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1. DEL

PRED UPORABO VAŠE NAPRAVE

Splošna opozorila
OPOZORILO: Ventilacijske odprtine v ohišju naprave ali v
obdani zaščiti naj bodo brez ovir.
OPOZORILO: Ne uporabljajte mehaničnih naprav ali drugih
sredstev za pospeševanje procesa odmrzovanja, razen tega,
kar priporoča proizvajalec.
OPOZORILO: Ne uporabljajte električnih naprav v notranjosti delov naprave za shranjevanje živil, razen če so takšne
vrste, ki jih priporoča proizvajalec.
OPOZORILO: Ne poškodujte hladilnega sistema.
OPOZORILO: Da bi se izognili nevarnosti zaradi nestabilne
naprave, jo morate namestiti v skladu z navodili.
OPOZORILO: Pri namestitvi naprave se prepričajte, da napajalni kabel ni zataknjen ali poškodovan.
OPOZORILO: Na zadnji del naprave na nameščajte več
prenosnih vtičnic ali prenosnih virov napajanja.
Simbol ISO 7010 W021
Opozorilo: Nevarnost požara/vnetljivi materiali
• Če vaša naprava uporablja hladilno sredstvo R600a - te podatke si lahko preberete z etikete na zamrzovalniku - morate
biti previdni med prevozom in montažo, da se hladilni
elementi v vašem aparatu ne poškodujejo. Čeprav je R600a
okolju prijazen, pa je zemeljski plin. Je eksploziven, in zato v
primeru uhajanja plina, ki se je pojavil zaradi poškodb
hladilnih elementov, premaknite svoj zamrzovalnik vstran od
odprtega ognja ali virov toplote ter za nekaj minut prezračite
sobo, kjer se nahaja naprava.
• Med prevažanjem in namestitvijo zamrzovalnika, nikar
ne poškoduje hladilnih elementov zamrzovalnika.
• V tej napravi ne hranite eksplozivnih snovi, kot so pločevinke
aerosola z vnetljivim pogonskim plinom.
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• Ta naprava je namenjena za uporabo v hišah in
podobno, kot je:
- kuhinjska območja za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih
delovnih okoljih,
- kmetije in stranke v hotelih in drugih podobnih stanovanjskih okoljih,
- hostlih, motelih,
- menzah in podobnih veleprodajah.
• Če se vtičnica ne ujema z vtičem hladilnika, ga mora zamenjati proizvajalec, serviser ali podobna usposobljena oseba,
da ne pride do nevarnosti.
• Na napajalni kabel vašega zamrzovalnika je bil povezan
poseben ozemljeni vtič. Ta vtič je treba uporabljati s posebej
ozemljeno vtičnico 16 amper odvisno od države, v kateri bo
izdelek naprodaj. Če v vaši hiši ni takšne vtičnice, naj vam jo
namesti usposobljeni električar.
• Otrokom starosti od 3 do 8 let je dovoljeno napolniti in
izprazniti hladilne naprave. Otroci naj ne opravljajo čiščenja
ali vzdrževanja naprave, zelo majhni otroci (od 0 do 3 let)
naprav naj ne uporabljajo, od majhnih otroci (od 3-8 let) ne
pričakujemo, da naprave uporabljajo varno, razen če so pod
stalnim nadzorom, starejši otroci (8-14 let) in ranljivi ljudi
lahko naprave uporabljajo varno z ustreznim spremstvom ali
po navodilih o uporabi naprave. Od bolj ranljivih oseb se ne
pričakuje, da naprave uporabljajo varno, razen, če so z ustreznim spremstvom.
• To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več in osebe, ki imajo zmanjšane telesne, čutne ali umske zmožnosti
ali so brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejele navodila za varno uporabo naprave in razumejo vpletena
tveganja. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo opravljati čiščenja ali vzdrževanja naprave brez nadzora.
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• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, serviser ali podobna usposobljena oseba, da bi se
izognili tveganjem.
• Ta naprava ni namenjena za uporabo na višini, ki presega
2000 m.
Da bi se izogibali kontaminaciji hrane, prosimo
upoštevajte naslednja navodila:
• Predolgo odprta vrata lahko povzročajo znatno povečanje
temperature v predalih naprave.
• Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik z hrano in
dosegljivimi odvodnimi sistemi.
• Surovo meso in ribe hranite v ustreznih posodah v
zamrzovalniku, ne da bi prišli v stik ali kapljali na ostalo
hrano.
• Predali z zamrznjeno hrano z dvema zvezdicama so primerni
za shranjevanje zamrznjene hrane, shranjevanje ali pripravo
sladoleda ter pripravo ledenih kock.
• Predali z eno, dvema in tremi zvezdicami niso primerni za
zamrzovanje sveže hrane.
• Če hladilnik nameravamo ostaviti prazen dalj časa, ga izklopimo, odtajamo, očistimo, posušimo ter ostavimo vrata
odprta, da bi preprečili nastanek plesni v napravi.
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Stari in nedelujoči zamrzovalniki
• Če ima vaš stari hladilnik ključavnico, jo zlomite ali jo odstranite preden ga
zavržete, saj se lahko otroci ujamejo vanj, kar lahko povzroči nesrečo.
• Stari hladilniki in zamrzovalniki vsebujejo izolacijski material in hladilno sred-stvo s
CFCjem. Zato pazite, da ne škodujete okolju, ko se vaši stari hladilniki zavržejo.
Odlaganje stare naprave
Ta simbol na izdelku ali embalaži označuje, da z izdelkom ne smete ravnati
kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Predati ga morate na ustrezno
zbiralni mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilnim
odlaganjem tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne
posledice na okolje in zdravje ljudi, do česar lahko pride v primeru
neustreznega odstranjevanja tega izdelka. Za bolj podrobne informacije o
recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalni mestni urad, službo za
odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovca, pri katerem ste izdelek kupili.
Prosimo, da se posvetujte s svojim občinskim organom o odstranjevanju OEEO za namene
ponovne uporabe, recikliranja in predelave.
Opombe:
• Prosimo, skrbno preberite navodila za uporabo pred namestitvijo in uporabo vaše naprave. Naše podjetje ne odgovarja za nastalo škodo zaradi napačne uporabe.
• Sledite vsem navodilom na napravi in navodilom priročnika za uporabo, in ta priročnik
hranite na varnem mestu, da rešite težave, ki se lahko pojavijo v prihodnosti.
• Ta naprava je proizvedena za uporabo v domovih in se lahko uporablja le v gospodinjskih
okoljih in za določene namene. Ni primerna za poslovno ali skupno uporabo. Takšna
nenamenska uporaba prekine jamstvo za napravo in naše podjetje ne odgovarja za
možno škodo.
• Ta naprava je proizvedena za uporabo v hišah in je primerna le za hlajenje/
shranjevanje hrane. Ni primerna za poslovno ali skupno uporabo in/ali za
shranjevanje snovi, razen za hrano. Naše podjetje ne odgovarja za škodo, ki se v
nasprotnem primeru lahko zgodi.

Varnostna opozorila
• Ne uporabljajte večdelnih vtičnic ali podaljška ko priključujete zamrzovalnik.
• Ne uporabljajte vtičev, katerih kabel je poškodovan, strgan ali obrabljen.
• Ne vlecite, zvijajte in ne poškodujte kabla.

• Ta izdelek je namenjen za uporabo s strani odraslih, prosimo, ne
pustite, da se otroci igrajo z napravo in se obešajo z rokami na vrata.
• Vtiča iz vtičnice nikoli ne vlecite z mokrimi rokami, da ne pride do
električnega udara!
• Nikoli ne postavljajte pijač v steklenicah in pločevinkah v
predel za globoko zamrzovanje vašega zamrzovalnika.
Steklenice in pločevinke lahko eksplodirajo.
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• Prosimo, da ne postavljajte nobenih eksplozivnih in vnetljivih snovi v
zamrzovalnik. Pijače z visoko vsebnostjo alkohola postavite v
hladilnem predelu naprave tesno zaprte z njihovimi pokrovi in v
navpičnem položaju.
• Izogibajte se stiku rok z izvzetim ledom, ki je bil ustvarjen v predelu za
globoko zamrzovanje, saj lahko led povzroči opekline in/ali vreznine.
• Ne dotikajte se zamrznjenih živil z golimi rokami! Ne jejte sladoleda in
kock ledu takoj za tem, ko ste jih vzeli iz predela za zamrzovanje!
• Ne zamrzujte ponovno prej zamrznjeno hrano, ko se je že stalila. To je lahko
nevarno za vaše zdravje, saj lahko povzroči težave, kot je zastrupitev s hrano.
• Ne pokrivajte ohišje in/ali zgornjo stran zamrzovalnik s čipko. To bo
negativno vplivalo na delovanje zamrzovalnika.
• Zavarujte dodatke v zamrzovalniku, da bi preprečili njihovo poškodbo, medtem ko ga
premikate.
• Ne uporabljajte adapterja na vtičnici.

Namestitev in delovanje vašega zamrzovalnika
Pred začetkom uporabe vašega zamrzovalnika, upoštevajte naslednje točke:
• Delovna napetost vašega hladilnika je 220-240 V in 50 Hz.
• Naše podjetje ne odgovarja za škodo, ki lahko nastane zaradi uporabe brez nameščene
ozemljitve.
• Postavite svoj zamrzovalnik na primerno mesto, da ne bo izpostavljen neposredni
sončni svetlobi.
• Vaša naprava bi morala biti vsaj 50 cm stran od kuhalnikov, plinskih pečic
in radiatorjev ter vsaj 5 cm stran od električnih pečic.
• Vaš zamrzovalnik se ne sme uporabljati na prostem in ne sme stati na dežju.
• Če je vaš zamrzovalnik v bližini zamrzovalnika, morate pustiti
prostor vsaj 2 cm med njima, da bi preprečili kondenzacijo na zunanjih
površinah.
• Ne postavljajte težkih predmetov na vaš zamrzovalnik.
• Ne postavljajte težkih predmetov na vaš zamrzovalnik in postavite
zamrzovalnik na primerno mesto tako, da bo na vrhu prostora za
minimalno 15 cm.
• Ustrezno prilagodite nastavljive sprednje nogice, da zagotovite, da je vaša naprava
ravna in stabilna. To lahko zagotovite z obračanjem nogic v smeri urinega kazalca. Ta
proces opravite, preden položite živilo v zamrzovalnik.
• Pred uporabo zamrzovalnika, obrišite vse dele s toplo vodo, ki ji dodate eno žličko jedilne
sode, nato pa jih sperite s čisto vodo in posušite. Po zaključenem
čiščenju, postaviti vse dele nazaj na svoje mesto.
• Da preprečite kondenzatorju (črni element s krilci na zadnji strani), da
se dotika stene, namestite plastični distančnik na mesto z rotacijo za
90°, kot prikazuje slika.
• Zamrzovalnik mora biti postavljen ob steno z razdajo največ 75 mm.

Pred uporabo vašega zamrzovalnika

• Med prvim delovanjem ali za zagotovitev učinkovitega delovanja
naprave po premeščanju, dovolite vašemu zamrzovalniku, da ostane
nedejaven za 3 ure (v navpičnem položaju), nato vstavite vtikač v
vtičnico. V nasprotnem primeru lahko poškodujete kompresor.
• Prvič, ko deluje vaš zamrzovalnik, lahko vonjate smrad. Ta vonj mora izginiti,
ko začne vaš zamrzovalnik hlajenje.
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2. DEL

UPORABA ZAMRZOVALNIKA

Nadzorna plošča
Simbol načina super
zamrzovanja
Gumb za nastavitev temperature zamrzovalnika

Indikatorska LED luč
alarma

Indikator nastavljene temperature zamrzovalnika

Gumb za nastavitev temperature particije zamrzovalnika
S tem gumbom lahko nastavite temperaturo zamrzovalnika. Pritisnite ta gumb, če želite nastaviti
vrednosti za particijo zamrzovalnika. Ta gumb lahko uporabite tudi za vklop načina SF.
Lučka alarma
V primeru težave znotraj zamrzovalnika, LED luč alarma zasveti rdeče.
Način super zamrzovanja
Kako se uporablja?
• Za zamrzovalne večjih količin hrane.
• Za zamrzovanje hitre hrane.
• Za hitro zamrzovanje hrane.
• Za shranjevanje sezonskih živil za dlje časa.
Kako uporabljati?
• Pritiskajte gumb za nastavitev temperature, dokler se luč za super zamrzovanje ne prižge.
• V tem načinu sveti LED luč za super zamrzovanje.
• Največja količina svežih živil (v kg), ki se lahko zamrzne v 24 urah je navedena na etiketi
naprave.
• Za optimalno delovanje naprave z največjo zmogljivostjo zamrzovalnika, nastavite napravo
na način SF 3 ure, preden v zamrzovalnik položite sveža živila.
V tem načinu:
• Če pritisnete gumb za nastavitev temperature, se ta način prekliče in nastavitev se vrne na
-16.
Opomba: Način »super zamrzovanja« se samodejno prekliče po 30 urah ali ko se temperatura
senzorja zamrzovalnika spusti pod -32°C.
Nastavitve temperature zamrzovalnika
• Prvotna temperatura za nastavitveni zaslon zamrzovalnika je -18°C.
• Enkrat pritisnite gumb za nastavitev zamrzovalnika.
• Vsakič, ko pritisnete ta gumb, se temperatura zmanjša. (-16°C, -18°C, -20°C,.. super
zamrzovanje)
• Če pritisnete gumb za nastavitev zamrzovalnika, dokler se simbol za super zamrzovanje ne
prikaže na nastavitvenem zaslonu zamrzovalnika in ne pritisnete nobenega gumba v
naslednjih 3 sekundah, lučka za super zamrzovanje začne utripati.
• Če boste pritiskali še naprej, se ponovno začne pri zadnji nastavljeni vrednosti.
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Opozorila o nastavitvah temperature
• Temperatura prostora, temperatura sveže shranjene hrane in pogostost odpiranja
vrat zamrzovalnika vplivajo na temperaturo v predelu zamrzovalnika. Spremenite
nastavitev temperature, če je to potrebno.
• Zaradi njegove učinkovitosti zamrzovalnika ni priporočeno uporabljati v okoljih, ki so
hladnejša od 10 °C.
• Temperaturo je treba prilagoditi glede na pogostost odpiranja vrat, količino hrane, ki jo
hranite v zamrzovalniku, in temperaturo okolja v katerem se nahaja vaš zamrzovalnik.
• Vaš zamrzovalnik mora delovati do 24 ur glede na temperaturo okolja brez prekinitev,
po tem, ko ste ga vključili, da se popolnoma ohladi. V tem času ne odpirajte vrat
zamrzovalnika prepogosto in vanj ne polagajte preveč hrane.
• Funkcija 5-minutne zakasnitve se uporablja za preprečevanje okvare kompresorja zamrzovalnika, ko ga izključite in nato ponovno vključite ali pa ko pride do izpada elektrike. Vaš
zamrzovalnik bo začel normalno delovati po 5 minutah.
• Vaš zamrzovalnik je oblikovan za delovanje v intervalih temperature okolja, ki so navedeni
v standardih glede na razred podnebja, ki je naveden na etiketi s podatki. Zaradi
učinkovitosti vašega zamrzovalnika ni priporočeno uporabljati zunaj navedenih
temperaturnih omejitev.
Klimatski razred in pomen
T (tropski): Hladilni aparat je namenjen za uporabo pri zunanjih temperaturah od 16 ° C
do 43 ° C.
ST (subtropski): Hladilni aparat je namenjen za uporabo pri zunanjih temperaturah od 16
° C do 38 ° C.
N (zmerno): Hladilni aparat je namenjen za uporabo pri zunanjih temperaturah od 16 ° C
do 32 ° C.
SN (razširjeno zmerno): Hladilni aparat je namenjen za uporabo pri zunanjih
temperaturah od 10 ° C do 32 ° C.

Dodatki

Model za ledene kocke
• Model za ledene kocke napolnite z vodo in ga dajte v zamrzovalnik.
• Ko so kocke narejene (popolnoma zamrznjene), jih dobite iz modela tako, da ga zvijete,
kot kaže spodnja slika.

Plastično strgalo
Po določenem času se na določenih mestih v predelu zamrzovalnika nakopiči
zmrzal. Zmrzal, ki se nakopiči v zamrzovalniku, je treba redno odstranjevati.
Uporabite priloženo plastično strgalo, če je to potrebno. Za to ne uporabljajte
ostrih kovinskih predmetov. Lahko predrejo tokokrog hladilnika in povzročijo
nepopravljivo okvaro enote.

Slikovni in besedilni opisi v delu o opremi aparata se lahko
razlikujejo glede na dejanski model, ki ste ga kupili.
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D2

H1

D1

Mere

H2

D3

Skupne dimenzije 1
H1

mm

1455

W1

mm

540

D1

mm

652,8

Prostor, potreben pri uporabi 2
H2

mm

W2

W1

W3

1605

W2

mm

640

D2

mm

692,8

Skupni prostor, potreben pri
uporabi 3
W3

mm

659,8

D3

mm

1142,3
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3. DEL

RAZPOREJANJE HRANE V NAPRAVI

• Zamrzovalnik se uporablja za shranjevanje globoko zamrznjenih živil ali zamrznjena
živila za dolgo obdobje in izdelavo kock ledu.
• Sveže in tople hrane ne potiskajte ob police na vratih zamrzovalnika, da bi jo zamrznili.
Uporabljajte le za shranjevanje zamrznjenih živil.
• Ne postavljajte sveže in tople hrane ob zamrznjena živila, saj lahko odtaja zamrznjena
živila.
• Medtem ko zamrzujete sveža živila (npr. meso, ribe in mleto meso), jih razdelite v takšne
kose, da jih boste lahko uporabili naenkrat.
• Za shranjevanje zamrznjenih živil; skrbno sledite navodilom na embalaži zamrznjene
hrane in če niso navedene informacije o hrani, se ta ne sme hraniti več kot 3 mesece
od datuma nakupa.
• Pri nakupu zamrznjenih živil se prepričajte, da so bila zamrznjena pri ustreznih
temperaturah in da embalaža ni poškodovana.
• Zamrznjena živila je treba prevažati v ustreznih posodah, da se ohrani kakovost živil,
prav tako pa jih je treba čim hitreje vrniti na zamrzovalne površine naprave.
• Če paket zamrznjene hrane kaže znake vlažnosti in nenormalne napihnjenosti, je verjetno, da je že ta prej bila shranjen pri neustreznih temperaturah in da se je stanje
vsebine poslabšalo.
• Rok trajanja zamrznjenih živil je odvisen od temperature v prostoru, nastavitev termostata, kako pogosto se odpirajo vrata zamrzovalnika, vrste hrane in časa, ki je potreben
za prevoz proizvodov od trgovine do vašega doma. Vedno upoštevajte navodila, natisnjena na embalaži in nikoli ne presezite navedenega roka trajanja.
• Medtem ko zamrzujete živila; največja količina svežih živil (v kg), ki se lahko zamrzne
v 24 urah je navedena na etiketi naprave.
• Za optimalno delovanje naprave, da doseže največjo zmogljivost zamrzovanja, postavite
svežo hrano v zamrzovalnik in pritisnite gumb SF. Ko se način SF zaključi, zamrzovalnik
še naprej deluje glede na zadnjo nastavljeno vrednost.
Pozor: če želite prihraniti energijo, ko zamrzujete majhne količine hrane, ponovno nastavite
nastavljeno vrednost na želeno vrednost in želeni položaj. (Priporočilo)
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4. DEL

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

• Odklopite hladilnik iz napajanja pred samim čiščenjem.

• Ne čistite naprave z vlivanjem vode.
• Ne dovolite da voda vdre v ohišje svetilke ali da pride do drugih
elektronskih delov aparata.
• Notranjosti zamrzovalniškega predela občasno
očistite s toplo vodo, v kateri je raztopljene nekaj
sode bikarbone.
• Posamezno odstranite dele in jih očistite z milnico. Ne
perite v pomivalnem stroju.
• Ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev. Po tem, ko ste odstranljive dele
oprali, jih sperite s čisto vodo in jih dobro osušite. Ko je čiščenje
končano, vključite kabel z suhimi rokami nazaj v vtičnico.

• Kondenzator očistite z metlo vsaj dvakrat na leto, saj boste
tako prihranili z energijo in izboljšali delovanje.

! Prepričajte se, da je vaš zamrzovalnik med čiščenjem izključen iz
napajanja.
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Odtaljevanje
Postopek odtaljevanja zamrzovalnika
• V notranjosti zamrzovalnika se naberejo majhne količine zmrzali, njihova količina pa je
odvisna od tega, kako dolgo so vrata zamrzovalnika odprta ali od količine vlage. Bistvenega pomena je, da ne dovolite nabiranja zmrzali ali ledu na mestih, kjer lahko to vpliva
na tesnjenje vrat. Na ta način lahko zrak prodre v notranjost ter pospeši neprekinjeno
delovanje kompresorja. Tanek sloj zmrzali je precej mehak in se lahko odstrani s krtačko
ali plastičnim strgalom. Ne uporabljajte kovinskih ali ostrih strgal, mehanskih naprav ali
drugih pripomočkov za pospeševanje postopka odtaljevanja. Odstranite vso zmrzal, ki
se je nabrala na dnu zamrzovalnika. Če želite odstraniti zmrzal, vam ni treba izklopiti
naprave.
• Če želite odstraniti debele kose ledu, izključite napravo iz napajanja in izpraznite njeno
vsebino v kartonske škatle ter te zavijte v debele odeje ali plasti papirja, da ostane hrana
mrzla. Odtaljevanje je najučinkovitejše, če ga izvedete pri skoraj praznem zamrzovalniku, prav tako pa ga je treba izvesti čim hitreje, da preprečite segrevanje izdelkov.
• Ne uporabljajte kovinskih ali ostrih strgal, mehanskih naprav ali drugih pripomočkov za
pospeševanje postopka odtaljevanja. Povečana temperatura zamrznjenih živil med postopkom odtaljevanja bo skrajšala rok trajanja živil. Če je vsebina dobro zavita in spravljena na hladnem mestu, bi morala ostati zmrznjena več ur.
• Obrišite notranjost z gobico ali čisto
krpo.
• V predel zamrzovalnika postavite
eno ali več posod s toplo vodo, da
pospešite postopek odtaljevanja.
• Med polaganjem izdelkov nazaj v zamrzovalnik jih dobro preglejte. Če je kakšen od
izdelkov odtaljen, ga zaužijte v roku 24 ur ali pa ga skuhajte in nato ponovno zamrznite.
• Ko je postopek odtaljevanja zaključen, očistite notranjost naprave z raztopino tople vode
in majhno količino sode bikarbone in jo nato dobro posušite. Na isti način očistite vse
odstranljive dele in jih ponovno namestite. Ponovno priključite napravo na napajanje in
jo pustite dve do tri ure na nastavitvi 5, preden vanjo ponovno shranite živila.

5. DEL

PREVAŽANJE IN PREMIKANJE

• Originalno embalažo in peno je dobro shraniti za ponovni prevoz (opcijsko).
• Pritrdite vaš hladilnik z debelo embalažo, pasovi ali močnih vrvmi in sledite navodilom za
prevoz v embalaži za ponovni prevoz.
• Odstranite premične dele (police, dodatke, posode za zelenjavo itd.) ali pa jih zavarujte v zamrzovalniku pred
udarci z uporabo trakov pri ponovnem premikanju in
prevozu.
! Vaš zamrzovalnik nosite v pokončnem položaju.

Premestitev vrat
• Smer odpiranja vrat vašega hladilnika ni mogoče spreminjati, če so ročaji vrat na
vašem zamrzovalniku nameščeni na sprednji površini vrat.
• Smer odpiranja vrat je mogoče spremeniti pri modelih brez ročajev.
• Če se smer odpiranja vrat vašega zamrzovalnika lahko spremeni, kontaktirajte najbližji
servis, da vam spremeni smer odpiranja vrat.
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6. DEL

PRED KLICANJEM POPRODAJNEGA SERVISERJA

Napake
Če vaš zamrzovalnik ne deluje pravilno, je morda prišlo le do manjše težave, zato pred klicanjem električarja preverite naslednje in tako prihranite čas in denar.
Indikatorska
LED-lučka alarma se prižiga

VRSTA NAPAKE

ZAKAJ?

KAJ STORITI?

»Opozorilo o
okvari«

Nekateri del/-i je/so v okvari
ali pa je prišlo do napake
med hlajenjem.Izdelek ste
prvič prižgali ali je prišlo do
prekinitve obratovanja daljše
od ene ure.

Preverite ali so vrata odprta in
preverite ali je aparat obratoval eno
uro. Če vrata niso odprta in je
aparat obratoval eno uro, čimprej
stopite v stik s pooblaščenim
serviserjem.

Če vaš zamrzovalnik ne deluje pravilno, je lahko vzrok le manjša težava, zato pred klicanjem
električarja, preverite naslednje in tako prihranite čas in denar.
Kaj storiti, če vaša naprava ne deluje;
Preverite, ali:
• Ni električnega napajanja.
• Je splošno stikalo v vašem domu izključeno.
• Vtičnica deluje. Če želite preveriti, v isto vtičnico vključite drugo napravo, za katero veste
da deluje.
Kaj storiti, če vaša naprava slabo deluje;
Preverite, ali:
• Niste preobremenili naprave.
• Je temperatura zamrzovalnika nastavljena na -16.
• So vrata popolnoma zaprta.
• Je na kondenzatorju prah.
• Je pri zadnji in stranski steni dovolj prostora.
Če slišite hrup;
Hladilni plin, ki kroži v hladilnem sistemu, lahko proizvaja rahel hrup (brbotanje), tudi ko kompresor ne deluje. Ne skrbite, to je povsem običajno. Če so ti zvoki drugačni, preverite, ali:
• Je naprava dobro poravnana.
• Se nič ne dotika zadnjega dela naprave.
• Reči na napravi ne vibrirajo.
Priporočila
• Če želite popolnoma zaustaviti delovanje naprave, jo izključite iz napajanja (za čiščenje
in ko vrata ostanejo odprta).
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Nasveti za varčevanje z energijo
1. Namestite napravo v hladno, dobro prezračevano sobo, vendar ne pod
neposredno sončno svetlobo in ne v bližino virov toplote (radiator, štedilnik itd.).
V nasprotnem primeru uporabite izolirno ploščo.
2. Dovolite, da se obdelana hrana in pijača ohladi zunaj naprave.
3. Če dajete noter pijače in tekočine, jih zaprite. V nasprotnem primeru se v napravi
poveča vlaga. Zato se delovni čas ohlajevanja podaljša. Pokritost pijač in tekočin
pomaga preprečiti vonjave in spremembe okusov.
4. Izogibajte se prepogostemu odpiranju vrat oz. dolgotrajnem držanju odprtih vrat, ker bo
topel zrak vstopil v aparat in povzročil nepotrebno in pogosto obratovanje kompresorja.
5. Vse pokrove za različne temperaturne predele naprave imejte zaprta
(osveževalnik, hladilni predel itd).
6. Tesnilo vrat mora biti čisto in prožnost. Zamenjajte tesnilo, če je to obrabljeno.
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7. DEL

DELI NAPRAVE IN RAZDELKI

Ta aparat ni namenjen uporabi kot vgradni aparat.

Ta slika je ustvarjena za prikaz različnih delov in pripomočkov naprave.
Deli se glede na model naprave lahko razlikujejo.
1. Plastično strgalo
2. Pladenj za led
3. Termostat
4. Pokrov zgornjega prostora zamrzovalnika
5. Pokrov spodnjega prostora zamrzovalnika
6. Predali predela zamrzovalnika
7. Nastavljiva nogica
Splošne opombe:
Predal zamrzovalnega prostora (zamrzovalnik): Najučinkovitejša uporaba energije je
zagotovljena pri konfiguraciji s predali in posodami v izvirnem položaju.
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1 TEHNIČNI PODATKI
Tehnični podatki se nahajajo na napisni tablici na notranji strani aparata in na
energijski nalepnici.
Prek QR koda na energijski nalepnici lahko dostopate do spletne povezave z
informacijami o zmogljivosti aparata v EU EPREL bazi podatkov.
Shranite energijsko nalepnico skupaj z navodili za uporabo in drugo
dokumentacijo, ki ste jo dobili z aparatom.
Iste podatke lahko najdete tudi v bazi podatkov EPREL na spletnem naslovu
https://eprel.ec.europa.eu z nazivom modela in številko izdelka, ki sta izpisana
na napisni tablici aparata.
Obiščite spletno stran www.theenergylabel.eu za podrobnejše informacije o
energijski nalepnici.
2 INFORMACIJA ZA INŠTITUTE ZA PREIZKUŠANJE
Aparat z oznako EcoDesign ustreza zahtevam standarda EN 62552.
Zahteve v zvezi s prezračevanem, velikosti odprtin in minimalni razdalji za
aparatom ustrezajo vrednostim navedenim v teh navodilih za uporabo v
Poglavju 2.
Prosimo stopite v stik s proizvajalcem, če potrebujete podrobnejše informacije,
vključno z razporedi nalaganja.
3 PODPORA UPORABNIKOM IN POPRAVILO
Vedno uporabljajte originalne rezervne dele.Kadar pokličete pooblaščenega
serviserja, imejte pri roki naslednje podatke: Model, Serijsko številko in
Servisni seznam.
Te informacije najdete na napisni tablici. Lahko se spremenijo brez
predhodnega obvestila.
Originalni rezervni deli za določene komponente so na voljo najmanj 7 do 10
let, v odvisnosti od vrste dela in datuma prodaje na tržišču zadnjega primerka
modela.
Obiščite našo spletno stran:
www.voxelectronics.com
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