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  Varnostni napotki in opozorila   
 

Za vašo varnost in pravilno uporabo pred 

prvo uporabo in vgradnjo pozorno preberite 

ta priročnik za uporabo, vključno z napotki in 

opozorili.   Da se izognete nepotrebnim 

napakam in nesrečam, se vedno prepričajte, 

da so uporabniki naprave seznanjeni z 

njenim delovanjem in varnostnimi postopki.  

Ta navodila shranite; če boste napravo 

premikali ali prodali, jih spravite ob njej, da 

se boste kadarkoli lahko poučili o njeni 

pravilni uporabi in varnostnih postopkih. 

Za varovanje sebe in svoje lastnine 

upoštevajte navodila tega priročnika za 

uporabnike, saj proizvajalec ni odgovoren za 

škodo, nastalo zaradi neupoštevanja 

navodil. 

Varnostni napotki za otroke in druge 

ranljive osebe 

Ta naprava ni namenjena osebam 

(vključno z otroki) z zmanjšanimi 

telesnimi, čutnimi ali duševnimi 

sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj 

ali znanja, razen če jim glede uporabe 

naprave svetuje ali jih nadzoruje oseba, 

odgovorna za njihovo varnost.  Poskrbite, 

da se otroci ne bodo igrali z napravo. 

Embalaža naj ne bo dostopna otrokom, da 

se z njo ne bi zadušili. 

Ob odlaganju naprave vtič izvlecite iz 

vtičnice, 

 

prerežite napajalni kabel (čim bliže 

napravi) in odstranite vrata, da otrok, ki bi 

se igrali z napravo, ne bi stresel električni 

tok ali bi se zaprli v napravo. 

Če bo ta naprava z magnetnim zapiranjem 

vrat nadomestila starejšo napravo z 

zapahom na vratih ali pokrovu, zapah 

onesposobite, preden zavržete staro 

napravo.   Tako se v napravo ne bodo 

mogli ujeti otroci. 
 

Splošni varnostni napotki 

Pozor! Prezračevalnih odprtin naj nič 

ne prekriva. 

Naprava je namenjena shranjevanju hrane 

in/ali pijače v običajnem gospodinjstvu, 

kakor je opisano v tem priročniku. 

Odtaljevanja ne pospešujte z napravami 

ali ostalimi sredstvi. 

Znotraj hladilnika ne uporabljajte drugih 

električnih naprav (na primer naprave za 

izdelavo sladoleda), razen če jih kot 

prierne za to označi proizvajalec. 

Ne poškodujte krogotoka s hladilnim 

sredstvom. Hladilno sredstvo izobutan 

(R600a) se nahaja v hladilnem tokokrogu 

naprave. Gre za naraven in okolju 

neškodljiv, vendar vnetljiv plin. 
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   Pozor: Nevarnost požara! 

Med prevozom in vgradnjo naprave vse dele 

hladilnega tokokroga obvarujte pred 

Zapakirano zamrznjeno hrano shranjujte v 

skladu z navodili proizvajalca. 2) 

natančno se držite navodil 

o shranjevanju naprave. Glede  se podučite 
pri napotkih. shranjevanja za shranjevanje

škodo. -Izogibajte se odprtega plamena in vnetljivih snovi. 

-Prostor z napravo naj bo dobro prezračen. 

Spreminjati nastavitve ali prirejati napravo 

je lahko nevarno.  Kakršna koli 

Gaziranih pijač ne postavljajte v 

predal za zamrzovanje, saj lahko povečan 

pritisk raznese posodo in poškoduje 

napravo. 2) 

poškodba napajalnega kabla lahko 
povzroči 

Sladoledi 
na palčki  

(lučke) lahko povzročijo 

kratek stik, požar in/ali električni udar. 
 

Opozorilo!Električne komponente 

(napajalni kabel, vtič, kompresor) 

lahko zamenja le pooblaščeni 

serviser ali usposobljen 

profesionalec. 

1. Napajalnega kabla ne smete 
podaljševati. 
2. Prepričajte se, da vtič ni zmečkan ali 
poškodovan. Zmečkan ali poškodovan vtič 
se lahko pregreje in zaneti požar. 

3. Prepričajte se, da lahko dosežete glavni 

vtič naprave. 
4. Ne vlecite glavnega kabla. 
5. Vtiča ne vtikajte v razmajano vtičnico. 

Lahko doživite električni udar ali zanetite 

požar. 
6. Naprave ne smete uporabljati 

brez pokrova notranje svetilke. 

Običajna uporaba 

Z vlažnimi/mokrimi rokami se ne dotikajte 

in ne odstranjujte predmetov iz predala za 

zamrzovanje, saj bi lahko prišlo do 

poškodb kože ali ozeblin. 
Naprave ne postavljajte neposredno 

na sonce. 

V napravi ne shranjujte vnetljivih plinov ali 

tekočin. Lahko pride do eksplozije. 
V napravi ne uporabljajte 

električnih naprav (npr. elektronskih 

naprav za sladoled, mešalcev ipd.). 
Ko napravo izklapljate, vedno potegnite 
vtič 

iz glavne vtičnice.  Ne vlecite kabla. 
Vročih predmetov ne postavljajte k 
plastičnim 

delom te naprave. 
Hrane ne postavljajte neposredno ob 

zračnik na zadnji steni. 1) Odtaljene 

zamrznjene hrane ne smete ponovno 

zamrzniti. 2) 

ozebline, če jih zaužijete takoj po odstranitvi 

iz zamrzovalnega predala. 2) 

V napravi ne shranjujte eksplozivnih 
sredstev, denimo razpršilcev pod 
pritiskom. 
Ta naprava je namenjena gospodinjski in 
podobni uporabi, denimo 
-v kuhinjah v trgovinah, pisarnah in na 
drugih delovnih mestih; 
-na kmetijah in za goste v hotelih, moteli in 
drugih prenočevalnih obratih; 
-v penzionih in podobnih obratih; 
-v strežbi in podobnih nekomercialnih 
okoljih V bližini naprave naj ne bo 
prižganih sveč, svetilk in drugega oprtega 
ognja, da se naprava ne vname. 

Opozorilo! 
Vzdrževanje in čiščenje 

Pred vzdrževanjem izključite napravo in 
vtič izvlecite iz vtičnice. 
Naprave ne čistite s kovinskimi pripravami, 
parnim čistilcem, hlapljivimi olji, 
organskimi topili ali abrazivnimi čistili. 
Ledu z naprave ne odstranjujte z ostrimi 
predmeti. Uporabite plastično strgalo. 

Vgradnja 
Pomembno! 

Za priklop na elektriko pozorno sledite 

navodilo m v tem priročniku. 

Napravo vzemite iz embalaže in preverite, 
ali je kje poškodovana.  Če je naprava 
poškodovana, je ne priključite. Možne 
poškodbe čim prej javite na kraj nakupa.  
V tem primeru shranite embalažo. 
Priporočamo vam, da s priključitvijo 
počakajte vsaj štiri ure, da lahko olje steče 
nazaj v kompresor. 
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prezračevanja upoštevajte navodila o tem 

pri vgradnji. 

Če je le mogoče, naj bo zadnja stranica 

izdelka ob steni, da so topli deli 

(kompresor, kondenzator) izven dosega in 

da se prepreči nevarnost požara; glede 

tega upoštevajte navodila o vgradnji. 
Naprava ne sme stati blizu 

radiatorjev ali kuhalnih naprav. 
Prepričajte se, da je glavni vtič po vgradnji 

naprave dosegljiv. 

Servisiranje 

Vse električne posege pri servisiranju 

naprave naj izvaja kvalificiran električar ali 

pooblaščena oseba. 
Naravo je treba servisirati na 

pooblaščenem centru za popravila; 

dovoljena je uporaba le uradnih 

nadomestnih delov. 

1) Če na napravi ni ledu. 

2) Če naprava vsebuje predal za zamrzovanje. 

 

   Opis naprave   
 

Podoba naprave 
 

1. Zamrzovalna polica 
2. Regulator temperature 

 

3. Shranjevalne police 
4. Pokrov predala za zelenjavo 
5. Predal za zelenjavo 

6. Police 

7. Stojalo za steklenice 

8. Prilagodljive nožice 

 
 

 

    

 

Opomba: Zaradi stalnega prilagajanja naših izdelkov je lahko vaš hladilnik rahlo drugačen 

od tega v priročniku, vendar njegove zmogljivosti in uporaba ostajata enaka. 

 

   Nadzorna plošča   
 

Zagon in regulacija temperature 

Vtič kabla vtaknite v zavarovano, 

ozemljeno vtičnico. Ko so vrata hladilnega 

dela odprta, se prižge notranja svetilka. 

Gumb za izbiro temperature je na vrhu 

hladilnega dela. 

Nastavitev "0" pomeni 
Izključeno. 
Z zasukom gumba  v smeri urinega kazalca 

se hladilnik vključi, nakar deluje samodejno. 

Nastavitev "1" pomeni 
Najvišja temperatura, najtoplejša 
stopnja. Nastavitev "7" (do konca) 
pomeni Najnižja temperatura, 
najhladnejša stopnja 

 
Pomembno!  Običajno vam priporočamo 
nastavitev 2 ali 3 ali 4; če želite višjo ali nižjo 
temperaturo, zasukajte gumb na ustrezno 
toplejšo ali hladnejšo nastavitev. Z izborom 
hladnejše nastavitve lahko prihranite pri 
porabi energije. Sicer je poraba višja. 
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Pomembno! Pri visokih temperaturah v 

okolici (npr. ob vročih poletnih dneh) in 

hladni nastavitvi regulatorja temperature 

(položaj 6 ali 7) lahko kompresor teče stalno 

ali celo neprestano! 
Razlog:  ko je temperatura okolice 

visoka, mora kompresor teči stalno, da 

ohranja hlad v napravi. 

usposobljena oseba, da ne pride do 

nesreče.  Za pomoč pokličite delavnice v 

vaši bližini. 
 

Podatki o žarnici: 220-240 V,max.15W. 

Za izklop naprave regulator temperature 

nastavite na "0". 
Izvlecite vtič. 
Za menjavo žarnice odvijte vijak. Pritisnite 
pokrov žarnice in ga povlecite nazaj. 
Zamenjajte okvarjeno žarnico. 
Ponovno namestite pokrov žarnice in 
vijak. Ponovno vključite hladilnik. 

 
Menjava žarnice 

Žarnica
 

Opozorilo!  Pred zamenjavo žarnice 

izključite napravo in 

izvlecite kabel ali izvlecite varovalko 

ali odklopnik. 
Če žarnico menja 

neizkušena oseba, lahko to privede do 

poškodb ali resne okvare. Menjati jo mora 

Pokrov žarnice 
 

 
 

Vijak Nadzorna škatla 

 

   Prva uporaba in vgradnja   
 

Čiščenje pred uporabo 

Pred prvo uporabo naprave notranjost in 

vse notranje dele operite z mlačno vodo in 

nevtralnim milom, s čimer odstranite 

značilni 

 
 

Pomembno!  Okoli hladilnika mora biti 

omogočen dober pretok zraka, kar omogoča 

odvajanje toplote, visoko učinkovitost in 

nizko porabo toka. Zato 

vonj novega izdelka, nato ga temeljito je okoli hladilnika treba zagotoviti 

posušite. 

Lega vgradnje 

Opozorilo!Pred vgradnjo pozorno 
preberite navodila, da zagotovite 
svojo varnost 

in pravilno delovanje naprave. Napravo 
namestite proč od virov toplote, denimo 
pečic, radiatorjev, sončne svetlobe itd. 
Za maksimalno učinkovitost in varnost 
ohranjajte notranjo temperaturo primerno 
razredu naprave, kakor piše na etiketi z 
ocenami. 

Naprava ustrezno deluje od N do ST. Če 
je naprava dlje časa izpostavljena 
temperaturam nad ali pod omenjeno mejo, 
morda ne bo pravilno delovala. 

dovolj prostora. 

 
Podnebni razred Temperatura okolja 

SN +10°C do +32°C 

N +16°C do +32°C 

ST +16°C do +38°C 

T +16°C do +43°C 

 
Opozorilo: v izogib nesrečam zaradi 

nestabilnosti napravo postavite v skladu z 

navodili. 
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Vgradnja 
Mere niše Višina ohišja 1775 

mm +5
 

2.Med napravo in kuhinjsko pohištvo 
potisnite obloge (le na strani, kjer ni tečajev) 

Globina niše 55 mm   Širina niše 

560 mm 

Omarica mora nujno imeti prezračevalno 

odprtino naslednjih dimenzij: 

Globina 50mm 

Širina 540 mm 

 
 
 

 

3. Odprite vrata in napravo potisnite v tisto 
stran pohištva, 

+ ki je nasproti tečajem naprave.   napravo 
pritrdite s 6 vijaki iz seta, priloženega 
napravi. Namestite prezračevalno rešetko 
(C)(če je priložena) in pokrov za tečaj (D). 

 

 
 

Za potrebe prezračevanja glejte skico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.Namestite obloge (B), kot kaže skica. 

 

 

1.Napravo potisnite v nišo, dokler se oznaka 
(A) ne dotakne kuhinjskega elementa. 
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5. Ločite dele A,B,C in D, kot kaže skica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Vodilo (A) namestite na vrata pohištva v 
legi, kot jo kaže skica, ter označite lego 
zunanjih lukenj. Zvrtajte luknje in vodilo 
pritrdite s priloženimi vijaki. 

9. Po potrebi s pomočjo rež prilagodite lego 
vrat na pohištvu. na koncu se prepričajte, da 
se vrata pohištva primerno zapirajo. 

 
 
 
 
 
 
 

10. Pokrov   (D)  s klikom pritrdite na vodilo  
(B). 

 

 
7. Pokrov   (C)  s klikom pritrdite na vodilo  
(A). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

8. Vrata naprave in pohištva odprite pod 
kotom 90°. Mali kvadrat  (B)  vstavite v 
vodilo (A). Vrata naprave in pohištva 
potisnite skupaj in si označite lego lukenj, 
kot na skici, nato 8 mm od zunanjega roba 
vrat na mestu lukenj izvrtajte luknje s Φ2 
mm.  Na vodilo spet namestite mali kvadrat 
in ga pritrdite s priloženimi vijaki. 

11. Zrahljajte vijak (G), nato prilagodite 
kotnik in ga na kuhinjsko pohištvo pritrdite z 
vijakom (F). Privijte vijak(G) in namestite 
pokrov(H). 
Postopek pritrditve je na drugi strani enak. 
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Naprav ne smete izpostavljati dežju. V 

spodnjem zadnjem delu naprave 

zagotovite dovoljšen pretok zraka, saj 

premajhen pretok lahko vpliva na 

zmogljivost.   Vgradne naprave postavite 

stran od virov toplote, denimo grelcev ali 

sončne svetlobe. 

Izravnava 

V izogib tresljajem naj naprava stoji na 

ravnem. Naprava je izravnana, če stoji 

pokonci in sta obe podložki trdno v stiku 

s tlemi.  Položaj lahko prilagodite tudi 

tako, da odvijete ustrezno podložko na 

spednji strani (to storite s prsti ali 

ustreznim ključem). 

Električna povezava 

Pozor! Električarske posege pri vgradnji te 

naprave naj izvaja kvalificirana ali 

pooblaščena oseba. 

Opozorilo! Naprava mora biti ozemljena. Pri 

neupoštevanju varnostnih opozoril 

proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost. 
 

 
 

   Običajna uporaba   
 

 
Pripomočki 1) 

Premične police/pladnji 

Vaša naprava vsebuje razne steklene ali 

plastične police ali žičnate pladnje - 

različnih modeli vsebujejo različne 

kombinacije in različne prvine. Na stenah 

hladilnika so nameščene tirnice, tako da 

lahko police razvrstite po želji. 
 

 

Nameščanje polic na vratih 

Za shranjevanje embalaže hrane raznih 

velikosti se police na vratih da namestiti 

na raznih višinah. 

Za prilagoditev povlecite polico v smeri 

puščic, dokler se ne sname, in jo nato 

namestite na želeno mesto. 
 

 

Predal za zelenjavo 

Za shranjevanje sadja in zelenjave. 

Zamrzovalni predal 

Za shranjevanje zamrznjene hrane. 

Posoda za ledene kocke 

Za delanje ledu in shranjevanje ledenih 
kock. 

 

Predel hladilnika 2) 

Za shranjevanje hrane, ki je ni treba 

zamrzniti, in raznimi oddelki za razne vrste 

hrane. 

 
Predel za zamrznjeno hrano 2) 

Za zamrzovanje sveže hrane in 

dolgotrajno shranjevanje zamrznjene in 

globoko zamrznjene hrane. 

Odtajevanje hrane 2) 

V predelu hladilnika. Pri sobni 

temperaturi. 

V mikrovalovni pečici. 

V navadni ali konvekcijski pečici. Odtajano 

hrano ponovno zamrznite, razen v 

posebnih primerih. 
 

1) Če ima naprava ustrezne pripomočke in 

funkcije. 

2) Če naprava vsebuje predal za zamrzovanje. 
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   Napotki in priporočila   
 

Zvoki med delovanjem 

Kliki- Klik zaslišimo, ko se kompresor vključi 

ali izključi. 

Brnenje- Kadar kompresor obratuje, slišimo 

njegovo brnenje. 

Brbotanje-  Ko hladilna tekočina priteče v 

tanke cevi, lahko slišimo brbotanje ali 

čofotanje. 

Čofotanje-  Celo ko kompresor neha 

delovati, ga še nekaj časa slišimo. 

Namigi za manjšo porabo energije 

Naprave ne vgrajujte v bližini pečic, 

radiatorjev ali ostalih virov toplote. 

Naprava naj bo odprta čim manj 

Maslo in sir: zavijte jih v aluminijasto folijo 

ali polietilenske (plastične) vrečke, v 

katerih naj bo čim manj zraka. 

Steklenice mleka: naj bodo zaprte s 

pokrovom in shranjene v nosilcu za 

steklenice na vratih. 
 

Nasveti za zamrzovanje 

Pred prvo uporabo ali po daljšem 

mirovanju.  Preden daste hrano v predel, 

naj naprava deluje vsaj 2 uri na višji 

nastavitvi. 

Hrano razdelite na manjše porcije, da jo 

boste lahko hitreje zamrznili in 
časa. da jo boste lahko kasneje odtajali 
Temperature ne nastavljajte nižje, 

kot je treba. 

Poskrbite, da so zadnja in stranski stranici 

rahlo oddaljene od zidu, pri čimer 

upoštevajte navodila o tem pri vgradnji. 

Če je na diagramu prikazana pravilna 

razporeditev predalov, posod in polic, je 

ne spreminjajte, saj bi se s tem povečala 

poraba energije. 

Nasveti za hlajenje sveže hrane. 

V napravi ne shranjujte toplih jedi ali 

hlapljivih tekočin. 

Hrano pokrijte ali zavijte, sploh če ima 

močan okus ali vonj. 

Hrano postavite tako, da bo zrak lahko 

prosto krožil okoli nje. 

Nasveti za hlajenje 

le, kolikor jo potrebujete. 

Hrano nepredušno zaprite v aluminijasto 

folijo ali polietilen (plastiko). 

Sveža, nezmrznjena hrana naj se ne 

dotika zamrznjene, saj bi slednji povišala 

temperaturo. 

Če zamrznjene izdelke zaužijemo 

neposredno iz zamrzovalnika, lahko to na 

koži povzroči ozebline. 

Priporočamo, da zamrznjene izdelke 

opremite z etiketami z datumom, da boste 

vedeli, koliko časa so že v shrambi. 
 
 
 
 

Nasveti za shranjevanje zamrznjene 
hrane 

Prepričajte se, da je zamrznjeno hrano iz 
trgovine 

Meso   (vseh vrst):   zavijte 
ga v 

polietilenske na hladnem imel že trgovec. 

(plastične) vrečke in shranite na stekleno 
polico 

nad predalom za zelenjavo.  Zavoljo 

varnosti hrano tako shranjujte največ dva 

dni. 

Kuhana hrana, hladne jedi itd.:  pokrijte jih 

in shranite na katerokoli polico. 

Sadje in zelenjava:   temeljito ju očistite in 

spravite v predal, namenjen zanju. 

Odmrznjena živila se hitro kvarijo in jih ne 

smemo spet zamrzniti. 

Ne prekoračite shranjevalne dobe, ki jo je 

navedel proizvajalec. 

Opomba:  Če naprava vsebuje ustrezne 

pripomočke in prvine. 
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   Čiščenje in vzdrževanje   
 

Čiščenje in vzdrževanje 

Iz higienskih vzrokov redno čistite notranjost 
naprave, vključno s pripomočki. 

To lahko storite samodejno z 
vključevanjem ali izključevanjem 
regulatorja temperature, zato funkcije 
odtajevanja ni potrebno uporabiti.   Voda z 
funkcije od taljevanjase bo samodejno

Napravo čistite in 
vzdžujte vsaj enkrat na dva meseca. 

Opozorilo! Nevarnost električnega  
udara! 

 
Med čiščenjem naj naprava ne bo 

priključena na elektriko. Pred čiščenjem 

izključite napravo in izvlecite vtič iz 

vtičnice ali izključite odklopnik ali 

varovalko. 

Pazite! 
Pred čiščenjem iz naprave vzemite vso 
hrano.  Dobro pokrito jo shranite na 
hladnem. 
Naprave nikoli ne čistite s parnim 
čistilnikom.  Vlaga bi se lahko nabrala 
nabrala v zbiralni posodi preko odtoka 

na zadnji strani naprave. 

Odtaljevanje predela za 
shranjevanje zmrznjene hrane. 

 
Odtaljevanje predela za zamrzovanje 
ne poteka samodejno. Pred odtaljevanjem 
vzemite ven hrano. 
Posodo za led in predale vzemite ven ali 
jih začasno spravite v predel za svežo 
hrano. 
Gumb regulatorja temperature nastavite 
na "0" (kjer kompresor ne deluje več) in 
vrata hladilnika pustite odprta, dokler se 
led popolnoma ne stali in nabere na dnu 
zamrzovalnega predela.  Vodo pobrišite z 
mehko krpo. 

v električnih delih. Če hočete pospešiti potek 

Vroča para lahko poškoduje plastične 
dele. 

Hlapljiva olja in organska topila lahko 
škodijo plastičnim delom, denimo limonin 
sok ali sok pomarančne lupine, maslena 
kislina ali čistila z ocetno kislino. Takšne 
snovi naj ne pridejo v stik z deli naprave. 

Ne uporabljajte abrazivnih čistil. 

Napravo in notranje pripomočke čistite s 
krpo in mlačno vodo.   Uporabljte lahko 
tudi detergent za posodo iz trgovine. 

Po čiščenju napravo obrišite s čisto vodo 
in čisto kuhinjsko krpo. 

nabiranje prahu na kondenzorju poveča 
porabo energije; kondenzor na zadnji 
strani naprave vsaj enkrat letno očistite z 
mehko ščetko ali sesalnikom za prah. (Le 
za izdelke z zunanjim kondenzorjem) 

Preglejte odtok za vodo na zadnji strani 
hladilnega predela. 

Zamašen odtok očistite s penasto palico 
ali čim podobnim. Pazite, da omarice ne 
poškodujete z ostrimi predmeti. 

Ko se naprava posuši, jo spet vključite. 

Odtaljevanje 
Odtaljevanje predela za svežo 
hrano 

odtaljevanja, lahko daste v zamrzovalnik 
skledo tople vode (okoli 50°C) in led 
postrgate z lopatico za led. Nato gumb 
regulatorja spet vrnite na prvotno 
nastavitev. 
Ne priporočamo neposrednega ogrevanja 
predela za zamrzovanje z vročo vodo ali 
sušilcem za lase, saj tako lahko 
poškodujete notranje ohišje. 
Prav tako ne priporočamo praskanja ledu 
ali hrane, ki se je prijela posod, z ostrimi 
orodji ali lesenimi palicami, saj bi lahko 
poškodovali notranje ohišje ali površino 
uparjalnika. 

 

 
Opozorilo!  Za izključitev naprave pred 
čiščenjem nastavite gumb regulatorja v 
položaj "0". 
Pazite!  Napravo odtalite vsaj enkrat 
mesečno.  Če je naprava imela pogosto 
odprta vrata ali je obratovala v hudi vlagi, 
uporabniku priporočamo odtaljevanje vsaka 
dva tedna. 

Opuščanje naprave 
Napravo izpraznite. 
Izvlecite vtič. 
Napravo temeljito očistite  (glej odsek:  
Čiščenje in vzdrževanje). 
Vrata pustite odprta, da se ne bo nabral 
smrad. 
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Težava Možni vzrok Rešitev 

 
 
 
 
Naprava ne deluje. 

Naprava ni vključena Vključite napravo 

Vtič ni vključen ali je razmajan. Napravo priključite v vtičnico 

Varovalko je razneslo ali ne 
deluje. 

Preverite varovalko, po potrebi jo 
zamenjajte.. 

Vtičnica je v okvari. 
Električar mora zamenjati 

okvarjene dela.. 

Naprava premočno 

hladi. 
Nastavljena je prehladna 
temperatura. 

Začasno nastavite temperaturo 

na toplejšo raven. 
 
 
 
 
 
 
Hrana je pretopla. 

Temperatura ni pravilno 

nastavljena. 
Oglejte si odsek "Prvi zagon" 

Vrata so bila dolgo odprta. Vrata imejte odprta le po potrebi 

V zadnjih 24 urah je šla v 

napravo velika količina tople 

hrane. 

 

Začasno nastavite regulator 

temperature na hladnejšo 

raven 

Naprava je blizu vira toplote. Oglejte si odsek "Lega vgradnje". 

Notranja razsvetljava 

ne deluje. 
Žarnica je v okvari. 

Oglejte si odsek "Menjava 

žarnice".. 

 

 
Veliko ledu, najbrž 

tudi na tesnilu vrat. 

 

 
Tesnilo vrat ne tesni 

hermetično(morda po 

obračanju vrat). 

Previdno segrejte puščajoči del 
tesnila s sušilcem za lase (na 
hladni temperaturi).  Hkrati z roko 
oblikujte tesnilo v pravilno lego. 

 
 
 

 
Nenavadni zvoki. 

Naprava ni izravnana. Ponastavite nožice 

Naprava se dotika zidu ali 

drugih predmetov. 

 
Rahlo premaknite napravo. 

Del, denimo pipa, na zadnji 

strani naprave se dotika 

drugega dela naprave ali 

stene. 

 

 
Po potrebi del previdno 

upognite proč. 

Kompresor se ne 

vključi takoj po 

spremembi 

temperature. 

 
To je običajno, ne gre za 

okvaro.. 

 
Kompresor se vključi po nekaj 

časa. 

Voda po tleh ali na 

policah. 
Odtok je zamašen. 

Oglejte si odsek "Čiščenje in 

vzdrževanje". 

 

 

   V primeru težav   
 

Opozorilo!     Pred odpravljanjem 
težav izključite napravo iz omrežja. 
Le kvalificiran električar ali drugo 

osebje lahko opravlja posege, ki niso opisani 
v priročniku. 

Pomembno! 
Popravilo naprave lahko izvajajo le 
ustrezno izurjeni popravljavci. Neprimerna 
popravila so lahko uporabniku hudo 
nevarna.   Če je vaša naprava potrebna 
popravila, pokličite svojega prodajalca ali 
center za popravila. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” 
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   Obračanje vrat   
 

Stran, s katere se odpirajo vrata, se z desne 

(običajni položaj) lahko spremeni na levo, če 

lega vgradnje  to dopušča. Potrebovali boste: 

1. 8mm ključ za matice 
 

 

 
 

 
2. Križni izvijač 

 
 

 

 
3. Pleskarsko lopatico ali tanek izvijač 

 
 

 
 
 
 
 

1.Stran, s katere se odpirajo vrata, se z 

desne (običajni položaj) lahko spremeni na 

levo, če lega vgradnje  to dopušča. Napravo 

rahlo nagnite nazaj in jo trdno podprite. 

Odvijte vijake s tečajev in snemite nosilce. 

Vrata rahlo odprite in jih snemite navzdol. 

2.Odstranite zgornji tečajni člen in ga privijte 

na drugo stran. Vrata namestite na zgornji 

člen in jih zaprite. Nosilec na nasprotni strani 

z vijaki trdno privijte. 

 

 
 

 

 
 
 

Opozorilo! 
Med obračanjem strani odpiranja vrat 

naprava ne sme biti vključena.  Prej izključite 

vtič iz vtičnice. 
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   Odlaganje naprave   
 

Napravo je prepovedano odvreči med gospodinjske odpadke. 

Embalaža 
Embalaža s simbolom recikliranja je primerna za reciklažo.  Za reciklažo embalažo odložite v 

ustrezen zabojnik. 

Pred odlaganjem naprave. 
1. Izključite glavni vtič iz vtičnice. 
2. Odrežite in zavrzite glavni napajalni kabel. 

 

 

 Pravilno odlaganje tega izdelka 

 
 
 
 
 
 

 
Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži sporoča, da se izdelka ne 

sme odvreči med gospodinjske odpadke. Odpeljati ga je treba na 

ustrezno mesto za reciklažo električne in elektronske opreme.  Z 

ustreznim odlaganjem tega izdelka boste pomagali preprečiti možne 

škodljive posledice za okolje in človeka, ki bi sicer nastale z 

neprimernim odlaganjem tega izdelka.  Za nadaljnje podatke o 

recikliranju tega izdelka se obrnite na svojo občino, komunalni 

center za gospodinjske odpadke ali trgovino, kjer ste kupili ta 

izdelek. 



 

 


