnega koli vonja. Vendar pa 
lahko shranjevanje hrane v neprimernih 
predelih in nepravilno čiščenje notranjih 
površin privede do vonjav.

Da bi to preprečili, očistite notranjost z 
vodo s sodo bikarbono na vsakih 15 dni.
•	 Hranite živila v zaprtih posodah. 

Mikroorganizmi se lahko širijo iz 
nezaprte hrane in povzročijo vonjave.

•	 Ne shranjujte hrane v hladilniku, ki 
ima pretečen rok ali je pokvarjena.

6.2. Zaščita 
plastičnih površin

Olja razlita na plastičnih površinah lahko 
poškodujejo površino in jih je treba takoj 
očistiti s toplo vodo.
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7 Odpravljanje motenj
Preverite ta seznam, preden se obrnete na servisno službo. S tem boste prihranili 

čas in denar. Ta seznam vključuje pogoste pritožbe, ki niso povezane z nestrokovno 
izdelavo ali materiali. Nekatere funkcije, ki so omenjene, morda ne veljajo za vašo 
napravo.
Hladilnik ne deluje.
•	 Napajalni kabel ni v celoti vključen v vtičnico. >>> Priključite ga v celoti, da se 

vsede v vtičnico.
•	 Pregorela je glavna varovalka ali pa varovalka priključena na vtičnico, ki napaja 

napravo. >>> Preverite varovalke.
Kondenzacija na stranski steni predela hladilnika (MULTI CONA, COOL, 
NADZOR in FLEXI CONA).
•	 Vrata se prepogosto odpirajo. >>> Pazite, da ne boste odpirali vrat naprave 

prepogosto.
•	 Okolje je preveč vlažno. >>> Ne nameščajte naprave v vlažnih okoljih.
•	 Živila, ki vsebujejo tekočine, so shranjena v nezaprtih posodah. >>> Naj bodo 

živila, ki vsebujejo tekočine, v zaprtih posodah.
•	 Vrata naprave so ostala odprta. >>> Vrata naprave ne imejte odprta predolgo 

časa.
•	 Termostat je nastavljen na prenizko temperaturo.  >>> Nastavite termostat na 

primerno temperaturo. 
Kompresor ne deluje.
•	 V primeru nenadnega izpada električne energije ali izvlečenega vtikača ter nato 

ponovnega vklopa,  tlak plina v hladilnem sistemu naprave ni uravnotežen, 
kar sproži termično zaščito kompresorja. Naprava se bo ponovno zagnala po 
približno 6 minutah. Če se naprava ne zažene ponovno po tem času, se obrnite 
na servis.

•	 Odtajanje je vključeno. >>> To je normalno za popolnoma samodejno odtajanje 
naprave. Odtajanje se izvaja v rednih časovnih presledkih.

•	 Naprava ni priključena. >>> Prepričajte se, da je napajalni kabel priključen.
•	 Nastavitev temperature je napačna. >>> Izberite nastavitev na primerno 

temperaturo.
•	 Napajanja ni. >>> Naprava bo še naprej normalno delovala, ko se bo vrnilo 

napajanje. 
Obratovalni hrup hladilnika se povečuje, medtem ko je v uporabi.
•	 Delovna intenzivnost naprave se lahko razlikuje, odvisno od nihanja 

temperature okolice. To je normalno in ne gre za okvaro. 
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Odpravljanje motenj
Hladilnik teče prepogosto ali predolgo.
•	 Nova naprava je lahko večja od prejšnje. Večje naprave bodo delovale več 

časa.
•	 Sobna temperatura je lahko visoka. >>> Naprava običajno deluje več časa pri 

visoki sobni temperaturi.
•	 Naprava je lahko bila pred kratkim priključena na električno omrežje ali pa 

se novo živilo nahaja v notranjosti.  >>> Naprava bo zahtevala več časa, 
da doseže nastavljeno temperaturo, če je bila pred kratkim priključena na 
električno omrežje ali pa se nahaja v notranjosti novo živilo. To je normalno.

•	 Velike količine tople hrane so bili morda pred kratkim dane v napravo. >>> Ne 
postavljajte tople hrane v napravo.

•	 Vrata so se pogosto odprla ali bila odprta daljše obdobje. >>> Topel zrak, 
ki se giblje znotraj povzroči, da naprava več časa deluje. Ne odpirajte vrat 
prepogosto.

•	 Vrata zamrzovalne skrinje ali hladilnika so lahko samo priprta. >>> Preverite, 
če so vrata popolnoma zaprta.

•	 Naprava je nastavljena na prenizko temperaturo. >>> Nastavite temperaturo na 
višjo stopnjo in počakajte, da naprava doseže nastavljeno temperaturo.

•	 Podložka vrat hladilnika ali zamrzovalnika je morda umazana, obrabljena, 
počena ali ni pravilno vstavljena. >>> Očistite jih ali zamenjajte podložko. 
Poškodovana oz. raztrgana podložka vrat bo povzročila, da naprava deluje več 
časa, da ohrani trenutno temperaturo.

Temperatura zamrzovalnika je zelo nizka, vendar je temperatura hladilnika 
primerna.
•	 Termostat zamrzovalnika je nastavljen na zelo nizko temperaturo. >>> 

Nastavite temperaturo predela zamrzovalnika na višjo stopnjo in še enkrat 
preverite.

Temperatura hladilnika je zelo nizka, vendar je temperatura zamrzovalnika 
primerna.
•	 Termostat hladilnika je nastavljen na zelo nizko temperaturo. >>> Nastavite 

temperaturo predela hladilnika na višjo stopnjo in še enkrat preverite.
Živilski izdelki hranjeni v predalih hladilnika so zamrznjeni.
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Odpravljanje motenj
•	 Termostat hladilnika je nastavljen na zelo nizko temperaturo. >>> Nastavite 

temperaturo predela zamrzovalnika na višjo stopnjo in še enkrat preverite.
Temperatura hladilnika ali zamrzovalnika je previsoka.
•	 Termostat hladilnika je nastavljen na zelo visoko stopnjo. >>> Nastavitev 

temperature v predelu hladilnika vpliva na temperaturo predela zamrzovalnika. 
Spremenite temperaturo hladilnika ali zamrzovalnika in počakajte, da ustrezni 
predeli dosežejo nastavljeno temperaturno raven.

•	 Vrata so se pogosto odpirala ali bila odprta daljše obdobje. >>> Ne odpirajte 
vrat prepogosto.

•	 Vrata so lahko samo priprta. >>> Popolnoma zaprite vrata.
•	 Naprava je lahko bila pred kratkim priključena na električno omrežje ali pa se 

novo živilo nahaja v notranjosti. >>> To je normalno. Naprava bo zahtevala več 
časa, da doseže nastavljeno temperaturo, če je bila pred kratkim priključena na 
električno omrežje ali pa se nahaja v notranjosti novo živilo. 

•	 Velike količine tople hrane so bili morda pred kratkim dane v napravo. >>> Ne 
postavljajte tople hrane v napravo.

Tresenje ali hrup.
•	 Tla niso ravna ali gladka. >>> Če se naprava trese, ko jo počasi premikate, 

prilagodite nogice za uravnoteženje naprave. Prav tako poskrbite, da so tla 
dovolj trdna, da nosijo napravo.

•	 Vsi predmeti, ki so dani na napravo lahko povzročijo hrup. >>> Odstranite vse 
predmete, ki so postavljeni na napravo.

Naprava proizvaja hrup pretoka tekočine, pršenja ipd.
•	 Principi delovanja naprave vključujejo tokove tekočin in plinov. >>> To je 

normalno in ne gre za okvaro.
Sliši se zvok podoben vetriču, ki prihaja iz naprave.
•	 Naprava uporablja ventilator za postopek hlajenja. To je normalno in ne gre za 

okvaro.
Nabira se kondenzacija na notranjih stenah naprave.
•	 Vroče ali vlažno vreme bo povečalo nabiranje ledu in kondenzacije. To je 

normalno in ne gre za okvaro.
•	 Vrata so se pogosto odprla ali bila odprta daljše obdobje. >>> Ne odpirajte vrat 

prepogosto; če so odprta, zaprite vrata.
•	 Vrata so lahko samo priprta. >>> Popolnoma zaprite vrata.
Nabira se kondenzacija na zunanjih stenah naprave ali med vrati.

Hladilnik teče prepogosto ali predolgo.
•	 Nova naprava je lahko večja od prejšnje. Večje naprave bodo delovale več 

časa.
•	 Sobna temperatura je lahko visoka. >>> Naprava običajno deluje več časa pri 

visoki sobni temperaturi.
•	 Naprava je lahko bila pred kratkim priključena na električno omrežje ali pa 

se novo živilo nahaja v notranjosti.  >>> Naprava bo zahtevala več časa, 
da doseže nastavljeno temperaturo, če je bila pred kratkim priključena na 
električno omrežje ali pa se nahaja v notranjosti novo živilo. To je normalno.

•	 Velike količine tople hrane so bili morda pred kratkim dane v napravo. >>> Ne 
postavljajte tople hrane v napravo.

•	 Vrata so se pogosto odprla ali bila odprta daljše obdobje. >>> Topel zrak, 
ki se giblje znotraj povzroči, da naprava več časa deluje. Ne odpirajte vrat 
prepogosto.

•	 Vrata zamrzovalne skrinje ali hladilnika so lahko samo priprta. >>> Preverite, 
če so vrata popolnoma zaprta.

•	 Naprava je nastavljena na prenizko temperaturo. >>> Nastavite temperaturo na 
višjo stopnjo in počakajte, da naprava doseže nastavljeno temperaturo.

•	 Podložka vrat hladilnika ali zamrzovalnika je morda umazana, obrabljena, 
počena ali ni pravilno vstavljena. >>> Očistite jih ali zamenjajte podložko. 
Poškodovana oz. raztrgana podložka vrat bo povzročila, da naprava deluje več 
časa, da ohrani trenutno temperaturo.

Temperatura zamrzovalnika je zelo nizka, vendar je temperatura hladilnika 
primerna.
•	 Termostat zamrzovalnika je nastavljen na zelo nizko temperaturo. >>> 

Nastavite temperaturo predela zamrzovalnika na višjo stopnjo in še enkrat 
preverite.

Temperatura hladilnika je zelo nizka, vendar je temperatura zamrzovalnika 
primerna.
•	 Termostat hladilnika je nastavljen na zelo nizko temperaturo. >>> Nastavite 

temperaturo predela hladilnika na višjo stopnjo in še enkrat preverite.
Živilski izdelki hranjeni v predalih hladilnika so zamrznjeni.



20 / 22  SL Hladilnik/Navodila za uporabo

Odpravljanje motenj

•	 Prostor je lahko vlažen, kar je povsem normalno v vlažnem vremenu. >>> 
Kondenzacija se bo umaknila, ko se vlažnost zmanjša. 

Notranjost ima neprijetne vonjave.
•	 Naprava se ne čisti redno. >>> Redno čistite notranjost z uporabo gobice, tople 

vode in vode s sodo.
•	 Nekatere posodice in embalažni materiali lahko povzročijo neprijeten vonj.  >>> 

Uporabite posodice in embalažne materiale brez neprijetnega vonja.
•	 Živila so se hranila v nezaprtih posodah. >>> Hranite živila v zaprtih posodah. 

Mikroorganizmi se lahko širijo iz nezaprte hrane in povzročijo vonjave.
•	 Odstranite vsa pretekla ali pokvarjena živila iz naprave.
Vrata se ne zapirajo.
•	 Embalaža živil lahko ovira vrata. >>> Premaknite vse predmete, ki ovirajo 

vrata.
•	 Naprava ne stoji v popolnem pokončnem položaju glede na tla. >>> Prilagodite 

nogice za uravnoteženje naprave.
•	 Tla niso ravna ali gladka. >>> Poskrbite, da so tla v ravnini in dovolj trdna, da 

nosijo napravo.
Posoda za zelenjavo se je zataknila.
•	 Živilski izdelki so lahko v stiku z zgornjim delom predala. >>> Premestite kose 

hrane v predalu.

A
OPOZORILO: Če težave ne odpravite po sledenju navodilom v tem 
poglavju, se obrnite na prodajalca ali pooblaščeni servis. Ne poskušajte 
sami popraviti naprave.


