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If the illuminating lamps is damaged, it must be replaced by the manufacturer 
or by the qualified person at the specified maintenance provider.

































Se le lampade si guastano, devono essere sostituite dal produttore o da personale
qualificato presso il fornitore di servizi di manutenzione specificato. 

































Si las bombillas están dañadas, deben ser sustituidas por el fabricante o por l
a persona competente del servicio de mantenimiento especificado.

































Wenn die Lampen beschädigt sind, müssen sie durch den Hersteller oder durch 
einen qualifizierten Servicetechniker ausgetauscht werden.

































Si les lampes sont endommagées, elles doivent être remplacées par le fabricant 
ou par une personne qualifiée chez le prestataire de service d’entretien agréé.

































Als de lampen beschadigd zijn, moeten deze worden vervangen door de fabrikant 
of door de gekwalificeerde persoon bij de gespecificeerde onderhoudsspecialist.

































Pokud se poškodí osvětlovací žárovky, výměnu musí provést výrobce nebo 
kvalifikovaná osoba pracující pro stanoveného poskytovatele údržby.

































Jeśli lampy oświetleniowe są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez 
producenta lub przez wykwalifikowaną osobę w wyznaczonym serwisie.

































Εάν ο λαμπτήρας φωτισμού είναι κατεστραμμένος, πρέπει να αντικατασταθεί 
μόνο από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένο άτομο που θα ορισθεί από 
τον καθορισμένο πάροχο συντήρησης.
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 UVOD 

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Haier 

Pred uporabo aparata skrbno preberite ta navodila. Navodila vsebujejo pomembne informacije, ki vam 
bodo pomagale čim bolje izkoristiti aparat ter zagotoviti varno in pravilno namestitev, uporabo in 
vzdrževanje. 

Ta priročnik hranite na priročnem mestu, da je vedno na dosegu roke za varno in pravilno uporabo 
aparata. 

Če aparat prodate, ga podarite ali pustite za sabo, ko se selite, poskrbite, da boste ta priročnik predali 
novemu lastniku, da se bo lahko seznanil z aparatom in varnostnimi opozorili. 

Izdelava : Qingdao Haier Special Icebox Co.,Ltd. 
Naslov : Haier Garden, Qianwangang Road, Economic 
  Development Zone, Qingdao 266555, Shandong, LR Kitajska 
   

  http://www.haier.com 
  

http://www.haier.com/
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SVARILA 
Legenda 

 Pozor 

 Previdno 

 
Prepovedan
o 

Pred uporabo ... 

 Ta naprava uporablja napajanje z izmeničnim tokom. 
Napravo priključite na normalno napetost. V primeru nihanja napetosti se lahko zgodi, da se naprava ne zažene, 
regulator temperature ali kompresor se lahko poškoduje ali ima nenormalne zvoke. V tem primeru in trenutku 
dodajte ustrezen stabilizator. 

 Uporabiti MORATE ozemljeno vtičnico. 
Poskrbeti morate, da je napajanje priključeno na ozemljitev in pravilno ozemljeno. Napajalnega kabla in njegovega 
vtiča ne smete spreminjati. Vtič in vtičnica morata biti enostavno dostopna, ko je naprava na svojem končnem 
mestu, tako da lahko med čiščenjem ali drugim vzdrževanjem varno izklopite napajanje. 
Prepričajte se, da je vtič vedno v celoti potisnjen v vtičnico. 

 Ne poškodujte napajalnega kabla. 
Če želite odklopiti vtič, ne vlecite napajalnega kabla. Vtič pridržite, da ga odstranite neposredno iz vtičnice. Ohišje 
naprave ne sme pritiskati na napajalni kabel in NE stopajte na napajalni kabel. 

 Če je napajalni kabel poškodovan: 
Če je napajalni kabel poškodovan ali je vtič obrabljen, ga ne uporabljajte. Izrabljen ali poškodovan napajalni kabel 
morate zamenjati pri ponudniku vzdrževanja, ki ga določi proizvajalec, ali ga mora zamenjati usposobljeno osebje. 
Če je potreben daljši napajalni kabel, površina prereza dodanega napajalnega kabla ne sme biti manjša od 0,75 mm2. 

 Poskrbite, da bodo prezračevalne odprtine na ohišju aparata ali na vgradnih elementih proste in neovirane. 

 Kadar uhaja vnetljiv plin, kot je zemeljski plin: 
Zaprite ventil, pri katerem pušča plin. Odprite vrata in okna hiše. NE odklapljajte/priklapljajte vtiča naprave ali 
drugih električnih naprav. 

 Pazite se ozeblin 
Med delovanjem se ne dotikajte notranjosti zamrzovalnega dela, zlasti z mokrimi rokami, saj lahko vaše roke 
primrznejo na površino. 

 Ko je naprava v mirovanju: 
Napravo hranite stran od ognja, da preprečite nesreče. Odstranite vrata naprave (odprite vrata in jih pridržite, 
preden odstranite vijake), da se izognete vstopu otrok v napravo in povzročitvi nesreče. Napravo pošljite na 
predvideno mesto za odstranjevanje. 

 Vrata odprite tako, da primete za ročaj. 

 V bližini zamrzovalnika ne shranjujte ali uporabljajte bencina ali drugih vnetljivih materialov, da preprečite požar. 

 V zamrzovalniku nikoli ne shranjujte vnetljivih snovi, eksplozivov ali zelo jedkih kislin, lugov in drugih kemikalij. 

 V zamrzovalniku nikoli ne shranjujte ustekleničenega piva ali pijač, saj bodo steklenice med zamrzovanjem 
počile. 

 Ne uporabljajte mehanskih sredstev ali drugih sredstev za pospešitev odmrzovanja, razen sredstev, ki jih 
priporoča proizvajalec. 
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Ne uporabljajte električnih naprav v prostorih za shranjevanje živil v aparatu, razen če njihovo uporabo 
priporoča proizvajalec.

To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali 
umskimi zmožnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja, če so pod ustreznim nadzorom ali so prejeli 
navodila za varno uporabo naprave in razumejo s tem povezana tveganja. 

 Otroci se z napravo ne smejo igrati. 

 
Če so luči za osvetlitev poškodovane, jih sme zamenjati samo proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali drug 
kvalificiran serviser, da preprečite morebitna tveganja. 

Hraniti stran od vode 
Ne uporabljajte vode za škropljenje ali izpiranje hladilnika in ne postavljajte hladilnika na mokro mesto ali mesto, ki se 

zlahka škropi z vodo, da se izognete vplivu na električno izolacijo naprave ali celo električnemu šoku oziroma požaru.

Ne poškodujte hladilne napeljave

Za razstavljanje in spreminjanje zamrzovalnika morate dobiti odobritev. Vsako grobo premikanje zamrzovalnika 

lahko poškoduje hladilne cevi. Popravilo naprave mora izvesti strokovno osebje. 
Napajalni vtič odklopite v naslednjih primerih:

Pred čiščenjem in vzdrževanjem ali v primeru okvare naprave ali izklopa napajanja odklopite vtič hladilnika. Pred 
ponovnim zagonom aparata po odklopu počakajte vsaj 5 minut, saj lahko pogosti zagon poškoduje kompresor.

Ta zamrzovalnik je gospodinjska naprava, namenjena samo za shranjevanje hrane. V napravi ne shranjujte 
krvi, zdravil, bioloških proizvodov ali drugih izdelkov.

Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in v podobne namene, kot npr. 
- v čajnih kuhinjah v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
- na kmetijah in v hotelskih, motelskih sobah in drugih nastanitvah za goste,
- v nastanitvah tipa B&B,
- v gostinskih storitvah in podobnih primerih, vendar ne v maloprodaji.

Namigi za varčevanje z električno energijo

Napravo namestite v hladen in suh prostor z ustreznim prezračevanjem.
Pri namestitvi naprave morate nad zamrzovalnikom in okoli njega pustiti 10 cm prostora, da zagotovite ustrezno 
prezračevanje okoli zamrzovalnika.
Počakajte, da se toplotno obdelana živila ohladijo in jih šele nato postavite v aparat.
Ne puščajte vrat naprave predolgo odprtih, ko vnašate hrano ali jo odnašate ven. Manj časa bodo vrata odprta, 
manj ledu bo nastalo v zamrzovalniku. 
Redno čistite zadnji del zamrzovalnika. Prah povečuje porabo energije.
Temperaturo ne nastavljajte na nižjo od dejansko potrebne.
Ne pokrivajte odprtin za prezračevanje.

⚫ Simbol  na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelek ne sodi med

gospodinjske odpadke. Oddajte ga na ustreznem zbiralnem mestu za recikliranje
električne in elektronske opreme. Če izdelek pravilno zavržete, prispevate k

preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in človekovo zdravje, ki jih

lahko povzroči neprimerno odstranjevanje tega izdelka. Za natančnejše informacije o

recikliranju tega izdelka se obrnite na svoj lokalni urad, podjetje za gospodinjske
odpadke ali na trgovino, kjer ste aparat kupili.

Če so svetilke poškodovane, jih mora zamenjati proizvajalec ali usposobljena 
oseba pri določenem vzdrževalcu.
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Zamrzovanje in hramba sveže hrane 

Hrano postavite tako, da bo med posameznimi kosi prostor, kar je dobro za cikel hlajenja. 
Hrano shranite v različnih kategorijah, da jo lahko lažje najdete. 
Pred shranjevanjem hrane v zamrzovalniku morate hrano zatesniti, da preprečite izgubo vode in nastanek vonja. 
Preden hrano postavite v zamrzovalnik, vam je ni treba pakirati. Zunanjost embalaže mora biti suha, da se prepreči 
lepljenje vrečk. Embalažni materiali morajo biti brez vonja, nestrupeni in netoksični ter morajo tesniti. 

Predlagamo, da porcijo hrane označite tako, da si zabeležite naslednje informacije: 

Ime živila 
Teža porcije 
Količina (število kosov) 
Datum zamrznitve 
Datum omejitve shranjevanja 

Oglejte si diagram v zamrzovalniku za običajno časovno omejitev shranjevanja hrane: 

ŠKATLA S PICO 

   

1. Enolončnica, sladoled, klobase, kruh 
2. Ribe, kozice, jagnjetina, meso 
3. Zelenjava, sadje, perutnina, govedina 

Hrana mora biti sveža, zrela in kakovostna. 
Sveža zelenjava in sadje morata biti zamrznjena, če je mogoče, takoj po žetvi oziroma nabiranju, da se ohrani 
največ hranil, struktura, tekstura, barva in okus. 
Vročo hrano je treba pred postavitvijo v zamrzovalnik ohladiti na sobno temperaturo. 

 Iz zamrzovalnika vzemite samo potrebno količino hrane. Odmrznjene hrane ni mogoče znova zamrzniti, če je 

najprej ne skuhate, sicer je manj užitna. 

Izogibajte se neposrednemu stiku sveže hrane z globoko zamrznjeno hrano. Globoko zamrznjena živila se lahko 
odmrznejo in ne trajajo do predvidenega časa skladiščenja. 
Za zelo dobro zamrzovanje uporabite funkcijo hitrega zamrzovanja (glejte poglavje o funkcijah) 2 uri pred 
shranjevanjem sveže hrane. 

 V zamrzovalnik ne nalagajte prevelikih količin sveže hrane. Bolje je upoštevati zamrzovalno zmogljivost 

zamrzovalnika. 

Običajno je za dokončanje procesa zamrzovanja dovolj 24 ur. Po tem času bo funkcija samodejno onemogočena. 
Za zamrzovanje majhne količine hrane lahko po nekaj urah ročno zaustavite funkcijo, da se izognete nepotrebni 
porabi energije. 
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PRED UPORABO 
Opis 
Ta slika se lahko nekoliko razlikuje od postavitve zamrzovalnika, ki ste ga pravkar kupili. 

POKROV 

IZDELOVALNIK LEDU 
(opcijsko) 

PREDAL 

SUPER 
SHRANJEVANJE 

MAJHEN PREDAL 

NASTAVLJIVE NOGE 
(Nastavljive noge spredaj, s koleščki zadaj.)

ŠKATLA S PICO

KOLEDAR ZA 
ZAMRZNJENO 
HRANO 

Velike predale, super trgovine in majhen predal je mogoče odstraniti, da povečate prostor za shranjevanje 
v zamrzovalniku.
Različna živila je treba postaviti na različna območja glede na njihove lastnosti

POKROV, MALEN 
PREDALNIK
TRGOVINA SUIPER

Maslo, sir, presna surova hrana itd
Mesni izdelki, prigrizki, vložena hrana itd. Konzervirana 
hrana, tofu, mlečni izdelki, testenine itd.

Za aparate brez predelka s 4 zvezdicami: ta hladilni aparat ni primeren za zamrzovanje 
živil
Za dodatne informacije o izdelku obiščite https://eprel.ec.europa.eu/ ali skenirajte QR 
na energijski nalepki, ki je priložena napravi.
Če se želite obrniti na tehnično pomoč, obiščite našo spletno stran:
https://corporate.haier-europe.com/en/
Pod razdelkom "spletna stran" izberite znamko svojega izdelka in svojo državo. 
Preusmerjeni boste na določeno spletno stran, kjer najdete telefonsko številko in 
obrazec za stik s tehnično podporo
Opomba: Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti <G>.
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Namestitev zamrzovalnika 

Zamrzovalnik mora biti postavljen na ravno in trdno površino. Če je naprava 
nameščena na podstavek, morate uporabiti ravne, močne in ognjevarne materiale. 
Za podstavek nikoli ne uporabljajte penastega materiala za pakiranje. Če je
zamrzovalnik nestabilen, lahko noge nastavite tako, da jih obrnete v smeri 
urnega kazalca ali v nasprotni smeri urnega kazalca, da podaljšate ali skrajšate 
noge in preprečite zibanje ali tresenje zamrzovalnika. Zamrzovalnika ne 
postavljajte pod neposredno sončno svetlobo ali na mesto, kjer je izpostavljen 
grelnikom, da zagotovite delovanje zamrzovalnika. Napravo namestite na 
dobro prezračevan prostor, nad zamrzovalnikom in okoli njega pa mora biti vsaj 
10 cm prostora. 

Zamrzovalnika nikoli ne postavljajte na vlažno mesto ali na mesto, kjer bi ga lahko polili z vodo. Pravočasno 
očistite in posušite vso poškropljeno vodo ter madeže z mehko krpo, da preprečite rjo.

Zamrzovalnika ne postavljajte na mesto, kjer je temperatura prenizka (pod 5 °C). Zamrzovalnika ne shranjujte 
zunaj ali v dežju.

Priprava pred uporabo 
Odstranite vse dele embalaže, podlago iz pene in pribor za pritrditev lepilnega traku.
Zamrzovalnik postavite na ustrezno mesto (glejte Namestitev zamrzovalnika). 

Pred uporabo očistite notranjost in zunanjost zamrzovalnika (glejte Odmrzovanje in čiščenje).

Ko je naprava poravnana in očiščena, jo pustite mirovati vsaj 6 ur, preden jo vklopite, da zagotovite njeno normalno
delovanje.
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FUNKCIJE 
Nadzorna plošča

С Ikona prikaza temperature zamrzovanja 
D Ikona funkcije eco 
E Ikona hitrega zamrzovanja 
F Ikona indikatorja alarma 
G Ikona otroške ključavnice

A2 Gumb za nastavitev temperature 
A3 Gumb za izbiro funkcije 

(eco/hitro zamrzovanje/alarm/otroška ključavnica)

A4 Gumb OK/gumb za vklop 

Zagon 

Prosimo, upoštevajte: Alarm za visoko temperaturo se ne bo oglasil ob prvem vklopu zamrzovalnika. Zvok se bo 
sprožil šele po 3 urah, če se zamrzovalnik ne bo ohladil pod 0 °C.
Vstavite vtič v vtičnico, da vklopite zamrzovalnik. V tem trenutku je na mreži C prikazana dejanska temperatura 
v zamrzovalniku. 
Lučka LED F za alarm in zvočni signal bosta prikazala, da temperatura v zamrzovalniku ni dovolj hladna za 
shranjevanje živil. S pritiskom na gumb A3 izberete funkcijo »Alarm«, nato pritisnite gumb A4; zvočni signal lahko 
onemogočite, vendar bo opozorilna lučka svetila, dokler zamrzovalnik ne doseže temperature 0 °C. Ko je na zaslonu
prikazana temperatura 0 °C, se alarm samodejno ustavi in zamrzovalnik bo pripravljen za shranjevanje hrane. 

Preverite nadzorno ploščo:
Dotaknite se katerega koli gumba na zaslonu in preverite, ali lahko zasvetita temperaturno območje in izbrana 
ikona. 

Nastavljena temperatura: 
Za nastavitev temperature pritisnite gumb A2. Med nastavitvijo temperature dve utripajoči številki na zaslonu 
prikazujeta nastavljeno točko. Dodatni pritiski na ta gumb ciklično in z zmanjševanjem spreminjajo nastavljeno 
vrednost od -14 °C do -26 °C. 

Živila lahko hranite v zamrzovalniku pri temperaturi najmanj -18° (od 2 do 12 mesecev, odvisno od njenih 
lastnosti (npr. meso: 3-12 mesecev, zelenjava: 6-12 mesecev)

Da bi se izognili izteku rokov skladiščenja, upoštevajte datum zamrzovanja, časovno omejitev in ime živila na 
embalaži glede na obdobja skladiščenja različnih živil.

Če gumba OK ne pritisnete v roku 5 sekund, se bo nastavljena točka shranila samodejno.

Po nastavitvi temperature se dve številki na zaslonu vrneta v prikaz temperature zamrzovalnika. 

Proizvajalčeva nastavitev temperature je -18 °C, priporočamo, da uporabite privzeto nastavitev, ki je ni treba 
prilagajati. 
Funkcija napajanja: 

Pritisnite gumb A4 za 5 sekund, da izklopite napajanje zamrzovalnika; če ga pritisnete še enkrat, se bo napajanje 
vklopilo. 

Pred kakršnim koli čiščenjem se prepričajte, da odklopite zamrzovalnik iz napajanja tako, da izvlečete vtič, 

saj ni dovolj, da izklopite napravo s pritiskom na gumb za vklop/izklop. 
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Funkcije zamrzovalnika 
HITRO ZAMRZOVANJE: Pritisnite gumb A3, da izberete funkcijo »S.FRZ«, nato pritisnite gumb A4; aktivirate 
lahko hitro zamrzovanje sveže hrane.
Vklopi se posebna lučka E, ki označuje, da je funkcija vklopljena in da je aktiviranje funkcije doseženo.
Lučka bo prižgana, dokler se funkcija HITREGA ZAMRZOVANJA ne izklopi.

Če morate naenkrat zamrzniti veliko količino hrane, je priporočljivo, da funkcijo aktivirate 30 ur pred vstavitvijo hrane. 
Funkcija se samodejno ustavi po 56 urah ali ročno. Poraba energije se bo povečala, ko bo ta funkcija vklopljena.

FUNKCIJA ECO: Ko je zaslon odklenjen, pritisnite gumb A3, da izberete funkcijo »ECO«, nato pritisnite gumb 
A4; aktivirate lahko funkcijo varčevanja z energijo in nastavite temperaturo v območju od -18 °C do -14 °C. Če je 
temperatura nastavljena na -19 °C ali nižje, se samodejno nastavi na -18 °C, ko je funkcija ECO vklopljena. 
Če je ta funkcija aktivirana, bo lučka LED D vklopljena, dokler funkcije »ECO« ne izklopite ročno.
S pritiskom na gumb A3 lahko izberete funkcijo »ECO«, nato pa s pritiskom na gumb A4 onemogočite to funkcijo. 
Funkcije ECO in funkcije hitrega zamrzovanja ni mogoče uporabljati hkrati.

FUNKCIJA ECO 2: Kadar je temperatura nastavljena v območju od -23 °C do -26 °C, se po 56-urnem delovanju 
zamrzovalnika samodejno nastavi na -22 °C, da se prihrani energija in učinkovito ohrani hrana. Običajno hrano 
je mogoče učinkovito hraniti pri -18 °C ali manj; nastavitev prenizke temperature poveča porabo električne 
energije. (Te funkcije ni treba ročno

Energetsko najbolj varčna konfiguracija zahteva namestitev predala, škatle za hrano in polic

v aparatu v tovarniško svežem stanju, živila pa položite brez blokiranja zraka

zhod iz kanala

Otroška ključavnica: Ko je zaslon odklenjen, pritisnite gumb A3 za izbiro funkcije otroške ključavnice in nato 
pritisnite gumb A4, funkcija bo vklopljena. Odklepanje: Dotaknite se katerega koli gumba na zaslonu, zaslon in 
gumb otroške ključavnice bosta osvetljena; pritisnite gumb A3, gumb otroške ključavnice utripa; pritisnite gumb 
A4, zaslon bo odklenjen. 
Ko je zaslon zaklenjen, gumb A2 ne deluje; samo ikona funkcije otroške ključavnice je omogočena, ko pritisnete 
gumb A3, nato pa je funkcija gumba A4 onemogočena.

Alarmni signali 

TEMPERATURNI ALARM: če je temperatura v notranjosti zamrzovalnika višja od 0 °C, bosta vmesni zvočni 
signal in utripajoča lučka LED F označevala temperaturni alarm. Prikazovalnik bo prikazal kodo HH
Ko je zaslon odklenjen, pritisnite gumb A3, da izberete funkcijo »Alarm«, nato pritisnite gumb A4; možno je 
ustaviti zvočni signal, vendar se bo stanje alarma nadaljevalo, dokler notranja temperatura ne bo hladnejša od 0 
°C.

ALARM ZA VRATA: Če vrata ostanejo odprta 60 sekund, bo to stanje sporočeno s prekinjajočim zvočnim 
signalom. Alarm se bo ustavil, če zaprete vrata ali pritisnete gumb za izbiro funkcije Alarm in nato gumb OK, 
vendar se bo v tem drugem primeru alarm znova zagnal po 120 sekundah, če bodo vrata še odprta.

V tem primeru preverite v skladu z naslednjimi postopki: (1) Ali se vrata dobro zaprejo in odprejo; (2) ali se vrata 
pogosto odpirajo ali se odpirajo in so nato predolgo odprta; (3) preveč hrane se vstavi naenkrat; če obstajajo 
zgoraj navedeni pogoji, lahko alarm prekličete. Dokler temperatura v zamrzovalniku ne pade na 0 °C ali manj, bo 
prikazano besedilo »HH« izginilo. 



FUNKCIJE

10 

S
lo

v
e

n
š
č
in

a

Vstavljanje v vrsto kuhinjskega pohištva

Zamrzovalnik lahko vstavite v vrsto kuhinjskega pohištva. Da bi se zamrzovalnik ujemal z višino vrste enot pohištva,
lahko dodate ustrezno omaro za shranjevanje. Pri vstavljanju zamrzovalnika v vrsto standardnih kuhinjskih enot 
pohištva (največja globina 580 mm), lahko napravo namestite neposredno ob kuhinjski enoti. Vrata zamrzovalnika 
se glede na sprednjo stran kuhinjske enote projicirajo za 34 mm na strani in za 55 mm na sredini zamrzovalnika. 
Zaradi tega je mogoče zamrzovalnik popolnoma odpreti in zapreti.

Pomembno za prezračevanje:
Na zadnji strani omarice za shranjevanje mora biti prezračevalni kanal globine najmanj 50 mm po celotni širini 
omarice. 
Pod stropom mora biti vsaj 300 cm2 prostora za prezračevanje. 
Večji kot je prezračevalni prostor, več energije prihrani zamrzovalnik med delovanjem.
Če je zamrzovalnik nameščen s tečaji ob steni, mora biti razdalja med zamrzovalnikom in steno vsaj 55 mm. To ustreza 
dolžini štrlenja ročaja, ko so vrata odprta.
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Informacije o uporabi 

1. ODPIRANJE POKROVA
Če želite odpreti zgornje pokrove, jih rahlo dvignite in obrnite navzven.
Odprite pokrov, da vstavite hrano v predal. 
Zaprite pokrov, da se izognete stiku z vrati. 
Pokrov lahko odstranite, da povečate prostor za shranjevanje.
OPOMBA: Dve plasti v zgornjem delu sta opremljeni s pokrovi, vendar v sprednjem 
delu steklene plošče ni dovoljeno vstavljati hrane; sicer se lahko zgodi, da se 
pokrovi ne zaprejo, če je temu tako, preverite prehrambene izdelke, prilagodite 
njihovo postavitev in nato znova namestite pokrove. Opozorilo: pred zapiranjem 
vrat preverite, ali so pokrovi zaprti, ko so pokrovi pravilno zaprti, morate zapreti 
vrata, da ne pride do stiskanja pokrovov. 

2. ODSTRANJEVANJE PREDALOV
Predale v celoti izvlecite, nato jih rahlo dvignite, da jih odstranite.
Predale (razen spodnjega predala) lahko odstranite, da zagotovite več prostora za shranjevanje. Pri nekaterih
modelih so na voljo drsni elementi.

3. PREDAL ZA SUPER SHRANJEVANJE
Popolnoma izvlecite predal za super shranjevanje. Dvignite ga in ga potegnite iz teleskopskih vodil.
OPOMBA: Nekateri modeli velikega predala imajo drsno konstrukcijo. Pravilno odstranjevanje predala: najprej vzemite
hrano ven iz predala in potisnite predal do konca; nato dvignite njegov zadnji del in ga izvlecite. Predala ne dvigajte,
dokler ni blokiran, nato ga lahko enostavno vzamete ven; če pa to ne uspe, ga potisnite do konca in ponovite korake.

4. IZDELAVA LEDENIH KOCK
Nekateri modeli so opremljeni s sistemom za led, vključno s pladnji 
za ledene kocke z napravo za odstranjevanje in posodo za led. 

5. Odstranjevanje pladnjev za led
Očistite in napolnite z vodo, znova namestite pladnje za led na
podporo.
Počakajte nekaj ur, da je led pripravljen, nato obrnite gumbe, da 
izvržete kocke ledu.
Ledene kocke bodo padle naravnost v posodo za led. 

6. Škatle na vratih lahko vsebujejo pakirano PICO debeline manj kot 30 mm ali drugo tanko pakirano hrano.
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I
Reverzibilnost vrat: odstranjevanje vrat z desne 
(grafični prikaz na zadnji strani priročnika.)

Pred začetkom delovanja odklopite 
napajanje in izpraznite napravo. 

4. 
4.1 
Odstranite križni del kovinskega zaustavljalnika na 
desni strani sklopa vrat in ga namestite v ustrezen 
položaj na levi strani sklopa vrat.

4.2 
S križnim izvijačem odstranite spodnji tečaj.

5. 
A. S ključi ali kleščami odstranite gred tečaja in jo pritrdite v levo
odprtino tečaja.
B. S križnim izvijačem odstranite vijake na levi strani ohišja omarice 
in vijake namestite na desno stran omarice. Na levi strani namestite 
spodnji tečaj.

6. 
6.1 
Namestite sklop vrat na gred na sklopu predela. 

7. 
7.1 
Odstranite dodaten tečaj in pokrov tečaja s predala 
zamrzovalnika ter postavite odstranjen tečaj in pokrov
tečaja v vrečko in ju shranite na drugem mestu.

7.2 
Vstavite tečaj v odprtino na levi strani sklopa vrat, 
nato z vijaki pritrdite tečaj in jih ozemljite tako, da pod 
vijake postavite podložke. 

7.3 
Povežite priključke na omarici s priključki na sklopu 
vrat, nato pritrdite pokrov tečaja.

 (sl. ) 
1. 
1.1 
S ploščatim izvijačem odstranite pokrov tečaja na desni 
strani, nato pa ločite priključek, povezan z vrhom tečaja

1.2 
Za rahljanje vijakov tečaja uporabite križni izvijač.
Odstranite zgornji tečaj 

1.3 
Premaknite sklop vrat navzgor, da odstranite sklop vrat 

2. 
2.1 
S ploščatim izvijačem odstranite majhen pokrov na levi 
strani omarice. Namestite ga v odprtino na desni strani 
omarice. 

2.2 
Odstranite pokrov na sprednji strani omarice in potegnite 
signalno žico na levo stran omarice

2.3 
Signalno žico vstavite v utor na sprednji plošči pokrova 
in jo pritrdite s sprednjo ploščo pokrova

3. 
3.1 
Odstranite tulec gredi tečaja na desni strani in pokrov na 
levi strani vrat 

3.2 
Signalno žico na desni strani vrat pritisnite v utor 
v okrasnem traku in zaprite pokrov. 

3.3 
Izvlecite signalno žico iz utora na levi strani vrat in jo 
potisnite v tulec gredi tečaja, nato pa jo vstavite 
v dekorativni trak 
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 (sl. )
A. S ploščatim izvijačem odstranite čep vijaka na
desni strani ohišja vrat.
B. Odstranite gred zgornjega tečaja in jo pritrdite
na tečaj v obratni smeri. Premaknite čep vijaka na
levo stran in zaprite odprtino vijaka. 

A. Priključite električno napeljavo v okrasnem
traku vrat na priključek v tečaju. Previdno postavite
električno napeljavo v pokrov dekorativnega traka.
B. Na desni strani pritrdite dekorativni trak in
njegov majhen pokrov.
C. Zaprite zgornji sprednji pokrov omarice.
Vstavite leve in desne majhne pokrove v utor.

Navadni ročaj: (sl. 3)
A. S ploščatim izvijačem odstranite zgornji
pokrov ročaja. Odstranite oba vijaka in nato
odstranite ročaj.
B. S ploščatim izvijačem odstranite čep vijaka na
desni strani ohišja vrat. Premaknite čep vijaka na
levo stran in zaprite odprtino vijaka. 
C. Pritrdite ročaj na desni strani in ga pokrijte.
 

A. Odprite vrata
B. Potisnite navzdol, da odstranite dva majhna pokrova
na levi in desni strani
C. Sprednji pokrov potisnite navzven

A. Z izvijačem odstranite majhen pokrov na desni strani
ohišja vrat
B. Z izvijačem odstranite okrasne trakove navznoter

A. S križnim izvijačem odvijte vijake tečaja, odstranite
zgornji tečaj
POZOR: Med odstranjevanjem podprite vrata, pazite, 
da ne poškodujete električne napeljave, ki povezuje
vrata z glavnim delom zamrzovalnika. 
B. Odklopite priključek za ožičenje

A. Premaknite ohišje vrat navzgor, da odstranite ohišje vrat
B. S križnim izvijačem odstranite spodnji tečaj

A. S ključi ali kleščami odstranite gred tečaja in jo
pritrdite v levo odprtino tečaja.
B. S križnim izvijačem odstranite vijake na levi strani
ohišja omarice in vijake namestite na desno stran
omarice. Na levi strani namestite spodnji tečaj.

II 
Smer za zamenjavo ročaja: glede na različne
konfiguracije (slika je drugačna).

Pomožni ročaj: (sl. 1 in 2)
A. S ploščatim izvijačem odstranite zgornji pokrov
ročaja. Odstranite oba vijaka in nato odstranite ročaj.
B. S ploščatim izvijačem odstranite čep vijaka na desni
strani ohišja vrat. Premaknite čep vijaka na levo stran in
zaprite odprtino vijaka. Pritrdite ročaj na desni strani in
ga pokrijte. 
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VZDRŽEVANJE
Odmrzovanje in čiščenje

ODMRZOVANJE ZAMRZOVALNIKA: Zamrzovalnik se odmrzne samodejno. Ročni poseg ni potreben.

ČIŠČENJE: Napravo je treba redno čistiti, da preprečite neprijetne 
vonjave po shranjeni hrani. 

Pred čiščenjem zamrzovalnika odklopite napajalni kabel. 

Hladilnik očistite z mehko krpo ali gobo s toplo vodo (lahko ji dodate 
blag detergent). 

Kapljice vode na površini hladilnika obrišite s suho krpo.

Tesnilo na vratih naj bo vedno čisto.

Hladilnik je zelo težek. Ko ga premikate zaradi čiščenja ali 
popravila, pazite, da ne poškodujete tal. Med premikanjem naj bo 
zamrzovalnik postavljen pokonci. Zamrzovalnika ne premikajte tako, 
da ga zibljete, da se izognete poškodbam tal.

 Ne škropite ali izpirajte zamrzovalnika z vodo, da se izognete 
vplivu na njegovo električno izolacijo.

Ne čistite s trdo krtačo, žično krtačo, detergentom v prahu, 
bencinom, amil acetatom, acetonom in podobnimi organskimi 
raztopinami, toplo vodo ali kislimi ali alkalnimi raztopinami. 

Pri čiščenju zaslona in drugih električnih naprav uporabite suho 
krpo. 

Prenehanje uporabe 

Če zamrzovalnika ne boste uporabljali dalj časa, odklopite napajalni kabel in ga očistite na zgoraj opisan način.
Vrata zamrzovalnika naj bodo odprta, da preprečite, da bi hrana, ki je ostala v predalu, povzročala neprijetne 
vonjave. 

Za zagotovitev življenjske dobe naprave je priporočljivo, da zamrzovalnika ne izklapljate, razen če je to 
potrebno. 

Premikanje zamrzovalnika 

Odklopite napajalni vtič in izklopite napajanje.
Vzemite vso hrano iz zamrzovalnika. 
Predale in druge premične dele v zamrzovalniku zavarujte z lepilnim trakom.
Zaprite vrata in jih pritrdite z lepilnim trakom, da se pri premikanju ne bodo odprla. 
Zamrzovalnika ne nagibajte za več kot 45 stopinj (kot na navpičnico), da se izognete poškodbam hladilnega 
sistema pri premikanju zamrzovalnika. 
Zavijte noge zamrzovalnika, da preprečite praskanje tal. Zamrzovalnika nikoli ne premikajte na silo. Zamrzovalnika ne 
premikajte za ročaj, pokrov ali cevi, da se izognete poškodbam lastnine ali telesnim poškodbam.

 Nikoli ne postavljajte hladilnika vodoravno navzdol. 
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ODPRAVLJANJE TEŽAV
Preden pokličete servis, najprej preberite naslednjo tabelo za odpravljanje težav. To vam lahko prihrani čas in
denar. Tabela vsebuje pogoste težave, razen tistih, ki jih povzročajo napake v izdelavi ali materialu hladilnika.

TEŽAVE VZROKI REŠITVE

Delovanje zamrzovalnika 

Kompresor ne deluje 

Izdelek je v ciklu odmrzovanja. 
Zamrzovalnik ni priključen v 
električno vtičnico.
Izdelek je IZKLOPLJEN. 

 To je normalno za zamrzovalnik s samodejnim 
odmrzovanjem. 

 Preverite, ali so vtič, vtičnica ali varovalka 
poškodovani. Če so v redu, vklopite napajanje.

 Pritisnite gumb za vklop, da znova zaženete 
zamrzovalnik. 

Zamrzovalnik deluje 
pogosto ali predolgo 

Notranja ali zunanja 
temperatura je visoka. 
 Zamrzovalnik je bil nekaj 

časa izklopljen.

 Vrata se odpirajo 
prepogosto ali za daljše 
obdobje naenkrat. 

 Vrata zamrzovalnika niso 
trdno zaprta. 

 Nastavitev temperature je 
prenizka. 

 Tesnila vrat so umazana, 
obrabljena, razpokana ali 
neustrezna. 

 Kondenzator je umazan. 
 Prezračevanje okoli 

zamrzovalnika je 
nezadostno. 

 V tem primeru je normalno, da zamrzovalnik 
deluje dlje. 

 Običajno traja 8 do 12 ur, da se zamrzovalnik 
popolnoma ohladi. 

 Topel zrak vstopi v zamrzovalnik in povzroči 
pogost zagon. Vrat ne odpirajte prepogosto. 

 Zagotovite, da je zamrzovalnik nameščen na
ravni podlagi in da vrat ne ovira nobena 
posoda ali hrana. 

 Nastavite višjo temperaturo, dokler ni 
dosežena zadovoljiva temperatura za 
zamrzovanje. Temperatura zamrzovalnika se 
doseže v 24 urah.

 Očistite ali zamenjajte tesnilo vrat. Puščanje 
tesnila na vratih lahko povzroči daljši čas 
delovanja zamrzovalnika, da se ohrani želena 
temperatura. 

 Očistite kondenzator.

 Preverite, ali je prezračevalni prostor 
priporočene velikosti in ali ga ni blokiral noben 
predmet. 

Previsoka temperatura 

Previsoka temperatura 
znotraj izdelka 

Vrata se odpirajo prepogosto 
ali so vsakič predolgo odprta.

Temperatura je nastavljena 
previsoko. Vrata niso tesno 
zaprta. 
Kondenzator je umazan. 

Topel zrak bo vstopil v hladilnik, kadar koli se 
bodo vrata odprla. Poskusite vrata odpirati čim
manj pogosto. 

Ponastavite temperaturo. 
Zagotovite, da je zamrzovalnik nameščen na 
ravni podlagi in da vrat ne ovira nobena 
posoda ali hrana. 
Očistite kondenzator.

Voda/vlaga/zmrzal na zunanji površini zamrzovalnika 

Na zunanji površini 
zamrzovalnika se nabira 
vlaga 

Vlažno podnebje.
Vrata niso tesno zaprta. 
To povzroči kondenzacijo
hladnega zraka 
v zamrzovalniku in toplega 
zraka zunaj njega. 

To je normalno v vlažnem podnebju.
Vlažnost se bo zmanjšala, ko bo vlaga padla.

Prepričajte se, da so tla ravna in da nobena 
hrana ali posoda ne preprečuje popolnega 
zapiranja vrat. 
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TEŽAVE VZROKI REŠITVE

Slab vonj v zamrzovalniku 

Notranjost 
zamrzovalnika je 
umazana 

Notranjost hladilnika je treba 
počistiti.

 V hladilniku je shranjena 
hrana z močnim vonjem.

Očistite notranjost hladilnika. (Glejte Odmrzovanje 
in čiščenje)

 Preverite, ali je hrana pokvarjena. 
Iz zamrzovalnika vzemite pokvarjeno hrano ali 
hrano močnega vonja.

Če slišite

Piske 

Vrata zamrzovalnika so odprta. 
 Temperatura v 

zamrzovalniku je previsoka. 
 Nekateri deli so lahko 

poškodovani.

Zaprite vrata ali ročno utišajte alarm.

 Alarm je normalen, ko ga prvič zaženete ali 
prvič shranite hrano. Alarm lahko utišate ročno.

 Obrnite se na poprodajno servisno osebje. 

Nenormalen zvok 

Zamrzovalnik ni nameščen na 
ravnem mestu. 
 Zamrzovalnik se dotika 

določenega predmeta okoli 
njega. 

Prilagodite noge, da poravnate hladilnik. 
 Odstranite predmete okoli izdelka. 

Rahel zvok, podoben 
zvoku tekoče vode To je zvok hladilnega sistema. 

Običajno.

Ogrevanje omarice Hladilni sistem deluje kot 
hladilni sistem. 

To preprečuje kondenzacijo in je normalno.

Tablica s podatki 

Tablica s podatki je v zamrzovalniku, pritrjena visoko na levi strani. 
Na tablici s podatki so navedene pomembne informacije o zamrzovalniku; ne smete jih 
spreminjati ali odstranjevati. 
Za veljavno zmogljivost in nazivno porabo električne energije, prikazano na označevalni 
tablici, veljajo ustrezni standardi. 

Glede podrobnosti specifikacije si oglejte tipsko ploščico in energijsko nalepko v izdelku.
Ta aparat je namenjen uporabi pri naslednji temperaturi okolice: 

SN + 10 °C~+32 °C
N + 16 °C~+32 °C

ST + 16 °C~+38 °C
T + 16 °C~+43 °C

Minimalna garancija je: 2 leti za države EU, 3 leta za Turčijo, 1 leto za Združeno kraljestvo, 1
leto za Rusijo, 3 leta za Švedsko, 2 leti za Srbijo, 5 let za Norveško, 1 leto za Maroko, 6
mesecev za Alžirijo, Tunizija zakonsko jamstvo ni potrebno
Termostati, temperaturni senzorji, tiskana vezja in svetlobni viri so na voljo najmanj sedem 
let po dajanju zadnje enote modela na trg. Ročaji za vrata, tečaji vrat, pladnji in košare za
najmanj sedem let in tesnila za vrata najmanj 10 let, po dajanju zadnje enote modela na trg
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