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PRED UPORABO HLADILNIKA
Vaš novi aparat je namenjen za uporabo v 
gospodinjstvu in za podobno, kot so: 
- kuhinjska območja v trgovinah, pisarnah in 

drugih delovnih okoljih, 
- kmečke hiše, 
- pri strankah v hotelih, motelih, rezidencah in 

penzionih.

Za najboljšo uporabo aparata najprej preberite 
navodila za uporabo. V navodilih je opis aparat in 
vseh funkcij.

Navodila za uporabo shranite za kasnejšo rabo.

NARAVOVARSTVENI NAPOTKI
1. EMBALAŽA 
Embalaža hladilnika je 100% reciklirna in je označena 
s simbolom za reciklažo. Shranite jo na mestu, ki ni 
na dosegu otrok. Po uporabi jo odvrzite v posebne 
zabojnike. 

2. Odstranjevanje/odlaganje dotrajanega 
aparata  

Aparat je narejen iz materialov, ki se dajo reciklirati. 
Označen je v skladu z evropsko smernico 2002/96/EC 
Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo 
(WEEE). Če boste s tem odpadnim aparatom ravnali 
v skladu s to direktivo, boste pomagali preprečiti 
negativne vplive na okolje in zdravje ljudi.

Oznaka (Obvezno ločeno zbiranje odpadne 
EE opreme)   na tem izdelku ali njegovi embalaži 
pomeni, da ga ne bi smeli odlagati skupaj z drugimi 
gospodinjskimi odpadki. Vaša dolžnost je, da 
izrabljeno napravo odvržete na ustrezno označeno 
mesto za zbiranje električne in elektronske opreme in 
ne med običajne odpadke.
Zbiranje teh odpadkov mora biti v skladu z lokalnimi 
okoliškimi predpisi za ravnanje z odpadki. Za 
podrobnejše informacije o zbiranju, razvrščanju, 
ponovni uporabi in recikliranju tega izdelka se obrnite 
na izvajalca, ki opravlja dejavnost prevzemanja 
odpadne EE opreme ali na trgovino kjer ste opremo 
kupili.

1. Ko boste hladilnik odstranili iz zaščitne embalaže, 
se prepričajte, da je aparat nepoškodovan in ali 
se vrata aparata pravilno zapirajo in odpirajo. 
Kakršna koli poškodba aparata mora biti 
najkasneje v 24 urah od dne nakupa javljena 
trgovcu, pri katerem ste aparat kupili.

2. Počakajte najmanj 2 uri, preden aparat vklopite 
v električno omrežje, saj boste s tem zagotovili 
učinkovit pretok hladilnika.

3. Vgradnjo ter priklop aparata naj opravi za to 
usposobljen tehnik, ki bo aparat priklopil v 
skladu s priloženimi navodili proizvajalca. 

4. Pred uporabo počistite notranjost hladilnika.

3. DODATNE INFORMACIJE
Hladilnik ne vsebuje plina CFC (zamenjan z R134a) 
ali HFC (zamenjan z R600a-izobutan). Aparati z 
izobutanom (R600a): izobutan je naravni plin z 
majhnim vplivom na okolje. Bodite previdni, saj 
je vnetljiv. Bodite še posebej pozorni, da niso cevi 
zamrzovalnika kakor koli poškodovane.
Aparat lahko vsebuje toplogredne pline po Kiotskem 
sporazumu. Ta plin je nepredušno zaprt v hladilnem 
sistemu.
Plin: R134a ima toplogredni potencial po (GWP) 
1300.

4. POTRDITVENA DEKLARACIJA
Potrditvena deklaracija o ustreznosti gospodinjskega 
aparata
Hladilnik je namenjen shranjevanju različnih vrst 
živil in je proizveden v skladu z navodili CE št. 1935/ 
2004. 

Hladilnik je načrtovan, proizveden in prodajan na 
drobno v skladu z:
- varnostnimi predpisi za nizko napetost 

električnega toka (smernica EC 95/2006, ki je 
zamenjala 73/23/EEC in nadaljnje popravke),

- varstvenimi pogoji, ki jih je predpisala ˝EMC˝ 
(smernica 89/336/EGS, dopolnjena s smernico 
93/68/EGS).

Električna varnost je lahko vzpostavljena le, če je 
hladilnik ustrezno priklopljen na pravo ozemljitev.
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V primeru neupoštevanja navodil glede dezinfek-
cije je lahko ogrožena higienska varnost vode, ki 
kroži.
•  Pri prvi uporabi naprave in vsakič ko zamenjate 

filter zavrzite prvih 9-14 litrov vode, kar ustreza 
6-7 minutam porazdeljene vode (ni nujno, da je 
v zaporedju, le da je pred prvo porabo) in zavr-
zite led, ki je nastal v prvih 24 urah.

•  Če dispanzerja za vodo niste uporabljali dlje kot 
4/5 dni, vam svetujemo, da očistite krožno pot 
vode in spustite prvi liter vode.

•  Premestite odstranljivi dispanzer za vodo (če je 
na voljo), poskrbite, da so vaše roke čiste.

•  Redno čistite posodo za led ali predal, vendar pri 
tem uporabljajte samo pitno vodo.

MONTAŽA
• Hladilnik naj premikata in montirata 

vsaj dve osebi. 
• Pazite, da med premikanjem aparata 

ne poškodujete tal (npr. parket ...).
• Pri vgradnji pazite, da hladilnik ne 

poškoduje napajalnega kabla.
• Poskrbite, da hladilnik ne bo 

postavljen neposredno v bližini 
toplotnih virov.

• Poskrbite, da je na zadnji strani hladilnika 
omogočen normalen pretok zraka ter da reže niso 
kakor koli ovirane. 

• Odprtine za pretok zraka naj ne bodo ovirane.
• Ne poškodujte cevi hladilne naprave. 
• Hladilnik vgradite na površino, ki je primerna 

za težo aparata, in v prostor, ki bo omogočal 
neovirano uporabo. 

• Hladilnik je zaradi učinkovitejše porabe naravnan 
na različna klimatska območja. Klimatski razredi 
so napisani na karakteristični tablici. V primeru, 
da ne upoštevate klimatskih razredov oziroma 
pustite hladilnik dlje časa v okolju, ki ni primeren 
za ta klimatski razred, se lahko zgodi, da ne bo 
pravilno deloval.

Klimatski 
razred

Temperatura 
prostora (°C)

Temperatura 
prostora (°F)

SN od 10 do 32 od 50 do 90

N od 16 do 32 od 61 do 90

ST od 16 do 38 od 61 do 100

T od 16 do 43 od 61 do 110

•  Filter morate zamenjati, ko je to prikazano na 
upravljalni plošči, ali ko dispanzer za led/vodo 
niste uporabljali dlje kot 30 dni.

•  Pri vsaki zamenjavi filtra razkužite sistem za 
distribucijo leda in/ali vode, in sicer uporabite 
razkužilo za dezinfekcijo živil (natrijev hipoklor-
it), ki ne spreminja lastnosti snovi, oziroma upo-
rabite komplet za dezinfekcijo, ki je na voljo pri 
poprodajnem servisu. Pred uporabo splaknite z 
vsaj 2 litroma vode.

•  Za zamenjavo komponent dispanzerja za led in 
vodo uporabite vedno originalne rezervne dele, 
ki jih izdela proizvajalec.

•  Vsak poseg na napravi mora biti opravljen s 
strani kvalificiranega tehničnega osebja ali po-
prodajnega servisa.

• Preverite, da je napetost, napisana na 
karakteristični tablici, enaka napetosti v vašem 
gospodinjstvu.

• Ne uporabljajte podaljškov ali razdelilnih kablov.
• Za povezavo na vodno omrežje uporabite cev, ki 

jo dobite z novim hladilnikom in ne uporabljajte 
cevi starega aparata.

• Napajalni kabel lahko spreminja ali zamenja le 
usposobljeno osebje. 

• Električno napajanje se lahko odklopi z izklopom 
vtiča ali z bipolarnim stikalom na ozemljitvi. 

VARNOST
• V neposredni bližini hladilnika oziroma katerega 

koli gospodinjskega aparata ne smete hraniti 
plina ali drugih vnetljivih snovi, saj lahko hlapi 
povzročijo ogenj ali eksplozijo.

• Da bi pospešili tajanje ledu, ne uporabljajte 
mehanskih, električnih ali kemičnih sredstev, ki jih 
ne priporoča proizvajalec. 

• V notranjosti hladilnika ne uporabljajte in vanj ne 
vstavljajte električnih naprav, če proizvajalec tega 
izrecno ne dovoli. 

• Osebe, vključno z otroki, ki zaradi telesnih, čutnih 
ali duševnih lastnosti, zaradi neizkušenosti ali 
nepoznavanja niso v stanju varno uporabljati 
aparata, le-tega naj ne uporabljajo brez nadzora 
ali nasvetov odgovorne osebe.

• Da bi preprečili zadušitev ali ujetje v hladilnik, ne 
dovolite, da se otroci igrajo v njegovi bližini.

• Ne uživajte (nestrupene) tekočine v akumulatorjih 
mraza (v nekaterih modelih).

• Ledenih kock ali ledenih lizik ne uživajte takoj, ko 
jih vzamete iz zamrzovalnika, ker lahko povzročijo 
omrzline. 

ČIŠČENJE, DEZINFEKCIJA IN VZDRŽEVANJE DISPANZERJA ZA LED 
IN/ALI VODO (če je na voljo)

PREVIDNOSTNI UKREPI IN SPLOŠNA PRIPOROČILA
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UPORABA
• Pred čiščenjem in vzdrževanjem hladilnik izklopite 

iz električnega omrežja.
• Vsi hladilniki, ki imajo ledomat in aparat za vodo, 

morajo biti priključeni na dovod izključno pitne 
vode (tlak vodnega omrežja naj bo med 0,17 in 
0,81 MPa – 1,7 in 1,8 bara). Ledomati in aparati 
za vodo, ki niso priključeni na vodno omrežje, se 
morajo polniti samo s pitno vodo. 

Krajši premor
Če boste odsotni manj kot tri tedne, vam aparata ni 
treba izključiti iz omrežja.
Porabite pokvarljiva živila, ostala zamrznite.
Če ima vaš aparat avtomat za izdelavo ledu,
1. ga izklopite,
2. zaprite dovod vode v avtomat,
3. izpraznite vedro z ledom.
Daljši premor
Če boste odsotni tri tedne ali več, odstranite vsa 
živila. 
Če ima vaš aparat avtomat za izdelavo ledu,
1. ga izklopite,
2. zaprite dovod vode v izdelovalec ledu najmanj 

en dan prej,
3. izpraznite vedro z ledom.
Pričvrstite lesene ali plastične zagozde v zgornjem 
delu obeh vrat z lepilnim trakom in pustite dovolj 
široko odprta vrata, da bo zrak lahko krožil v obeh 
predelkih. To bo preprečilo slab vonja in nastanek 
plesni.
Preselitev
1. Izvlecite vse notranje dele.
2. Zavijte jih in pritrdite z lepilnim trakom, da ne 

bodo mogli udarjati eden ob drugega ali se 
izgubiti.

3. Odvijte nastavljive noge, tako da se ne bodo 
dotikale podporne ploskve.

4. Zaprite in pritrdite oboja vrata z lepilnim trakom 
in nato z lepilnim trakom pritrdite na aparat še 
priključni kabel.

• Hladilni del uporabljajte samo za shranjevanje 
svežih živil in zamrzovalni del samo za shranjevanje 
zamrznjenih živil, zamrzovanje svežih živil in 
proizvajanje ledenih kock. 

• Tekočin v steklenicah ali steklenih posodah ne 
shranjujte v zamrzovalnem delu, ker jih lahko 
raznese. 

•  Ne shranjujte nezavitih živil, ki tako lahko pridejo 
v neposreden stik z notranjimi površinami 
hladilnika ali zamrzovalnika.

Proizvajalec ne odgovarja, če se ne upoštevajo 
zgoraj navedena priporočila in napotki.  

Izpad električnega toka
V primeru izpada električnega toka pokličite ustrezno 
osebo in vprašajte, koliko časa ne bo toka. Pomnite: 
poln aparat bo ostal hladen dalj časa kot samo delno 
napolnjen.
Če so na živilu še vidni kristalčki ledu, ga lahko 
ponovno zamrznete, čeprav se bosta okus in aroma 
morda spremenila.

Če je živilo slabe kakovosti , ga zavrzite. 
Če traja izpad toka do 24 ur,pustite vrat zaprta. To bo 
omogočilo, da bodo živila ostala čim dlje mrzla.
Če traja izpad toka več kot 24 ur,
1. izpraznite zamrzovalni del in prenesite živila v 

prenosni hladilnik. Če tega nimate in nimate na 
voljo umetnega ledu, skušajte porabiti hitreje 
pokvarljiva živila.

2. izpraznite vedro za led.

PRIPOROČILA ZA RAVNANJE V PRIMERU, ČE APARATA NE BOSTE 
UPORABLJALI
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ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Pred čiščenjem aparat izklopite iz omrežne vtičnice. 
Hladilnik in zamrzovalnik je potrebno redno čistiti 
s krpo namočeno v blagi raztopini tople vode in 
specialnega čistila za hladilnike. Če takega čistila 
nimate lahko uporabite nevtralni detergent. Sperite 
s čisto vodo in obrišite do suhega. Aparata ne čistite 
z agresivnimi ali vnetljivimi čistili. Za čiščenje ne 
uporabljajte parnih čistilcev. Prezračevalne reže na 
zadnjem delu hladilnika očistite s sesalnikom za 
prah.
Zunanje površine aparata in tesnila na vratih očistite 
z vlažno in osušite z mehko krpo.
Kondenzator očistite z vakumskim čistilnikom: 
odstranite sprednje podnožje (glejte priročnik za 
namestitev) in očistite kondenzatorja.

ZAMENJAVA ŽARNICE
Pred vsako zamenjavo žarnice izklopite aparat iz 
omrežja.
Kako zamenjate žarnico v hladilniku?
1. V nekaterih modelih se uporabljajo posebne 

žarnice.
2. Žarnica ne sme biti močnejša od 15 W.
3. Navodila za zamenjavo žarnice so na skici 

(napisna ploščica proizvoda).

TEŽAVE IN SERVIS
Preden pokličete našo servisno službo …
Težave v delovanju pogosto izvirajo iz malenkosti, ki 
jih lahko sami odkrijete in odpravite brez kakršnega 
koli orodja.
Nekateri zvoki so med delovanjem aparata 
normalni, ker aparat vsebuje številne ventilatorje 
in motorje, ki regulirajo naprave, ki se vklapljajo 
in izklapljajo avtomatično.
Nekatere funkcionalne šume lahko zmanjšate, 
tako da
- nivelirate aparat in ga postavite na ravno 

podlago.
- odmaknete aparat od stene pohištva, tako da se 

je ne more dotikati.
- preverite, ali so vsi notranji deli pravilno 

postavljeni.
- preverite, ali se steklenice in posode med seboj 

ne dotikajo.

Pomembno:
- Gumbov na kontrolni plošči ne smete čistiti z 

alkoholom ali njegovimi derivati, ampak s suho 
krpo.

- Cevi zamrzovalnega sistema so nameščene 
poleg sistama za odtajanje in lahko postanejo 
vroče. Redno jih čistite s sesalcem za prah. 

Nekaj funkcionalnih šumov, ki jih lahko slišite:
-  sikajoč zvok, ko prvič ali po daljšem času 

vklopite aparat,
-  klokotajoč zvok, ko hladilna tekočina vstopa 

v cevi,
-  brneč zvok, ko začneta delovati črpalka za 

vodo ali ventilator,
-  tresk, ko kompresor začne delovati ali ko 

pade pripravljen led v škatlo za led. Odsekan 
zvok, ko se kompresor vklopi ali izklopi.

Zvoki avtomata za izdelavo ledu (pri nekaterih 
modelih)
- Če ima vaš aparat avtomat za izdelavo ledu, 

lahko slišite brnenje (vodnega ventila), curljanje 
vode in ropot ledu, ko pade v vedro.

Če aparat ne dela …
• Ali ste kabel priključili v aktivno vtičnico ust-

rezne napetosti?
• Ali ste preverili varnostne naprave in varovalke v 

električni napeljavi svojega doma?
Če avtomat za izdelavo ledu ne dela (pri nekaterih 
modelih) …
• Ali je imel zamrzovalnik dovolj časa, da se je 

ohladil? Pri novih aparatih lahko to traja celo 
noč.

•
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 Ali je avtomat vklopljen (gumb ON/OFF na 
ON)?

• Preverite, ali stikalo avtomata v zamrzovalniku 
ni obrnjeno na OFF, tj. v vodoravnem položaju 
(pri nekaterih modelih).

• Je pipa za vodo odprta? Ali ima voda dostop do 
avtomata za led?

• Ali je vgrajen vodni filter (pri nekaterih modelih)? 
Filter je morda zamašen ali nepravilno vstavljen. 
Najprej preverite, ali je filter vstavljen v skladu 
z navodili in ali ni zamašen. Če je vse to v redu, 
pokličite za to usposobljeno osebo ali tehnika.

Če je v posodi za odmrzovanje voda …
• To je normalno v vročem in vlažnem vremenu. 

Posoda je lahko celo de polovice napolnjena.
Preverite, ali je aparat postavljen tako, da voda 
ne bo mogla teči čez rob.

Če so robovi ohišja, ki so v stiku s tesnili na vratih 
topli na dotik …
• To je normalno v vročih dnevih in med delovan-

jem kompresorja.
Če luč ne dela …
• Ali ste preverili varnostne naprave in varovalke 

električne napeljave?
• Ali ste kabel priključili v aktivno vtičnico ust-

rezne napetosti?
• Je morda pregorela žarnica?
Če je pregorela žarnica …
1. Pred menjavo žarnice vedno izvlecite vtič iz 

vtičnice.
2. Glejte poglavje »Vzdrževanje in čiščenje«.
Če se zdi, da motor preveč deluje …
• Ali so v kondenzatorju prah in kosmi?
• So vrata pravilno zaprta?
• So tesnila na vratih pravilno nameščena?
• V vročih dnevih ali če je v prostoru toplo, motor 

normalno teče dalj časa.
• Če so bila vrata za krajši čas odprta ali če ste dali 

v aparat večjo količino živil, bo motor tekel dalj 
časa, da se bo notranjost aparata dovolj ohladi-
la.

• Čas delovanja motorja je odvisen od več de-
jstev: kolikokrat odprete vrata, količine shran-
jenih živil, temperature prostora, temperaturnih 
kontrol.

Če je temperatura aparata previsoka …
• Ali so kontrolni mehanizmi aparata pravilno nas-

tavljeni?
• Ste dali v aparat veliko količino živil?
• Ali vrata prepogosto odpirate?
• So vrata pravilno zaprta?
• Preverite, ali ventili zračnega toka v hladilniku 

niso blokirani, ker je sicer ovirano kroženje hlad-
nega zraka.

Če se nabira voda …
• Preverite, ali ventili zračnega toka v hladilniku 

niso blokirani, ker je sicer ovirano kroženje hlad-
nega zraka.

• Prepričajte se, ali so živila pravilno pakirana. 
Preden postavite posodo z živilom v aparat, jo 
dobro obrišite do suhega.

• Ne odpirajte vrat preveč pogosto. Čim pogoste-
je odpirate vrata, tem hitreje se nabira vlaga v 
hladilniku, še posebno, če je tudi v prostoru vi-
soka vlaga.

• Če je prostor zelo vlažen, je normalno, da se tudi 
v hladilniku nabira vlaga.

Če se vrata na dajo pravilno odpreti in zapreti …
• Poglejte, ali paketki hrane ne blokirajo vrat.
• Poglejte, ali so notranji deli ali avtomat za izde-

lavo ledu v svojih pravilnih položajih.
• Preverite, ali tesnila na vratih niso zamazana ali 

lepljiva.
• Preverite, ali aparat stoji vodoravno.

SERVIS
Preden pokličete servis:
1. Preverite zgoraj navedene možne vzroke okvare 

in poskušajte nepravilnosti odpraviti sami.
2. Ponovno vključite aparat ter preverite, ali se bo 

napaka ponovila.
3. V primeru, da napake ne boste odpravili, 

pokličite servis in jim sporočite:
 - naravo okvare;
 - natančen model;
 - servisno kodo; najdete jo za besedo  
 SERVICE), 
 - vaš polni naslov in
 - telefonsko številko (skupaj z območno 
 številko).
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A HLADILNI DEL
1. osvetlitev
2. filter ventilatorja
2a gumb ventilatorja
2b pokrov ventilatorja
3. police/področje polic
4. police za steklenice
5. sistem za pretok hladnega zraka
6. ohlajevalni predel (za shranjevanje mesa in rib) 

ali škatla „Zero Degrees“ (ki hrano ohrani svežo 
dlje časa)

7. identifikacijska nalepka
8. predal za sadje in zelenjavo 
9. razdelilnik predala
10. komplet za obračanje
11. prečka 
12. predali na vratih

B ZAMRZOVALNI DEL
13. predali za zmrznjeno hrano
14. police
15. srednji predal (zamrzovalno območje)
16. posoda za led in/ali akumulator hladne vode
17. tesnila za vrata

C. Upravljalna plošča
Antibakterijska zaščita (odvisno od modela):
� antibakterijska mrežica filtra ventilatorja (2)
� antibakterijski aditivi v predalu za sadje in ze-

lenjavo (8)
� tesnila za vrata so izdelana iz aditivov, ki 

preprečujejo razvoj bakterij (17)

Opombe:
- Število in tip dodatne opreme se lahko razliku-

jeta glede na model.
- V primeru izpada elektrike bo akumulator 

hladne vode poskrbel za daljše vzdrževanje op-
timalne temperature.

- Vse police v hladilniku in police na vratih se 
lahko odstranijo.

OPIS APARATA

- Notranje temperature naprave so odvisne od 
temperature okolja, pogostosti odpiranja vrat, 
kot tudi od mesta, kjer je hladilnik postavljen. 
Pri nastavljanju temperature morate upoštevati 
naslednje dejavnike.

- Dodatki aparata niso primerni za pomivanje v 
pomivalnem stroju.

- Potem, ko ste vstavili hrano, preverite, da se 
vrata zamrzovalnika lahko nemoteno zaprejo.

POVEČAJTE PROSTOR ZA SHRANJEVANJE
Zamrzovalni del lahko uporabljate brez predalov, 
če želite povečati prostor za shranjevanje ali kadar 
želite shraniti večje izdelke. Živila lahko položite 
neposredno na police.

POLICE HYDROSENSE (odvisno od modela)
S svojo posebno obliko ustvarja polica HydroSense 
pregrado, ki omejuje razlivanje tekočine in s tem 
enostavnejše čiščenje. Polica omejuje pretakanje 
tekočine na spodnje police.

ZAGON APARATA
Distančnike (če so priloženi) 
namestite na zadnjo steno 
kondenzatorja na zadnji strani 
aparata. Pri priključku na električno omrežje se prižge 
zaslon in za nekaj sekund se prikažejo vsi simboli. 
Prikaže in utripa tovarniško nastavljena obratovalna 
temperatura -18°, medtem ko je na zaslonu hladilnika 
prikazana temperatura +5 °C (tovarniška nastavitev). 
Med hlajenjem na tovarniško nastavljeno obratovalno  
temperaturo se zasliši zvočni alarm in na zaslonu 
zamrzovalnika utripa simbol za temperaturo. 
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VENTILATOR Z MOŽNOSTJO VKLOPA IN IZKLOPA
Ventilator omogoča enakomerno porazdelitev 
temperature v hladilniku in s tem optimalno 
shranjevanje živil. Ventilator običajno deluje. 
Ventilator je priporočljivo vklopiti, da hlajenje živila 
ohranja sveža in pri sobni temperaturi več kot 27-28 
°C ter visoki zračni vlažnosti posuši kapljice vode na 
steklenih policah.
Nasvet!
Območje sesanja zraka ne založite z živili. 
Ne pozabite izključiti ventilatorja kadar je 
temperatura v prostoru nižja.

Za izklop ventilatorja pritisnite gumb (2a). Če ima 
aparat ventilator, ga lahko opremite s filtrom. Filter 
vzemite iz škatle (v predalu za zelenjavo, del 8) in 
vstavite rešetko na zgornji strani hladilnika (element 
2b). Navodila za uporabo so priložena filtru.

OPIS UPRAVLJALNE PLOŠČE

Gumbi:
1 LED-diode za prikaz temperature hladilnika
2 gumb/simbol za izklop aparata (stand by)
3 simbol funkcije „6th Sense Fresh Control“/“Green 

Intelligence ProFresh“
4 simbol/gumb Eco Night
5 LED-diode za prikaz temperature zamrzovalnika 

LED
6 temperatura hladilnika/gumb za hitro hlajenje 

(držite 3 sekunde)
7 simbo za izpad električne energije
8 gumb Reset/simbol alarma
9 gumb za zaklep tipkovnice
10 temperatura zamrzovalnika/gumb za hitro 

hlajenje (držite 3 sekunde)

PREDAL „ZERO DEGREES“ (odvisno od 
modela)
Predal „Zero Degrees“ je narejen posebej za 
vzdrževanje nizke temperature in ustreznega nivoja 
vlažnosti, da živila ostanejo dlje časa sveža (na primer 
meso, ribe, sadje in zimska zelenjava).

Vklop in izklop predala

Za vklop/izklop pritisnite 

na tipko na sliki.

Kadar je predal vklopljen, 

sveti simbol.

Kadar je aktiviran, je temperatura v predalu približno 
0° C.
Naslednji pogoji morajo biti izpolnjeni za pravilno 
delovanje predala:
- zamrzovalni del mora biti vključen,
- temperatura v hladilnem prostoru mora biti 

med 2 in 5° C,
- predal mora biti vstavljen, da je vklop sploh 

mogoč,
- ne smete izbirati nobene druge posebne funkci-

je (mirovanje, hlajenje, delovanje za čas dopusta 
– pri modelih, ki to omogočajo).

Če ste izbrali eno od teh posebnih funkcij, morate 
ročno izklopiti predal „Zero Degress“ in svežo hrano 
odstraniti iz nje. Če funkcije ne izklopite ročno, se 
samodejno izklopi po 8 urah.

Opombe:
- Če se simbol ne prižge, ko vklopite predal, pre-

verite, ali ste pravilno vstavili predal v aparat. Če 
se težava ponavlja, se posvetujte s pooblaščenim 
servisom.

- Če je predal vklopljen in je predal odprt, se 
lahko simbol na upravljalni plošči samodejno iz-
klopi. Če je predal v aparatu, se simbol ponovno 
vklopi.

- Ne glede na stanje predala, lahko slišite rahel 
zvok; to je normalno delovanje in ni razloga za 
skrb.

- Kadar predal ni aktiviran, je temperatura v njej 
odvisna od temperature v ostalem delu hladil-
nika. V tem primeru jo lahko uporabljate za 
shranjevanje sadja in zelenjave, ki ni občutljivo 
na nizke temperature (gozdni sadeži, jabolka, 
marelice, špinača, solata,...).

Pomembno: Kadar je funkcija vklopljena in so v 
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predalu sveža živila, ki vsebujejo vodo, se lahko na 
policah pojavi kondenzat. V tem primeru za nekaj 
časa izklopite funkcijo.

Odstranjevanje predala „Zero Degrees“
Predal „Zero Degrees“ lahko odstranite iz hladilnika, 
da bo v njem več prostora. V tem primeru storite 
naslednje:
- izključite funkcijo,
- povlecite predal in belo 

polico pod njo.

Opomba: Zgornje police in stranskih nosilcev ne 
morete odstraniti. 
Preden predal vstavite nazaj v aparat, najprej vstavite 
belo polico, ki mora biti pod škatlo. Za optimalno 
delovanje aparata priporočamo, da predal „Zero 
Degrees“ odstranite iz aparata in izklopite funkcijo. 
Redno čistite predal in njene dele z mehko krpo, ki 
jo namočite v toplo vodo z nekaj blagega čistila za 
posodo. (Pazite, da bele plastične police ne potopite 
v vodo.) 
Pred čiščenjem predala (tudi z zunanjo steno) 
izvlecite predal tako, da predal izključite iz 
električnega napajanja.
Nikdar ne uporabljajte jedkih čistil.

FUNKCIJE

 On/Stand-by
S to funkcijo izklopite tako hladilnik kot zamrzovalnik. 
Če želite, da aparat deluje v načinu pripravljenosti, 
pritisnite in 3 sekunde držite tipko  On/Stand-by. 
Vsi simboli se ugasnejo, razen lučke  On/Stand-
by. Ko je naprava v načinu pripravljenosti, lučka v 
notranjosti hladilnika ne deluje. Ne pozabite, da ta 
način ne izklopi aparata iz napajanja. Za ponovni 
vklop aparata enostavno pritisnite tipko  On/
Stand-by.

 Fridge Temperature
Za prilagajanje temperature hladilnika pritisnite tipko 

 Fridge °C. Temperaturo hladilnika lahko nastavite v 
razponu od +2 do +8 °C, kot prikazujejo LED-diode za 
temperaturo hladilnika.

 Freezer Temperature
Za prilagajanje temperature zamrzovalnika, pritisnite 
tipko  Freezer °C. Temperaturo zamrzovalnika lahko 
nastavite v razponu od -16 do -24 °C, kot prikazujejo 

LED-diode za temperaturo zamrzovalnika.

Funkcija Fast Cool
S funkcijo Hitro hlajenje lahko povečate 
hlajenje v hladilnem delu. Uporaba 
te funkcije je priporočljiva, kadar je v 
hladilniku velika količina živil. Za vklop/
izklop funkcije pritisnite in 3 sekunde 
držite gumb  Fridge °C. Če je funkcija 
vključena, je prikazana na LED-diodah 
za temperaturo hladilnika, kot kaže 
slika. Funkcija se po 6 urah samodejno 
izklopi, lahko pa jo izklopite tudi ročno 
s pritiskom na gumb °C.

Fast Freeze
Uporaba te funkcije je priporočljiva, 
kadar ste v zamrzovalnik položili večjo 
količino živil, ki jih želite zamrzniti. 24 
ur preden želite zamrzniti sveža živila, 
pritisnite in 3 sekunde držite gumb 

 Freezer, da vključite funkcijo Hitro 
zamrzovanje. Če je funkcija vključena, 
je prikazana na LED-diodah za 
temperaturo zamrzovalnika. Po 24 urah 
položite živila, ki jih želite zamrzniti, v 
zgornji predal zamrzovalnika. Funkcija 
se samodejno izklopi po 48 urah, lahko 
pa jo izklopite tudi ročno s pritiskom na 
gumb  Freezer °C.

 Eco Night
Funkcija Eco Night omogoča optimalno porabo 
energije v času manjše tarife (navadno je to ponoči), 
ko je na voljo večja količina energije po nižji ceni kot 
podnevi (samo v državah, kjer uporabljajo tarifni 
sistem za obračun električne energije – preverite 
pri vašem ponudniku električne energije). Za vklop 
funkcije pritisnite gumb  Eco Night na začetku 
manjše tarife (odvisno od razporeditve tarifnih 
časov). Na primer: če se manjša tarifa začne ob 20:00, 
morate takrat pritisniti gumb. Ko se prižge simbol  
Eco Night, je funkcija vklopljena. Ko vklopite funkcijo, 
začne aparat samodejno prilagajati porabo energije 
tarifnemu času, torej porabi podnevi manj energije 
kot ponoči.
POMEMBNO: Za pravilno delovanje mora biti 
funkcija vklopljena tako ponoči kot podnevi. Funkcija 
ostane vklopljena, dokler je ne izklopite (ali če pride 
do izpada električne energije, ali če aparat ugasnete). 
Za izklop funkcije pritisnite gumb  Eco Night. Ko se 
simbol  Eco Night ugasne, je funkcija izklopljena.
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Opomba: navedena poraba energije za ta aparat 
velja pri delovanju brez funkcije Eco Night.

 Funkcija „6th Sense Fresh 
Control“/“Green Intelligence ProFresh“
Funkcija omogoča optimalne pogoje za shranjevanje 
(glede na temperaturo in vlažnost), ki jih aparat hitro 
vzpostavi. Za pravilno delovanje funkcije mora biti 
vključen tudi ventilator. Funkcija „6th Sense Fresh 
Control“/“Green Intelligence ProFresh“ je samodejno 
vključena.

Za ročni izklop funkcije pritisnite tipki  Freezer 
°C in  Eco Night ter ju držite 3 sekunde. Zaslišali 
boste dolg zvočni signal, ki potrjuje, da je funkcija 
izključena.
Funkcijo lahko ponovno vključite z istim postopkom: 
zaslišali boste dvojni zvočni signal, kot potrditev, da 
je funkcija ponovno vključena. V primeru motenj 
v oskrbi z električno energijo ali premiku iz načina 
Stand-by v navadni način, funkcija „6th Sense Fresh 
Control/“Green Intelligence ProFres“ preide v privzeto 
nastavitev oz. se vključi.

Funkcija Smart Display
Ta funkcija za varčevanje z energijo omogoča 
zmanjšanje porabe energije, saj se prikazovalnik 
samodejno ugasne, kadar ga ne uporabljate.
Za vklop funkcije Smart Display pritisnite gumba 

 Fridge °C in  Freezer °C ter ju držite 3 sekunde, 
dokler ne zaslišite zvočnega signala. Po aktivaciji 
funkcije se prikazovalnik ugasne, razen simbola 
funkcije „6th Sense Fresh Control“/“Green Intelligence 
ProFresh“ (in morebitnih alarmov).
Za prilagajanje temperature ali uporabo drugih 
funkcij morate aktivirati prikazovalnik s pritiskom 
na poljubno tipko. Če prikazovalnika več kot 15 
sekund ne boste uporabljali, se bo ponovno ugasnil, 
viden bo le simbol „6th Sense Fresh Control“/“Green 
Intelligence ProFresh“. Če želite izklopiti funkcijo, 
pritisnite tipki  Fridge ºC in  Freezer °C in ju držite 
3 sekunde, dokler ne zaslišite zvočnega signala.
Prikazovalnik se bo vrnil v normalni prikaz. Funkcija 
Smart Display se bo izpadu električne energije 
samodejno izklopi. Ne pozabite, da ta funkcije ne 
izklopi aparata iz napajanja.

 Key Lock
Funkcija Zaklep tipkovnice preprečuje neželeno 
spreminjanje nastavitev ali izklop aparata. Za zaklep 
tipkovnice pritisnite gumb  Reset za 3 sekunde, 
dokler se na prikazovalniku ne prikaže simbol za 

zaklep tipkovnice  Key Lock. Zvočni signal potrdi, 
da je funkcija aktivirana. Tipkovnico odklenete z istim 
postopkom, dokler se simbol  Key Lock ne ugasne.

ALARM ODPRTIH VRAT HLADILNIKA
Na prikazovalniku začne utripati simbol  in zasliši 
se zvočni signal. Alarm se aktivira, kadar so ena ali 
obe vrati odprti za več kot 2 minuti. 
Za izklop zvočnega signala zaprite vrata ali enkrat 
pritisnite gumb  Reset, da ugasnete zvočni alarm 
za 2 minuti. Če vrata niso zaprta, se alarm ponovno 
aktivira po 2 minutah.
Za izklop alarma zaprite vrata.

ALARM PREVISOKE TEMPERATURE
Oglasi se zvočni alarm, na prikazovalniku pa 
začne utripati vseh pet LED-diod za temperaturo 
hladilnika.
Alarm se aktivira kadar:
- napravo prvič priključite na napajanje ali po 

dolgem premoru,
- je temperatura v zamrzovalniku previsoka,
- ste v zamrzovalnik vložili večjo količino hrane, 

kot je označeno na informativni nalepki,
- so bila vrata zamrzovalnika dalj časa odprta.
Za utišanje alarma enkrat pritisnite gumb  Reset. 
Simbol za alarm  se samodejno ugasne, takoj 
ko temperatura v zamrzovalniku pade pod -10 °C, 
diode prenehajo utripati in prikaže se nastavljena 
temperatura zamrzovalnika.

ALARM PRI IZPADU ELEKTRIČNE 
ENERGIJE
Pri izpadu električne energije lahko aparat avtomatsko 
nadzoruje temperaturo v zamrzovalniku do ponovne 
vzpostavitve. Če se temperatura dvigne nad 0 °C, se 
prižge simbol  za izpad električne energije, simbol 
za alarm  začne utripati in vklopi se zvočni alarm, 
ko je električna energija ponovno na voljo. V primeru 
izpada električne energije upoštevajte naslednje:
- če se živila v zamrzovalniku pričnejo tajati, 

vendar so še vedno mrzla, jih takoj prestavite v 
hladilnik in porabite v 24 urah;

- če so živila v zamrzovalniku zamrznjena, to 
pomeni, da so se pričela tajati in so po ponovni 
vzpostavitvi električne energije ponovno zam-
rznila. To ne poslabša samo okusa, kakovosti 
in hranilne vrednosti živil, ampak je lahko tudi 
nevarno. Takšnih živil ne uživajte, ampak jih za-
vrzite.
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Sistem za ugotavljanje izpada električne energije je 
pomoč pri vrednotenju stanja živil v zamrzovalniku 
po izpadu električne energije. Ta sistem na zagotavlja 
garancije za kakovost in neoporečnost živil, ampak 
samo opozarja, da je treba preveriti stanje živil v 
hladilniku in zamrzovalniku.

ČIŠČENJE
Aparat redno čistite s krpo in toplo vodo. Notranjost 
hladilnika očistite s primernim blagim čistilom. 
Ne uporabljajte jedkih čistil ali grobih pripomočkov.
Za neprekinjen in ustrezen pretok vode, ki nastaja pri 
tajanju,

s priloženim orodjem redno čistite notranjost 
drenažne odprtine v zadnjem delu hladilnika v bližini 
predala za sadje in zelenjavo.
Preden začnete s čiščenjem ali vzdrževanjem, 
izklopite aparat iz napajanja.

TAJANJE HLADILNIKA
Tajanje hladilnika je povsem avtomatsko. Vodne 
kapljice zadaj v notranjosti hladilnika kažejo na to, da 
v hladilniku trenutno poteka faza tajanja. Voda, ki pri 
tem nastane, avtomatsko odteka v drenažne odprtine 
in se zbira v zbiralniku, kjer potem izhlapi.

TAJANJE ZAMRZOVALNIKA
Zamrzovalniki Whirpool No Frost so opremljeni z 
možnostjo kroženja hladnega zraka okoli predelov za 
shranjevanje in s tem preprečujejo nastajanje ledu, 
torej tajanje sploh ni potrebno. Zamrznjena živila se 
ne lepijo na stene košar, nalepke oz. oznake na živilih 
ostanejo čitljive, prostor za shranjevanje pa je urejen 
in čist. 

LED-ŽARNICE
Če LED-žarnica v notranjosti hladilnika ne deluje, jo 
mora zamenjati servisna služba.
Pomembno:
Lučka v hladilniku se prižge, ko odprete vrata 
hladilnika. Prižgana ostane še 10 minut po odprtju 
vrat, nato se ugasne.

PRIKAZ ALARMOV IN NAPAK
Alarmi delovanja
V primeru alarma delovanja, se alarm prikaže tudi na LED-diodah za temperaturo hladilnika (npr. Failure1, 
Failure2, itd.). Kontaktirajte servis in navedite oznako alarma. Zasliši se zvočni signal, simbol za alarm  se 
prižge, 3 osrednje diode za temperaturo hladilnika začnejo utripati v skladu s kodami okvare, ki so opisane 
spodaj:

Koda okvare Prikaz

Napaka 2 Diode za temperaturo hladilnika in zamrzovalnika utripajo 
na 0,5 sekunde. Diode dvakrat posvetijo in se ugasnejo za 
5 sekund. Vzorec se ponavlja.  x2

Napaka 3 Diode za temperaturo hladilnika in zamrzovalnika utripajo 
na 0,5 sekunde. Diode trikrat posvetijo in se ugasnejo za 5 
sekund. Vzorec se ponavlja.  x3

Napaka 6 Diode za temperaturo hladilnika in zamrzovalnika utripajo 
na 0,5 sekunde. Diode šestkrat posvetijo in se ugasnejo za 
5 sekund. Vzorec se ponavlja.  x6

 
Legenda:  ugasnjena LED-žarnica    utripajoča LED-žarnica


