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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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To poglavje vsebuje navodila za varno 
uporabo, potrebna za preprečitev 
nevarnosti poškodb in materialne škode. 
Neupoštevanje teh navodil bo izničila vse 
vrste garancije izdelka.
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.

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.

•	 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).

1 Varnost in okoljska navodila
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•	 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. 

•	 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.
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1.1.2 Pri modelih z vodno fontano
•	 Tlak vstopne hladne vode ne sme 

presegati 620 kPa (90 psi). Če tlak 
vstopne vode presega 550 kPa (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.

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.

•	 Originalne nadomestne dele 
zagotavljamo 10 let po datumu 
nakupa.

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.

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.



6 /33 SL Hladilnik

*5

*6

*3
4

7

8

10*11 *12

13

*14
*

15

16

17

18

19

9

*1*2

1. Police vrat predela hladilnika
2. Prikazovalnik
3. Posoda za polnjenje in razprševanje
4. Prostor za jajca
5. Posoda za natakanje vode
6. Krožni prostor za skladiščenje
7. Predali predelka zamrzovalnika
8. Predal ledomata
9. Ledomat
10. Prostor svežine

11. Posoda za vodo
12. Prostor svežine
13. Predel za ohlajanje
14. Polica za steklenice
15. Filtre za vonjave
16. Steklene police predela hladilnika
17. Ventilator
18. Steklene police predela hladilnika
19. Predel za zamrzovanje

*možnosti izvedbe

2   Vaš aparat

C *opcija: številke v tem priročniku so podane kot primer in se morda ne ujemajo natančno z izdelkom. 
Če ustrezni deli niso na voljo za izdelek, ki ste ga kupili, velja slika za druge modele.
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3 Namestitev
Vedno naj izvajajo postopke namestitve in popravil 
pooblaščeni servisni zastopnik. Proizvajalec ne 
odgovarja za škodo kot posledico postopkov, ki jih 
izvajajo nepooblaščene osebe.
Za namestitev izdelka se obrnite na najbližjega 
pooblaščenega servisnega zastopnika. Da 
bo izdelek pripravljen za uporabo, preverite 
ustreznost inštalacije za električno energijo, preden 
pokličete pooblaščenega servisnega zastopnika. 
Če ni ustrezna, se obrnite na usposobljenega 
elektroinštalaterja, da izvede vse potrebne ukrepe.

C
Priprava lokacije in električne napeljave 
na mestu vgradnje, je v pristojnosti 
naročnika.

B
Izdelek ne sme biti priključen na 
električno omrežje med samo 
namestitvijo. V nasprotnem primeru 
obstaja nevarnost smrti ali resnih 
poškodb!

B
OPOZORILO: Namestitev in električne 
povezave izdelka mora opraviti 
pooblaščeni servisni zastopnik. 
Proizvajalec ne odgovarja za škodo 
kot posledico postopkov, ki jih izvajajo 
nepooblaščene osebe.

A
OPOZORILO: Pred namestitvijo 
vizualno preverite, če na izdelku ni 
nobene napake. Če je tako, ne bo 
nameščen.

C
Poškodovani izdelki so tveganje za vašo 
varnost. Poskrbite, da napajalni kabel 
ne stisnete ali prelomite, medtem ko 
premikate izdelek na njegovo mesto po 
postopkih za namestitev in čiščenje.

3.1. Primerno mesto namestitve

A
OPOZORILO: Če so vrata v prostoru, kjer 
bo izdelek postavljen, premajhna za prenos 
izdelka, potem morate odstraniti vrata 
izdelka in ga obrniti na stran, da pridete 
skozi.

•	 Izberite	mesto,	kjer	boste	udobno	uporabljali	
izdelek.

•	Izdelek	namestite	vsaj	30	cm	stran	od	virov	
toplote, kot so kuhalniki, pečic, grelnih jeder 
in peč ter vsaj 5 cm oddaljeno od električne 
pečice. Izdelek ne sme biti izpostavljen 

neposredni sončni svetlobi in se nameščati v 
vlažnih prostorih.

•	Okoli	vašega	izdelka	morate	zagotoviti	ustrezno	
prezračevanje, da bi dosegli učinkovito delovanje. 
Če izdelek nameščate v vdolbino stene, bodite 
pozorni, da pustite vsaj 5 cm razdalje do stropa in 
stranskih sten.

•	Ne	postavljajte	izdelka	na	materiale,	kot	so	
predpražniki in preproge.

•	Izdelek	postavite	na	ravno	površino	tal,	da	
preprečite tresenje.

•	Ne	nameščajte	izdelek	v	prostorih,	kjer	
temperatura pade pod 10 °C.

C
Če sta dva hladilnika nameščena drug ob 
drugega, bi morala biti razdalja med njima 
najmanj 8 cm. Sicer lahko sosedne stene 
postanejo vlažne.

3.2. Namestitev plastičnih zagozd
Plastične zagozde se uporabljajo za ustvarjanje 
razdalje za namen kroženja zraka med izdelkom 
in zadnjo steno. Namestite 2 plastične zagozde na 
zadnji pokrov za prezračevanje, kot je prikazano 
na sliki. Za namestitev zagozd, odstranite vijake 
na izdelku in uporabite vijake, ki so priložene v isti 
vrečki z zagozdami.

3.3. Električni priključek
Priključite izdelek na ozemljeno vtičnico zaščiteno 
z varovalko, ki ustreza vrednosti na tipski tablici. 
Naše podjetje ne odgovarja za morebitno škodo, ki 
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bi se pojavila, kadar se izdelek uporablja brez 
ozemljitve v skladu z lokalnimi predpisi.
•	Električni	priključek	mora	biti	v	skladu	z	

nacionalnimi predpisi.
•	Vtič	napajalnega	kabla	mora	biti	po	

namestitvi na dosegu roke.
•	Napetost	in	dovoljena	varovalka	ali	odklopnik	

zaščite so določeni v tipski tablici, ki je 
pritrjena na notranji strani izdelka. Če 
trenutna vrednost varovalke ali prekinjala v 
hiši ni v skladu z vrednostjo na tipski tablici, 
naj kvalificirani električar namesti ustrezno 
varovalko.

•	Navedena	napetost	mora	biti	enaka	vaši	
omrežni napetosti.

•	Ne	delajte	povezav	preko	podaljškov	ali	
razdelilcev.

B
OPOZORILO: Poškodovani kabel 
mora zamenjati pooblaščeni servisni 
zastopnik.

B
OPOZORILO: Če na izdelku 
nastane okvara, ga ne smete 
uporabljati, dokler ga ne popravi 
pooblaščeni servisni zastopnik. 
Obstaja nevarnost električnega 
udara!

3.4. Prilagajanje nogice
Če je izdelek neuravnotežen po namestitvi, 
nastavite nogice. Pomoč nekoga, ki izdelek 
nekoliko dvigne, bo olajšalo ta postopek.

B
OPOZORILO: Najprej odklopite 
izdelek. Izdelek ne sme biti 
priključen na električno omrežje 
med prilagajanjem nogic. Obstaja 
nevarnost električnega udara!

Obrnite sprednji nogici za uravnoteženje 
izdelka. Stran, kjer se nahaja nogica, se zniža, 
ko jo obrnete v smeri puščice in dvignete, ko jo 
zavrtite v nasprotni smeri.

3.5. Osvetlitvena lučka
Ne poskušajte sami popravljati, ampak pokličite 

pooblaščenega servisnega zastopnika, če se 
osvetlitvene lučke ne prižgejo ali pa so v okvari.
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.

3.6. Opozorilo za odprta vrata 

(Ta funkcija je opcijska)
Zvočni opozorilni signal se bo pojavil, ko bodo 
vrata vašega izdelka ostala odprta za 1 minuto.
To opozorilo se bo izklopilo, ko se bodo vrata 
zaprla ali boste pritisnili katero koli od tipk na 
zaslonu (če obstajajo).

3.7. Prevoz izdelka
1. Izklopite izdelek, preden ga premeščate.
2. Očistite notranjost izdelka, kot je priporočeno 

pod točko “Vzdrževanje in čiščenje”.
3. Pred pod ponovnim pakiranjem izdelka 

zavarujte police, dodatke, predele svežine,... v 
njem z lepilnim trakom.

C
Embalaža mora biti zvezana z debelimi 
trakovi ali močnimi vrvmi, in pri prevozu 
je treba upoštevati pravila natisnjeni na 
embalaži.

C Originalna embalaža in penaste snovi 
hranite za prihodnje prevoze.

A
Embalažni materiali so nevarni za 
otroke. Embalažo hranite na varnem 
mestu, proč od dosega otrok.
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4.1. Stvari, ki jih je treba storiti za 
varčevanje z energijo

A
Priključitev naprave na elektronski sistem 
za varčevanje z energijo je tvegano, saj 
lahko poškoduje napravo.

•	 Ne pustite vrata vašega izdelka odprta za dolgo 
časa.

•	 Ne vstavljajte tople hrane ali pijače v vaš izdelek.
•	 Ne preobremenite izdelka. Hladilna moč bo 

padla, ko je ovirano kroženje zraka v notranjosti 
izdelka.

•	 Ne nameščajte izdelka na mestih, ki so 
izpostavljene neposredni sončni svetlobi. Izdelek 
namestite vsaj 30 cm stran od virov toplote, kot 
so kuhalniki, pečic, grelnih jeder in peč ter vsaj 5 
cm oddaljeno od električne pečice.

•	 Shranite hrano v izdelku v zaprtih posodah.
•	 Vstavite lahko maksimalno količino hrane v 

predel zamrzovalnika z odstranitvijo predala 
police prostora zamrzovalnika. Deklarirana 
vrednost porabe energije izdelka je bila določena 
ob odstranjenem predalu police zamrzovalnika 
in z največjo napolnjeno količino hrane. Tu ni 
nobenega tveganja uporabe police ali predala 
primernega za obliko in velikosti živil, ki jih je 
treba zamrzniti.

•	 Tajanje zamrznjenih živil v predelu hladilniku 
bo tako zagotavljalo varčevanje z energijo in 
ohranjanje kakovosti hrane.

C
Temperatura okolja v prostoru, kjer ste 
namestili izdelek bi morala biti vsaj -5 °C. 
Delovanje vašega izdelka pod hladnejšimi 
pogoji ni priporočljivo.

C Notranjost vašega izdelka morate očistiti.

C
Če bosta dva hladilnika nameščena drug 
ob drugega, mora biti razdalja med njima 
najmanj 4 cm.

4.2. Priporočila za predel hladilnika
•	 Ne dovolite, da se hrana dotika temperaturnega 

senzorja v prostoru hladilnika. Da bi omogočili 
predelu hladilnika ohraniti njegovo idealno 
temperaturo skladiščenja, hrana ne sme ovirati 
senzorja.

•	 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.

•	 Ne vstavljajte tople hrane ali pijač v vaš izdelek.

4 Priprava

4.3. Prva uporaba
Pred začetkom uporabe izdelka preverite, da 
so izvedene vse priprave v skladu z navodili v 
razdelkih “Pomembna navodila za varnost in 
okolje” in “Namestitev”.
•	 Očistite notranjost izdelka, kot je priporočeno 

pod točko “Vzdrževanje in čiščenje”. Preverite, 
da se znotraj posuši, preden ga uporabljate.

•	 Napravo priključite v ozemljeno stensko 
vtičnico. Ko se odprejo vrata, se bo notranja 
osvetlitev vklopila.

•	 Vklopite izdelek, ne da bi vstavili kakršno koli 
hrano naslednjih 6 ur in ne odpirajte vrata, če 
ni nujno potrebno.

C
Zaslišali boste zvok, ko se kompresor 
zažene. Tekočine in plini zaprti v hladilnem 
sistemu lahko povzročajo hrup, čeprav 
kompresor ne deluje, kar je povsem 
normalno.

C
Sprednji robovi izdelka so lahko topli. To 
je normalno. Te površine so zasnovane 
tako, da so tople in se tako prepreči 
kondenzacija.

C
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.
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5 Uporaba aparata
5.1. Ploščad s kazalniki
Prikazovalne ploščadi se lahko razlikujejo glede na model izdelka.
Avdio - vizualne funkcije na prikazni plošči vam pomagajo pri uporabi vašega izdelka.

457 6

8

9

1 2 3

1. Pokazatelj predela hladilnika
2. Pokazatelj stanja napake
3. Pokazatelj temperature
4. Tipka za funkcijo počitnice
5. Tipka nastavitve temperature
6. Tipka za izbiro predela
7. Pokazatelj predelka zamrzovalnika
8. Pokazatelj za varčno obratovanje
9. Pokazatelj za funkcijo počitnice

*možnosti izvedbe

C
*Možnosti izvedbe: Številke v tem priročniku so podane kot primer in se morda ne ujemajo 
natančno z izdelkom. Če ustrezni deli niso na voljo za izdelek, ki ste ga kupili, velja slika za druge 
modele.
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Uporaba aparata

6. Tipka za izbiro predela
Tipka za izbiro: Pritisnite tipko za izbiro predelka za 
preklop med predelom hladilnika in zamrzovalnika. 

7. Pokazatelj predelka zamrzovalnika
Lučka predela hladilnika je prižgana, medtem ko 
se temperatura v predelu zamrzovalnika nastavlja. 

8. Pokazatelj za varčno obratovanje
Kaže, da hladilnik deluje v načinu varčevanja z 
energijo. Ta zaslon se aktivira, če temperaturo 
zamrzovalnika nastavite na -18 °C.

9. Pokazatelj za funkcijo počitnice
Kaže, da je vklopljen način počitnice.

1. Pokazatelj predela hladilnika
Lučka predela hladilnika je prižgana, medtem ko 
se temperatura v predelu hladilnika nastavljena. 

2. Pokazatelj stanja napake
Ta pokazatelj se aktivira v primeru napake 
senzorja ali če vaš hladilnik ne hladi dovolj. 
Ko je ta kazalnik vklopljen, se prikaže "E" na 
pokazatelju temperature predela zamrzovalnika in 
na pokazatelju temperature predela hladilnika se 
prikažejo številke, kot npr. "1, 2, 3...". Te številke 
na pokazatelju obvestijo servisno osebje o napaki.

3. Pokazatelj temperature
Kaže temperaturo prostora zamrzovalnika in 
hladilnika. 

4. Tipka za funkcijo počitnice
Pritisnite za 3 sekunde na tipko dopusta, da 
vklopite to funkcijo. Ko je aktivirana funkcija 
počitnice, se prikaže na pokazatelju temperature 
prostora hladilnika "-" in v prostoru hladilnik se ne 
izvaja aktivno hlajenje.
Ni pa primerno za ohranjanje hrane v prostoru 
hladilnika, ko je vklopljena ta funkcija. Drugi 
predeli se še naprej ohlajajo na njihovo nastavljeno 
temperaturo.
Če želite preklic te funkcije znova pritisnite tipko za 
počitnice.

5. Tipka nastavitve temperature
Spremeni temperaturo ustreznega predelka med 
-24 °C... -18 °C in 8 °C... po stopnji 1 °C.
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Uporaba aparata

C
*Možnosti izvedbe: Številke v tem priročniku so podane kot primer in se morda ne ujemajo 
natančno z izdelkom. Če ustrezni deli niso na voljo za izdelek, ki ste ga kupili, velja slika za druge 
modele.

1. Tipka nastavitve temperature predela hladilnika
2. Tipka tipka za zaklepanje
3. Tipka nastavitve temperature predela zamrzovalnika
4. Pokazatelj stanja napake
5. Pokazatelj zaklepanja
6. Pokazatelj funkcije Eko izjemno
7. Eko izjemno / Tipka počitnice
8. Pokazatelj za funkcijo počitnice

9. Pokazatelj izklopljenega ledomata   
(* pri nekaterih modelih)

10. Pokazatelj ekonomične uporabe
11. Pokazatelj za funkcijo hitro zamrzovanje
12. Tipka funkcije hitrega zmrzovanja / tipka za vklop in 

izklop funkcije ledomata
13. Pokazatelj temperature predelka zamrzovalnika
14. Funkcija hitro hlajenje
15. Pokazatelj temperature predela hladilnika
16. Pokazatelj za funkcijo hitro hlajenje

1

3

2

4

5

6

10

9*

8

7

11

12
13

15
14

16

*možnosti izvedbe
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1. Tipka nastavitve temperature predela 
hladilnika 
Pritisnite to tipko za nastavitev temperature 
predala hladilnika na 8, 7,6, 5,4,3, 2 oz. 8. 
Pritisnite to tipko za nastavitev želene vrednosti 
temperature prostora hladilnika.

2. Tipka tipka za zaklepanje
Pritisk in držanje te tipke 3 sekunde vključi 
funkcijo za zaklepanje ključavnice in pokazatelj 
ključavnice se bo prižgal. Ponovni pritisk in 
držanje te tipka za 3 sekunde izključi funkcijo 
za zaklepanje ključavnice. 

3. Tipka nastavitve temperature predela 
zamrzovalnika
Pritisnite to tipko za nastavitev temperature 
predala zamrzovalnika na -18, -19, -20, -21, 
-22, -23, -24,... oz. -18. Pritisnite to tipko 
za nastavitev želene vrednosti temperature 
prostora zamrzovalnika.

4. Pokazatelj stanja napake
Ta pokazatelj se aktivira v primeru napake 
senzorja ali če vaš izdelek ne hladi dovolj.
Ko je ta kazalnik vklopljen, se prikaže "E" na 
pokazatelju temperature predela zamrzovalnika 
in na pokazatelju temperature predela 
hladilnika se prikažejo številke, kot npr. 
"1,2,3...". Te številke na pokazatelju obvestijo 
servisno osebje o napaki.

C
Ko postavite toplo hrano v zamrzovalnik 
ali če pustite vrata za dalj časa odprta, 
se lahko prikaže za nekaj časa klicaj. 
To ni napaka; to opozorilo izgine, ko se 
hrana ohladi.

5. Pokazatelj zaklepanja
Uporabite to funkcijo, če želite preprečiti 
spreminjanje nastavitev temperature izdelka. 
Za vključitev pritisnite in držite tipko za 
nastavitev temperature predela hladilnika in 

tipko za nastavitev temperature zamrzovalnika 
hkrati za 3 sekunde.

6. Pokazatelj funkcije Eko izjemno
Kaže, da je funkcija Eko izjemno vključena. 
Če je ta funkcija vključena, bo vaš izdelek 
samodejno zaznal obdobja najmanjše uporabe 
in takrat bo izvedeno energijsko učinkovito 
hlajenje.

C
Pokazatelj ekonomičnosti bo vključen 
takrat, ko se bo izvajalo energetsko 
učinkovito hlajenje. 

C Pritisnite na ustrezno tipko, da 
onemogočite funkcijo.

7. Eko izjemno / tipka počitnice
S kratkim pritiskom na to tipko se aktivira 
funkcijo Eko izjemno. Pritisk in držanje te tipke 
za 3 sekunde vključi funkcijo za počitnice. 
Ponovni pritisk na to tipko bo izklopilo izbrano 
funkcijo. 

8. Pokazatelj za funkcijo počitnice
Označuje, da je funkcija počitnice vključena. 
Ko je ta funkcija vključena, se pokaže "- -" na 
pokazatelju temperature predelka hladilnika in 
hlajenje se ne bo izvajalo v prostoru hladilnika. 
Druge predelki bodo hlajeni v skladu s 
temperaturo, ki je zanje nastavljena.

C Pritisnite na ustrezno tipko, da 
onemogočite funkcijo.

9. Pokazatelj izklopa ledomata
Kaže, ali je ledomat vklopljen ali izklopljen. Če 
je vklopljen, potem ledomat ne deluje. Če želite 
ponovno obratovanje za ledomata pritisnite in 
držite tipko vklopa - izklopa za 3 sekunde.
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C
Pretok vode iz posode z vodo se bo 
ustavil, ko je izbrana ta funkcija. Vendar 
pa je možno predhodno narejen led 
vzeti iz ledomata.

10. Pokazatelj ekonomične uporabe
Pokaže, da izdelek deluje v energetsko 
učinkovitem obratovanju. Ta pokazatelj bo 
vključen, če bo temperatura zamrzovalnika 
nastavljena na -18 ali pa se bo izvajalo 
energetsko učinkovito hlajenje zaradi 
funkcije Eko izjemmno.

C
Pokazatelj gospodarske uporabe se izključi, 
ko je izbrana funkcija za hitro hlajenje ali 
hitro zamrzovanje. 

11. Pokazatelj za funkcijo hitro 
zamrzovanje
Utripa v animiranem slogu, kar prikazuje, da 
je funkcija hitrega zamrzovanja omogočena. 

12. Tipka funkcije hitrega zmrzovanja / 
ledomat tipka za vklop in izklop
Pritisk na to tipko vključi ali izključi funkcijo 
hitrega zamrzovanja. Ko aktivirate to 
funkcijo, bo predel zamrzovalnika ohlajen na 
temperaturo pod nastavljeno vrednostjo.
Za vklop in izklop ledomata, jo pritisnite in 
držite 3 sekunde.

C
Uporabite funkcijo hitrega 
zamrzovanja, ko želite hitro 
zamrzniti hrano, ki ste jo postavili 
v prostor hladilnika. Če želite 
zamrzniti velike količine sveže 
hrane, vključite to funkcijo preden 
daste hrano v izdelek.

C
Če ga ne prekličete, se bo hitro 
zamrzovanje samodejno preklicalo 
po 4 urah ali ko predelek hladilnika 
doseže želeno temperaturo.

C Ta funkcija se ne bo samodejno 
vključila po izpadu električnega 
napajanja.

13. Pokazatelj temperature predelka 
zamrzovalnika
Prikazuje nastavljeno temperaturo za predel 
zamrzovalnika.

14. Funkcija hitro hlajenje
Tipka ima dve funkciji. Če želite vključiti ali izključiti 
funkcijo hitrega ohlajanja, na kratko pritisnite na 
tipko.
Pokazatelj hitrega hlajenja se bo izklopil in izdelek 
se bo vrnil na svoje običajne nastavitve.

C
Uporabite funkcijo hitrega hlajenja, 
ko želite hitro ohladiti hrano, ki ste jo 
postavili v prostor hladilnika. Če želite 
ohladiti velike količine sveže hrane, 
vključite to funkcijo preden daste hrano 
v izdelek.

C
Če je ne prekličete, se bo hitro hlajenje 
samodejno preklicalo po 4 urah ali 
ko predelek hladilnika doseže želeno 
temperaturo. 

C
Če večkrat pritisnete tipko hitro hlajenje 
s kratkimi časovnimi intervali, se bo 
vklopila zaščita elektronskega vezja in 
kompresor se ne bo takoj zagnal.

C
Ta funkcija se ne bo samodejno 
vključila po izpadu električnega 
napajanja.

15. Pokazatelj temperature predela hladilnika
Prikazuje nastavljeno temperaturo za predel 
hladilnika.

16. Pokazatelj za funkcijo hitro hlajenje
Utripa v animiranem slogu, kar prikazuje, da je 
funkcija hitrega hlajenja omogočena. 
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5.2. Dvojni hladilni sistem
Vaš izdelek je opremljen z dvema ločenima 
hladilnima sistema za hlajenje predela za 
shranjevanje sveže hrane in zamrzovalnika. 
Tako se zrak in vonj iz predela sveže hrane in 
zamrznjene hrane ne mešata. Zaradi teh dveh 
ločenih hladilnih sistemov, je hitrost hlajenja 
precej višja kot pri drugih hladilnikih. Prav tako 
je na voljo dodatno varčevanje z energijo, saj se 
odtajanje izvede posamično.

5.3. Zamrzovanje sveže hrane
•	 Postavite zavito ali pokrito hrano v izdelek.
•	 Vroča hrana se mora ohladiti na sobno 

temperaturo preden jo vstavljate v izdelek.
•	 Hrana, ki jo želite zamrzniti mora biti sveža 

in dobre kakovosti.
•	 Razdelite hrano v obroke glede na dnevne 

obroke ali na osnovi potreb porabe vaše 
družine.

•	 Pakiranje hrane na nepredušni način bo 
preprečilo izsušitev, četudi bo shranjena le 
za kratek čas.

•	 Materiali, ki se uporabljajo za pakiranje, 
morajo biti odporni na raztrganje in na 
mraz, vlago, vonj, olja in kisline in morajo 
biti tudi neprepustni. Poleg tega se morajo 
dati dobro zapreti in biti narejeni iz lahko 
uporabljenih materialov, ki so primerni za 
globoke zamrzovalnike. 

•	 Zamrznjeno hrano morate takoj uporabiti, ko 
se odtali in se je ne bi smelo nikoli ponovno 
zamrzniti.

•	 Ne zamrzujte prevelike količine hrane 
naenkrat. Kakovost živila se najbolje ohrani, 
ko je zamrznjena vseskozi do jedra kakor 
hitro je mogoče. 

•	 Vstavljanje tople hrane v zamrzovalnik 
povzroči, da hladilni sistem neprekinjeno 
deluje, dokler se hrana ne zmrzne.

•	 Bodite posebej pozorni, da ne pomešate že 
zamrznjene in sveže hrane.

•	 Če ima izdelek funkcijo hitrega zamrzovanja, 
vključite hitro zamrzovanje, če želite hrano 
zamrzniti.

Nastavitev 
predela 
zamrzovalnika

Nastavitev 
predela 
hladilnika

Opombe

-18°C 4°C To so normalne priporočene nastavitve.

-20, -24 ali -24 °C 4°C Te nastavitve se priporočajo, kadar je temperatura okolice nad 30 
°C.

Hitro zamrzovanje 4°C Uporabite, ko želite zamrzniti svojo hrano v kratkem času. Vaš 
izdelek se bo vrnil v predhodni način, ko se postopek zaključi.

-18 °C ali hladneje 2°C
Uporabite te nastavitve, če menite, da predel vašega hladilnik 

ni dovolj hladen zaradi vročih pogojev okolja ali pogostega 
odpiranja in zapiranja vrat.

-18 °C ali hladneje Hitro hlajenje
Uporabite to funkcijo, ko vstavite preveč v predel hladilnika ali 

ko morate hitro ohladiti svojo hrano. Priporočljivo je, da vključite 
funkcijo hitrega hlajenja 4 - 8 ur preden hrano vstavite.
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5.4. Priporočila za ohranjanje 
zamrznjene hrane
•	Zamrznjeno	hrano,	ki	ste	jo	kupili,	morate	
shraniti v skladu z navodili proizvajalca 
zamrznjene hrane za shranjevanje v predelu 
zamrznjene hrane.
Upoštevajte spodnje nasvete, da zagotovite 
ohranitev dosežene visoke kakovosti zamrznjene 
hrane proizvajalca in trgovca s hrano:
1. Čim hitreje po nakupu vstavite pakete v 
zamrzovalnik.
2. Poskrbite, da je vsebina označena in datirana.
3. Ne presegajte datumov "Uporabiti 
do","Kakovostno do" označenih na embalaži.

5.5. Umestitev hrane

Police predela 
zamrzovalnika 

Različni zamrznjeni izdelki, 
kot so meso, ribe, 
sladoled, zelenjava itd.

Prostor za jajca Jajca

Police predela 
hladilnika

Hrana v kozicah, pokritih 
ploščah in zaprtih 
posodah

Police vrat predela 
hladilnika

Mala in pakirana hrana 
in pijača (kot je mleko, 
sadni sok, pivo itd.)

Prostor svežine Zelenjava in sadje

Predel za svežino
Delikatesnih izdelki (sir, 

maslo, salame in 
podobno)

5.6. Podatki o globokem 
zamrzovanju
Hrana mora biti zamrznjena čim hitreje, ko se 
vstavi v hladilnik izdelka, da bi jo ohranili v dobri 
kakovosti. 

Hrano je možno za dalj časa ohraniti le pri -18 
°C ali nižji temperaturi.
Svežino hrane lahko ohranite za več 
mesecev (pri -18 °C ali nižjih temperaturah v 
zamrzovalniku).
Razdelite hrano v obroke glede na dnevne 
obroke ali na osnovi potreb porabe vaše 
družine.
Pakiranje hrane na nepredušni način bo 
preprečilo izsušitev, četudi bo shranjena le za 
kratek čas.
Materiali, ki so potrebni za pakiranje:
•	lepilni	trak	odporen	na	hladnost
•	samolepilna	etiketa
•	gumice
•	pisalo
Materiali, ki se uporabljajo za pakiranje živil, 
morajo biti odporni na raztrganje in na mraz, 
vlago, vonjave, olja in kisline.
Živila, ki se jih zamrzuje, ne bi smela priti v stik 
s predhodno zamrznjeno hrano, da bi preprečili 
delno odtajanje.
Zamrznjeno hrano morate takoj uporabiti, ko 
se odtali in se je ne bi smelo nikoli ponovno 
zamrzniti.
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5.7. Izdelovalec ledu
*možnosti izvedbe
Ledomat vam omogoča, da enostavno 
proizvedete led v izdelku.
Uporaba ledomata
1. Odstranite posodo za vodo iz prostora 
hladilnika.
2. Napolnite z vodo posodo za vodo.
3. Zamenjava posode za vodo V predelu ledomata, 
ki se nahaja v zamrzovalniku, bodo prve ledene 
kocke pripravljene v približno štirih urah.

C
Kadar je posoda za vodo v celoti 
napolnjena, boste lahko dobiti približno 
60-70 ledenih kock.

C Vodo v posodi morate zamenjati vsake 
2-3 tedne.

5.8. Ledomat
*možnosti izvedbe
Ledomat vam omogoča, da enostavno 
proizvedete led v izdelku.

Uporaba ledomata
1. Ledomat previdno izvlecite ven.
2. Napolnite ledomat z vodo.
3. Vstavite ledomat na svoje mesto. Približno 
dve uri kasneje, je led pripravljen.
4. Če želite pridobiti led, zavrtite gumb na 
posodi ledu za 90˚ stopinj v smeri urinega 
kazalca. Ledene kocke v posodi bodo padle dol 
v posodo za shranjevanje ledu.
5. Ven lahko vzamete posodo za shranjevanje 
ledu in razdelite ledene kocke.

C Ne odstranjujte ledomata iz sedeža, da 
bi si pridobili led.

C
Če želite, lahko shranjujete ledene 
kocke v posodi za shranjevanje 
ledu. Posoda za shranjevanje ledu je 
namenjena za kopičenje ledenih kock. 
Vanjo ne dajajte vode. V nasprotnem 
primeru se bo zlomila.
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5.9. Posoda za led

*možnosti izvedbe
Ledomat vam omogoča, da enostavno 
proizvedete led v izdelku.

Uporaba vsebnika ledu
1. Odstranite posodo za led iz predela 
zamrzovalnika.
2. Napolnite posodo za led z vodo.
3. Vstavite posodo za led v predel 
zamrzovalnika. Približno dve uri kasneje, je led 
pripravljen.
4. Odstranite posodo za led iz zamrzovalnika 
in jo nad servirnim pladnjem ukrivite. Ledene 
kocke boste zlahka padle na servirno pladenj.

5.10. Modra svetloba
*možnosti izvedbe
Prostorji svežine izdelka so osvetljeni z modro 
svetlobo. Hrana shranjena v prostoru svežine 
nadaljuje s fotosintezo z učinkom valovne 
dolžine modre svetlobe in s tem ohranja svojo 
svežino in povečuje vsebnosti vitamina.

5.11. Prostor za jajca
Vsebnik jajc lahko namestite na želena vrata 
ali telo police. Če se bo namestil na telo polic, 
potem priporočamo spodnje hladnejše police.

A Držalo jajc nikoli ne postavite v 
zamrzovalnik.

C Prepričajte se, da jajca niso v 
neposrednem stiku z drugimi živili.
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5.12.  Opis in čiščenje filtra z 
aktivnim ogljem
Filter vonjav preprečuje kopičenje neprijetnega 
vonja v vašem izdelku.
1. Pokrov, v katerem je nameščen filter vonjav, 

potegnite navzdol od sprednjega dela in ga 
odstranite, kot je prikazano na sliki.

2. Pustite filter za en dan na sončni svetlobi. 
Filter se bo v tem času očistil.

3. Namestite filter nazaj na svoje mesto.

C Filter vonjav morate očistiti enkrat na 
leto.

5.13.  Predel za prigrizek
Uporablja se za shranjevanje hrane, kot so 
ribe, rdečo meso, piščančje meso in mlečnih 
izdelkov, kot so sir, jogurt in mleko, ki jih je treba 
hraniti za nekaj stopinj hladneje kot v prostoru 
hladilnika.

C
Ni priporočljivo, da dajete sadje 
in zelenjavo v predel za prigrizke. 
Predvsem paradižniki, jajčevci, bučke, 
kumare in limone so občutljivi na mraz. 
Ne sme se jih shranjevati v predelu 
prigrizkov.

Notranji volumen vašega izdelka lahko povečate 
z odstranitvijo predela prigrizkov:
1. Izvlecite predal k sebi, dokler se ne ustavi 

pred zaporo.
2. Dvignite sprednji del in ga povlecite k sebi, da 

odstranite predel iz svojega sedeža.
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5.14.  Drsni prostor za skladiščenje

*možnosti izvedbe
Ta dodatna oprema je zasnovana za povečanje 
uporabnega volumna polic v vratih. To vam 
omogoča, da enostavno postavite visoke 
steklenice, kozarce in pločevinke na nižjo 
polico, zahvaljujoč njegovi sposobnosti, da ga 
premaknete levo ali desno.

3

1

2

4

5.15.  Krožni prostor za skladiščenje

*možnosti izvedbe
Vrteči prostor shranjevanja lahko premaknete 
v levo ali desno. Na ta način lahko visoke 
steklenice, kozarce ali škatle namesti na spodnji 
polici (slika 1). 
Do svoje hrane, ki ste jo vložili na polico, lahko 
pridete tako, da jo primete in zavrtite iz njenega 
desnega roba (sl. 2).
Ko jo želite naložiti ali odstraniti za čiščenje, jo 
obrnite za 90 stopinj, dvignite in potegnite proti 
sebi (sliki 3-4). 
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5.16.  Prostor svežine
Prostor svežine izdelka je zasnovan posebej, da 
ostane zelenjava sveža, ne da bi izgubila svojo 
vlago.
Za ta namen je okrepljeno kroženje ohlajenega 
zraka okoli prostorčka svežine. Odstranite police 
na vratih, ki v napoto preden odstranite prostorček 
svežine.
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5.17. Uporaba vodnega razpršilca

*možnosti izvedbe

C Normalno je, da je prvih nekaj kozarcev 
vode vzetih iz razpršilnika toplih.

C
Če se razpršilec vode ne uporablja dlje 
časa, zavrzite prvih nekaj kozarcev 
vode, da bi nato dobili svežo vodo.

1. Potisnite vzvod za razpršilnik vode s svojim 
kozarcem. Če uporabljate mehki plastični 
kozarec, bo potiskanje ročice z roko lažje.

2. Ko napolnite kozarec do želene ravni, spustite 
ročico.

5.18. Polnjenje posodice vodnega 
razpršilnika
Polnilna posodica vode se nahaja v notranjosti 
regala vrat.
1. Odprite pokrov posode.
2. Napolnite posodo s svežo pitno vodo.
3. Zaprite pokrov.

C
Posodice za vodo polnite le z vodo 
in ne s katero koli drugo tekočino, 
kot so sadni sokovi, gazirane pijače 
ali alkoholne pijače, ki niso primerne 
za uporabo v točaj vode. Točaj vode 
bo nepopravljivo poškodovano, če se 
uporabljajo te vrste tekočin.
Garancija ne velja za takšno uporabo. 
Nekatere kemične snovi in aditivi, 
vsebovani v teh vrstah pijač / tekočin 
lahko poškodujejo posodico za vodo.

C
Prosimo, upoštevajte, da je količina 
vode, ki teče iz razpršilnika odvisna od 
tega, kako daleč pritisnemo ročico. Ko 
se nivo vode v kozarcu dvigne, rahlo 
zmanjšajte količino pritiska na vzvod, 
da bi se izognili prelivanju. Če ste rahlo 
pritisnili ročico, bo voda le kapljala; to 
je povsem normalno in ni okvara.
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C Uporabljajte samo svežo pitno vodo.

C Prostornina posodice za vodo znaša 3 
litre; ne napolnite preveč.

5.19.  Čiščenje posode za vodo
1. Odstranite posode za polnjenje vode v 

notranjosti regala na vratih.
2. Odstranite regal vrat z držanjem na obeh 

straneh.
3. Primite posodo za vodo na obeh straneh in jo 

odstranite pod kotom 45 °C. 
4. Odstranite pokrov posode za vodo in jo 

očistite. 

C
Sestavni deli posode za vodo in točaja 
vode se ne smejo oprati v pomivalnem 
stroju. 
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5.20.  Odcejalnik
Voda, ki je kapljala pri uporabi vode točaja, se 
nabira v predalu razlitja.
Odstrani plastični filter, kot je prikazano na sliki.
S čisto in suho krpo odstranite vodo, ki se je 
nabrala.

5.21. Posoda za zelenjavo z 
uravnavanjem vlage

(izbirno)
Funkcija uravnavanja vlage ohranjate stopnje 
vlage zelenjave in sadja pod nadzorom in 
zagotovi hrano dlje časa svežo.
Listnato zelenjavo, kot je zelena solata, 
špinača in podobna zelenjava, ki je podvržena 
izgubi vlage, shranjujte v vodoravnem položaju 
v posodi za zelenjavo in ne na koreninah.
Ko nalagata zelenjavo, položite težjo in trdo 
zelenjavo na dno, lahko in mehko pa na 
vrh, pri tem pa upoštevajte specifične teže 
zelenjave.
Zelenjave ne pustite v posodi za zelenjavo v 
plastičnih vrečkah. Če jo pustite v plastičnih 
vrečkah, zelenjava hitreje zgnije. V situacijah, 
kjer ni dobro, da se različne vrste zelenjave 
stikajo med seboj, uporabite pakirni material, 
kot je papir, ki ima določeno poroznost v 
smislu higiene.
Sadja, ki ima proizvodnjo z visoko vsebnostjo 
etilena, kot so hruške, marelice, breskve in 
predvsem jabolka, v isto posodo za zelenjavo z 
drugo zelenjavo in sadjem. Etilen, ki prihaja iz 
tega sadja, lahko povzroči, da druga zelenjava 
in sadje hitreje dozori in zgnije.
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1. Kazalec nastavitve temperature predela zamr-
zovalnika

2. Funkcija za nastavitev temperature predela 
zamrzovalnika

3. Gumb funkcije hitrega zamrzovanja/gumb funk-
cije za vklop/izklop (3") ledomata

4. Kazalec funkcije hitrega zamrzovanja
5. Kazalec nastavitve temperature predela hladil-

nika
6. Gumb za nastavitev temperature predela hla-

dilnika
7. Gumb funkcije hitrega hlajenja
8. Varčna funkcija (posebej varčna uporaba)
9. Kazalec varčne uporabe (posebej varčna upo-

raba)
10. Funkcija za počitnice 

11. Kazalec funkcije za počitnice
12. Funkcija opozorila za izklop alarma
13. Kazalec varčevanja z energijo
14. Funkcija ključavnice
15. Kazalec za ključavnico
16.  Kazalec za izpad električnega toka/visoko tem-

peraturo/opozorilo na napako
17. Funkcija za izbiro hitrega hlajenja steklenic/hitre 

izdelave ledu (hitri hladilnik)
18. Kazalec za funkcijo hitrega hlajenja steklenic/

hitre izdelave ledu
19. Kazalec za hitro hlajenje steklenic (hitri hladilnik)
20. Kazalec za hitro hlajenje
21. Kazalec za hitro izdelavo ledu
*izbirno

C
*Možnosti izvedbe: Številke v tem priročniku so podane kot primer in se morda ne ujemajo 
natančno z izdelkom. Če ustrezni deli niso na voljo za izdelek, ki ste ga kupili, velja slika za druge 
modele.
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1. Kazalec temperature predela zamrzoval-
nika
Prikazuje nastavljeno temperaturo predela 
zamrzovalnika.

2. Funkcija za nastavitev temperature prede-
la zamrzovalnika 
Omogoča nastavitev temperature predela 
zamrzovalnika. Temperature zamrzovalnega 
dela nastavite na -18, -19, -20, -21, -22, -23 
in -24, če pritisnete gumb zaporedoma.

3. Gumb funkcije hitrega zamrzovanja/gumb 
funkcije za vklop/izklop (3")

ledomata

 Kazalec funkcije za hitro zamrzovanje zasveti, ko je 
funkcija vklopljena. Za preklic funkcije ponovno pri-
tisnite gumb za hitro zamrzovanje. Kazalec hitre-
ga zamrzovanja bo ugasnil in preklopil na običajne 
nastavitve. Če funkcije hitrega zamrzovanja ne 
prekličete, se bo po 4 urah ali ko predel zamrzoval-
nika doseže želeno temperaturo samodejno izklopi-
la. Če želite zamrzniti velike količine svežih živil, pri-
tisnite gumb za hitro zamrzovanje preden jih pos-
tavite v predel zamrzovalnika. Če gumb za hitro 
zamrzovanje pritisnete večkrat zaporedoma v krat-
kih intervalih, se vklopi zaščitni sistem elektrons-
kega vezja in kompresor ne bo pričel z delovanjem 
nemudoma. Po vzpostavitvi napetosti v primeru iz-
pada elektrike se funkcija ne povrne.

4. Kazalec funkcije hitrega zamrzovanja 
Ko je funkcija hitrega zamrzovanja vklopljena, 
simbol utripa v animiranem načinu.

5. Kazalec nastavitve temperature predela 
hladilnika
Prikazuje nastavljeno temperaturo predela 
zamrzovalnika.

6. Funkcija za nastavitev temperature prede-
la hladilnika 
Funkcija omogoča nastavitve temperature 
predela hladilnika. Temperature predela 

hladilnika nastavite na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, če 
zaporedoma pritisnete gumb.

7. Gumb funkcije hitrega hlajenja 
Ko pritisnete gumb za hitro hlajenje, bodo 
temperature predela hladnejše od nastavljenih 
vrednosti. Ta funkcija se uporablja za živila, ki 
jih postavite v predel hladilnika in želite, da se 
hitro ohladijo. Če želite ohladiti velike količine 
svežih živil, vklopite funkcijo preden postavite 
živila v hladilnik. Ko je funkcija hitrega hlajenja 
vklopljena, kazalec hitrega hlajenja sveti. Za 
preklic funkcije ponovno pritisnite gumb za 
hitro hlajenje. Kazalec hitrega hlajenja bo 
ugasnil in preklopil na običajne nastavitve. Če 
funkcije hitrega hlajenja ne prekličete, se bo po 
2 urah ali ko predel hladilnika doseže želeno 
temperaturo samodejno izklopila. 
Po vzpostavitvi napetosti v primeru izpada 
elektrike se funkcija ne povrne.

8. Varčna funkcija (posebej varčna uporaba) 
Ko pritisnete gumb varčne funkcije, se 
funkcija vklopi in kazalec varčne uporabe 
zasveti. Hladilnik bo najkasneje po 6 urah 
pričel delovati v najvarčnejšem načinu in ko je 
funkcija aktivna, se bo vklopil kazalec varčne 
uporabe. Za vklop varčne funkcije ponovno 
pritisnite gumb varčne uporabe.

9. Kazalec varčne uporabe (posebej varčna 
uporaba)
Simbol zasveti, ko je aktivirana varčna funkcija.

10. Funkcija za počitnice
Če želite aktivirati funkcijo za počitnice, 
pritisnite in držite gumb varčne uporabe za 
3 sekunde in kazalec načina za počitnice 
zasveti. Hlajenje predela hladilnika se ustavi 
in temperatura predela hladilnika ostane 15 
stopinj, da se prepreči nastajanje neprijetnih 
vonjav. Ko je funkcija aktivna, kazalec 
temperature predela hladilnika ne prikaže 
temperature. 
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Za izklop funkcije za počitnice pritisnite in 
držite gumb varčne uporabe za 3 sekundo.

11. Kazalec funkcije za počitnice
Ta kazalec sveti, ko je aktivirana funkcija za 
počitnice. 

12. Funkcija opozorila za izklop alarma
V primeru alarma za izpad toka/visoko 
temperaturo, najprej preverite hrano v predelu 
zamrzovalnika in nato pritisnite gumb za izklop 
alarma, da ustavite opozorilo.

13. Kazalec funkcije varčevanja energije 
(zaslon ugasnjen)
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 varčevanja energije 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. Funkcija ključavnice
Če želite aktivirati funkcijo ključavnice, pritisnite 
in držite gumb ključavnice za 3 sekunde in 
kazalec ključavnice zasveti. Ko je ta funkcija 
aktivna, gumbi naprave ne delujejo. Za izklop 
te funkcije ponovno pritisnite in držite gumb 
ključavnice za 3 sekunde. 

15. Kazalec za ključavnico
Ta kazalec sveti, ko je aktivirana funkcija 
ključavnice.

16. Kazalec za izpad električnega toka/viso-
ko temperaturo/opozorilo na napako
Ta kazalec zasveti pri izpadu električnega toka, 
napakah visokih temperatur in opozorilih na 

napako. Med dolgotrajnimi izpadi električnega 
toka bo najvišja temperatura, ki jo predel 
zamrzovalnika doseže, utripala na digitalnem 
zaslonu. Najprej preverite hrano v predelu 
zamrzovalnika in nato pritisnite gumb za izklop 
alarma, da ustavite opozorilo. 
Če opazite, da ta kazalec sveti, glejte razdelek 
»nasveti za odpravljanje težav« v vašem 
priročniku.

17. Funkcija za izbiro hitrega hlajenja stekle-
nic/hitre izdelave ledu
Ko pritisnete in 3 sekunde držite gumb  
funkcije za hitro hlajenje steklenic/hitro izdelavo 
ledu , bo na indikatorju funkcije za hitro 
hlajenje steklenic/hitro  izdelavo ledu prikazana 
»1«.
Če gumba ne pritisnete ponovno  v roku 
1 minute, se zaslon vrne v prejšnji  prikaz, 
indikatorja izbire hitrega hlajenja steklenic in 
hitre  izdelave ledu pa ugasneta.
Ko se prikaže »1«, se bo z vsakim pritiskom na 
gumb  za hitro hlajenje steklenic/hitro izdelavo 
ledu številka povečala  za eno številko. Če 
je prikazana »1«, lahko omogočite  funkcijo 
hitrega hlajenja steklenic. Če je prikazana 
»2«, lahko omogočite  funkcijo hitre izdelave 
ledu. Če pritisnete in 3 sekunde držite gumb 
hitrega hlajenja steklenic/hitre izdelave ledu, 
ko je prikazana številka »1«, se funkcija hitrega 
hlajenja steklenic aktivira in indikator hitrega 
hlajenja steklenic zasveti. Številka »1« bo 
neprekinjeno svetila, ikone na levi pa bodo 
zasvetile kot animacija. Če pritisnete in 3 
sekunde držite gumb hitrega hlajenja steklenic/
hitre izdelave ledu, ko je prikazana številka 
»2«, se funkcija hitre izdelave ledu aktivira in 
indikator hitre izdelave ledu zasveti. Številka 
»2« bo neprekinjeno svetila, ikone na levi pa 
bodo zasvetile kot animacija. 
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Če na hitro pritisnete gumb hitrega hlajenja 
steklenic/hitre izdelave ledu, medtem ko je 
funkcija aktivna, na zaslonu ne bo sprememb.    
V primeru izpada napajanja, medtem ko je 
omogočena funkcija hitrega hlajenja steklenic 
ali hitre izdelave ledu, bo funkcija nadaljevala 
z delovanjem, ko bo napajanje zopet na voljo.  
Funkcija hitrega hlajenja steklenic traja 15 
minut, funkcija hitre izdelave ledu pa 40 minut.  
Ko čas izbrane funkcije poteče, ikona ugasne.
Po zaključenih treh ciklih funkcije hitrega 
hlajenja steklenic in enem ciklu funkcije hitre 
izdelave ledu počakajte, da se hladilnik ohladi 
in kompresor izklopi.
Če želite medtem omogočiti funkcijo,  bo na 
zaslonu prikazana »0«.
Funkcije ne morete omogočiti. Če boste 
pritisnili gumb za hitro hlajenje steklenic/hitro 
izdelavo ledu, boste zaslišali opozorilo. Ko se 
hladilnik ohladi, lahko ponovno omogočite 
želeno funkcijo.
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5.22.  Predel hitrega hlajenja 
steklenic/hitre izdelave ledu

(Hitro hladilnik)

(Ta funkcija je izbirna)

Predel hitrega hlajenja steklenic lahko 
uporabite za hitro izdelavo ledu ali hitro hlajenje 
vaših pijač.
Ta zaprti predel, ki se nahaja v spodnjem levem 
delu predela hladilnika, se ohladi s pomočjo 
ločenega ventilatorja in površine hladilnika.
Ko postavite posodo za led ali pijačo, ki jo želite 
ohladiti v ta predel, funkcijo hitrega hlajenja 
vklopite s pritiskom na ustrezne gube na 
kazalcu.

C
Ko se hlajenje konča, simbol »=« 
na kazalcu ugasne. Ko se postopek 
zaključi, odstranite pijačo ali led, ki 
ste ju postavili v predel. Če ju želite 
dodatno ohladiti, lahko ponovno 
vklopite isto funkcijo, medtem ko je 
pijača ali led znotraj predela.

C
Če na zaslonu vidite opozoril-
no sporočilo »0«, ko želite vklopi-
ti funkcijo hitrega hlajenja stekle-
nic, počakajte trenutek. To opozo-
rilno sporočilo se lahko prikaže, ko 
ste predel uporabili 4-krat v pogos-
tih intervalih. Ko vidite to sporočilo, 
hladilnik nekaj časa ne bo do-
volil uporabe predela, da dosta-
vi najboljšo zmogljivost hlajenja in 
ohrani temperaturo shranjevan-
ja živil. Ko so notranje temperatu-
re hladilnika uravnotežene, bo pre-
del ponovno pripravljen na upora-
bo. Poskusite znova kasneje.

C
Če na zaslonu vidite opozorilno 
sporočilo »0«, ko želite vklopiti 
funkcijo hitre izdelave ledu, 
počakajte trenutek. To opozorilno 
sporočilo se lahko prikaže, ko ste 
predel uporabili 2-krat v pogostih 
intervalih. Ko vidite to sporočilo, 
hladilnik nekaj časa ne bo dovolil 
uporabe predela, da dostavi 
najboljšo zmogljivost hlajenja in 
ohrani temperaturo shranjevanja 
živil. Ko so notranje temperature 
hladilnika uravnotežene, bo predel 
ponovno pripravljen na uporabo. 
Poskusite znova kasneje.

C
V ta predel ne polagajte dru-
gih materialov kot pa pijače in 
priloženo posodo za led. Prepričajte 
se, da so pokrovčki steklenic, ki jih 
boste postavili v predel, zaprti. 

C
Preden vklopite funkcijo se 
prepričajte, da so vratca predela 
popolnoma zaprta.
Ta predel je bil zasnovan tako, da 
ohladi 1,5 litrov vode pri 20 °C na 
10 °C v 15 minutah. Če mislite, 
da pijača, ki jo nameravate vzeti 
iz predela ni dovolj hladna, lahko 
ponovno aktivirate predel. 
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C
Hladne pijače ne puščajte znotraj 
predela zaradi lastne higiene in var-
nosti. Če pustite gazirane pijače v 
predelu dlje časa, lahko to privede 
do tveganj, kot npr. treskanje itn.
Ko se funkcija izdelave ledu 
zaključi, se lahko led v posodi za led 
stopi, saj se predel vrne na tempe-
rature za shranjevanje svežih živil. 
Ne puščajte ledu v predelu.
Ko je ta predel aktiviran, ventilator v 
predelu deluje pri najvišji hitrosti, da 
dostavi najboljšo zmogljivost hlajen-
ja v najkrajšem času. Zaradi tega je 
zvok, ki prihaja iz naprave med de-
lovanjem predela povsem običajen. 
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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.

•	 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.

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

•	 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.	
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.
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•	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.
•	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.
•	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.
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•	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.
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