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HR POŽAR Upozorenje; Opasnost od požara / zapaljivi materijali
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MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux aparat. Odabrali ste proizvod koji sa sobom donosi 
desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Genijalan i elegantan, dizajniran je s vama 
na umu. Stoga, kad god ga upotrebljavate, možete biti sigurni u spoznaji da ćete svaki put 
postići sjajne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu web stranicu da:

dobijete savjete za upotrebu, brošure, rješavanje problema, informacije o 
servisu i popravci:
www.electrolux.com/support
Registrirajte svoj proizvod za bolju uslugu:
www.registerelectrolux.com

Kupite pribor, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj uređaj:
www.electrolux.com/shop

KORISNIČKE USLUGE I SERVIS
Uvijek koristite jedino originalne pričuvne dijelove.
Kada kontaktirate naš ovlašteni servisni centar, provjerite imate li na raspolaganju sljedeće 
podatke: Model, PNC, Serijski broj.
Podaci se mogu naći na tipskoj pločici.

Upozorenje / Oprez - Podaci o sigurnosti
Opće informacije i savjeti
Podaci o okolišu

Podložno je promjenama bez prethodne najave.
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Općenita upozorenja

Ovaj se uređaj ne upotrebljava kao ugrađeni uređaj.
POZOR: Držite ventilacijske otvore, na kućištu ili na 

ugradbenoj strukturi uređaja, bez prepreka.
POZOR: Ne koristite mehaničke uređaje ili druga sredstva za 

ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koje je preporučio 
proizvođač.

POZOR: Ne koristite električne uređaje unutar odjeljka za 
čuvanje hrane, osim ako nisu onog tipa koje je preporučio 
proizvođač.

POZOR: Nemojte oštetiti sklop rashladnog sredstva.
POZOR: Kada postavljate uređaj, osigurajte da kabel 

napajanja nije negdje zapeo i da nije oštećen.
POZOR: Nemojte postavljati višestruke prijenosne utičnice 

ili prijenosne izvore napajanja na stražnji dio uređaja.
POZOR: Radi izbjegavanja opasne situacije uslijed 

nestabilnosti uređaja, treba ga učvrstiti prema uputama.

Ako vaš hladnjak koristi R600a kao rashladno sredstvo – ovo 
možete saznati s naljepnice na hladnjaku- trebate biti pažljivi 
tijekom dostave i montaže kako biste spriječili oštećenja na 
ostalim dijelovi hladnjaka. Iako je R600a prirodni plin koji ne 
onečišćuje okoliš, on spada u eksplozivne plinove. U slučaju 
istjecanja uslijed oštećenja dijelova hladnjaka, odmaknite hladnjak 
od izvora otvorenog plamena ili izvora topline te prozračite 
prostoriju u kojoj se uređaj nalazio na nekoliko minuta.

• Prilikom prenošenja i postavljanja hladnjaka, nemojte oštetiti 
sklop rashladnog plina.

• U uređaju nemojte čuvati eksplozivne tvari poput posuda s 
aerosolom sa zapaljivim materijalima.

PRIJE UPORABE HLADNJAKADIO - 1.
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• Ovaj uređaj namijenjen je uporabi u kućanstvu te za sličnu 
namjenu u:
 - za kuhinje osoblja u trgovinama, uredima i drugom radnim 
prostorima
 - na farmama, te za uporabu gostiju u hotelima, motelima i 
drugim vrstama smještaja
 - u pansionima;
 - za potrebe catering usluga i sličnih neprodajnih svrha

• U svrhu sprječavanja opasnosti, ako utičnica ne odgovara 
utikaču hladnjaka mora je zamijeniti proizvođač, njegov 
zastupnik ili druga ovlaštena osoba.

• Posebno uzemljeni utikač povezan je s kabelom za napajanje 
hladnjaka. Ovaj utikač treba koristiti uz posebno uzemljenu 
utičnicu od 16 ampera ili 10 ampera, ovisno o državi u kojoj 
će se proizvod prodavati. Ako takve utičnice nema u vašem 
kućanstvu, pozovite ovlaštenog električara da je postavi.

• Ovim uređajem mogu rukovati djeca starija od 8 godina kao i 
osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, 
kao i osobe s nedovoljnim iskustvom i znanjem ukoliko su  
pod nadzorom ili su dobili upute za rad s uređajem na siguran 
način te razumiju opasnost kojoj su izloženi. Djeca se ne smiju 
igrati s uređajem. Djeca bez nadzora ne smiju čistiti ili vršiti 
korisničko održavanje bez nadzora.

• Djeci u dobi od 3 do 8 godina dopušteno je puniti i prazniti 
rashladne uređaje. Od djece se ne očekuje da obavljaju 
čišćenje ili održavanje uređaja, od vrlo male djece (0-3 godine) 
se ne očekuje uporaba aparata, od male djece (3-8 godina) 
se ne očekuje da koriste uređaje na siguran način, osim ako 
su pod stalnim nadzorom, starija djeca (8-14 godina starosti) 
i ranjive osobe mogu koristiti uređaje sigurno nakon što su 
dobili odgovarajući nadzor ili upute o korištenju aparata. Ne 
očekuje se da će vrlo ranjive osobe koristiti uređaje na siguran 
način ako se ne provodi stalni nadzor.
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• U svrhu sprječavanja opasnosti, oštećeni mrežni kabel mora 
zamijeniti proizvođač, njegov zastupnik ili druga ovlaštena 
osoba.

• Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu na nadmorskim 
visinama iznad 2000 m.

Kako biste izbjegli kontaminaciju hrane, molimo vas da se 
pridržavate sljedećih uputa:

• Otvaranje vrata na duže vrijeme može uzrokovati značajno 
povećanje temperature u odjeljcima uređaja.

• Redovito čistite površine koje mogu doći u dodir s hranom i 
pristupačnim sustavima odvodnje.

• Sirovo meso i ribu čuvajte u prikladnim posudama u hladnjaku, 
tako da ne bude u dodiru s drugim hranom ili ne kapaju na 
drugu hranu.

• Odjeljci s zamrznutom hranom s dvije zvjezdice prikladni su 
za čuvanje prethodno zamrznute hrane, čuvanje ili pripremu 
sladoleda i pripremu kockica leda.

• Odjeljci s jednom, dvije ili tri zvjezdice nisu prikladni za 
zamrzavanje svježe hrane.

• Ako je uređaj za hlađenje ostavljen prazan dulje vrijeme, 
isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite otvorena 
vrata kako biste spriječili razvoj plijesni unutar uređaja.
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Servisiranje
• Za popravak uređaja kontaktirajte s ovlaštenim servisom. 
Koristite jedino originalne pričuvne dijelove.

• Uzmite u obzir da samostalni popravak ili neprofesionalni 
popravak mogu imati sigurnosne posljedice pri čemu možda 
neće vrijediti jamstvo.

• Sljedeći pričuvni dijelovi će biti dostupni 7 godina od prestanka 
proizvodnje modela: termostati, temperaturni senzori, tiskane 
kružne ploče, svjetlosni izvori, ručke za vrata, šarke za vrata, 
ležišta i košare.

• Molimo uzmite u obzir da su neki od ovih pričuvnih dijelova 
dostupni samo profesionalnim serviserima, te da svi pričuvni 
dijelovi nisu relevantni za sve modele.

• Brtve za vrata će biti dostupne 10 godina nakon što prestane 
proizvodnja modela.
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Stari i pokvareni hladnjaci
• Ako vaš stari hladnjak ima bravu, slomite ili uklonite bravu prije nego ga bacite, jer se 

djeca mogu zaglaviti unutra što može dovesti do nesreće.
• Stari hladnjaci i škrinje sadrže izolacijski materijal i rashladna sredstva sa CFC-om. 

Stoga, vodite računa o okolišu prilikom zbrinjavanja starih frižidera.
Odlaganje vašeg starog stroja

 Ovaj znak na proizvodu ili njegovom pakiranju označava da se ovaj proizvod ne 
smije tretirati kao kućanski otpad. Umjesto toga, treba se predati na odgovarajući 
otpad za reciklažu električne i elektroničke opreme. Osiguranjem pravilnog odla-
ganja ovog proizvoda, pomoći ćete u prevenciji mogućih negativnih posljedica za 
okoliš i ljudsko zdravlje, koje bi prouzročilo neodgovarajuće odlaganje ovog proi-
zvoda. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, javite se Vašim lokalnim 

vlastima, službi za odvoz smeća ili trgovini gdje ste kupili ovaj proizvod.
Napomene:

• Molimo, prije instalacije i uporabe uređaja pažljivo pročitate korisnički priručnik.  Naša 
tvrtka nije odgovorna za oštećenja nastala uslijed neispravne uporabe.

• Slijedite sve upute na vašem uređaju i u korisničkom priručniku, čuvajte priručnik na 
sigurnom kako biste mogli riješiti probleme koji se mogu pojaviti u budućnosti.

• Ovaj uređaj namijenjen je uporabi u kućanstvima i može se koristiti samo u kućanstvima i 
za naznačene svrhe. Nije podesan za komercijalnu ili zajedničku uporabu. Takva uporaba 
će uzrokovati opoziv jamstva i naša tvrtka neće biti odgovorna za gubitke koji nastanu. 

• Ovaj uređaj namijenjen je uporabi u kućanstvima i podesan je samo za hlađenje/pohranu 
hrane. Nije podesan za komercijalnu ili uobičajenu uporabu i/ili za pohranu drugih stvari 
osim hrane. Naša tvrtka nije odgovorna za gubitke do kojih dođe u suprotnom.

Sigurnosna upozorenja
• Ne koristite višestruke utičnice ili produžni kabel.
• Ne uključujte u oštećene, istrošene ili stare utikače.
• Ne povlačite, presavijate i ne oštećujte kabel.

• Nemojte upotrebljavati utični prilagodnik.
• Uređaj je namijenjen upotrebi od stane odraslih osoba, ne dozvolite 

djeci igranje s uređajem i ne dozvolite im da se vješaju za vrata.
• Ne uključujte ili isključujte utikač iz utičnice mokrim rukama kako bi se 

spriječio električni udar!
• Ne stavljajte staklene boce ili limenke u odjeljak zamrzivača. Boce ili 

limenke mogu eksplodirati.
• Zbog vlastite sigurnosti ne stavljajte eksplozivne ili zapaljive materijale 

u hladnjak. Pića s većim udjelom alkohola moraju biti dobro zatvorena 
i odložena uspravno u odjeljku hladnjaka.



HR -10-

• Kad uzimate led nastao u odjeljku zamrzivača, ne dirajte ga jer može izazvati 
ozebline i/ili posjekotine.

• Zamrznutu hranu ne dirajte mokrim rukama! Ne jedite sladoled i kockice leda 
odmah kad ih izvadite iz odjeljka zamrzivača!

• Otopljenu hranu nemojte ponovo zamrzavati. To može ugroziti zdravlje i izazvati trovanje 
hranom.

• Ne pokrivajte vrh ili cijeli zamrzivač s čipkom. To može utjecati na rad zamrzivača.
• Za sprječavanje oštećenja dodatnog pribora, pričvrstite ga u hladnjak tijekom prijevoza.

Instalacija i rukovanje hladnjakom
Prije nego što počnete koristiti hladnjak trebate obratiti pozornost na sljedeće:

• Radni napon hladnjaka je 220-240 V na 50Hz.
• Ne preuzimamo odgovornost za štete koje nastanu zbog korištenja bez uzemljenja.
• Postavite hladnjak na mjesto gdje neće biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti.
• Vaš bi uređaj trebao biti najmanje 50 cm udaljen od štednjaka, plinskih štednjaka i jezgri 

grijača te bi trebao biti najmanje 5 cm udaljen od električnih pećnica.
• Vaš hladnjak nikada se ne smije koristiti na otvorenom ili ostaviti na kiši.
• Kad se vaš hladnjak nalazi pored zamrzivača trebalo bi biti najmanje 2 cm udaljenosti 

između njih kako bi se spriječilo stvaranje vlage na vanjskoj površini.
• Ne stavljajte ništa na svoj hladnjak i postavite ga na prikladno mjesto tako 

da je barem 15 cm slobodno s gornje strane.
• Podesive prednje noge trebaju se podesiti kako bi vaš uređaj bio postavljen 

u vodoravnom položaju i kako bi bio stabilan. Možete prilagoditi noge 
zakretanjem u smjeru kazaljke na satu (ili u suprotnom smjeru). To je 
potrebno izvršiti prije stavljanja hrane u hladnjak.

• Prije korištenja hladnjaka obrišite sve dijelove toplom vodom u koju ste dodali čajnu 
žličicu sode bikarbone, a zatim isperite čistom vodom i osušite. Stavite sve dijelove 
nakon čišćenja.

• Postavite plastiku za podešavanje udaljenosti (dio s crnim lopaticama 
sa stražnje strane) zakretanjem za 90° kako je prikazano na slici da bi 
se spriječilo da kondenzator dodiruje zid.

• Hladnjak bi se trebao postaviti uza zid, a slobodni prostor ne bi trebao 
biti veći od 75 mm.
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Unutarnja rasvjeta
 UPOZORENJE! 
Rizik od električnog udara.

• Svjetiljka(e) unutar ovog proizvoda i rezervne svjetiljke se prodaju zasebno: Ove su 
lampe namijenjene da izdrže ekstremne fizičke uvjete u kućanskim aparatima, poput 
temperature, vibracija, vlage ili namijenjene su signalizaciji informacija o radnom stanju 
uređaja. Oni se ne upotrebljavaju u drugim aplikacijama i nisu pogodni za osvjetljenje 
prostorija u kućanstvu.

Prije uporabe hladnjaka
• Ako se hladnjak koristi po privi put ili nakon prijevoza, neka hladnjak stoji 

uspravno 3 sata prije uključivanja kako bi se osigurao ispravan rad. U 
suprotnom, možete oštetiti kompresor.

• Hladnjak može imati čudan miris prije uključivanja; miris će nestati kad se uređaj počne 
hladiti.



HR -12-

Dimenzije

Ukupne dimenzije 1

H1 mm 1860
W1 mm 595
D1 mm 660

1  visina, širina i dubina uređaja bez ručke

Prostor za uporabu 2

H2 mm 2010
W2 mm 695
D2 mm 698

2  visina, širina i dubina uređaja sa ručkom, 
plus prostor potreban za slobodnu 
cirkulaciju rashladnog zraka

Ukupan prostor za uporabu 3

W3 mm 873
D3 mm 1197

3  visina, širina i dubina uređaja sa ručkom, 
plus prostor potreban za slobodnu 
cirkulaciju rashladnog zraka, plus prostor 
potreban za omogućavanje otvaranja 
vrata do minimalnog kuta koji omogućava 
uklanjanje cijele unutarnje opreme

H
1

H
2

W2

D
2

W1

D
1

D
3

90o
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RAZLIČITE FUNKCIJE I MOGUĆNOSTIDIO - 2.
Informacije o tehnologiji hlađenja nove generacije
Hladnjaci sa zamrzivačem s tehnologijom hlađenja nove generacije rade 
na način drugačiji od statičnih hladnjaka sa zamrzivačem. Kod uobičajenih 
hladnjaka sa zamrzivačem vlažan zrak ulazi u zamrzivač, dok vodena 
para izlazi iz hrane i pretvara se u inje u odjeljku zamrzivača. Kako bi se 
to inje odledilo, potrebno je izvaditi utikač hladnjaka iz utičnice. Kako bi 
hrana ostala hladna tijekom razdoblja odleđivanja, korisnik ju mora staviti 
na neko drugo mjesto i očistiti ostatke leda i nagomilanog inja.
Situacija je sasvim drugačija kod odjeljaka zamrzivača s tehnologijom 
hlađenja nove generacije. Uz pomoć ventilatora se kroz odjeljak 
zamrzivača upuhuje hladan i suh zrak. Rezultat upuhavanja hladnog zraka 
u odjeljak zamrzivača – čak i u prostor između polica – je jednakomjerno 
i pravilno zamrzavanje hrane. A inja neće biti.   
Konfiguracija u odjeljku hladnjaka bit će skoro ista kao i u odjeljku 
zamrzivača. Zrak kojeg ispušta ventilator, koji se nalazi na vrhu hladnjaka, 
hladi unutarnji prostor hladnjaka dok prolazi kroz prazan prostor iza kanala 
za zrak. Istovremeno se zrak ispuhuje kroz otvore na kanalu za zrak kako 
bi se postupak hlađenja u odjeljku hladnjaka mogao uspješno dovršiti. 
Otvori na zračnom kanalu dizajnirani su za jednakomjernu raspodjelu 
zraka kroz odjeljak.
Budući da između zamrzivača i odjeljka hladnjaka zrak ne prolazi, mirisi 
se neće miješati. 
Rezultat toga je jednostavnost korištenja hladnjaka s tehnologijom hlađenja nove generacije 
i mogućnost skladištenja velikih količina hrane te estetski izgled.
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Zaslon i upravljačka ploča
Upotreba upravljačke ploče

1.  Omogućuje vam postavke zamrzivača.
2.  Omogućuje vam postavke hladnjaka.
3. Zaslon za postavljanje vrijednosti zamrzivača.
4. Zaslon za postavljanje vrijednosti hladnjaka.
5. Oznaka za ekonomični način rada.
6. Oznaka načina Super Freeze.
7. Oznaka alarma.

Upotreba hladnjaka – zamrzivača
Nakon što je proizvod uključen u napajanje, prikazat će se sve oznake 2 sekunde, a početne 
vrijednosti prikazat će se kao -18 °C na indikatoru podešavanja zamrzivača i +4 °C na 
indikatoru podešavanja hladnjaka.
Postavke temperature zamrzivača

• Početna je vrijednost temperature pokazatelja postavki zamrzivača -18 °C. 
• Jedanput pritisnite gumb za postavljanje zamrzivača.

Kada prvi put pritisnete gumb, zatreperit će prethodna vrijednost na zaslonu.
• Uvijek kada pritisnete ovaj gumb temperatura će se redom smanjiti.
• Ako nastavite s pritiskanjem istog gumba, ponovno će se pokrenuti od -16 °C.

NAPOMENA: Ekonomični način automatski će se aktivirati kada se temperatura 
odjeljka za zamrzavanje postavi na -18 °C.
Postavke temperature hladnjaka

• Početna je vrijednost temperature pokazatelja postavki hladnjaka +4 °C. 
• Pritisnite gumb hladnjaka.
• Uvijek kada pritisnete ovaj gumb temperatura će se redom smanjiti.
• Ako nastavite s pritiskanjem istog gumba, ponovno će se pokrenuti od +8 °C.

Način Super Freeze
Svrha

• Zamrznuti veliku količinu hrane koja ne stane na policu za brzo zamrzavanje. 
• Zamrznuti pripremljenu hranu. 
• Brzo zamrznuti svježu hranu kako bi se zadržala svježina.

Kako se upotrebljava?
Da biste uključili način brzog zamrzavanja, pritisnite i držite gumb za podešavanje 
temperature zamrzivača 3 sekunde. Nakon što se postavi način Super Freeze, 
zasvijetlit će oznaka načina Super Freeze na pokazatelju, čut će se zvučni signal 
uređaja kako bi se potvrdilo uključivanje načina rada.
Tijekom načina Super Freeze

• Moguće je podešavanje temperature hladnjaka. Način Super Freeze nastavlja s radom.
• Nije moguće odabrati ekonomični način.
• Način Super Freeze može se poništiti istom radnjom kao i kod odabira.

1 2

3 5 6 7 4
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Preporučene postavke za temperature za zamrzivača i hladnjaka

Odjeljak za zamrzavanje Odjeljak za 
hladnjaka Napomene

-18 oC 4 oC Za uobičajenu uporabu i najbolju učinkovitost.

-20 oC, -22 oC ili -24 oC 4 oC Preporučuje se kada temperatura okoline 
premašuje 30 °C.

Super Freeze način 4 oC Mora se koristiti kada hranu želite brzo 
zamrznuti.

-18 oC, -20 oC, -22 oC ili -24 oC 2 oC

Ova postavka temperature mora se koristiti kada 
je temperatura okoline visoka ili kada mislite da 
odjeljak hladnjaka nije dovoljno hladan zbog 
čestog otvaranja vrata.

Napomene:
• Maksimalna količina svježe hrane (u kilogramima) koju je moguće zamrznuti unutar 24 

sata prikazuje se na naljepnici uređaja.
• Za optimalnu učinkovitost uređaja pri maksimalnoj opterećenosti zamrzivača, postavite 

uređaj na aktivni način "Super Freeze" 3 sata prije nego u zamrzivač stavite svježu hranu.
Način rada brzog zamrzavanja automatski će se poništiti nakon 24 sata ili kada 
temperatura senzora zamrzivača padne ispod -32 °C.

Funkcija alarma za otvorena vrata
Ako vrata hladnjaka ostanu otvorena dulje od 2 minute, čut će se zvučni signal uređaja.
Upozorenja o podešavanju temperature

• Ne preporučuje se upotreba hladnjaka pri temperaturi okoline nižoj od 10 °C radi očuvanja 
učinkovitosti.

• Temperatura treba podesiti ovisno o učestalosti otvaranja vrata i količini hrane koja se 
čuva u hladnjaku.

• Nemojte prijeći na sljedeće podešavanje prije nego što dovršite prethodno.
• Ovisno o temperaturi okoline, nakon prvog uključivanja hladnjak je potrebno uključiti na 

24 sata bez prekida kako bi se u potpunosti rashladio. Tijekom ovog vremena nemojte 
često otvarati vrata hladnjaka ili u njega stavljati mnogo hrane.

• Funkcija zadrške od 5 minuta primjenjuje se da bi se spriječilo oštećenje kompresora 
hladnjaka kada dođe do isključivanja iz struje i ponovnog uključivanja ili do prekida 
napajanja energijom. Vaš hladnjak počet će s normalnim radom nakon 5 minuta.

• Vaš hladnjak namijenjen je za rad u rasponu temperature okoline navedenom u 
standardima, prema klimatskom razredu navedenom na naljepnici s informacijama. 
Radi učinkovitosti hlađenja, ne preporučamo upotrebu hladnjaka pri temperaturama 
izvan navedenih temperaturnih vrijednosti.

• Uređaj je izrađen za uporabu na temperaturama okoline između 10°C i 43°C.

Klimatski razred Značenje Temperatura okoline

T Tropska Ovaj rashladni uređaj predviđen je za uporabu na 
sobnoj temperaturi u rasponu od 16 °C do 43° C.

ST Suptropska Ovaj rashladni uređaj predviđen je za uporabu na 
sobnoj temperaturi u rasponu od 16 °C do 38° C.

N Umjerena Ovaj rashladni uređaj predviđen je za uporabu na 
sobnoj temperaturi u rasponu od 16 °C do 32° C.



HR -16-

Klimatski razred Značenje Temperatura okoline

SN Proširena umjerena Ovaj rashladni uređaj predviđen je za uporabu na 
sobnoj temperaturi u rasponu od 10 °C do 32° C.

Važne upute za postavljanje
Ovaj uređaj osmišljen je za rad u teškim klimatskim uvjetima (do 43 °C ili 110 °F) i opremljen 
je tehnologijom Freezer Shield koja osigurava da se hrana smrznuta u zamrzivaču neće 
odmrznuti čak i ako temperatura okoline dosegne -15 °C. Stoga ovaj uređaj možete postaviti u 
prostoriju u kojoj nema grijanja, a da se pritom ne morate brinuti o kvarenju smrznute hrane u 
zamrzivaču. Kada se temperatura okoline vrati na uobičajenu, možete nastaviti upotrebljavati 
uređaj kao i obično.

Dodatna oprema
Posuda za ledposuda za led

• Napunite posudu za led vodom i stavite je u odjeljak zamrzivača.
• Kad se voda u potpunosti pretvori u led, zavrnite posudu kao što je pokazano i iz nje 

će ispasti kockice leda.

Kutija zamrzivača
Kutija zamrzivača je za hranu kojoj je potreban lakši pristup.
Vađenje kutije zamrzivača:

• Izvucite kutiju što više moguće
• Povucite prednji dio kutije prema gore i van.

Za ponovno postavljanje kliznog odjeljka izvedite 
obratnu radnju istog postupka.
Napomena: Kod izvlačenja i postavljanja uvijek držite 
ručku kutije.

Kutija zamrzivača
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Odjeljak za dodatno hlađenje
Idealno za održavanje okusa i teksture svježih 
odrezaka i sira. Ladica na izvlačenje osigurava 
sredinu s nižom temperaturom u usporedbi 
s ostatkom hladnjaka, zahvaljujući aktivnoj 
cirkulaciji hladnog zraka.
Vađenje police za meso i ribu

• Povucite policu za meso i ribu prema sebi 
tako da klizi po vodilicama.

• Povucite policu za meso i ribu prema gore 
s vodilice kako bi je izvadili.

Polica hladnjaka za 
meso i ribu

(Kod nekih modela)

Regulator vlage
Regulator vlage u zatvorenom položaju omogućuje duže 
skladištenje svježeg voća i povrća.
Ako je odjeljak za voće i povrće sasvim pun, regulator 
vlage koji se nalazi na prednjem dijelu odjeljka za voće 
i povrće mora biti u otvorenom položaju. Na taj način 
kontrolira se ulaz zraka i razina vlage u odjeljku za voće 
i povrće i omogućuje se duže skladištenje voća i povrća.
Ako na staklenoj polici vidite znakove kondenzacije, do 
kraja otvorite regulator vlage.

Regulator vlage(Kod nekih modela)

Vizualni i tekstualni opisi u dijelu o dodacima mogu se razlikovati ovisno o 
modelu vašeg uređaja.
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POSTAVLJANJE HRANE U UREĐAJDIO - 3.
Odjeljak hladnjaka

• Kako bi smanjili vlažnost a samim time i stvarane inja u unutrašnjosti hladnjaka, ne 
odlažite u hladnjak posude koje sadrže tekućinu bez poklopca. Inje ima tendenciju 
skupljanja u hladnijim dijelovima isparivača, pa bi se zbog toga proces odlenivanja 
trebao provoditi češće.

• Nikada ne odlažite toplu hranu u hladnjak. Hrana se treba ohladiti na sobnu temperaturu 
i smjestiti tako da ne sprečava cirkulaciju zraka u hladnjaku.

• Nastojte da posude i namirnice ne dotiču zadnju stjenku hladnjaka, jer bi inje moglo 
prilijepiti odloženu stvar za stjenku. Ne otvarajte vrata hladnjaka bez potrebe.

• Smjestite meso i očišćenu ribu (propisno zamotanu) koju ćete koristiti u sljedećih dan ili 
dva, na dno hladnjaka (to je iznad osvježivača), zato što je to najhladniji dio hladnjaka 
i osigurava najbolje uvijete.

• U osvježivač možete odlagati otpakirano voće i povrće.
NAPOMENA: Najučinkovitija uporaba energije se osigurava u konfiguraciji s ladicama 
u donjem dijelu uređaja, i ravnomjerno postavljenim policama, položaj košara za vrata 

ne utječe na potrošnju energije.
Neki prijedlozi o stavljanju i skladištenju hrane u odjeljcima hladnjaka nalaze se u nastavku.

Hrana Vrijeme čuvanja Gdje staviti u hladnjaku
Povrće i voće 1 tjedan U ladici (bez zamotavanja)

Meso i riba 2 do 3 dana Prekriveno plastičnom folijom, u vrećici ili 
kutiji za meso (na staklenoj polici)

Svježi sir 3 do 4 dana U posebnoj ladici u vratima

Maslac i margarin 1 tjedan U posebnoj ladici u vratima

Proizvodi u bocama, 
mlijeko i jogurt

Do isteka roka kojeg 
preporučuje proizvođač U posebnoj ladici u vratima

Jaja 1 mjesec U polici za jaja

Kuhana hrana 2 dana Sve police

Odjeljak zamrzivača
• Odjeljak za duboko zamrzavanje koristite za dugotrajno skladištenje zamrznute hrane 

i stvaranje leda.
• Kako biste izvukli maksimum iz odjeljka za zamrzavanje, koristite samo staklene ladice 

u gornjem i srednjem dijelu. Za donji dio koristite donju košaru.
• Hranu koju ćete tek zamrznuti nemojte stavljati kraj već zamrznute hrane. 
• Hranu koju ćete zamrzavati (meso, mljeveno meso, riba itd.) podijelite na manje dijelove 

tako da ih možete iskoristiti za pojedinačne obroke.
• Nemojte ponovno zamrzavati hranu koju ste već odmrznuli. Ta hrana mogla biti biti 

opasna po vaše zdravlje jer može uzrokovati trovanje hranom.
• Vruća jela ne stavljajte u odjeljak zamrzivača. Prije stavljanja u zamrzivač potrebno ih je 

ohladiti. Ako biste u zamrzivač stavili vruća jela, pokvarili biste već prije zamrznutu hranu. 
• Kada kupujete zamrznutu hranu, provjerite ako je zamrznuta u odgovarajućim uvjetima 

i ako ambalaža nije poderana.
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• Kada skladištite zamrznutu hranu, uvijek pročitajte uvjete skladištenja navedene na 
ambalaži. Ako na ambalaži nema nikakvog pojašnjenja, hranu je potrebno konzumirati 
u što kraćem vremenskom razdoblju.

• Ako su na ambalaži zamrznute hrane vidljivi znakovi vlage, a hrana ima čudan miris, ta 
hrana vjerojatno nije skladištena u prikladnim uvjetima pa se je pokvarila. Takvu hranu 
nemojte kupovati! 

• Vrijeme skladištenja zamrznute hrane ovisi o ambijentalnoj temperaturi, učestalosti 
otvaranja i zatvaranja vrata, postavkama termostata, vrsti hrane i vremenu proteklom od 
datuma kupovine hrane do stavljanja te hrane u zamrzivač. Uvijek se pridržavajte uputa 
navedenih na ambalaži i nikada nemojte premašiti naznačeno trajanje skladištenja hrane.

• Napomena: ako vrata zamrzivača želite otvoriti odmah nakon zatvaranja, nećete ih lako 
otvoriti. To je sasvim uobičajeno! Nakon što zamrzivač postigne uravnoteženo stanje, 
vrata će se lako otvoriti.

Važna napomena:
• Zamrznuta hrana, kada je odmrznuta, mora se kuhati isto kao i svježa hrana. Ako se ne 

kuha nakon odmrzavanja, ona se NIKADA ne smije ponovno zamrzavati.
• Okus nekih začina u kuhanim jelima (anis, bosiljak, potočarka, ocat, birani začini, 

đumbir, češnjak, luk, senf, timijan, mažuran, crni papar, itd.) se mijenja i pretpostavlja 
jaki okus kada su jela pohranjena na dugo vrijeme. Prema tome, dodajte samo malu 
količinu začina ako planirate zamrzavati, ili željenu količinu začina možete dodati kada 
se hrana odmrzava.

• Razdoblje pohrane hrane ovisi o korištenim masnoćama. Prikladne masnoće su margarin, 
teleća mast, maslinovo ulje i maslac, dok su neprikladne kikiriki ulje i svinjska mast.

• Hrana u tekućem obliku mora se zamrzavati u plastičnim šalicama, a ostala hrana mora 
se zamrzavati u plastičnim folijama ili vrećicama.

Neki prijedlozi o stavljanju i skladištenju hrane u odjeljcima zamrzivača nalaze se u nastavku.

Povrće i voće Priprema
Vrijeme 
čuvanja

(mjeseci)

Vrijeme otapanja 
na sobnoj 

temperaturi
-sati-

Cvjetača
Skinite lišće, podijelite srčiku 
na dijelove i ostavite da 
odstoji u vodi s malo limuna

10 - 12 Može se koristiti 
zamrznuto

Zeleni grah, mahune Oprite i narežite na male 
dijelove. 10 - 13 Može se koristiti 

zamrznuto

Grašak Oljuštite i operite 12 Može se koristiti 
zamrznuto

Gljive i šparoge Operite i narežite na male 
komade 6 - 9 Može se koristiti 

zamrznuto

Kupus Očišćeni 6 - 8 2

Patlidžan Narezati na komade od 2 cm 
nakon pranja 10 - 12 Razdvojiti biljke 

jednu od druge

Kukuruz Očistite ga i zapakirajte u 
klipu ili zrnu 12 Može se koristiti 

zamrznuto
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Povrće i voće Priprema
Vrijeme 
čuvanja

(mjeseci)

Vrijeme otapanja 
na sobnoj 

temperaturi
-sati-

Mrkva Operite i narežite na kriške 12 Može se koristiti 
zamrznuto

Paprika
Uklonite peteljku, podijelite 
na dva dijela i izbacite 
sjemenke

8 - 10 Može se koristiti 
zamrznuto

Špinat Oprati 6 - 9 2

Jabuke i kruške Ogulite i narežite 8 - 10 (u zamrzivaču) 5

Marelice i breskve Podijelite na pola i izbacite 
sjemenke 4 - 6 (u zamrzivaču) 4

Jagode i maline Operite ih i očistite 8 - 12 2

Kuhano voće U čašici, dodajte 10 % 
šećera 12 4

Šljive, trešnje, višnje Operite i uklonite peteljke 8 - 12 5 - 7

Mliječni proizvodi i 
proizvodi od tijesta Priprema

Vrijeme 
čuvanja 

(mjeseci)
Uvjeti čuvanja

Pakirano 
(homogenizirano) 
mlijeko

U vlastitom pakiranju 2 - 3 Samo homogenizirano 
mlijeko

Sir (osim bijelih sireva) U kriškama 6 - 8

Mogu ostati u svojim 
originalnim pakiranjima na 
kratko vrijeme. Treba ih 
zamotati plastičnom folijom 
za dulje čuvanje.

Maslac, margarin U vlastitom pakiranju 6

Ja
je

 (*
)

Bjelanjak 10 - 12 30 g jednako je jednom 
bjelanjku.

U
 z

at
vo

re
no

j č
aš

ic
i

Mješavina 
(bjelanjak i 
žumanjak)

Dobro izmiješano uz 
prstohvat soli ili šećera 
kako bi se spriječilo 
zgušnjavanje

10 50 g jednako je jednom 
žumanjku.

Žumanjak

Dobro izmiješano uz 
prstohvat soli ili šećera 
kako bi se spriječilo 
zgušnjavanje

8 - 10 20 g jednako je jednom 
žumanjku.

(*) Nikada zamrznuti s ljuskom. Bjelanjak i žumanjak treba zamrznuti odvojeno ili potpuno 
izmiješati.
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Vrijeme 
čuvanja 

(mjeseci)

Vrijeme otapanja na 
sobnoj temperaturi 

(sati)

Vrijeme otapanja u pećnici 
(minute)

Kruh 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225 °C)

Keksi 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)

Pite 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)

Voćne pite 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200 °C)

Lisnato tijesto 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)

Pizza 2 - 3 2 - 4 15-20 (200 °C)

Prije početka čišćenja, isključite štednjak iz mrežnog napajanja.

Ne čistite uređaj ulijevanjem vode.

Ne koristite abrazivne proizvode, deterdžente i sapune. Nakon pranja, 
isperite čitom vodom i pažljivo ih osušite. Kad je postupak čišćenja završen 

ponovno uključite uređaj suhim rukama.

• Odjeljke hladnjaka i zamrzivača treba povremeno očistiti otopinom sode 
bikarbone i mlake vode.

•  Pribor čistite odvojeno sapunom i vodom. Ne perite ih u perilici 
suđa.

• Kondenzator treba očistiti metlom (na stražnjoj strani 
uređaja) jednom godišnje radi uštede energije i povećanja 
produktivnosti.

MREŽNO NAPAJANJE TREBA BITI ISKLJUČENO.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJEDIO - 4.



HR -22-

Odmrzavanje
Vaš hladnjak odmrzava automatski. Voda nastala kao rezultat 
odmrzavanja prolazi kroz žlijeb za prikupljanje vode, teče u spremnik 
isparavanja iza vašeg hladnjaka te samostalno isparava tamo.

Pladanj za isparavanje

Zamjena LED svjetla
Ako vaš hladnjak ima LED svjetlo, obratite se odjelu korisničke podrške jer zamjenu LED 
svjetla smije izvršiti samo ovlašteno osoblje.

Napomena: Broj i lokacija LED svjetlo razlikuje se ovisno o modelu proizvoda.

PRIJEVOZ I PROMJENA MJESTA POSTAVLJADIO - 5.
Prijevoz i promjena mjesta postavljanja

• Originalno pakiranje i stiropor se moraju čuvati za ponovni prijevoz (opcionalno).
• Hladnjak trebate učvrstiti debelom ambalažom, 

trakama ili čvrstim užetom te slijedite upute za 
prijevoz prilikom ponovnog prijevoza naznačene 
na pakiranju.

• Kod premještanja i transporta, uklonite pomične 
dijelove (police, dodatke, posude za povrće itd) ili ih 
učvrstite na zamrzivač kako biste ih zaštitili.

Promjena položaja vrata
• Nije moguće promijeniti smjer otvaranja vrata hladnjaka ako su ručke na vratima hladnjaka 

postavljene na prednjoj površini vrata. 
• Moguće je promijeniti smjer otvaranja vrata na modelima bez ručki.
• Ako se smjer otvaranja vrata vašeg hladnjaka može promijeniti, obratite se najbližem 

ovlaštenom servisu kako bi vam promijenili smjer otvaranja vrata.

PRIJE POZIVA SERVISUDIO - 6.
Provjerite upozorenja:
Vaš hladnjak vas upozorava ako su temperature hladnjaka i zamrzivača na neprikladnim 
razinama, ili kada dođe do problema u napravi. Kodovi upozorenja prikazani su na indikatorima 
zamrzivača i hladnjaka.

VRSTA 
POGREŠKE ZNAČENJE ZAŠTO ŠTO UČINITI

E01

Upozorenje 
senzora Što prije pozovite Servis za podršku.

E02
E03
E06
E07



HR -23-

VRSTA 
POGREŠKE ZNAČENJE ZAŠTO ŠTO UČINITI

E08 Upozorenje o 
niskom naponu

Napajanje uređaja 
strujom spustilo se 

ispod 170 V.

 -  To nije kvar uređaja, već ta pogreška 
pomaže u sprečavanju oštećenja 
kompresora.
 -  Napon se mora povećati natrag na 
potrebne razine

Ako se ovo upozorenje nastavi, treba 
se obratiti ovlaštenom tehničaru.

E09
Odjeljak za 

zamrzavanje nije 
dovoljno hladan

Može se dogoditi 
nakon dugotrajnog 

nestanka struje.

1.  Postavite temperaturu zamrzivača 
na hladniju vrijednost ili postavite 
način Super Freeze. To bi trebalo 
ukloniti kôd pogreške kad se 
dosegne tražena temperatura. 
Držite vrata zatvorena kako biste 
skratili vrijeme potrebno da se 
dosegne ispravna temperatura.

2.  Uklonite bilo koje proizvode koji su 
se odmrznuli tijekom ove pogreške. 
Proizvodi se mogu upotrijebiti 
unutar kratkog vremenskog 
razdoblja.

3.  Nemojte dodavati bilo kakve svježe 
namirnice u odjeljak zamrzivača 
dok nije dosegnuta ispravna 
temperatura i više nema pogreške.

Ako se ovo upozorenje nastavi, treba 
se obratiti ovlaštenom tehničaru.

E10
Odjeljak 

hladnjaka nije 
dovoljno hladan.

Može se dogoditi 
nakon:
 -  Dugotrajnog 
nestanka struje.
 -  Topla hrana 
ostavljena je u 
hladnjaku.

1.  Postavite temperaturu zamrzivača 
na hladniju vrijednost ili postavite 
način Super Cool. To bi trebalo 
ukloniti kôd pogreške kad se 
dosegne tražena temperatura. 
Držite vrata zatvorena kako biste 
skratili vrijeme potrebno da se 
dosegne ispravna temperatura. 

2.  Ispraznite mjesto u prednjem 
području rupa zračnog kanala i ne 
stavljajte hranu blizu senzora.

Ako se ovo upozorenje nastavi, treba 
se obratiti ovlaštenom tehničaru.  

E11
Odjeljak 

hladnjaka 
prehladan je

Razno

1.  Provjerite je li način rada Super 
Cool aktiviran

2.  Smanjite temperaturu odjeljka 
hladnjaka

3.  Provjerite jesu li otvori čisti i jesu li 
začepljeni

Ako se ovo upozorenje nastavi, treba 
se obratiti ovlaštenom tehničaru.
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Ako hladnjak ne radi ispravno, može biti riječ o manjem problemu. Stoga, da biste uštedjeli 
vrijeme i novac, provjerite sljedeće prije pozivanja električara. 
Ako vaš hladnjak ne radi:

• Da li je došlo do nestanka struje?
• Da li je utikač ispravno umetnut u utičnicu?
• Da li je izgorio osigurač utičnice u koju je umetnut utikač ili je izgorio glavni osigurač?
• Da li je utičnica ispravna?  Kako biste to provjerili, ukopčajte hladnjak u utičnicu za koju 

ste sigurni da radi.
Ako vaš hladnjak ne hladi dovoljno:

• Da li je dobro podešena temperatura?
• Da li se vrata hladnjaka često otvaraju te ostavljaju otvorenima dugo vrijeme?
• Da li su vrata hladnjaka ispravno zatvorena?
• Da li ste stavili jelo ili hranu u svoj hladnjak tako da dodiruje stražnji zid vašeg hladnjaka 

te tako sprječava protok zraka?
• Da li je vaš hladnjak prekomjerno napunjen?
• Da li postoji dostatna udaljenost između vašeg hladnjaka i stražnjeg i bočnih zidova?
• Da li je okolna temperatura unutar raspona određenog u priručniku za rad?

Ako je hrana u vašem hladnjaku previše ohlađena
• Da li je dobro podešena temperatura?
• Da li se nedavno u zamrzivač stavilo puno hrane? Ako je tako, vaš hladnjak može previše 

hladiti hranu unutar hladnjaka, jer će raditi duže da ohladi tu hranu.
Ako vaš hladnjak radi preglasno:
Kako bi održala postavljena razina hlađenja, kompresor se može aktivirati s vremena na 
vrijeme. Buka koja dolazi iz vašeg hladnjaka u to vrijeme je normalna, to je zbog te funkcije. 
Kada se postigne potrebna razina hlađenja, buka će se automatski smanjiti. Ako buka ne 
prestaje;

• Da li vaša naprava stoji stabilno? Jesu li noge podešene?
• Ima li nečeg iza vašeg hladnjaka?
• Da li police ili jela na policama vibriraju? Iznova postavite police i/ili jela, ako je to slučaj.
• Da li predmeti koji su postavljeni na vaš hladnjak vibriraju?

Normalna buka;
Zvuk pucanja (pucanja leda):

• Tijekom automatskog odmrzavanja.
• Kada se naprava hladi ili zagrijava (zbog širenja materijala naprave).
Kratko pucanje: Čuje se kada prekidači termostata uključuju/isključuju kompresor.
Buka kompresora (normalan zvuk motora): Ta buka znači da kompresor radi normalno. 
Kompresor može uzrokovati više buke na kratko, kada se aktivira. 
Zvuk mjehurića i kapljica: Taj zvuk nastaje zbog protoka hladnjaka u cijevima sustava.
Zvuk protoka vode: Normalan zvuk protoka vode koja teče u spremnik za isparavanje 
tijekom odmrzavanja. Ti zvukovi mogu se čuti tijekom odmrzavanja.
Zvuk puhanja zraka (normalan zvuk ventilatora): Taj zvuk može se čuti kod No-Frost 
hladnjaka tijekom normalnog rada sustava zbog cirkulacije zraka.
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Ako se unutar hladnjaka nagomilava vlaga;
• Da li je hrana ispravno pakirana? Jesu li spremnici dobro osušeni prije stavljanja u 

hladnjak?
• Da li se vrata hladnjaka vrlo često otvaraju? Kada se vrata otvore, vlaga iz zraka u 

sobi ulazi u hladnjak. Osobito kada je stupanj vlage u sobi previsok, što češće se vrata 
otvaraju, to će brže doći do nagomilavanja vlage.

• Normalno je da se na stražnjem zidu stvaraju kapljice vode nakon automatskog procesa 
odmrzavanja. (kod statičkih modela)

Ako se vrata ne otvaraju i zatvaraju ispravno;
• Da li paketi s hranom sprječavaju zatvaranje vrata?
• Jesu li vrata, police i ladice postavljeni ispravno?
• Jesu li brtve vrata slomljene ili istrošene?
• Da li vaš hladnjak stoji na ravnoj površini?

Ako su rubovi okvira hladnjaka s kojima zglob vrata dolazi u kontakt topli;
Osobito ljeti (vrućine), površine koje zglob dodiruje mogu postati toplije tijekom rada 
kompresora, to je normalno.
VAŽNE NAPOMENE:

• Termalni osigurač za zaštitu kompresora će prestati raditi nakon nenadanog nestanka 
struje ili nakon iskopčavanja naprave, jer plin u sustavu hlađenja nije stabiliziran. To je 
dosta normalno i hladnjak će se ponovno pokrenuti nakon 4 ili 5 minuta.

• Jedinica hlađenja vašeg hladnjaka je skrivena u stražnjem zidu. Prema tome, kapljice 
vode ili led se mogu pojaviti na stražnjoj površini vašeg hladnjaka zbog rada kompresora 
u određenim intervalima. To je normalno. Nema potrebe izvoditi radnju odmrzavanja, 
osim ako je količina leda prekomjerna.

• Ako svoj hladnjak nećete koristiti duže vrijeme (npr. zbog ljetnih praznika), iskopčajte 
ga. Očistite svoj hladnjak u skladu s Dijelom 4 i ostavite vrata otvorenima kako biste 
spriječili vlagu i miris.

• Naprava koju ste kupili dizajnirana je za upotrebu u kućanstvu te se može koristiti samo 
u domaćinstvu te za naznačenu svrhu.  Nije prikladna za komercijalnu ili zajedničku 
upotrebu. Ako potrošač napravu koristi na način koja nije u skladu s tim značajakama, 
naglašavamo da proizvođač i trgovac neće biti odgovorni za bilo kakve popravke i 
kvarove unutar jamstvenog razdoblja.

• Ako problem ne nestaje nakon što ste slijedili upute iznad, molimo da se posavjetujete 
s ovlaštenim servisom.
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Savjeti za uštedu energije
1.  Uređaj postavite u hladnu, dobro prozračenu prostoriju, ne izlažite ga izravnom sučevom 

svjetlu ili blizini izvora topline (radijator, štednjak... itd). U protivnom koristite izolacijsku ploču. 
2.  Ostavite toplu hranu i pića da se ohlade izvan uređaja. 
3.  Kod otapanja zamrznute hrane, stavite je u odjeljak hladnjaka. Niska temperatura zamrznute 

hrane pomoći će rashladiti odjeljak hladnjaka prilikom otapanja. Što dovodi do uštede 
energije. Ako se zamrznuta hrana ostavi vani, to će dovesti do gubitka energije.

4.  Kad stavljate pića i tekućine u hladnjak morate ih pokriti. U protivnom će se povećati vlaga 
u uređaju. Pa se produžuje vrijeme potrebno za hlađenje. Pokrivanjem pića i tekućina 
pomaže u zadržavanju okusa i mirisa.

5.  Prilikom stavljanja hrane i pića u hladnjak, vrata držite otvorenima što je kraće moguće. 
6.  Neka poklopci bilo kojeg različitog temperaturnog odjeljka uređaja (posude za povrće, 

rashladni odjeljak... itd) budu zatvoreni. 
7.  Brtve na vratima moraju biti čiste i dobro prianjati. U slučaju habanja, ako je brtva odvojiva, 

zamijenite brtvu. Ako se ne mogu odvojiti, vrata morate zamijeniti.
8.  Eko način rada / uobičajeno postavljena značajka koja održava svježu i zamrznutu hranu 

uz uštedu energije.
9.  Odjeljak za svježu hranu (Hladnjak): Najučinkovitija uporaba energije se osigurava u 

konfiguraciji s ladicama u donjem dijelu uređaja, i ravnomjerno postavljenim policama, 
položaj košara za vrata ne utječe na potrošnju energije.

10.  Odjeljak za zamrznutu hranu (Zamrzivač): Unutarnja konfiguracija uređaja je ta koja 
osigurava najučinkovitiju uporabu energije. 

11.  Ne vadite akumulatore hladnoće iz košare zamrzivača (ako ih ima).
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A) Odjeljak hladnjaka
B) Odjeljak zamrzivača

1) Zaslon i upravljačka ploča
2) Dio za vino *
3) Police u hladnjaku
4) Odjeljak za dodatno hlađenje *
5) Pokrov odjeljka za voće i povrće
6) Odjeljak za voće i povrće
7) Gornja košara zamrzivača

8) Srednja košara zamrzivača
9) Donja košara zamrzivača

10) Podesive noge
11) Pladanj za led
12) Staklena polica zamrzivača *
13) Polica za boce
14) Police u gornjem dijelu vrata
15) Odjeljak za jaja

* U nekim modelima

DIJELOVI UREĐAJA I ODJELJCIDIO - 7.

Ova slika je izrađena u svrhu pružanja informacija te kako bi prikazala različite dijelove 
i dodatnu opremu naprave. Dijelovi se mogu razlikovati s obzirom na model naprave.

A 1

2

3

4
5

6
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8

9

10 11
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TEHNIČKI PODACI
Tehničke informacije nalaze se na tipskoj pločici s unutarnje strane uređaja i na energetskoj 
naljepnici.
QR kod na energetskoj naljepnici isporučenoj s uređajem pruža internetsku vezu do podataka 
koji se odnose na performanse uređaja u bazi podataka EU EPREL.
Zadržite energetsku naljepnicu za referencu zajedno s korisničkim priručnikom i svim ostalim 
dokumentima koji se isporučuju s ovim uređajem.
Isto se informacije mogu naći u EPREL-u putem veze https://eprel.ec.europa.eu te naziv 
modela i broj proizvoda koji se nalaze na tipskoj pločici uređaja.
Posjetite www.theenergylabel.eu za detaljne informacije o energetskoj naljepnici.

INFORMACIJE ZA ISPITNE INSTITUTE
Ugradnja i priprema uređaja za provjeru EcoDesign-a mora biti u skladu s EN 62552. Zahtjevi 
za provjetravanje, dimenzije udubljenja i minimalni razmak stražnje strane moraju biti navedeni 
u ovom korisničkom priručniku u DIO 1. Molimo kontaktirajte proizvođača za sve dodatne 
informacije, uključujući planove utovara.

DIO - 8.

DIO - 9.
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MK ОГАН Предупредување; Опасност од пожар / запаливи материјали



MK -30-

СОДРЖИНА

ПРЕД ДА ЗАПОЧНЕТЕ СО УПОТРЕБА НА АПАРАТОТ .................... 32
Општи предупредувања ............................................................................... 32
Безбедносни предупредувања .................................................................... 36
Инсталација и ракување со вашиот фрижидер .......................................... 37
Пред да го користите фрижидерот .............................................................. 38
Димензии ....................................................................................................... 39

ИНФОРМАЦИИ ЗА УПОТРЕБА ........................................................... 40
Општи информации за новата технологија (незамрзнување) .................. 40
Екран и контролен панел ............................................................................. 41
Употреба на замрзнувачот на вашиот ладилник ........................................ 41

Поставки за температурата во замрзнувачот .....................................................41
Поставки за температурата во ладилникот .........................................................41
Режим за супер-замрзнување ..............................................................................41
Аларм за отворена врата ......................................................................................42

Предупредувања за приспособување на температурата .......................... 42
Дополнителна опрема .................................................................................. 43

Послужавник за мраз ............................................................................................43
Фиока во замрзнувачот .........................................................................................43
Преграда за екстра ладење .................................................................................44
Копче за свежина ...................................................................................................44

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ХРАНАТА ВО АПАРАТОТ ............................... 45
Оддел за ладење .......................................................................................... 45
Оддел за замрзнување ................................................................................. 45

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ ................................................................. 49
Одмрзнување ................................................................................................ 49

ТРАНСПОРТ И ПРЕМЕСТУВАЊЕ ....................................................... 50
Менување на положбата на вратата ........................................................... 50

ПРЕД ДА ПОВИКАТЕ СЕРВИСЕР ....................................................... 50
Совети за заштеда на енергија ................................................................... 54

ДЕЛОВИ НА АПАРАТОТ И ОДДЕЛИТЕ .............................................. 55
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ........................................................................ 56
ИНФОРМАЦИИ ЗА ИНСТИТУТИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ............................ 56



MK -31-

МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што купивте апарат Electrolux . Избравте производ што носи со себе 
децении професионално искуство и иновации. Генијален и со модерен стил, дизајниран 
е мислејќи на вас. Секогаш кога ќе го користите, можете да бидете сигурни дека секој 
пат ќе добиете одлични резултати.
Добре дојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата веб-страница за да:

Добиете совети за употреба, брошури, решавање на проблеми, услуги 
за сервисирање и поправка:
www.electrolux.com/support
Регистрирајте го вашиот производ за подобра услуга:
www.registerelectrolux.com

Купете додатоци, потрошни материјали и оригинални резервни делови 
за вашиот уред:
www.electrolux.com/shop

ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИС
Секогаш користете само оригинални делови.
Кога контактирате со нашиот овластен сервисен центар, проверете дали ги имате 
следниве податоци: Модел, PNC, сериски број.
Информациите може да се најдат на плочката со спецификации.

Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина

Предмет на промени без претходно известување.
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ПРЕД ДА ЗАПОЧНЕТЕ СО УПОТРЕБА НА 
АПАРАТОТДЕЛ - 1.

Општи предупредувања
Овој уред не е наменет да се користи како вграден апарат.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не ги блокирајте отворите за 
вентилација кои се најдуваат во кутијата на уредот или во 
вградената структура.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Немојте да користите механички 
уреди или други начини за забрзување на процесот на 
одмрзнување, освен оние кои се препорачани од 
производителот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Немојте да користите електрични 
уреди во внатрешните оддели на уредот, освен доколку не 
се од вид кој е препорачан од производителот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не го оштетувајте колото на 
разладувачот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Кога го позиционирате уредот, 
гледајте кабелот за струја да не биде заглавен или оштетен.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Немојте да поставувате повеќе 
продолжни кабли или утикачи на задниот дел од уредот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да се спречи опасност поради 
нестабилност на уредот, мора да се фиксира според 
инструкциите.

Ако вашиот уред користи R600а како рефригерант – 
можете да ја видите оваа информација на етикетата на 
ладилникот – треба да внимавате за време на транспорт и 
монтажа да не ги оштетите разладните елементи на 
ладилникот. Иако тој е пријателски спрема околината и 
природен, експлозивен е. Во случај на истекување поради 
оштетување на елементите на ладилникот, оддалечете го 
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уредот од извори на оган или топлина и проветрете ја собата 
неколку минути.

• Додека го носите и преместувате фрижидерот, внимавајте 
да не го оштетите колото на гасот.

• Немојте да чувате експлозивни материи, како на пример 
кутии со аеросол со запалив пропелент, во овој уред.

• Овој уред е наменет да се користи само во домашни 
услови и слични намени како на пр.:
 - Кујнски оддели во продавници, канцеларии и други 
работни средини
 - Фарми и клиенти во хотели, мотели и други околини од 
тип резиденција
 - Околини од тип „ноќевање и појадок“
 - Угостителство и слични непродажни намени

• Ако штекерот не одговара на приклучокот на кабелот, 
мора да се замени од страна на производителот, неговиот 
сервисен агент или слично обучени лица, со цел да се 
избегне незгода.

• Овој уред не е наменет за користење од лица (вклучително 
и деца) со намалени физички, осетни или умствени 
способности или без искуство и/или знаење, освен 
доколку не се под надзор или биле обучени за да го 
користат уредот од страна на лице одговорно за нивната 
безбедност. Децата мора да бидат надгледувани за да се 
осигури дека не си играат со уредот.

• Кабелот за напојување на ладилникот има специјално 
заземјен приклучок на него. Овој приклучок треба да се 
користи со специјално заземјен приклучок од 16 ампери 
или 10 ампери во зависност од земјата каде што ќе се 
продава производот. Ако таков штекер нема во куќата, 
повикајте квалификуван електричар да го монтира.



MK -34-

• Овој уред може да се користи од деца од 8 години и 
нагоре и лица со намалени физички, осетни или ментални 
способности или недостаток од искуство и знаење, 
доколку истите се под надзор или им биле дадени 
инструкции во врска со употребата на уредот на безбеден 
начин и доколку ги разбираат можните опасности. Децата 
не смеат да играат со уредот. Чистењето и одржувањето 
не смеат да се извршуваат од деца без надзор.

• Деца на возраст од 3 до 8 години можат да ги полнат и 
празнат уредите за ладење. Не се очекува деца да го 
чистат или да го одржуваат уредот, не се очекува многу 
мали деца (0-3 години) да ги користат уредите, не се 
очекува мали деца (3-8 години) да ги користат безбедно 
уредите доколку не се под постојана контрола, повозрасни 
деца (8-14 години) и лица со посебни потреби можат да 
ги користат уредите безбедно по соодветна контрола или 
насоки за користење на уредот. Не се очекува лицата 
со поголеми посебни потреби да ги користат безбедно 
уредите без континуирана контрола.

• Ако кабелот е оштетен, мора да се замени од страна 
на производителот, неговиот сервисен агент или слично 
обучени лица, со цел да се избегне незгода.

• Овој уред не е наменет за употреба на надморска 
височина повисока од 2000 m.

За да се избегне загадување на храна, ве молиме 
придржувајте се до следните упатства:

• Отворање на вратата подолго време може да предизвика 
значително зголемување на температурата во преградите 
на уредот.

• Чистете ги редовно површините што можат да дојдат во 
контакт со храна и достапните системи за одвод.
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• Чувајте го сировото месо и риба во соодветните садови 
во фрижидерот, со што нема да бидат во контакт или да 
прокапуваат врз друга храна.

• Деловите за замрзната храна означена со две ѕвездички 
се соодветни за чување претходно замрзната храна или 
за правење сладолед или коцки мраз.

• Деловите со една, две и три ѕвездички не се соодветни 
за замрзнување свежа храна.

• Ако фрижидерот е оставен подолго време, исклучете 
го, одмрзнете го, исчистете го, избришете со сува крпа 
и оставете ја вратата отворена за да спречите појава на 
мувла во уредот.

Сервис
• За да го поправите уредот контактирајте го Овластениот 
сервисен центар. Користете само оригинални делови.

• Имајте предвид дека поправката од самите вас или 
непрофесионалната поправка можат да имаат последици 
по безбедноста и можат да ја поништат гаранцијата.

• Следните резервни делови се достапни 7 години 
по укинување на моделот: термостати, сензори за 
температура, печатени струјни табли, извори на светлина, 
рачки за врата, куки за врата, подлошки и корпи.

• Имајте предвид дека некои од овие резервни делови се 
единствено достапни за професионални сервисери и дека 
не сите резервни делови се однесуваат на сите модели.

• Гумите за врата ќе бидат достапни 10 години по укинување 
на моделот.
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Стари и неисправни фрижидери
• Доколку вашиот стар фрижидер има брава, скршете ја или тргнете ја, бидејќи децата 

може да се заклучат во фрижидерот и да предизвикаат несреќа.
• Старите апарати користат материјал за изолација и рефригерант со ЦФЦ. Затоа, 

внимавајте да не ја загадувате околината кога го фрлате стариот фрижидер.
Одлагање на стар апарат

Овој симбол на производот или на неговото пакување значи дека овој производ 
не треба да се третира како отпад од домаќинство. Наместо тоа, треба да се 
однесе во соодветен собирен центар за рециклирање на електрична и 
електронска опрема. Производот треба да се фрли правилно. На тој начин ќе 
спречите појава на потенцијални негативни последици за животната средина 
и здравјето на луѓето кои би можеле да настанат поради несоодветно одлагање 

на овој производ. За подетални информации околу рециклирањето на овој производ, 
контактирајте со локалните овластени институции, службата за собирање отпад од 
домаќинствата или продавницата каде што го купивте производот.
Забелешки:

• Прочитајте го внимателно прирачникот пред да го инсталирате и користите вашиот 
уред. Нашата компанија нема да биде одговорна во случај на злоупотреба.

• Следете ги сите инструкции на уредот и во прирачникот, и чувајте го прирачников 
на сигурно за да можете да решите идни можни проблеми.

• Овој уред е произведен за да се користи дома и може да се користи единствено така 
и само за наведените намени. Не е погоден за комерцијална или општа употреба. 
Ако се користи така, тоа ја поништува нашата гаранција и нашата компанија нема 
да биде одговорна за настанатите штети. 

• Овој уред е произведен за домашна употреба и погоден е само за ладење/чување 
на храна. Не е погоден за комерцијална или општа употреба и/или за чување на 
супстанци различни од храна. Нашата компанија не е одговорна за штети настанати 
од непочитување на овие намени.

Безбедносни предупредувања
• Не користете продолжителен кабел или повеќевлезен штекер.
• Не вклучувајте оштетени, скинати или стари приклучоци.
• Немојте да го тргате, виткате или оштетувате кабелот.

• Не употребувајте продолжеток-адаптер.
• Уредот е наменет да се користи од страна на возрасни, не оставајте 

им на децата да си играат со него или да висат на вратата.
• Не го фаќајте кабелот со влажни раце, опасност од струен удар!
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• Не поставувајте стаклени шишиња или лименки со пијалаци во 
замрзнувачот. Шишињата или лименките може да експлодираат.

• Поради ваша безбедност не поставувајте експлозивни и запаливи 
материјали во фрижидерот. Поставете ги пијалаците со висок 
алкохолен процент во одделот за ладење со добро затворени затки 
и во вертикална позиција.

• Избегнувајте контакт со гола кожа со мразот додека го вадите од делот за 
длабоко замрзнување, бидејќи мразот може да предизвика замрзнатини 
и/или посекотини.

• Не допирајте замрзнати работи со влажни раце! Немојте да јадете сладолед и 
коцки мраз веднаш откако ќе ги извадите од замрзнувачот!

• Немојте повторно да ги замрзнувате храните кои еднаш се одмрзнале. Тоа може 
да предизвика здравствени проблеми од типот на труење со храна.

• Не го покривајте телото и врвот на фрижидерот со чаршаф. Тоа влијае на работата 
на фрижидерот.

• Обезбедете ги внатрешните додатоци во апаратот за да не се оштетат при 
преместување.

Инсталација и ракување со вашиот фрижидер
Пред да почнете да го користите фрижидерот, обрнете внимание на следниве 
работи:

• Работниот напон на фрижидерот е 220-240 волти при 50 херци.
• Приклучокот мора да биде на дофат после инсталацијата.
• При првото вклучување може да се појави мирис. Ќе исчезне кога уредот ќе почне 

да лади. 
• Пред да поврзете во струјно коло, осигурете се дека напонот означен на плочката 

со името на уредот одговара на напонот во вашата мрежа дома.
• Вклучете го приклучокот во штекер со ефикасно заземјување. Доколку штекерот не 

е заземјен или не одговара, ви препорачуваме да повикате авторизиран електричар 
да ви помогне.

• Уредот мора да биде поврзан на штекер со соодветен осигурувач. Напојувањето и 
напонот на напојната точка мора да соодветствуваат со деталите на плочката на 
уредот (таа се најдува на внатрешната лева страна на уредот).

• Не преземаме одговорност за штета настаната поради незаземјени приклучоци.
• Поставете го фрижидерот на добро место кое нема да биде изложено на директна 

сончева светлина.
• Фрижидерот не смее никогаш да се користи на отворено или да се остава на дожд.
• Треба да биде на најмалку 50 см од извори на топлина како шпорети, фурни, 

радијатори и печки и најмалку на 5 см од електрични фурни.
• Ако фрижидерот е веднаш до сандак за длабоко замрзнување, 

неопходно е да се остави најмалку 2 см помеѓу нив со цел да се избегне 
кондензација на надворешните површини.

• Потребен е слободен простор од најмалку 150 мм над и зад уредот.
• Не оставајте тешки предмети на уредот.
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• Целосно чистете го уредот, особено во внатрешноста, пред да го користите (видете 
го делот Чистење и одржување).

• Прилагодливите предни ногалки мора да се постават на соодветна висина со цел 
фрижидерот да работи стабилно и правилно. Тоа можете да го направите со вртење 
на ногалките во правец на стрелките (или обратно). Тоа треба да се направи пред 
да се постави храна во фрижидерот.

• Пред да го користите фрижидерот, избришете ги сите делови со млака вода во 
која сте раствориле сода бикарбона и потоа исплакнете со чиста вода и исушете. 
Вратете ги сите делови после чистењ.

• Поставете ја пластиката за прилагодување на растојание (делот со 
црни крилца на задната страна) така што ќе го завртите за 90 степени 
со што ќе оневозможите на кондензаторот да го допира ѕидот.

• Фрижидерот треба да биде поставен наспроти ѕид на растојание 
кое нема да надминува 75 мм.

Пред да го користите фрижидерот
• За да овозможите ефикасна работа, при првото користење или 

после преместување, вклучете го фрижидерот во струја и оставете 
го исправен 3 часа. Во спротивно, може да го оштетите компресорот.

• При првото вклучување може да се појави мирис; мирисот ќе исчезне 
кога фрижидерот ќе почне да лади.

Внатрешно осветлување
 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! 
Ризик од струен удар.

• Светилката (светилките) во овој производ и резервните светилки се продаваат 
одделно: Овие светилки се наменети да издржат екстремни физички услови во 
уредите за домаќинства, како што се температура, вибрации, влажност или се 
наменети да сигнализираат информации за работната состојба на апаратот. Тие 
не се наменети да се користат за други намени и не се погодни за осветлување 
на простории во домаќинства.
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Димензии

Вкупни димензии 1

H1 mm 1860
W1 mm 595
D1 mm 660

1  висината, ширината и длабочината на 
апаратот без рачката

Простор потребен за 
употреба 2

H2 mm 2010
W2 mm 695
D2 mm 698

2  висината, ширината и длабочината 
на апаратот вклучувајќи ја и рачката, 
плус просторот неопходен за слободна 
циркулација на воздухот за ладење

Вкупен простор потребен за 
употреба 3

W3 mm 873
D3 mm 1197

3  висината, ширината и длабочината 
на апаратот вклучувајќи ја и рачката, 
плус просторот неопходен за слободна 
циркулација на воздухот за ладење, 
плус просторот потребен за да се 
овозможи отворање на вратата под 
минималниот агол што дозволува 
отстранување на целата внатрешна 
опрема

H
1

H
2

W2

D
2

W1

D
1

D
3

90o
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ИНФОРМАЦИИ ЗА УПОТРЕБАДЕЛ - 2.
Општи информации за новата технологија (незамрзнување)
Ладилниците со новата технологија против мрзнење се разликуваат 
од други статични ладилници во односот на принципот на работа. 
Кај нормалните ладилници, влажноста што навлегува во ладилникот 
заради отворање на вратата и влажноста во храната предизвикува 
мрзнење во преградата на замрзнувачот. За да го одмрзнете мразот 
во преградата за замрзнување, треба да го исклучите ладилникот, да 
ја извадите храната што треба да се чува на константна температура 
и периодично да го вадите мразот што се насобрал во ладилникот. 
Состојбата во преградата за замрзнување е целосно поинаква кај 
ладилниците со технологија против мраз. Сувиот и ладен воздух 
се разнесува низ преградата за замрзнување со помош на фенот. 
Студениот воздух што се распространува рамномерно меѓу полиците 
ја лади и целата храна еднакво со што се спречуваат влага и мрзнење. 
Воздухот е разнесен хомогено меѓу полиците во делот за ладење со 
помош на фенот со што сета ваша храна се лади еднакво и правилно.
Со оглед дека нема проток на воздух меѓу деловите, нема мешање 
на миризбите во трите различни делови од вашиот фрижидер.
Затоа, ладилникот со новата технологија против мраз ви овозможува 
леснотија при употребата како надополнување на огромниот 
капацитет и убавиот изглед.
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Екран и контролен панел
Користење на контролниот панел

1.  Овозможува поставување на замрзнувачот.
2.  Овозможува поставување на ладилникот.
3.  Екран со вредности за поставување на 

замрзнувачот.
4.  Екран со вредности за поставување на 

ладилникот.
5. Симбол за економичен режим
6.  Симбол за режим за супер-замрзнување.
7. Симбол за аларм.

Употреба на замрзнувачот на вашиот ладилник
По вклучување на производот, сите симболи ќе се прикажат 2 секунди и ќе бидат 
прикажани почетните вредности од -18 °C на индикаторот за поставување на 
замрзнувачот и +4 °C на индикаторот за поставување на ладилникот.
Поставки за температурата во замрзнувачот

• Вредноста за почетната температура за индикаторот за поставување на 
замрзнувачот е -18 °C. 

• Притиснете го копчето за поставување на замрзнувачот еднаш.
Кога ќе го притиснете копчето, на екранот ќе трепка претходната вредност.

• Кога ќе го притиснете ова копче, температурата соодветно ќе се намали.
• Ако продолжите да притискате, ќе започне да одбројува од -16 °C.

ЗАБЕЛЕШКА: Економичниот режим се активира автоматски кога температурата 
на преградата на замрзнувачот е до -18°C.
Поставки за температурата во ладилникот

• Вредноста за почетната температура за индикаторот за поставување на ладилникот 
е +4 °C. 

• Притиснете го копчето за ладилникот еднаш.
• Кога ќе го притиснете ова копче, температурата соодветно ќе се намали.
• Ако продолжите да притискате, ќе започне да одбројува од +8 °C.

Режим за супер-замрзнување
Цел

• Да замрзнете голема количина на храна што не ја собира на полицата за брзо 
замрзнување. 

• Да замрзнете зготвена храна. 
• Да замрзнете свежа храна со што би се задржала свежината.

Како се користи 
За да го овозможите режимот за супер-замрзнување, притиснете го и држете го 
копчето за поставување на температурата на замрзнувачот 3 секунди. Веднаш 
штом го поставите режимот за супер-замрзнување, симболот на индикаторот за 
супер-замрзнување ќе засвети и ќе слушнете звук како потврда дека режимот е вклучен.

1 2

3 5 6 7 4
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Препорачани поставки за температурата на преградата на замрзнувачот и 
ладилникот.

Преграда за замрзнување Преграда за 
ладење Забелешки

-18 oC 4 oC За редовна употреба и најоптимална работа.

-20 oC, -22 oC или -24 oC 4 oC Препорачано кога амбиенталната 
температура надминува 30°C.

Режим за супер 
замрзнување 4 oC Мора да е употребува кога сакате 

краткотрајно да замрзнете храна.

-18 oC, -20 oC, -22 oC или 
-24 oC 2 oC

Мора да се употребуваат овие поставки 
за температурата кога амбиенталната 
температура е висока или ако сметате дека 
преградата за ладење не е доволно ладна 
поради често отворање на вратата.

За време на режимот за супер-замрзнување:
• Температурата на ладилникот може да се приспособува. Во тој случај продолжува 

режимот за супер-замрзнување.
• Не можете да го изберете економичниот режим.
• Може да го откажете режимот на супер-замрзнување на истиот начин како што 

сте го избрале.
Забелешки:

• Максималната количина на свежа храна (во килограми) што може да се замрзне 
за 24 часа е дадена на етикетата на производот.

• Активирајте го режимот за супер-замрзнување 3 часа пред да ја ставите свежата 
храна во замрзнувачот за да ги постигнете најдобрите резултати од работата со 
максимален капацитет за замрзнување.
Режимот за супер- замрзнување ќе се откаже автоматски по 24 часа зависно од 
температурата во средината или кога сензорот на замрзнувачот ќе достигне 

задоволителна ниска температура.

Аларм за отворена врата
Ако вратата на фрижидерот остане отворена повеќе од 2 минути, ќе слушнете звучен 
сигнал.
Предупредувања за приспособување на температурата

• Приспособувањето на температурата треба да се направи согласно зачестеноста 
на отворањето на вратата и количината храна што се чува во ладилникот.

• Не преминувајте на нова температура пред да го завршите приспособувањето.
• Ладилникот треба да работи 24 часа во амбиенталната температура без 

прекинување откако ќе се вклучи за да се излади комплетно. Не отворајте ги често 
вратите на ладилникот и не ставајте храна во текот на овој период.

• Функцијата за одложена работа од 5 минути се применува за да се спречи 
оштетување на компресорот на ладилникот кога ќе го исклучите или вклучите 
во струја повторно или кога ќе снема струја. Ладилникот ќе започне да работи 
нормално по 5 минути.
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• Ладилникот е дизајниран да работи во интервали на амбиентална температура 
согласно стандардите и климатските услови посочени на етикетата со информации. 
Ние не препорачуваме да го користите ладилникот надвор од наведените вредности 
за температурата во контекст на ефикасно ладење. 

• Овој апарат е дизајниран да се користи во околина со температурен опсег од 
10 °C - 43 °C.

Класа на клима Значење Амбиентална температура

T Тропска клима Овој ладилник е наменет да се користи на 
амбиентални температури од 16 °C до 43 °C.

ST Суптропска клима Овој ладилник е наменет да се користи на 
амбиентални температури од 16 °C до 38 °C.

N Температура Овој ладилник е наменет да се користи на 
амбиентални температури од 16 °C до 32 °C.

SN Проширена 
температура

Овој ладилник е наменет да се користи на 
амбиентални температури од 10 °C до 32 °C.

Важни упатства за поставување
Овој апарат е дизајниран да работи во тешки климатски услови (до 43 °C или 110 °F) 
и користи технологија за „заштита од замрзнување“ со која што замрзнатата храна во 
замрзнувачот нема да се одмрзне дури и кога температурата во средината би паднала 
до -15 °C. Според ова, апаратот може да го сместите во незатоплена соба без да се 
грижите дека замрзнатата храна ќе се расипе. Кога температурата во средината ќе се 
врати во нормала, можете да го користите апаратот како и вообичаено.

Дополнителна опрема
Послужавник за мраз

• Наполнете го со вода и ставете го во комора.
• Откако водата комплетно ќе се претвори во мраз, засукајте го послужавникот (како 

на сликата, за да излезат коцките).

Фиока во замрзнувачот
Фиоката во замрзнувачот овозможува 
порамномерно чување на храната.
Вадење на фиоката во замрзнувачот

• Повлечете ја фиоката докрај
• Повлечете го предниот дел на кутијата 

нагоре.
Постапете по обратен редослед за да ја 
вратите фиоката на место.
Забелешка: Секогаш држете за рачката 
кога ја вадите кутијата.

Фиока во замрзнувачот
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Преграда за екстра ладење
Совршена за чување на вкусот и текстурата 
на свежите сеченици и сирење. Фиоката на 
извлекување обезбедува средина со ниска 
температура споредено со остатокот од 
фрижидерот, благодарение на активната 
циркулација на ладен воздух.
Отстранување на полицата за ладење

• Повлечете ја полицата за ладење кон вас 
со лизгање на шините.

• Извлечете ја полицата за ладење нагоре 
од шината за да ја отстраните.

Полица за ладење

(кај одредени модели)

Копче за свежина
Регулаторот на влажност во затворена позиција 
овозможува свежото овошје и зеленчукот да се чуваат 
подолго.
Ако фиоката за свежо овошје и зеленчук е сосема 
полна, копчето за свежина кое се наоѓа пред фиоката 
треба да се отвори. Кога ќе го отворите, температурата 
и влажноста на воздухот во фиоката ќе се намалат.
Ако видите кондензација на стаклената полица, 
може да ја наместите пластиката за регулирање на 
влажноста во отворена позиција.

Копче за свежина(кај одредени модели)

Визуелните и текстуални описи во делот за додатоци може да се 
разликуваат во зависност од моделот.
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ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ХРАНАТА ВО АПАРАТОТДЕЛ - 3.
Оддел за ладење

• При нормални работни услови, ќе биде доволно да ја прилагодите температурата 
во одделот за ладење на +4 / +6 °C.

• Никогаш не ставајте течности во отворени садови во ладилникот за да ја намалите 
појавата на влага и последователно зголемување на мразот. Мразот се собира во 
најстудените делови кај испарувањето и со време ладилникот треба да се одмрзне.

• Никогаш не ставајте топла храна во ладилникот. Топлата храна прво треба за се 
излади на собна температура и треба да се складира при што ќе се обезбеди 
соодветна циркулација на воздухот во одделот на ладилникот.

• Ништо не смее да се допира до задниот ѕид бидејќи така ќе дојде до замрзнување, 
а пакувањето може да се залепи за задниот ѕид. Не отворајте ја вратата на 
ладилникот многу често.

• Ставете ги месото и исчистената риба (завиткани во пакување или пластичен сад) 
што ќе ги искористите за 1-2 дена најдолу во ладилникот (веднаш над фиоката 
за свежа храна) бидејќи ова е најстудениот дел и обезбедува најдобри услови за 
чување.

• Може да ги ставите овошјето и зеленчукот во фиоката за свежа храна без да ги 
спакувате.
НАПОМЕНА: Најефикасната искористеност на енергијата се обезбедува во 
конфигурацијата со фиоките во долниот дел од уредот и полиците рамномерно 

распределени, позицијата на корпите на вратата не влијае на потрошувачката на 
енергија.
Подолу се дадени одредени препораки за ставање и чување на храната во одделот на 
ладилникот.

Храна Максимално време за 
чување

Каде се става во
одделот на ладилникот

Овошје и зеленчук 1 седмица Корпа за зеленчук 

Месо и риба 2 - 3 дена
Завиткани во пластична фолија или 
кеса во садот за месо 
(на стаклената полица)

Свежо сирење 3 - 4 дена Во специјалната полица на вратата
Путер и маргарин 1 седмица Во специјалната полица на вратата
Производи во шише 
млеко и јогурт

До истекот на рокот што го 
одредува производителот Во специјалната полица на вратата

Јајца 1 месец Во полицата за јајца
Зготвена храна 2 дена На сите полици

ЗАБЕЛЕШКА: Компирите, кромидот и лукот не треба да се чуваат во ладилникот.

Оддел за замрзнување
• При нормални работни услови, ќе биде доволно да ја прилагодите температурата 

во одделот за замрзнување на -18 / -20 °C.
• Користете го одделот за длабоко замрзнување на ладилникот за да ја чувате 

замрзнатата храна подолг период и за да правите коцки мраз.
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• Употребете го режимот „супер замрзнување“ за брзо да замрзнете свежа храна.
• Храната можете да ја ставате до друга замрзната храна откако таа веќе замрзнала 

(по минимум 24 часа).
• За да постигнете максимален капацитет во одделот за замрзнување, користете 

ги стаклените полици за горниот и средниот дел. Користете ја долната корпа за 
долниот дел.

• Не ставајте ја храната што сакате да ја замрзнете во близина на веќе смрзнатата 
храна. 

• Треба да ја замрзнувате храната (месо, мелено месо, риба и слично) разделени 
во порции за да може да се консумираат наеднаш.

• Не замрзнувајте ја повторно замрзнатата храна што веќе се растопила. Тоа е 
опасно по здравјето бидејќи може да предизвика проблеми како труење со храна.

• Не ставајте врела храна во длабокото замрзнување пред да се излади. Може да 
предизвикате расипување на претходно замрзнатата храна во одделот за длабоко 
замрзнување. 

• Кога ќе купите замрзната храна, проверете дали е замрзната во соодветни услови 
и уверете се дека пакувањето не е скинато.

• Храната во течна форма треба да се замрзнува во пластични садови, а другата 
храна во пластични фолии или кеси.

• Секогаш следете ги упатствата кои се посoчени на пакувањето и никогаш не 
надминувајте го максималното посочено време за складирање. Ако немате 
конкретни упатства, имајте на ум дека храната мора да се изеде за кратко време.

• Ако не е расипана, храната се замрзнуваа со ставање на полицата за брзо 
замрзнување што е можно порано. Не користете ги полиците на вратите за да 
замрзнувате.

• Ако пакувањето со замрзната храна е влажно и има непријатен мирис, храната 
веројатно била претходно замрзната во несоодветни услови и се расипала. Не 
купувајте ваква храна. 

• Рокот на употреба на смрзната храна зависи од собната температура, на колку е 
поставен термостатот, колку често се отвора вратата, видот на храната и времето 
потребно да се однесе производот од продавница до дома. Секогаш следете ги 
инструкциите на пакувањето и не надминувајте го нејзиниот период на чување.

Важна забелешка:
• Покријте ги готвените јадења кога ги ставате во фрижидерот. Ставете ги во 

фрижидерот кога се ладни, инаку температурата/влажноста во фрижидерот ќе се 
зголемува со што му се отежнува работењето. Покривањето на храната и пијалаците 
исто така помага во зачувувањето на вкусот и аромата.

• Некои зачини во зготвената храна (анасон, босилок, миродија, оцет, вегета, ѓумбир, 
лук, кромид, сенф, мајчина душица, мајоран, црн бибер, колбаси итн.) може да 
имаат лош вкус по подолг период на складирање. Затоа, замрзнатата храна треба 
да се зачинува во мала количина откако таа се одмрзнала.

• Периодот на чување на храната зависи од употребеното масло. Маргаринот, 
животинската маст, маслиновот масло и путерот одговараат, додека маслото до 
кикирики и свинската маст не одговараат.
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• Храната во течна форма треба да се замрзнува во пластични садови, а другата 
храна завиткана во пластични фолии или кеси.

Забелешка: Ако извадите замрзната храна од замрзнувачот и ја ставите во долната 
преграда за ладење ден пред да ја ставите да се стопи, така помагате температурата 
во фрижидерот да се намали, што помага во заштедувањето струја. 

Подолу се дадени одредени препораки за ставање и чување на храната во одделот 
на замрзнувачот.

Месо и риба Подготовка Максимално време за 
чување (месец)

Бифтек Завиткан во фолија 6 - 8
Јагнешко Завиткано во фолија 6 - 8
Печено телешко Завиткано во фолија 6 - 8
Телешко на коцки На мали парчиња 6 - 8
Јагнешко на коцки На парчиња 4 - 8
Мелено месо Во пакување без зачини 1 - 3
Пилешки џигер (парчиња) На парчиња 1 - 3

Колбаси/салама Треба да се спакувани дури и ако 
имаат лушпа  

Пилешко и мисирка Завиткани во фолија 4 - 6
Гуска и патка Завиткани во фолија 4 - 6
Елен, зајак и дива свиња Во порции од 2.5 кг како филети 6 - 8
Слатководна риба (лосос, 
амур, крап, сом) Откако ќе ги исчистите утробата 

и крлушките на рибата, измијте и 
исушете ја. Ако е неопходно, исечете 
ги опашот и главата.

2

Посна риба: морски гргеч, 
калкан, лист 4

Мрсна риба (туна, скуша, 
ципура, сардела) 2 - 4

Школки, ракови Исчистени и во вреќички 4 - 6

Кавијар Во своето пакување, во 
алуминиумски или пластичен сад 2 - 3

Полжави Во солена вода, во алуминиумски 
или пластичен сад 3

Забелешка: Смрзнатото месо треба да се готви како свежото штом ќе се 
одмрзне. Ако не го зготвите месото кога ќе се одмрзне, не смее повторно да 
се замрзнува.

Овошје и зеленчук Подготовка Максимално време за 
чување (месеци)

Боранија и грав Измијте и исечете на мали парчиња 
и сварете ги во вода 10 - 13

Грашок Исчистете го од мешунките и сварете 
го во вода 12

Зелка Исчистена и сварена во вода 6 - 8

Морков Исчистен, исечкан на парчиња и 
сварен во вода 12

Пиперка
Исечете ја дршката, исечете на два 
дела, извадете ги семките и сварете 
ја во вода

8 - 10
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Овошје и зеленчук Подготовка Максимално време за 
чување (месеци)

Спанаќ Измиен и сварен во вода 6 - 9

Карфиол 
Извадете ги листовите, исечете ја 
срцевината на парчиња и оставете го 
вода со малку лимон 

10 - 12

Модар патлиџан Исечете го на парчиња од 2 см по 
миењето 10 - 12

Пченка Исчистете и спакувајте ја со кочанот 
или издробена 12

Јаболко и круша Излупете ги и исечете ги на парчиња 8 - 10

Кајсија и праска Исечете на два дела и извадете ги 
семките 4 - 6

Јагоди и капини Измијте и исчистете ги 8 - 12
Зготвено овошје Додајте 10% шеќер во садот 12
Слива, цреша, вишна Измијте и исчистете ги семките 8 - 12

Млечни производи Подготовка Максимално време 
за чување (месеци) Услови на чување

Млеко во кутија 
(хомогенизирано)

Во своето 
сопствено 
пакување

2 - 3 Свежо млеко - во своето 
сопствено пакување

Кашкавал - со исклучок 
на сирењето На парчиња 6 - 8

Оригиналното пакување 
може да се користи за 
краткорочно чување. 
Треба да се завитка во 
фолија за подолготрајно 
чување.

Путер, маргарин Во своето 
пакување 6

Максимално време 
за чување (месеци)

Време на 
одмрзнување на 

собна температура 
(часови)

Време на одмрзнување 
во рерна (минути)

Леб 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225° C)

Бисквити 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200° C)

Печиво 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)

Пита 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200° C)

Лиснато тесто 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200° C)

Пица 2 - 3 2 - 4 15-20 (200° C)
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ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕДЕЛ - 4.

Исклучете го фрижидерот од напојувањето пред чистење.

Не го мијте со потурање на вода.

За чистење никогаш не употребувајте запаливи, експлозивни или 
корозивни материјали како разредувач, киселина, итн.

• Можете да ги исчистите внатрешните и надворешните површини со 
мека крпа или сунѓер натопени во вода и сапун. 

•  Отстранете ги деловите поединечно и чистете со вода со 
сапуница. Да не се мијат во машина за миење садови.

• Кондензаторот (задниот дел со црни крила) треба да 
се чисти со правосмукалка или со сува четка најмалку 
еднаш годишно. Ова ќе помогне замрзнувачот да работи 
поефикасно и ќе Ви овозможи да заштедите енергија.

Ладилникот треба да е исклучен од штекер при чистењето.
Одмрзнување
Ладилникот целосно автоматски се одмрзнува. Водата што се 
појавува како резултат на одмрзнувањето, поминува низ жлебот 
за собирање на водата, истекува во садот за испарување зад 
ладилникот и испарува оттаму.

•  Проверете дали сте го исклучите ладилникот од штекер пред 
да го чистите садот за испарување.

•  Извадете го садот за замрзнување од местото така што ќе ги 
отшрафите шрафовите како што е посочено. Чистете го со вода и детергент на 
посочените интервали. Така, ќе спречите појава на непријатен мирис.

Табла за 
испарување

Замена на ЛЕД-сијаличката
Ако ладилникот има ЛЕД-сијаличка, контактирајте со центарот за помош бидејќи само 
овластен сервисер може да ја смени.
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ТРАНСПОРТ И ПРЕМЕСТУВАЊЕДЕЛ - 5.
• Може да ги зачувате оригиналното пакување и пената за повторен транспорт (по 

избор).
• Треба да го прицврстите ладилникот со цврсто пакување, ремени или издржливи 

јажиња и следете ги упатствата за транспорт дадени на пакувањето на повторен 
транспорт.

• Извадете ги подвижните делови (полици, 
дополнителна опрема, садови за зеленчук и сл.) 
или фиксирајте ги во ладилникот со ленти во 
текот на преместувањето и транспортот.

Транспортирајте го ладилникот во 
исправена позиција.
Менување на положбата на вратата

• Не е можно да се смени правецот на отворање на вратата од ладилникот ако рачките 
на вратите се поставени на надворешната површина на вратата. 

• Правецот на отворање на вратата може да се смени само кај модели без рачки.
• Ако правецот на отворање на вратата на ладилникот може да се смени, треба да 

контактирате со најблискиот овластен сервис за да го сменат правецот на отворање.

ПРЕД ДА ПОВИКАТЕ СЕРВИСЕРДЕЛ - 6.
Проверете ги предупредувањата:
Ладилникот ве предупредува ако температурата за ладилникот и замрзнувачот се на 
несоодветни нивоа или кога ќе се појави проблем со апаратот. Овие предупредувања 
може да ги видите на приказот за индикации.

ВИД НА ГРЕШКА ЗНАЧЕЊЕ ЗОШТО ШТО ТРЕБА ДА СТОРИТЕ
E01

Сензор за 
предупредување

Веднаш повикајте помош од 
овластен сервисер.

E02
E03
E06
E07

E08 Предупредување 
за низок напон

Енергијата на уредот е 
падната под 170 V.

1.  Уредот не е расипан, 
оваа грешка помага 
превентивно да не се 
оштети компресорот.

2.  Напонот треба да се 
покачи до посакуваното 
ниво

Доколку продолжи 
предупредувањето, 
контактирајте овластен 
сервисер.
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ВИД НА ГРЕШКА ЗНАЧЕЊЕ ЗОШТО ШТО ТРЕБА ДА СТОРИТЕ

E09
Преградата за 

замрзнување не 
е доволно ладна

Ова може да се случи 
по долг период без 

струја.

1.  Поставете ја 
температурата за 
замрзнувачот на 
поладно или поставете 
го супер-замрзнувањето.  
Откако ќе биде 
постигната посакуваната 
температура, би требало 
да исчезне кодот за 
грешката.  Затворете 
ги вратите за побрзо да 
се постигне правилната 
температура.

2.  Отстранете ги 
производите што се 
одмрзнале поради оваа 
грешка.  Мора да ги 
искористите што е можно 
побрзо.

3. Не ставајте свежи 
производи во преградата 
за замрзнување се додека 
не се постигне правилната 
температура и додека не 
исчезне грешката.
Доколку продолжи 
предупредувањето, 
контактирајте овластен 
сервисер.

E10
Преградата за 

замрзнување не 
е доволно ладна

Веројатно е да се 
појави по:
 -  Долг период без 
струја.
 -  Сте оставиле топла 
храна во ладилникот.

1.  Поставете ја 
температурата за 
замрзнувачот на 
поладно или поставете 
го супер-замрзнувањето. 
Откако ќе биде 
постигната посакуваната 
температура, би требало 
да исчезне кодот за 
грешката. Затворете ги 
вратите за побрзо да 
се постигне правилната 
температура. 

2.  Ве молиме испразнете го 
местото пред отворите 
за проток на воздух и 
избегнувајте да ставате 
храна во близина на 
сензорот.

Доколку продолжи 
предупредувањето, 
контактирајте овластен 
сервисер.  
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ВИД НА ГРЕШКА ЗНАЧЕЊЕ ЗОШТО ШТО ТРЕБА ДА СТОРИТЕ

E11
Преградата 
за ладење е 

премногу ладна
Разновидни

1.  Проверете дали е вклучен 
режимот за супер-ладење

2.  Намалете ја 
температурата на 
преградата на ладилникот

3.  Проверете дали отворите 
за вентилација се чисти

Доколку продолжи 
предупредувањето, 
контактирајте овластен 
сервисер.

Доколку единицата не работи исправно, можеби е мал квар. Пред да повикате сервис, 
за да заштедите време и пари, проверете го прво следното:
Ако ладилникот не лади работи:

• Дали има струја?
• Дали приклучокот е правилно поставен во штекерот?
• Дали осигурувачот за штекерот е прегорен?
• Дали има дефект на штекерот? За да проверите, приклучете го ладилникот во 

штекер што сигурно работи.
Ако вашиот фрижидер не лади доволно:

• Дали е соодветна поставената температура?
• Дали врата се отвора и затвора често и била оставена отворена подолго?
• Дали е вратата затворена правилно?
• Дали сте ставиле садови или храна во ладилникот што го допираат задниот ѕид 

со што се спречува циркулацијата на воздухот?
• Дали е ладилникот преполнет?
• Дали има соодветно растојание меѓу ладилникот и задниот и страничните ѕидови?
• Дали температурата во средината е во опсегот со вредности што се посочени во 

упатството за работа?
Дали храната во ладилникот е многу студена?

• Дали е соодветна поставената температура?
• Дали неодамна сте ставиле многу храна во замрзнувачот? Ако е така, ладилникот 

може многу да ја излади храната и ќе работи подолго за што треба подолго да 
работи.

Ако ладилникот работи многу гласно
За да се одржи нивото на ладење, компресорот мора да се активира од време на време. 
Бучавата на ладилникот тогаш е нормална и се должи на работата. Кога ќе се достигне 
потребното ниво за ладење, бучавата автоматски ќе се намали. Ако бучавата опстојува

• Дали е ладилникот стабилен? Дали се ногарките прилагодени?
• Дали има нешто зад ладилникот?
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• Дали полиците или садовите на полиците во ладилникот вибрираат? Преместете 
ги полиците и/или садовите ако тоа е случајот.

• Дали ставените ставки во ладилникот вибрираат?
Нормална бучава
Звук на пукање (како пукање мраз):

• При автоматско одмрзнување.
• Ако ладилникот се лади или загрева (заради ширењето на материјалите).
Краток звук на пукање:Се слуша кога термостатот го вклучува и исклучува 
компресорот.
Бука од компресорот (нормална работа на моторот): Оваа бука значи дека 
компресорот работи нормално. Компресорот може да предизвикува поголема бука 
накусо кога се активира. 
Звук на клокотење и прскање: Оваа бука ја предизвикува протокот на средството 
за ладење во цевките на системот.
Звук на вода што тече: Нормален звук на водата што истекува во садот за испарување 
во текот на одмрзнувањето. Оваа бука се слуша во текот на одмрзнувањето.
Бука на проток на воздух (нормална бука од вентилаторот): Оваа бука може да 
се слушне кај ладилниците со функција за спречување замрзнување во текот на 
нормалната работа на системот заради циркулацијата на воздухот.

Ако се наталожува влага во ладилникот
• Дали целата храна е спакувана правилно? Дали садовите се исушени пред да ги 

ставите во ладилникот?
• Дали вратите на ладилникот се отвораат честопати? Влагата од просторијата 

влегува во ладилникот кога се отвораат вратите. Влагата ќе се наталожи побргу 
ако ги отворате вратите многу често, особено ако има многу влага во просторијата.

• Појавата на водени капки на задниот ѕид веднаш по одмрзнувањето е нормално. 
(кај статични модели)

Ако вратите не се отвораат и затвораат правилно
• Дали спакуваната храна го попречува затворањето на вратата?
• Дали дополнителната опрема на вратата, полиците и фиоките се поставени 

правилно?
• Дали гумата на вратите е скршена или изабена?
• Дали ладилникот е на рамна површина?

Ако рабовите на ладилникот каде се допира врата се топли
Особено налето (кога е жешко), површините на контактите се стоплуваат додека работи 
компресорот. Ова е нормално.
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Важни забелешки:
• Функцијата за заштита на компресорот ќе се активира по ненадејно сменување 

струја или ако го исклучите производот од струја затоа што гасот во системот за 
ладење не е уште стабилизиран. Ладилникот ќе започне да работи нормално по 
5 минути. Не треба да се грижите.

• Ако нема да го користите ладилникот подолго време (на пр. за време на летниот 
одмор), исклучете го од струја. Исчистете го ладилникот како што е посочено 
во поглавјето 4 и оставете ја вратата отворена за да спречите појава на влага и 
миризба.

• Ако проблемот опстојува откако сте ги следеле сите погоре дадени упатства, 
повикајте го најблискиот овластен сервис.

• Ладилникот што го купивте е наменет за домашна употреба и може да се користи 
само дома и за наменетата цел.  Не е наменет за комерцијална или заедничка 
употреба. Ако го користите ладилникот на начин којшто не соодветствува со 
одликите, потенцираме дека производителот и застапникот не се одговорни за 
поправките и дефектите во периодот на гаранцијата.

Совети за заштеда на енергија
1.  Монтирајте го апаратот во студена и добро проветрена просторија, но не и на директна 

сончева светлина и подалеку од извор на топлина (грејно тело, шпорет и сл.). Во 
спротивно, користете плоча за изолација.

2.  Оставете топлата храна и пијалаците за да се изладат надвор од апаратот.
3.  Кога одмрзнувате замрзната храна, ставете ја во ладилникот. Ниската температура 

на замрзнатата храна ќе помогне при ладењето на одделот за ладилникот при 
одмрзнувањето. Така се намалува потрошувачката.

4.  Пијалаците и зготвената храна треба да се во затворени садови кога се ставаат внатре. 
Во спротивно, влагата се зголемува во апаратот. Така се продолжува и времето за 
работа. Затворањето на пијалаците и течностите во садови помага да се зачуваат 
миризбата и вкусот.

5.  Кога ставате храна и пијалаци, држете ја вратата отворена колку што е можно пократко.
6.  Затворајте ги капаците на сите комори во фрижидерот коишто имаат различна 

температура (комора за свежа храна, разладување и сл.).
7.  Гумата на вратите мора да биде чиста и еластична. Во случај на истрошеност, ако 

вашата гума може да се оддели, заменете ја гумата. Ако не може да се оддели, треба 
да ја замените вратата.

8.  Функцијата за еко режим/стандардна поставка ја чува свежата и замрзнатата храна 
штедејќи енергија.

9.  Преграда за свежа храна (Фрижидер): Најефикасната искористеност на енергијата 
се обезбедува во конфигурацијата со фиоките во долниот дел од уредот и полиците 
рамномерно распределени, позицијата на корпите на вратата не влијаат на 
потрошувачката на енергија.

10.  Преграда за замрзнување (Замрзнувач): Внатрешната конфигурација на уредот е 
таа што обезбедува најефикасна искористеност на енергија. 

11.  Не ги отстранувајте ладните акумулатори од корпата во замрзнувачот (ако постојат.).
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Оваа презентација е само за информирање околу деловите на апаратот. Деловите 
може да варираат во зависност од моделот на апаратот.

ДЕЛОВИ НА АПАРАТОТ И ОДДЕЛИТЕДЕЛ - 7.

А) Оддел за ладење
B) Оддел за замрзнување

1) Екран и контролен панел
2) Решетка за вино *
3) Стаклена полица за ладење
4) Преграда за екстра ладење *
5)  Капак на фиоките за свежо овошје и 

зеленчук
6) Фиоки за свежо овошје и зеленчук

7) Замрзнувач горен фиока
8) Замрзнувач средна фиока
9) Замрзнувач долна фиока

10) Прилагодливи ногарки
11) Послужавник за мраз
12) Замрзнувач стаклена полица *
13) Држач за шишиња
14)  Горни полици на вратата на 

фрижидерот
15) Држач за јајца

* Кај некои модели

A 1

2

3

4
5

6

7

8

9

10 11

12

B

13

14

15
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ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Техничките информации се наоѓаат на плочката со спецификации на внатрешната 
страна на апаратот и на етикетата за енергија.
QR-кодот на етикетата за енергија доставена со апаратот обезбедува линк до веб адреса 
со информациите поврзани со перформансите на апаратот во базата на податоци на 
EU EPREL.
Чувајте ја етикетата за енергија за идно користење заедно со упатството за употреба и 
сите други документи обезбедени со овој уред.
Истите информации можете да ги најдете на EPREL преку линкот https://eprel.ec.europa.eu 
со името на моделот и бројот на производот дадени на плочката со спецификации на 
уредот.
Посетете ја страната www.theenergylabel.eu за детални информации за етикетата за 
енергија.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ИНСТИТУТИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ
Инсталирањето и подготовката на апаратот за која било верификација на EcoDesign 
треба да биде во согласност со EN 62552. Барањата за вентилација, димензиите на 
уредот и минимално растојание за задниот дел се дадени во ова Упатство за употреба 
на ДЕЛ 1. Ве молиме контактирајте го производителот за какви било дополнителни 
информации, вклучително и планови за транспорт.

ДЕЛ - 8.

ДЕЛ - 9.
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SB POŽAR Upozorenje; Rizik od požara / zapaljivih materijala
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MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux aparat. Odabrali ste proizvod koji sa sobom donosi decenije 
profesionalnog iskustva i inovacija. Genijalan i elegantan, dizajniran je s vama na umu. Zato, 
kad god ga koristite, možete biti sigurni da ćete svaki put postići odlične rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posetite našu internet stranicu da:

Dobijete savete o upotrebi, brošure, rešite probleme, informacije o servisu 
i popravci:
www.electrolux.com/support
Registrujte svoj proizvod za bolju uslugu:
www.registerelectrolux.com

Kupite dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne delove za 
vaš aparat:
www.electrolux.com/shop

BRIGA O POTROŠAČIMA I SERVIS
Uvek koristite samo originalne rezervne delove.
Kada se obraćate našem ovlašćenom servisnom centru, proverite imate li na raspolaganju 
sljedeće podatke: Model, PNC, Serijski broj.
Informacije se nalaze na natpisnoj tabli.

Upozorenje / Oprez - Informacije o bezbednosti
Opšte informacije i saveti
Informacije o životnoj sredini

Podložno je promeni bez prethodne najave
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PRE UPOTREBE APARATA DEO - 1.
Opšta upozorenja
Ovaj aparat nije predviđen za upotrebu kao ugrađeni uređaj.

UPOZORENJE: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju 
na kućištu ili strukturi uređaja.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili druga 
sredstva za ubrzavanje odmrzavanja, osim onih koje preporučuje 
proizvođač.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti električne aparate unutar 
prostora za smeštaj hrane, osim ako se ne radi o aparatima čiju 
upotrebu preporučuje proizvođač.

UPOZORENJE: Nemojte da oštetite kruženje sredstva za 
hlađenje.

UPOZORENJE: Prilikom pozicioniranja uređaja postarajte se 
da kabl za napajanje ne bude zaglavljen ili oštećen.

UPOZORENJE: Nemojte da postavljate više prenosivih 
strujnih utičnica ili prenosivih jedinica napajanja na zadnjoj strani 
uređaja.

UPOZORENJE: Da biste izbegli opasnost usled nestabilnosti 
uređaja, on se mora fiksirati u skladu sa uputstvima.

Ako vaš uređaj koristi R600a kao gas za hlađenje – ovu 
informaciju možete da saznate sa etikete na hladnjaku - treba 
da budete obazrivi za vreme prenosa i montaže da biste sprečili 
oštećenje elemenata hladnjaka na vašem uređaju. Iako je R600a 
jedan ekološki prihvatljiv i prirodan gas. Pošto je eksplozivan, u 
slučaju curenja usled oštećenja na elementima hladnjaka, 
premestite vaš frižider dalje od otvorenog plamena ili izvora 
toplote i provetrite prostoriju gde je uređaj smešten na nekoliko 
minuta.
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• Dok prenosite i smeštate frižider, nemojte oštetiti kruženje 
gasa za hlađenje.

• Nemojte da skladištite eksplozivne supstance kao što su 
konzerve aerosola sa zapaljivim gorivom u ovaj uređaj.

• Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje u domaćinstvu i za 
slične primene kao što su:

 - kuhinje u radnjama, kancelarijama i drugom radnom 
okruženju
 - farme i goste u hotelima, motelima i drugim rezidencijalnim 
objektima;
 - u pansionima za noćenje sa doručkom;
 - za ketering i slične primene koje nisu povezane sa 
maloprodajom

• Ako se utičnica ne poklapa sa utikačem frižidera, proizvođač, 
servisno osoblje ili slično kvalifikovane osobe treba da 
zamene utikač da bi se izbegla opasnost.

• Posebni uzemljeni utikač je povezan sa kablom za napajanje 
vašeg frižidera. Ovaj utikač treba koristiti uz posebno 
uzemljenu utičnicu od 16 ili 10 ampera, zavisno od države 
u kojoj će se proizvod prodavati. Ako nema takve utičnice 
u vašem stanu, angažujte kvalifikovanog tehničara da je 
instalira.

• Ovaj uređaj mogu da koriste deca starosti 8 godina i više 
kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim 
sposobnostima ili nedostatkom iskustva ili znanja ako su 
pod nadzorom ili su poučene po pitanju korišćenja uređaja 
na bezbedan način i razumeju opasnost. Deca ne smeju da 
se igraju ovim uređajem. Čišćenje i održavanje ne smeju da 
sprovode deca bez nadzora.

• Deci uzrasta od 3 do 8 godina je dozvoljeno da pune i prazne 
rashladne uređaje. Od dece se ne očekuje da obavljaju 
čišćenje ili održavanje uređaja, od vrlo male dece (od 0 do 3 
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godine) se ne očekuje da koriste uređaje, od male dece (od 
3-8 godina) se ne očekuje da koriste uređaje na bezbedan 
način, osim ako su pod stalnim nadzorom, starija deca (8 - 14 
godina) i ranjiva lica mogu bezbedno da koriste aparate 
nakon što im je dat odgovarajući nadzor ili instrukcija u vezi 
sa upotrebom aparata. Od vrlo ranjiva lica se ne očekuje 
da koriste uređaje na siguran način osim ako im nije dat 
odgovarajući nadzor.

• Ako je kabl za napajanje oštećen, proizvođač, servisno 
osoblje ili slično kvalifikovane osobe treba da ga zamene da 
bi se izbegla opasnost.

• Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu na nadmorskim 
visinama većim od 2000 m.

Da biste izbegli kontaminaciju hrane, molimo pridržavati 
se sledećih uputstava:

• Otvaranje vrata na duži period može prouzrokovati značajno 
povećanje temperature u odeljcima uređaja.

• Redovno čistite površine koje mogu doći u dodir sa hranom 
i pristupačnim sistemima za odvodnjavanje.

• Sirovo meso i ribu čuvajte u odgovarajuće sudove u frižideru, 
tako da ne budu u kontaktu sa ili da ne kapaju na drugu hranu.

• Odeljci sa zamrznutom hranom sa dve zvezdice pogodni su 
za skladištenje zamrznute hrane, skladištenje ili pravljenje 
sladoleda i pravljenje kocki leda.

• Odeljci sa jednim, dva i tri zvezdice nisu pogodni za 
zamrzavanje sveže hrane.

• Ako je rashladni uređaj ostavljen prazan dulje vrijeme, 
isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata 
otvorena kako bi se spriječilo stvaranje plijesni unutar uređaja.
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Servisiranje
• Za popravku uređaja kontaktirajte sa ovlašćenim servisom. 
Koristite samo originalne rezervne delove.

• Uzmite u obzir da samostalno popravljanje ili neprofesionalno 
popravljanje mogu imati bezbednosne posledice pri čemu 
možda neće važiti garancija.

• Sledeći rezervni delovi će biti dostupni 7 godina od prestanka 
proizvodnje modela: termostati, senzori za temperaturu, 
štampane kružne table, svetlosni izvori, ručice za vrata, šarke 
za vrata, ležišta i korpe.

• Molimo uzmite u obzir da su neki od ovih rezervnih delova 
dostupni samo profesionalnim serviserima, i da svi rezervni 
delovi nisu relevantni za sve modele.

• Zaptivači za vrata će biti dostupni 10 godina nakon što 
prestane proizvodnja modela.



SB -64-

Stari i pokvareni frižideri
• Ako vaš stari frižider ima bravu, slomite je ili je uklonite pre odlaganja jer se deca mogu 

zaglaviti unutra i može doći do nesreće.
•  Stari frižideri i zamrzivači sadrže izolacioni materijal i gas za hlađenje sa CFC-om. Stoga, 

budite obazrivi da ne naškodite životnoj sredini prilikom odlaganja starih frižidera.
Odlaganje vaše stare mašine

Simbol na ovom proizvodu ili na njegovom pakovanju ukazuje na to da se ovaj 
proizvod ne može smatrati kućnim otpadom. Umesto toga, treba da se preda na 
sabirno mesto za reciklažu električne i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem 
ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posledica po životnu 
okolinu i zdravlje ljudi, do kojih bi došlo usled neodgovarajuće obrade otpada ovog 
proizvoda. Detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda potražite u vašoj opštini, 

komunalnoj službi ili u prodavnici u kojoj ste kupili ovaj proizvod.
Napomene:

• Pročitajte priručnik sa uputstvima pažljivo pre instalacije i upotrebe uređaja. Mi nismo 
odgovorni za oštećenje koje se desi usled pogrešnog korišćenja.

• Pratite sva uputstva na uređaji i iz priručnika za upotrebu i čuvajte ovaj priručnik na 
bezbednom mestu da biste rešili probleme do kojih može dođi u budućnosti.

• Ovaj uređaj je proizveden da se koristi u domaćinstvima i može se koristiti samo u 
kućnim okruženjima i za navedene namene. Nije prikladan za komercijalnu ili uobičajenu 
upotrebu. Takva upotreba će dovesti do kršenja garancije na uređaj i naša kompanija 
neće biti odgovorna za nastale gubitke. 

• Ovaj uređaj je proizveden za upotrebu u kućama/stanovima i prikladan je za hlađenje 
/ čuvanje hrane. Nije prikladan za komercijalnu ili zajedničku upotrebu i/ili skladištenje 
drugih supstanca osim hrane. Naša kompanija nije odgovorna za gubitke koji nastaju 
nepravilnom upotrebom.

Bezbednosna upozorenja
• Nemojte da koristite višestruke utičnice ili produžni kabl.
• Nemojte da uključujete oštećeni, pokidani ili stari utikač.
• Nemojte da povlačite, savijate ili oštećujete kabl.

• Nemojte da koristite adapter za utikač.
• Ovaj uređaj je projektovan za korišćenje od strane odraslih osoba, 

nemojte da dozvolite deci da se igraju sa uređajem ili da im dozvolite 
da se kače za vrata.

• Nemojte da priključujete ili isključujete utikač iz utičnice vlažnim rukama 
da biste sprečili strujni udar!

• Nemojte da stavljate staklene flaše ili konzerve piva u odeljak zamrzivača. 
Flaše ili konzerve mogu eksplodirati.
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• Nemojte da stavljate eksplozivni ili zapaljivi materijal u frižider zbog bezbednosti. 
Pića sa većim procentom alkohola stavljajte vertikalno i čvrsto zatvorite flaše 
u odeljku frižidera.

• Prilikom uzimanja leda iz odeljka zamrzivača, nemojte da ga dodirujete, led 
može izazvati ledene opekotine i/ili posekotine.

• Nemojte da dodirujete zamrznutu hranu vlažnim rukama! Nemojte da jedete sladoled i 
kocke leda odmah nakon što ih izvadite iz odeljka zamrzivača!

• Nemojte ponovo zamrzavati smrznutu hranu nakon što je otopljena. To može da izazove 
zdravstvene probleme kao što je trovanje hranom.

• Nemojte da prekrivate telo ili vrh frižidera. To može da utiče na performanse frižidera.
• Pričvrstite dodatke u frižideru tokom transporta za biste sprečili oštećenje dodataka.

Instalacija i rukovanje frižiderom
Pre početka upotrebe frižidera, treba da obratite pažnju na sledeće tačke:

• Radni napon vašeg frižidera je 220 - 240 V na 50 Hz.
• Ne preuzimamo odgovornost za oštećenja koja nastanu usled upotrebe bez uzemljenja.
• Stavite frižider na mesto na koje neće biti izložen sunčevoj svetlosti.
• Vaš uređaj treba da se nalazi najmanje 50 cm od štednjaka, pećnica na gas i grejača i 

najmanje 5 cm od električnih šporeta.
• Frižider nikada ne treba koristiti na otvorenom prostoru ili ostaviti na kiši.
• Kada se vaš frižider postavi pored zamrzivača, treba da ima najmanje 2 cm prostora 

između njih da bi se sprečilo formiranje vlage na spoljašnjoj površini.
• Nemojte da stavljate ništa na svoj frižider, instalirajte frižider na prikladno 

mesto tako da se nalazi najmanje 15 cm od plafona.
• Ne postavljati teške predmete na uređaj.
• Podesive prednje noge bi trebale biti podešene da se osigura da je vaš uređaj 

ravan i stabilan. Nožice možete da podesite okretanjem u smeru kretanja 
kazaljki na satu (ili u suprotnom smeru). To treba učiniti pre stavljanja hrane u frižider.

• Pre korišćenja frižidera, obrišite sve delove  toplom vodom sa dodatom kašičicom sode 
bikarbone, zatim isperite čistom vodom i osušite. Postavite sve delove 
nakon čišćenja.

• Montirajte plastični vodič za rastojanje (deo s crnim lopaticama na zadnjoj 
strani) okretanjem za 90° kao što je prikazano na slici da bi se sprečilo 
da kondenzator dodiruje zid.

• Frižider treba da se postavi uz zid na razdaljini koja ne premašuje 75 mm.
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Unutrašnje osvetljenje
 UPOZORENJE! 
Rizik od električnog udara.

• Sijalica (sijalice) unutar ovog proizvoda i rezervne sijalice posebno se prodaju: Ove 
sijalice su predviđene da izdrže ekstremne fizičke uslove u kućanim aparatima, kao što 
su temperatura, vibracije, vlaga ili su namenjene da pokažu informacije o radnom stanju 
uređaja. Nisu predviđene za upotrebu u druge namene i nisu pogodne za osvetljenje 
prostorija u domaćinstvu.

Pre korišćenja vašeg frižidera
• Kada se koristi po prvi put ili nakon transporta, držite frižider u uspravnom 

položaju 3 sata i uključite ga da biste omogućili efikasan rad.  U suprotnom, 
možete da oštetite kompresor.

• Vaš frižider može imati neprijatan miris po prvom uključivanju; miris će nestati kada vaš 
frižider počne da hladi.
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Dimenzije

Ukupne dimenzije 1

H1 mm 1860
W1 mm 595
D1 mm 660

1  visina, širina i dubina uređaja bez ručki

Potreban prostor za upotrebu 2

H2 mm 2010
W2 mm 695
D2 mm 698

2  visina, širina i dubina uređaja sa ručkom, 
plus prostor potreban za slobodnu 
cirkulaciju vazduha za hlađenje

Ukupno potreban prostor za 
upotrebu 3

W3 mm 873
D3 mm 1197

3  visina, širina i dubina uređaja sa ručkom, 
plus prostor potreban za slobodnu 
cirkulaciju vazduha za hlađenje, plus 
prostor potreban da se vrata otvore 
pod minimalnim uglom koji dozvoljava 
uklanjanje sve unutrašnje opreme

H
1

H
2

W2

D
2

W1

D
1

D
3

90o
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INFORMACIJE O KORIŠĆENJU DEO - 2.
Informacije o tehnologiji hlađenja nove generacije
Frižideri sa tehnologijom hlađenja nove generacije poseduju drugačiji 
operativni sistem od statičnih frižidera. Kod standardnih frižidera vlažni 
vazduh koji uđe u frižider i isparavanje tečnosti iz hrane akumuliraju 
formiranje mraza u odeljku zamrzivača. Da bi se ovaj mraz otopio, tj. da 
bi se odmrzao, frižider mora da se isključi. Tokom perioda isključivanja, 
da bi hrana ostala hladna, korisnik mora da iznese hranu iz frižidera i 
korisnik mora da očisti led tokom tog perioda.
Kod frižidera sa tehnologijom hlađenja nove generacije situacija u odeljku 
zamrzivača je potpuno drugačija. Zahvaljujući pomoćnom ventilatoru 
hladan i suv vazduh se izduvava kroz mnogo tačaka u odeljak zamrzivača. 
Kao rezultat homogenog izduvavanja vazduha, čak i u prostor između 
polica, hrana ostaje zaleđena ujednačeno i ispravno. S druge strane, 
neće doći do formiranja mraza.
U odeljku frižidera postojaće gotovo ista konfiguracija kao u odeljku 
zamrzivača. Vazduh, koji se generiše korišćenjem ventilatora, koji je 
smešten na vrhu odeljka frižidera, hladi se dok prolazi kroz prazan prostor 
iza kanala za vazduh. Istovremeno se vazduh izduvava kroz otvore na 
kanalu za vazduh tako da se proces hlađenja uspešno obavlja u odeljku 
frižidera. Otvori na kanalu za vazduh projektovani su tako da raspodela 
vazduha postane homogena u ovom odeljku.
Kako nema prolaska vazduha između odeljka zamrzivača i frižidera, neće doći do mešanja 
neprijatnih mirisa. 
Kao rezultat toga, vaš frižider sa tehnologijom hlađenja nove generacije, pruža vam 
jednostavnu upotrebu zajedno sa pozamašnim kapacitetom i estetskim izgledom.



SB -69-

Ekran i kontrolna tabla
Upotreba kontrolne table

1.  Omogućava podešavanje zamrzivača.
2.  Omogućava podešavanje frižidera.
3. Ekran za podešavanje vrednosti zamrzivača.
4. Ekran za podešavanje vrednosti frižidera.
5. Simbol režima uštede energije.
6. Simbol za brzo zamrzavanje.
7. Simbol alarma.

Rukovanje frižiderom
Čim je proizvod uključen, sve simbole se prikazuju na ekranu 2 sekunde i -18 °C se prikazuje 
kao početna vrednost za indikator podešavanja zamrzivača i +4 °C za početna vrednost za 
indikator podešavanja frižidera.
Podešavanja temperature zamrzivača

• Početna vrednost temperature za indikator podešavanja zamrzivača je -18 °C. 
• Pritisnite dugme za podešavanje zamrzivača jednom.

Kada prvi put pritisnete dugme, poslednja vrednost će zatreperiti na ekranu.
• Uvek kada pritisnete ovo dugme temperatura će se redom smanjiti.
• Ako nastavite sa pritiskanjem istog dugmeta, restartovaće se od -16 °C.

BELEŠKA: Ekonomičan režim se automatski aktivira kada je temperatura na odeljak 
za zamrzivača podešena na -18 °C.
Podešavanja temperature frižidera.

• Početna vrednost temperature za indikator podešavanja frižidera je +4 °C. 
• Pritisnite dugme za frižider jednom.
• Uvek kada pritisnete ovo dugme temperatura će se redom smanjiti.
• Ako nastavite sa pritiskanjem istog dugmeta, restartovaće se od +8 °C.

Režim za brzo zamrzavanje
Namena

• Zamrzavanje velike količine hrane koja ne može da stane na policu za brzo zamrzavanje. 
• Zamrzavanje pripremljene hrane. 
• Brzo zamrzavanje sveže hrane sa ciljem očuvanja svežine.

Kako se koristi 
Da biste omogućili režim za brzo zamrzavanje, pritisnite i držite dugme za podešavanje 
temperature zamrzivača tokom 3 sekunde. Kada se podesi režim za brzo zamrzavanje, 
simbol za brzo zamrzavanje će se uključiti i mašina će se oglasiti zvučnim signalom 
za potvrdu da je režim uključen.
Tokom režima za brzo zamrzavanje:

• Temperatura frižidera se može podesiti. U tom slučaju režim za brzo zamrzavanje se 
nastavlja.

• Režim uštede energije ne može da se izabere.
• Režim za super zamrzavanje se može otkazati na isti način na koji se bira.

1 2

3 5 6 7 4



SB -70-

Preporučena podešavanja temperature za zamrzivača i frižidera

Odeljak zamrzivača Odeljak frižidera Napomene
-18 oC 4 oC Za uobičajenu upotrebu i najbolji učinak.

-20 oC, -22 oC ili -24 oC 4 oC Preporučeno kada je ambijentalna temperatura 
preko 30 °C.

Režim za super zamrzavanje 4 oC Obavezno koristiti kada želite da zamrznite 
hranu za kratak period.

-18 oC, -20 oC, -22 oC ili -24 oC 2 oC

Ova podešavanja temperature treba koristiti 
kada je ambijentalna temperatura visoka ili 
smatrate da odeljak frižidera nije dovoljno 
ohlađen jer se vrata često otvaraju.

Zabeleške:
• Maksimalna količina sveže hrane (u kilograma) za zamrzavanje u roku od 24 časa 

prikazana je na etiketi uređaja.
• Za optimalni učinak uređaja pri maksimalnom kapacitet zamrzivača, podesite uređaj na 

režim za brzo zamrzavanje 3 sata pre stavljanja sveže hrane u zamrzivač.
Režim za super zamrzavanje će se automatski otkazati nakon 24 časa, u zavisnosti od 
ambijentalne temperature ili kada senzor odeljka zamrzivača dostigne dovoljno nisku 

temperaturu.

Funkcija alarma za otvorena vrata
Kada se ostave otvorena vrata frižidera duže od 2 minuta, aktiviraće se zvučni signal uređaja.
Upozorenja u vezi sa podešavanjima temperature

• Ne preporuèuje se da frižider radi u okolinama hladnijim od 10 °C zbog efikasnosti.
• Podešavanja temperature treba obaviti u skladu sa učestalošću otvaranja vrata i količinom 

hrane u frižideru.
• Nemojte da prelazite na druga podešavanja pre nego što završite sa ovim.
• Vaš frižider treba da radi 24 sata u skladu sa sobnom temperaturom bez prekida nakon 

što se priključi da bi se u potpunosti ohladio. Nemojte da otvarate vrata frižidera često 
i nemojte da stavljate previše hrane u ovom periodu.

• Funkcija odlaganja na 5 minuta se primenjuje da bi se sprečilo oštećenje kompresora 
frižidera, kada izvučete utikač i ponovo ga priključite ili kada dođe do nestanka struje. 
Vaš frižider će početi sa normalnim radom nakon 5 minuta.

• Vaš frižider je projektovan da radi na intervalima sobnih temperatura navedenih 
u standardima, u skladu sa klasom navedenom na etiketi sa informacijama. Ne 
preporučujemo da koristite frižider izvan navedenih temperatura u smislu efikasnosti 
hlađenja. 

• Ovaj uređaj je projektovan za upotrebu na sobnoj temperaturi u opsegu 10 °C – 43 °C.

Klasa klime Značenje Ambijentalna temperatura

T Tropska Ovaj rashladni uređaj predviđen je za upotrebu na 
sobnoj temperaturi koja varira od 16 °C do 43 °C.

ST Suptropska Ovaj rashladni uređaj predviđen je za upotrebu na 
sobnoj temperaturi koja varira od 16 °C do 38 °C.

N Umerena Ovaj rashladni uređaj predviđen je za upotrebu na 
sobnoj temperaturi koja varira od 16 °C do 32 °C.
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Klasa klime Značenje Ambijentalna temperatura

SN Proširena umerena Ovaj rashladni uređaj predviđen je za upotrebu na 
sobnoj temperaturi koja varira od 10 °C do 32 °C.

Važna uputstva za postavljanje
Ovaj uređaj je projektovan za rad u teškim klimatskim uslovima (do 43 stepena C ili 110 
stepeni F) i pokreće ga tehnologija „Freezer Shield” koja obezbeđuje da se zamrznuta hrana 
u zamrzivaču ne odmrzne čak i ako ambijentalna temperatura spadne čak do -15 °C. Stoga 
možete da postavite svoj uređaj u prostoriji bez grejanja, a da pritom ne morate da brinete o 
tome da li će se zamrznuta hrana u zamrzivaču pokvariti. Kada se ambijentalna temperatura 
vrati na normalnu vrednost, možete da nastavite da koristite uređaj na standardan način.

Posuda za led
• Napunite posudu za led I stavite u zamrzivac.
• Posto se led formirao okrenite posudu I dobice te kocke leda.

Dodaci

Kutija zamrzivača
Kutija zamrzivača omogućava redovnije održavanje 
hrane.
Uklanjanje kutije zamrzivača;

• Povucite kutiju prema van koliko god je to 
moguće

• Povucite prednji deo prema gore i prema van.
Uradite radnju obrnutim redosledom da ponovo 
stavite klizeći odeljak.
Napomena: Uvek držite ručicu kutije dok 
uklanjate kutiju.

Kutije zamrzivača

Odeljak za dodatno hlađenje
Idealno za održavanje ukusa i teksture svežih 
odrezaka i sira. Fioka na izvlačenje osigurava 
sredinu sa nižom temperaturom u poređenju sa 
ostatkom frižidera, zahvaljujući aktivnoj cirkulaciji 
hladnog vazduha.
Uklanjanje rashladne police

• Povucite rashladnu policu ka sebi dok klizi 
niz šine.

• Povucite rashladnu policu nagore sa šina 
da biste je uklonili.

Rashladna polica

(kod nekih modela)
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Funkcija kontrole vlažnosti
Kada je funkcija kontrole vlažnosti u zatvorenom položaju, 
omogućava da se sveže voće i povrće skladišti tokom 
dužeg vremena.
U slučaju da je odeljak za vođe i povrće u potpunosti 
pun, potrebno je otvoriti otvore za ventilaciju. Na taj način 
vazduh u odeljku za voće i povrće i nivo vlažnosti će biti 
kontrolisani i svežina će biti produžena.
Ako primetite bilo kakve znake kondenzacije na staklenoj 
polici, funkcija kontrole vlažnosti treba da se prebaci u 
otvoreni položaj.

kontrole vlažnosti(kod nekih modela)

Vizuelni i tekstualni opisi u odeljku sa priborom se mogu razlikovati prema 
modelu vašeg uređaja.
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RASPOREĐIVANJE HRANE U UREĐAJU DEO - 3.
Odeljak frižidera

• Da bi se smanjila vlažnost i posledično povećanje leda, u frižider nikada ne stavljajte 
tečnosti u nezatvorenim posudama. Led se stvara na najhladnijim delovima isparivača 
i vremenom će zahtevati češće odmrzavanje.

• Nikada ne stavljajte toplu hranu u frižider. Toplu hranu treba da ostavite da se ohladi na 
sobnoj temperaturi i treba da se složi tako da se omogući potrebna cirkulacija vazduha 
u odeljku frižidera.

• Ništa ne sme da dođe u dodir sa zadnjim zidom jer će izazvati stvaranje leda i pakovanja 
će se zalepiti za zadnji zid. Nemojte da otvarate vrata frižidera prečesto.

• Postavite meso i očišćenu ribu (umotanu u pakovanja ili plastificirani papir) koje ćete 
koristiti za 1–2 dana na donji deo odeljka frižidera (koji se nalazi iznad odeljka za sveže 
voće i povrće) jer je to najhladniji deo i obezbeđuje najbolje uslove za skladištenje.

• Možete da stavite voće i povrće u odeljak za voće i povrće bez pakovanja.
NAPOMENA: Najefikasnija upotreba energije se obezbeđuje u konfiguraciji sa fiokama 
u donjem delu uređaja, i ravnomerno postavljenim policama, položaj korpi za vrata ne 

utiče na potrošnju energije.
Neke preporuke su navedene u nastavku za smeštanje i čuvanje vaše hrane u odeljku za 
hlađenje.

Hrana Maksimalno vreme čuvanja Gde smestiti u 
odeljak frižidera

Povrće i voće 1 sedmica Odeljak za povrće 

Meso i riba 2–3 dana Umotano u plastičnu foliju ili kese ili u 
posudi za meso (na staklenoj polici)

Sveži sir 3–4 dana U posebnoj polici u vratima

Puter i margarin 1 sedmica U posebnoj polici u vratima

Flaširani proizvodi
mleko i jogurt

Do roka trajanja koji je preporučen 
od strane proizvođača U posebnoj polici u vratima

Jaja 1 mesec U postolju za jaja

Kuvana hrana 2 dana Sve police

NAPOMENA: Krompir, crni luk i beli luk ne bi trebalo čuvati u frižideru.

Odeljak zamrzivača
• Koristite odeljak za duboko zamrzavanje u svom frižideru za skladištenje zamrznute 

hrane na duže vreme i za proizvodnju leda.
• Da biste iskoristili maksimalni kapacitet odeljka za zamrzavanje, koristite staklene police 

za gornji i srednji deo. Za donji deo, koristite donju korpu.
• Nemojte da stavljate hranu koju ćete zamrzavati blizu zamrznute hrane. 
• Hranu koju treba zamrznuti (meso, mleveno meso, riba itd.) treba zamrznuti u porcijama 

tako da se mogu konzumirati odjednom.
• Nemojte ponovo da zamrzavate hranu nakon što se otopi. To može da predstavlja 

opasnost po vaše zdravlje jer može da dovede do problema kao što je trovanje hranom.
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• Nemojte da stavljate vruća jela u odeljak za duboko zamrzavanje dok se ne ohlade. 
Doveli biste do kvarenja prethodno zamrznute hrane u odeljku za duboko zamrzavanje. 

• Kada kupujete zamrznutu hranu, proverite da li je zamrznuta pod odgovarajućim uslovima 
i da pakovanje nije pocepano.

• Kada skladištite zamrznutu hranu, potrebno je poštovati uslove skladištenja na pakovanju. 
Ako nema objašnjenja, hranu treba konzumirati u najkraćem mogućem roku.

• Ako je pakovanje zamrznute hrane vlažno i odaje neprijatan miris, hrana je možda 
prethodno skladištena u neodgovarajućim uslovima i pokvarila se. Nemojte da kupujete 
ovu vrstu hrane! 

• Uslovi skladištenja zamrznute hrane se razlikuju u zavisnosti od temperature sredine, 
čestog otvaranja i zatvaranja vrata, podešavanja termostata, tipova hrane i perioda koji je 
prošao od kada je hrana kupljena do trenutka kada uđe u frižider. Uvek sledite uputstva 
napisana na pakovanju i nikada nemojte prelaziti maksimalni naznačeni period čuvanja.

Imajte na umu da ako želite da otvorite frižider ponovo odmah po zatvaranju vrata, neće 
se otvoriti jednostavno. To je normalno! Nakon postizanja stanja izbalansiranosti, rata će se 
otvoriti jednostavno.
Važna napomena:

• Zamrznuta hrana, kada se otopi, treba biti skuvana isto kao i sveža hrana. Ako se ne 
skuva nakon što se otopi, NIKADA se ne sme ponovo zamrznuti.

• Ukus nekih začina koji se nalaze u kuvanim jelima (anis, bosiljak, potočarke, sirće, razni 
začini, đumbir, beli luk, crveni luk, senf, majčina dušica, majoran, crni biber itd.) menjaju 
i pretpostavljaju jak ukus kada se čuvaju na duži vremenski period. Zato, zamrznutoj 
hrani bi trebalo dodati malu količinu začina ili bi željeni začin trebalo dodati nakon što 
se hrana otopi.

• Period čuvanja hrane zavisi od masnoće koja je korišćena. Odgovarajuće masnoće su 
margarin, teleća mast, maslinovo ulje i maslac, a neodgovarajuće masnoće su masti 
kikirikija i svinjska mast.

• Hranu u tečnom obliku bi trebalo zamrznuti u plastičnim posudama, a drugu hranu bi 
trebalo zamrznuti u plastičnim folijama ili kesama.
Neke preporuke su navedene u nastavku za smeštanje i čuvanje vaše hrane u odeljku 
za zamrzivača.

Meso i riba Priprema Maksimalno vreme 
čuvanja (meseci)

Odrezak Umotavanje u foliju 6–8

Jagnjetina Umotavanje u foliju 6–8

Pečena teletina Umotavanje u foliju 6–8

Teleće kockice Komadići 6–8

Jagnjeće kockice Na komadiće 4–8

Mleveno meso U pakovanjima bez korišćenja začina 1–3

Iznutrice živine (na komadiće) Na komadiće 1–3

Bolonjska kobasica/salama Treba upakovati iako ima foliju  

Piletina i ćurka Umotavanje u foliju 4–6
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Meso i riba Priprema Maksimalno vreme 
čuvanja (meseci)

Guska i patka Umotavanje u foliju 4–6

Jelen, zec, divlja svinja U porcijama od 2,5 kg i kao fileti 6–8

Slatkovodne ribe (losos, šaran, 
ždral, som) Nakon čišćenja iznutrica i krljušti 

ribe, operite je i osušite; po potrebi, 
odsecite rep i glavu.

2

Posna riba; brancin, raža, iverak 4

Masna riba (tunj, skuša, lufer, 
inćun) 2–4

Morski plodovi Očišćeno i u kesama 4–6

Kavijar U svom pakovanju, aluminijumskoj ili 
plastičnoj posudi 2–3

Puževi U slanoj vodi, aluminijumskoj ili 
plastičnoj posudi 3

Napomena: Zamrznuto mesto treba kuvati kao sveže meso nakon topljenja. Ako se meso ne 
skuva nakon topljenja, nikada se ne sme ponovo zamrzavati.

Povrće i voće Priprema Maksimalno vreme 
čuvanja (meseci)

Boranija i pasulj Operite i isecite na male komade i 
skuvajte u vodi 10–13

Pasulj Pretrebite i operite i skuvajte u vodi 12

Kupus Očistite i skuvajte u vodi 6–8

Šargarepa Očistite i isecite na kriške i skuvajte 
u vodi 12

Paprika Isecite peteljku, isecite na dva 
dela,uklonite jezgro i skuvajte u vodi 8–10

Spanać Operite i skuvajte u vodi 6–9

Karfiol 
Razdvojite lišće, isecite srce na delove 
i ostavite nakratko u vodi sa malo 
limunovog soka 

10–12

Plavi patlidžan Isecite na delove od 2 cm nakon 
pranja 10–12

Kukuruz Očistite i pakujte sa peteljkom ili kao 
sladak kukuruz 12

Jabuka i kruška Oljuštite i isecite 8–10

Kajsija i breskva Isecite na dva dela i uklonite jezgro 4–6

Jagoda i kupina Operite i pretrebite 8–12

Kuvano voće Dodavanje 10% šećera u posudu 12

Šljiva, trešnja, bobice ruja Operite i pretrebite peteljke 8–12
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Mlečni proizvodi Priprema Maksimalno vreme 
čuvanja (meseci) Uslovi čuvanja

Pakovano 
(homogenizovano) mleko

U svom 
pakovanju 2–3 Obrano mleko – u svom 

pakovanju

Sir – osim belog sira Na kriške 6–8

Originalno pakovanje se 
može koristiti za kratko 
čuvanje. Treba ga zamotati 
u foliju u slučaju dužeg 
čuvanja.

Puter, margarin U svom 
pakovanju 6

Maksimalno vreme 
čuvanja (meseci)

Vreme topljenja na 
sobnoj temperaturi 

(časova)

Vreme topljenja u rerni 
(minuta)

Hleb 4–6 2–3 4–5 (220–225 °C)

Biskviti 3–6 1–1,5 5–8 (190–200 °C)

Testenina 1–3 2–3 5–10 (200–225 °C)

Pita 1–1,5 3–4 5–8 (190–200 °C)

Lisnato testo 2–3 1–1,5 5–8 (190–200 °C)

Pica 2–3 2–4 15–20 (200 °C)

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE DEO - 4.

Postarajte se da izvadite utikač frižidera pre početka čišćenja.

Nemojte da perete frižider prosipanjem vode.

Nikada nemojte da koristite zapaljiv, eksplozivni ili korozivni materijal kao 
što je razblaživač, gas ili kiselina za čišćenje.

• Možete da obrišete unutrašnje i spoljašnje strane mekom krpom ili 
sunđerom koristeći toplu i sapunjavu vodu. 

•  Uklonite pojedinačne delove i očistite sapunjavom vodom. Nemojte 
da perete u mašini za pranje suđa.
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• Kondenzator treba da čistite četkom najmanje jednom 
godišnje da biste omogućili uštedu energije i povećali 
produktivnost.

Postarajte se da utikač vašeg frižidera bude isključen 
tokom čišćenja.

Odmrzavanje
• Vaš frižider obavlja automatsko odrmzavanje. Voda koja se formira 

kao rezultat odmrzavanja prolazi kroz otvor za prikupljanje vode, 
protiče u posudu za isparavanje iza frižidera i isparava.

• Postarajte se da isključite utikač frižidera pre čišćenja posude 
za isparavanje.

• Uklonite posudu za isparavanje iz njenog položaja odvijanjem označenih zavrtnjeva. 
Povremeno je čistite sapunjavom vodom. Na taj način će se sprečiti stvaranje neprijatnih 
mirisa.

Posuda za 
isparavanje

Zamena LED lampe
Ako vaš frižider poseduje LED lampu, obratite se korisničkoj službi jer nju treba da zameni 
isključivo ovlašćeno osoblje.
Napomena: Brojevi i lokacija LED traka mogu da se promene u zavisnosti od različitih modela.

TRANSPORT I PROMENA POLOŽAJA DEO - 5.
• Originalno pakovanje i pena se mogu zadržati zbog ponovnog transporta (opciono).
• Treba da pričvrstite svoj frižider sa debelim pakovanjem, trakom ili snažnim kablovima i 

pratite uputstva za transport na pakovanju.
• Uklonite pokretne delove (police, dodatke, posude za 

povrće itd.) ili ih pričvrstite u frižideru zbog udaraca 
koristeći trake tokom premeštanja i transporta.

Frižider nosite u uspravnom položaju.

Promena položaja vrata
• Nije moguće promeniti smer otvaranja vrata frižidera ako su ručke na vratima postavljene 

na prednjoj površini vrata. 
• Moguće je promeniti smer otvaranja vrata na modelima bez drške.
• Ako se smer otvaranja vrata na vašem frižideru može promeniti, treba da kontaktirate 

najbliži ovlašćeni servis da biste promenili smer otvaranja vrata.
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PRE POZIVANJA SERVISA ZA PODRŠKU NAKON 
KUPOVINE DEO - 6.

Proverite upozorenja;
Vaš frižider vas upozorava kada su temperature za frižider i zamrzivač neodgovarajuće ili 
kada dođe do problema sa uređajem. Možete da vidite ova upozorenja na displeju indikatora.

TIP GREŠKE ZNAČENJE ZAŠTO ŠTA URADITI
E01

Upozorenje 
senzora Pozovite servis što je pre moguće.

E02
E03
E06
E07

E08
Upozorenje 
zbog niskog 

napona

Snaga električne 
energije uređaja je 
spala na vrednost 

ispod 170 V.

 -  To nije kvar uređaja, ova greška pomaže 
u sprečavanju oštećenja kompresora.
 -  Napon mora da se poveća i vrati na 
prethodne neophodne nivoe

Ako se ovo upozorenje ne otkloni, 
neophodno je obratiti se ovlašćenom 
tehničaru.

E09

Odeljak 
zamrzivača 
nije dovoljno 

hladan

Do toga najčešće 
dolazi nakon 

dugoročnog kvara 
strujnog napajanja.

1.  Podesite temperaturu zamrzivača 
na niže vrednosti ili podesite super 
zamrzavanje. Time bi trebalo da 
se ukloni kod greške nakon što se 
dostigne neophodna temperatura.  
Držite vrata zatvorena da poboljšate 
utrošak vremena za dostizanje ispravne 
temperature.

2.  Uklonite sve proizvode koji su se otopili/
odmrzli tokom ove greške. Mogu se 
upotrebiti tokom kratkog perioda.

3.  Nemojte da dodajete sveže proizvode u 
odeljak zamrzivača dok se ne dostigne 
pravilna temperatura i dok se ne ukloni 
greška.

Ako se ovo upozorenje ne otkloni, 
neophodno je obratiti se ovlašćenom 
tehničaru.
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TIP GREŠKE ZNAČENJE ZAŠTO ŠTA URADITI

E10

Odeljak 
zamrzivača 
nije dovoljno 

hladan

Do toga najčešće 
dolazi nakon:
 -  dugoročnog kvara 
strujnog napajanja;
 -  ostavljanja vruće 
hrane u frižideru.

1.  Podesite temperaturu frižidera na nižu 
vrednost ili podesite super hlađenje. 
Time bi trebalo da se ukloni kod greške 
nakon što se dostigne neophodna 
temperatura. Držite vrata zatvorena 
da poboljšate utrošak vremena za 
dostizanje ispravne temperature. 

2.  Ispraznite prednju zonu sa otvorima 
za kanale za vazduh i izbegavajte da 
stavljate hranu blizu senzora.

Ako se ovo upozorenje ne otkloni, 
neophodno je obratiti se ovlašćenom 
tehničaru.  

E11

Odeljak 
frižidera 

je previše 
hladan

Razno

1.  Proverite da li je režim super hlađenja 
aktiviran

2.  Smanjite temperaturu odeljka frižidera
3.  Proverite da li su ventili prohodni i bez 

začepljenja
Ako se ovo upozorenje ne otkloni, 
neophodno je obratiti se ovlašćenom 
tehničaru.

Ako vaš frižider nije uključen;
• Da li je nestalo struje?
• Da li je utikač pravilno priključen na utičnicu?
• Da li je pregoren osigurač utičnice na koju je priključen utikač ili glavni osigurač?
• Postoji li bilo kakav kvar na utičnici?  Da biste ovo proverili, priključite vaš frižider na 

utičnicu za koju ste sigurni da radi.
Ako vaš frižider ne hladi dovoljno;

• Da li je podešavanje temperature odgovarajuće?
• Da li se vrata frižidera često otvaraju i ostavljaju otvorena duže vreme?
• Da li se vrata frižidera pravilno zatvaraju?
• Da li ste stavili posudu ili hranu na frižider tako da je u kontaktu sa zadnjim zidom frižidera 

i sprečava cirkulaciju vazduha?
• Da li je vaš frižider prekomerno popunjen?
• Da li postoji odgovarajuća razdaljina između frižidera i zadnjeg i bočnih zidova?
• Da li je ambijentalna temperatura u opsegu vrednosti naznačenih u priručniku za 

korišćenje?
Ako je hrana u odeljku frižidera prekomerno ohlađena

• Da li je podešavanje temperature odgovarajuće?
• Da li je nedavno mnogo hrane stavljeno u odeljak za zamrzavanje? Ako jeste, vaš frižider 

može da prekomerno ohladi hranu u odeljku frižidera jer će raditi duže.
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Ako vaš frižider radi previše bučno;
U cilju održavanja nivoa hlađenja, kompresor se može aktivirati s vremena na vreme. Buka iz 
vašeg frižidera u to vreme je normalna i razlog je njegov rad. Kada se potrebni nivo hlađenja 
postigne, buka će se automatski smanjiti. Ako buka i dalje traje;

• Da li je vaš uređaj stabilan? Da li su nožice podešene?
• Da li ima nečega iza vašeg frižidera?
• Da li police ili sudovi na policama vibriraju? Promenite položaj polica i/ili sudova u tom 

slučaju.
• Da li predmeti na vašem frižideru vibriraju?

Normalna buka;
Zvuk pucketanja (pucketanje leda):

• Tokom automatskog odmrzavanja.
• Kada se uređaj hladi ili zagrejava (usled širenja materijala uređaja).
Kratko pucketanje:Čuje se kada termostat uključuje ili isključuje kompresor.
Buka kompresora (normalna buka motora): Buka znači da kompresor radi normalno. 
Kompresor može da izazove više buke tokom kraćeg perioda kada se aktivira. 
Buka slična mehurićima i prskanju: Ovu buku izaziva protok gasa za hlađenje u cevima 
sistema.
Buka slična toku vode: Normalna buka protoka vode do odeljka za isparavanje tokom 
odmrzavanja. Ova buka se može čuti tokom odmrzavanja.
Buka usled protoka vazduha (normalna buka ventilatora): Ova buka se može čuti 
u frižideru sa tehnologijom No-Frost tokom normalnog rada sistema usled cirkulacije 
vazduha.

Ako se vlažnost nagomila u frižideru;
• Da li je hrana zapakovana ispravno? Da li su posude bile suve pre ubacivanja u frižider?
• Da li se vrata frižidera otvaraju često? Vlažnost iz prostorije ulazi u frižider kada se 

vrata otvore. Nagomilavanje vlažnosti biće brže ako češće otvarate vrata, naročito ako 
je vlažnost u prostoriji visoka.

• Nagomilavanje kapljica vode na zadnjem zidu nakon automatskog odmrzavanja je 
normalno. (kod statičkih modela)

Ako se vrata ne otvaraju i zatvaraju pravilno;
• Da li pakovanja hrane sprečavaju zatvaranje vrata?
• Da li su odeljci u vratima, police i fioke postavljeni pravilno?
• Da li su zaptivači vrata polomljeni ili pokidani?
• Da li se vaš frižider nalazi na ravnoj površini?

Ako su ivice frižidera sa kojima vrata dolaze u kontakt topli;
Naročito leti (toplo vreme), površine spoja se mogu zagrejati usled rada kompresora i to je 
normalno.
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VAŽNE NAPOMENE:
• Funkcija zaštite kompresora će biti aktivirana nakon iznenadnog nestanka struje ili nakon 

isključivanja uređaja iz utičnice, zbog toga što gas u sistemu hlađenja još nije stabilizovan. 
Vaš frižider će početi nakon 5 minuta, ne trebate brinuti ni zbog čega.

• Ako nećete koristiti vaš frižider tokom dužeg vremena (npr. za vreme letnjih praznika) 
isključite ga. Očistite vaš frižider u skladu sa delom 4 i ostavite vrata otvorena da sprečite 
vlažnost i miris.

• Ako problem i dalje postoji nakon što ste sledili sva gore navedena uputstva, molimo 
posavetujte se sa najbližim ovlašćenim servisom.

• Uređaj koji ste kupili je dizajniran za kućnu upotrebu i može biti korišćen samo u kući i 
za navedene svrhe.  Nije prikladan za komercijalnu ili zajedničku upotrebu. Ako potrošač 
koristi uređaj na način koji nije u skladu sa ovim karakteristikama, naglašavamo da 
proizvođač i trgovac neće biti odgovorni za bilo kakav popravak i kvar u garantnom roku.

Saveti za uštedu energije
1.  Instalirajte uređaj u hladnoj, dobro provetrenoj prostoriji a li ne na direktnoj sunčevoj svetlosti 

ili u blizini izvora toplote (radijator, šporet itd.). U suprotnom, koristite ploču za izolaciju.
2.  Dozvolite hrani i piću da se ohladi van uređaja.
3.  Prilikom odmrzavanja zaleđene hrane, stavite je u odeljak frižidera. Niska temperatura 

zamrznute hrane će pomoći kod hlađenja odeljka frižidera dok se otapa. To će vam omogućiti 
da uštedite energiju. Ako se zamrznuta hrana izvadi, to dovodi do gubitka energije.

4.  Prekrijte pića ili druge tečnosti kada i stavljate u uređaj; u suprotnom, vlažnost se povećava 
u uređaju. Stoga radno vreme postaje duže. Takođe pokrivanje pića i drugih pića pomaže 
u otklanjanju neprijatnog mirisa i ukusa.

5.  Pokušajte da izbegavate da držite vrata otvorena duže vreme ili da otvarate vrata previše 
često jer topao vazduh će ući u odeljak i dovešće do toga da se kompresor uključuje 
bespotrebno često.

6.  Držite poklopce odeljaka sa različitom temperaturom zatvorene (odeljak za sveže voće i 
povrće, za brzo hlađenje itd) 

7.  Zaptivač na vratima mora da bude čist i gibak. U slučaju habanja, ako je vaša brtva odvojiva, 
zamenite je. Ako nije odvojiva, morate zameniti vrata.

8.  Eko režim rada / uobičajeno podešena funkcija koja održava svežu i zamrznutu hranu uz 
uštedu energije.

9.  Odeljak za svežu hranu (Frižider): Najefikasnija upotreba energije se obezbeđuje u 
konfiguraciji sa fiokama u donjem delu uređaja, i ravnomerno postavljenim policama, položaj 
korpi za vrata ne utiče na potrošnju energije.

10.  Odeljak za zamrznutu hranu (Zamrzivač): Unutrašnja konfiguracija uređaja je ta koja 
osigurava najefikasniju upotrebu energije. 

11.  Ne vadite akumulatore hladnoće iz korpe zamrzivača (ako ih ima).
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Ova prezentacija je samo za informaciju o delovima aparata. Delovi mogu da budu 
različiti zavisno od modela aparata.

DELOVI UREĐAJA I ODELJCI DEO - 7.

A) Odeljak frižidera
B) Odeljak zamrzivača

1) Ekran i kontrolna tabla
2) Polica za vino *
3) Police frižidera
4)  Odeljak za dodatno hlađenje 

(Rashladni odeljak) *
5) Poklopac odeljka za voće i povrće
6) Odeljak za sveže voće i povrće
7) Gornji korpa zamrzivača

8) Središnji Korpa zamrzivača
9) Donja korpa zamrzivača

10) Podesivi podupirači
11) Posuda za led
12) Staklene police zamrzivača *
13) Polica za flaše
14) Police na vratima
15) Držač za jaja

* Kod nekih modela

A 1

2

3

4
5

6

7

8

9

10 11

12

B

13

14

15
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TEHNIČKI PODACI
Tehničke informacije nalaze se na tipskoj pločici na unutrašnjoj strani uređaja i na energetskoj 
nalepnici.
QR kod na energetskoj nalepnici koji se isporučuje sa uređajem sadrži link do veb adrese sa 
informacijama o performansima uređaja u EU EPREL bazi podataka.
Sačuvajte energetsku nalepnicu za buduću potrebu zajedno sa uputstvom za upotrebu i svim 
ostalim dokumentima koji se isporučuju sa ovim uređajem.
Takođe je moguće iste informacije pronaći u EPREL-u koristeći linkhttps://eprel.ec.europa.eu 
i naziv modela i broj proizvoda koji se nalaze na tipskoj pločici uređaja.
Pogledajte link www.theenergylabel.eu za detaljne informacije o energetskoj nalepnici.

INFORMACIJE ZA INSTITUCIJE ZA TESTIRANJE
Instalacija i priprema uređaja za bilo kakvu proveru EcoDesign-a mora biti u skladu sa EN 
62552. Zahtevi za ventilaciju, dimenzije udubljenja i minimalni razmak zadnje strane su 
navedeni u ovom korisničkom priručniku u DEO 1. Za sve dodatne informacije, uključujući 
planove utovara, obratite se proizvođaču.

 DEO - 8.

 DEO - 9.
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SL POŽAR Opozorilo; Nevarnost požara / Vnetljivi materiali
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MISLIMO NA VAS
Hvala, ker ste kupili aparat Electrolux. Izbrali ste izdelek, ki s seboj prinaša desetletja 
profesionalnih izkušenj in inovacij. Genialen in eleganten, ki je bil zasnovan v mislih z vami. 
Torej, kadar koli ga uporabljate, lahko ste varni, če veste, da boste vsakič dosegli odlične 
rezultate.
Dobrodošli v Electroluxu.
Obiščite našo spletno stran, če:

želite dobiti nasvete za uporabo, brošure, odpravljanje težav, informacije o 
storitvah in popravilu:
www.electrolux.com/support
želite registrirati svoj izdelek za boljšo storitev:
www.registerelectrolux.com

Za nakup dodatne opreme, potrošnega materiala in originalne nadomestne 
dele za vašo napravo:
www.electrolux.com/shop

SKRB ZA STRANKE IN STORITVE
Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
Ko se obrnete na naš pooblaščeni servisni center, preverite, ali imate na voljo naslednje 
podatke: Model, PNC, Serijsko Številko.
Informacije najdete na tipski tablici.

Opozorilo / Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Informacije o okolju

Predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
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PRED UPORABO VAŠE NAPRAVE NODAĻA - 1.
Splošna opozorila

Ta aparat ni namenjen uporabi kot vgradni aparat.
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: 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.
OPOZORILO: Da bi se izognili nevarnosti zaradi nestabilne 

naprave, jo morate namestiti v skladu z navodili.

Če vaša naprava uporablja hladilno sredstvo R600a - te 
podatke si lahko preberete z etikete na hladilniku - 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 hladilnik vstran od odprtega ognja ali virov toplote 
ter za nekaj minut prezračite sobo, kjer se nahaja naprava.

• Med prevažanjem in namestitvijo hladilnika, nikar ne 
poškoduje hladilnih elementov hladilnika.

• 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 hladilnika je bil povezan poseben 
ozemljeni vtič. Ta vtič je treba uporabljati s posebej ozemljeno 
vtičnico 16 amper ali 10 amperov, odvisno od države, v kateri 
bo izdelek naprodaj. Če v vaši hiši ni takšne vtičnice, naj vam 
jo namesti usposobljeni električar.

• 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.

• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati 
proizvajalec, serviser ali podobna usposobljena oseba, da 
bi se izognili tveganjem.

• 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 
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ali po navodilih o uporabi naprave. Od bolj ranljivih oseb se 
ne pričakuje, da naprave uporabljajo varno, razen, če so z 
ustreznim spremstvom.

• 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 hladilniku, 
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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Servis
• Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščeni servisni 
center. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

• Upoštevajte, da lahko samopopravilo ali neprofesionalno 
popravilo povzroči varnostne posledice in lahko razveljavi 
garancijo.

• Naslednji nadomestni deli bodo na voljo 7 let po ukinitvi 
modela: termostati, temperaturni senzorji, tiskana vezja, 
svetlobni viri, ročaji vrat, tečaji vrat, pladnji in košare.

• Upoštevajte, da so nekateri od teh rezervnih delov na voljo 
samo profesionalnim serviserjem in da vsi nadomestni deli 
niso primerni za vse modele.

• Tesnila na vratih bodo na voljo 10 let po ukinitvi modela.
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Stari in nedelujoči hladilniki
• 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 sredstvo 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.
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.
• Ne uporabljajte vtičev, katerih kabel je poškodovan, strgan ali obrabljen.
• Ne vlecite, zvijajte in ne poškodujte kabla.

• Ne uporabljajte potovalnega adapterja.
• 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 hladilnika. Steklenice in pločevinke lahko 
eksplodirajo.

• Zaradi vaše varnost, prosimo, da ne postavljajte nobenih eksplozivnih in 
vnetljivih snovi v hladilnik. Pijače z visoko vsebnostjo alkohola postavite 
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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 hladilnika s čipko. To bo negativno vplivalo na 
delovanje hladilnika.

• Zavarujte dodatke v hladilniku, da bi preprečili njihovo poškodbo, medtem ko ga 
premikate.

Namestitev in delovanje vašega hladilnika
Pred začetkom uporabe vašega hladilnika, 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 hladilnik 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 hladilnik se ne sme uporabljati na prostem in ne sme stati na dežju.
• Če je vaš hladilnik v bližini zamrzovalnika, morate pustiti prostor vsaj 2 cm 

med njima, da bi preprečili kondenzacijo na zunanjih površinah.
• Ne postavljajte težkih predmetov na vaš hladilnik in postavite hladilnik 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 (ali v nasprotni smeri). Ta proces opravite, preden položite živilo v 
hladilnik.

• Pred uporabo hladilnika, 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.

• Hladilnik mora biti postavljen ob steno z razdajo največ 75 mm.
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Notranja razsvetljava
 OPOZORILO! 
Nevarnost električnega udara.

• Glede svetilke znotraj tega izdelka in rezervnih delov svetilk, ki se prodajajo posebej: Te 
svetilke so namenjene tako, da prenesejo ekstremne fizične razmere v gospodinjskih 
aparatih, kot so temperatura, vibracije, vlažnost, ali pa so namenjene signalizirati podatke 
o obratovalnem stanju naprave. Niso namenjeni za uporabo v drugih aplikacijah in niso 
primerni za osvetlitev gospodinjskih sob.

Pred uporabo vašega hladilnika
• Med prvim delovanjem ali za zagotovitev učinkovitega delovanja naprave 

po premeščanju, dovolite vašemu hladilniku, da ostane nedejaven za 3 
ure (v navpičnem položaju), nato vstavite vtikač v vtičnico. V nasprotnem 
primeru lahko poškodujete kompresor.

• Prvič, ko deluje vaš hladilnik, lahko vonjate smrad. Ta vonj mora izginiti, ko začne vaš 
hladilnik hlajenje.
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Dimenzije

Skupne dimenzije 1

H1 mm 1860
W1 mm 595
D1 mm 660

1  višino, širino in globino aparata brez 
ročaja

Prostor, potreben pri uporabi 2

H2 mm 2010
W2 mm 695
D2 mm 698

2  višina, širina in globina naprave, vključno 
z ročajem, in prostor, potreben za prosto 
kroženje hladilnega zraka

Skupni prostor, potreben pri 
uporabi 3

W3 mm 873
D3 mm 1197

3  višina, širina in globina naprave, vključno 
z ročajem, plus prostor, potreben za 
prosto kroženje hladilnega zraka, plus 
prostor, potreben za odpiranje vrat do 
najmanjšega kota, ki omogoča odstranitev 
vse notranje opreme

H
1

H
2

W2

D
2

W1

D
1

D
3

90o
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UPORABA HLADILNIKA Z ZAMRZOVALNIKOM NODAĻA - 2.
Informacije o novi generaciji tehnologije hlajenja
Hladilniki z zamrzovalnikom z novo generacijo tehnologije hlajenja delujejo 
na drugačen način kot statični hladilniki z zamrzovalnikom. Pri običajnih 
hladilnikih z zamrzovalnikom vlažen zrak, ki vstopi v zamrzovalnik in voda, 
ki izhlapeva iz hrane, zamrzne v zamrzovalniku. Če želite zamrznjeno 
vodo odtaliti, morate odklopiti zamrzovalnik. Da hrana ostane hladna med 
odmrzovanjem, morate hrano shraniti drugje in počistiti preostali led in 
nabrano zamrznjeno vodo.
Pri novi generaciji hladilnikov z zamrzovalnikom je stanje povsem 
drugačno. S pomočjo ventilatorja se hladen in suh zrak prepihava skozi 
zamrzovalnik. Zaradi načina enostavnega ventiliranja hladnega zraka po 
predelu – tudi med policami– je hrana enotno in ustrezno zamrznjena. 
Do neželenega zamrzovanja tako ne bo več prihajalo.
Konfiguracija predela hladilnika bo praktično enaka kot v predelu 
zamrzovalnika. Zrak, ki izhaja iz ventilatorja na vrhu hladilnika, se ohlaja 
med prehajanjem skozi odprtino za zračnim kanalom. Istočasno se zrak 
izpihava skozi odprtine na zračnem kanalu, kar uspešno zaključi postopek 
hlajenja v predelu hladilnika. Odprtine na zračnem kanalu so zasnovane 
za enakomerno razporeditev po celotnem predelu.
Ker skozi zamrzovalnik in hladilnik zrak ne poteka, se vonjave ne bodo 
mešale. 
Posledično je vaš hladilnik z zamrzovalnikom z novo generacijo tehnologije hlajenja enostaven 
za uporabo z veliko količino in estetskostjo.
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Zaslon in nadzorna plošča
Uporaba nadzorne plošče

1.  Omogoča nastavitev zamrzovalnika.
2.  Omogoča nastavitev hladilnika.
3.  Zaslon nastavljene vrednosti zamrzovalnika
4. Zaslon nastavljene vrednosti hladilnika.
5. Simbol varčnega načina.
6. Način super zamrzovanja.
7. Simbol alarma.

Delovanje vašega hladilnika z zamrzovalnikom
Ko ste priključili izdelka, vse simbole bodo prikazani za 2 sekundi in prvotne vrednosti bode 
prikazane kot -18 °C za indikator nastavitve zamrzovalnika in +4 °C za indikator nastavitve 
hladilnika.
Nastavitve temperature zamrzovalnika

• Prvotna temperaturna vrednost za indikator nastavitve zamrzovalnika je -18 °C. 
• Enkrat pritisnite gumb za nastavitev zamrzovalnika.

Ko prvič pritisnete ta gumb, na zaslonu utripa zadnja nastavljena vrednost.
• Kadarkoli pritisnete ta gumb, se temperatura zniža.
• Če boste gumb pritiskali še naprej, se bo nastavitev ponovno začela od -16 °C.

OPOMBA: Varčni način se samodejno vklopi, ko je temperatura v predelu 
zamrzovalnika nastavljena na -18 °C.
Nastavitve temperature hladilnika

• Prvotna temperaturna vrednost za indikator nastavitve hladilnika je +4 °C. 
• Enkrat pritisnite gumb za hladilnika.
• Kadarkoli pritisnete ta gumb, se temperatura zniža.
• Če boste gumb pritiskali še naprej, se bo nastavitev ponovno začela od +8 °C.

Način super zamrzovanja
Namen

• Zamrzovanje velike količine hrane, ki je prevelika za polico za hitro zamrzovanje. 
• Zamrzovanje pripravljene hrane. 
• Hitro zamrzovanje sveže hrane, da ohranite svežino.

Kako ga uporabljati 
Če želite vklopiti način za hitro zamrzovanje, pritisnite in držite gumb za nastavitev 
temperature zamrzovalnika za 3 sekunde. Ko je nastavljen način super zamrzovanje, 
simbol način super zamrzovanja na indikatorju zasveti, boste zaslišali pisk, ki potrjuje 
vklop tega načina.
Med načinu super zamrzovanja

• Temperatura hladilnika lahko prilagodite. V tem primeru se način super zamrzovanja 
nadaljuje.

• Varčnega načina ni mogoče izbrati.
• Način super zamrzovanja lahko prekličete z istim postopkom izbiranja.

1 2

3 5 6 7 4
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Priporočene temperature za predel hladilnika i zamrzovalnika.

Predel zamrzovalnika Predel 
hladilnika Oznake

-18 oC 4 oC Za običajno uporabi in najboljše delovanje.

-20 oC, -22 oC ali -24 oC 4 oC Priporočeno, ko temperatura okolja preseže 
30°C.

Način Super Freeze 4 oC Uporabite, ko želite zamrzniti hrano v kratkem 
času.

-18 oC, -20 oC, -22 oC ali 
-24 oC 2 oC

Te nastavitve temperature je treba uporabljati pri 
visoki temperaturi okolja ali če mislite, da predel 
hladilnika ni dovolj hladen zaradi pogostega 
odpiranja vrat.

Pripombe:
• 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, vklopite način 

super zamrzovanja 3 ure, preden v zamrzovalnik položite sveža živila.
Način super zamrzovanja se samodejno prekliče po 24 urah, odvisno od temperature 
okolja ali ko senzor zamrzovalnika doseže dovolj nizko temperaturo.

Alarm odprtih vrat
Če so vrata hladilnika odprta več kot 2 minuti, bo naprava zapiskala.
Opozorila o nastavitvah temperature

• Zaradi njegove učinkovitosti hladilnika ni priporočeno uporabljati v okoljih, ki so hladnejša 
od 10 °C.

• Temperaturo je treba prilagoditi glede na pogostost odpiranja vrat in količino hrane, ki 
jo hranite v hladilniku.

• Ne preidite na drugo nastavitev, dokler ne zaključite ene nastavitve.
• Vaš hladilnik 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 hladilnika 
prepogosto in vanj ne polagajte preveč hrane.

• Funkcija 5-minutne zakasnitve se uporablja za preprečevanje okvare kompresorja 
hladilnika, ko ga izključite in nato ponovno vključite ali pa ko pride do izpada elektrike. 
Vaš hladilnik bo začel normalno delovati po 5 minutah.

• Vaš hladilnik 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 hlajenja vašega hladilnika ni priporočeno uporabljati zunaj navedenih 
temperaturnih omejitev.

• Ta naprava je zasnovana za uporabo v okoljski temperaturi med 10 °C - 43 °C.

Klimatski razred Pomen Temperatura okolja

T Tropska Hladilni aparat je namenjen za uporabo pri zunanjih 
temperaturah od 16 ° C do 43 ° C.

ST Subtropska 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.
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Klimatski razred Pomen Temperatura okolja

SN Razširjeno zmerno Hladilni aparat je namenjen za uporabo pri zunanjih 
temperaturah od 10 ° C do 32 ° C.

Pomembna navodila za namestitev
Ta naprava je zasnovana za delovanje v težkih podnebnih pogojih (do 43 °C oz. 110 °F), 
poganja pa jo tehnologija »Freezer Shield«, ki zagotavlja, da se zamrznjena živila v 
zamrzovalniku ne odtalijo, tudi če temperatura okolja pade do -15 °C. Napravo lahko torej 
namestite v neogrevan prostor brez skrbi, da bi se zamrznjena živila v zamrzovalniku pokvarila. 
Ko se temperatura okolja povrne na normalno raven, lahko napravo uporabljate kot običajno.

Pripomočki
Pladenj za led

• Napolnite pladenj za led z vodo in ga položite v predel zamrzovalnika.
• Ko se voda spremeni v led, lahko zavrtite pladenj, kot je prikazano spodaj, da dobite 

ledene kocke.

Predal zamrzovalnika
Predal zamrzovalnika je namenjen hrani, do katere 
lahko hitro dostopate.
Odstranjevanje predala zamrzovalnika

• Izvlecite ga. kolikor je mogoče
• Sprednji del predala potegnite navzgor in 

navzven.
Naredite enako v obratni smeri za ponastavljanje 
drsnega predela.
Opomba: Pri premikanju predala ga vedno 
držite za ročaj.

Posode zamrzovalnika

Predalček z dodatnim hlajenjem
Idealno za ohranitev okusa in teksture svežih 
rezin in sira. Izvlečni predal zagotavlja okolje 
z nižjo temperaturo v primerjavi s preostalim 
hladilnikom, zahvaljujoč aktivnemu kroženju 
hladnega zraka.
Odstranjevanje police hladilnika

• Polico odstranite tako, da jo povlečete proti 
sebi na vodilih.

• Polico potegnite navzgor s tračnice, da jo 
odstranite.

Predel hladilnika

(pri nekaterih modelih)
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Krmilnik vlažnosti
Krmilnik vlažnosti v zaprtem položaju omogoča daljše 
hranjenje svežega sadja in zelenjave.
Če je predal popolnoma poln, odprite skalo svežine pred 
njim. Na ta način bo kontroliran zrak v predalu svežine in 
raven vlage, zato bo izboljšana zmogljivost.
Če na steklenih policah vidite znake kondenza, morate 
krmilnik vlažnosti premakniti v bolj odprt položaj.

Krmilnik vlažnosti(pri nekaterih modelih)

Ta predstavitev delov naprave je le informativne narave. Deli se lahko razlikujejo 
glede na model vaše naprave.
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RAZPOREJANJE HRANE V NAPRAVI NODAĻA - 3.
Predel hladilnika

• Pri normalnih pogojih delovanja je dovolj nastavitev temperature predela hladilnika na 
4 °C / 6 °C.

• Če želite zmanjšati vlažnost in posledično nabiranje ledu, v hladilnik nikoli ne postavljajte 
tekočih v nezaprtih posodah. Zmrzal se pogosto nabira na najhladnejših delih izparilnika 
in bo s časoma zahtevala pogostejše odtajanje.

• V hladilnik nikoli ne postavljajte tople hrane. Topla hrana se mora najprej ohladiti na 
sobno temperaturo, prav tako pa jo je treba urediti tako, da zagotovite zadostno kroženje 
zraka v predelu hladilnika.

• Nič se ne sme dotikati zadnje strani hladilnika, saj lahko povzroči nabiranje zmrzali, 
kamor se paketi potem prilepijo. Ne odpirajte hladilnika prepogosto.

• Uredite meso in očiščene ribe (zavite v pakete ali kose plastike), ki jih boste uporabili 
v 1-2 dneh, v spodnji del predela hladilnika (nad osveževalcem), saj je to najhladnejši 
predel in bo zagotovil najboljše pogoje shranjevanja.

• Sadje in zelenjavo lahko postavite v osvežilnik brez embalaže.
Nekatera priporočila za razporejanje in shranjevanje hrane v predel hlajenja so navedena 
spodaj.

Hrana Najdaljši dovoljeni čas 
hranjenja

Kam postaviti v
predel hladilnika

Zelenjava in sadje 1 teden Košara za zelenjavo 

Meso in ribe 2 - 3 dni Zavito v plastično folijo ali vrečke ali v 
posodi za meso (na stekleni polici)

Sveži sir 3 - 4 dni Na posebno polico na vratih

Maslo in margarina 1 teden Na posebno polico na vratih

Ustekleničeni izdelki,
mleko in jogurt

Do izteka roka, ki ga 
priporoča proizvajalec Na posebno polico na vratih

Jajca 1 mesec V predal za jajca

Kuhana hrana 2 dni Vse police

OPOMBA: Krompir, čebulo in česen raje ne hranite v hladilniku.

Predel zamrzovalnika
• Pri normalnih pogojih delovanja je dovolj nastavitev temperature predela zamrzovalnika 

na -16 °C / -18 °C.
• Uporabite zamrzovalnik za shranjevanje zamrznjene hrane za daljši čas in za izdelovanje 

ledenih kock.
• Ne postavljajte sveže hrane na stran zamrznjene, saj jo lahko odtajate.
• Za največjo zmogljivost predela zamrzovalnika uporabite steklene police za zgornji in 

srednji predel. Za spodnji predel uporabite spodnjo košaro.
• Pri zamrzovanju sveže hrane (npr. mesa, rib in mletega mesa), razdelite v porcije.
• Ko ste enoto odtalili, zamenjajte hrano v zamrzovalniku in jo porabite v čim krajšem času. 
• V zamrzovalnik nikoli ne vstavljajte tople hrane.
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• Vedno pozorno sledite navodilom na embalaži zamrznjene hrane, če pa ta niso na voljo, 
jih ne hranite dlje kot 3 mesece od datuma nakupa.

• Ko kupujete zamrznjeno hrane, se prepričajte, da je bila zamrznjena pri ustreznih 
temperaturah, in da je embalaža nepoškodovana.

• Pri shranjevanju zamrznjene hrane je treba upoštevati pogoje za shranjevanje na 
embalaži. Če ni nobene razlage, je treba živila zaužiti v čim krajšem času.

• Ponovno zamrzovanje že odtaljene hrane ni priporočeno. To je lahko nevarno za vaše 
zdravje, saj lahko povzroči težave, kot je zastrupitev s hrano.

• Ne postavljajte živil, ki jih želite na novo zamrzniti, zraven že zamrznjenih živil. 
• Živila, ki jih želite zamrzniti (meso, mleto meso, ribe itd.), razdelite v porcije, da se lahko 

zaužijejo naenkrat.
• Zamrznjeno hrano je treba prenašati v ustreznih posodah, da se kakovost hrane ohrani. 

Čimprej jo spravite v zamrzovalnik.
• V predel globokega zamrzovalnika ne postavljajte vročih obrokov, dokler se ne ohladijo. 

S tem se lahko predhodno zamrznjena živila v predelu zamrzovalnika pokvarijo. 
• Če embalaža zamrznjene hrane izgleda vlažna ali je napihnjena, je bila prej hranjena 

pri neustreznih temperaturah in vsebina verjetno ni več uporabna.
• Življenjska doba zamrznjene hrane je odvisna od temperature prostora, nastavitve 

termostata, pogostnosti odpiranja vrat, vrste hrane in časa, potrebnega za prenos 
hrane iz trgovine domov. Vedno sledite navodilom, natisnjenim na embalaži, in nikoli 
ne presegajte najdaljšega časa hranjenja.

Če; se odločite, da odprete vrata zamrzovalnika ponovno takoj po zapiranju, jih bo mogoče 
težko ponovno odpreti. To je normalno in ko zamrzovalnik doseže optimalno temperaturo, se 
bodo vrata znova lahko odprla.
Pomembno obvestilo:

• Ko zamrznjeno hrano odtajate, jo skuhajte kot svežo hrano. Če je ne skuhate po 
odtajevanju, jih NIKOLI ne smete ponovno zamrzovati.

• Okus nekaterih začimb v kuhanih jedeh (janež, bazilika, vodna kreša, kis, mešanica 
začimb, ingver, česen, čebula, gorčica, timijan, majaron, črni poper ipd.) se spremeni in 
se močno navzamejo okusa, če so shranjene dlje časa. Zato dodajte le manjše količine 
začimb, če želite hrano zamrzniti, ali pa jih dodajte po tem, ko je hrana odtaljena.

• Obdobje shranjevanja je odvisno od uporabljenega olja. Primerna olja so margarina, 
telečja mast, olivno olje in maslo, neprimerna pa arašidovo olje in prašičja mast.

• Hrano v tekoči obliki morate zamrzniti v plastičnih posodicah, drugo hrano pa v plastični 
foliji ali vrečkah.

Nekatera priporočila za razporejanje in shranjevanje hrane v predel zamrzovanja so navedena 
spodaj.

Meso in ribe Priprava Najdaljši dovoljeni čas 
hranjenja (mesec)

Zrezek Zaviti v folijo 6 - 8

Meso jagnjetine Zaviti v folijo 6 - 8

Telečja pečenka Zaviti v folijo 6 - 8

Kocke teletine V majhnih količinah 6 - 8
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Meso in ribe Priprava Najdaljši dovoljeni čas 
hranjenja (mesec)

Kocke jagnjetine V koščkih 4 - 8

Mleto meso V embalažah brez uporabe začimb 1 - 3

Drobovina (koščki) V koščkih 1 - 3

Bolonjska omaka/
salama Treba zapakirati, tudi če ima membrano  

Piščanec in puran Zaviti v folijo 4 - 6

Goska in raca Zaviti v folijo 4 - 6

Srnjad, zajec, 
merjasec V 2,5 kg porcijah in kot fileji 6 - 8

Sladkovodne ribe 
(postrv, krap, ščuka, 
pravi som)

Ko odstranite drobovino in luske, ribo umite in 
posušite; če potrebno, odrežite rep in glavo.

2

Pusta riba, morski 
brancin, robec, 
morski list

4

Mastne ribe (tuna, 
skuša, modra riba, 
sardoni)

2 - 4

Školjke Očiščeno in v vrečkah 4 - 6

Kaviar V lastni embalaži, znotraj aluminijaste ali 
plastične posode 2 - 3

Polž V slani vodi, znotraj aluminijaste ali plastične 
posode 3

Opomba: Zamrznjeno meso je treba po odtajanju skuhati kot sveže meso. Če ni skuhano, po 
tem ko ste ga odmrznili, nikoli ne sme biti ponovno zamrznjeno.

Zelenjava in sadje Priprava Najdaljši dovoljeni čas 
hranjenja (meseci)

Mladi fižol in fižol Operemo in narežemo na majhne koščke in 
zavremo v vodi 10 - 13

Fižol Oluščimo in operemo ter zavremo v vodi 12

Zelje Očistimo in zavremo v vodi 6 - 8

Korenček Operemo in narežemo na rezine ter zavremo 
v vodi 12

Poper Odstranite stebla, razdelite ga na dvoje in 
ločite semena ter zavrite v vodi 8 - 10

Špinača Operemo in zavremo v vodi 6 - 9

Cvetača 
Odstranite liste, prerežite sredico na koščke in 
jih nekaj časa pustite v vodi, kateri ste dodali 
malo limoninega soka 

10 - 12

Jajčevec Narezan na 2 cm kose, potem ko smo ga 
sprali 10 - 12
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Zelenjava in sadje Priprava Najdaljši dovoljeni čas 
hranjenja (meseci)

Koruza Operemo in pakiramo s steblom ali kot sladko 
koruzo 12

Jabolka in hruška Olupimo in narežemo 8 - 10

Marelice in breskve Razdelimo na dvoje in odstranimo koščico 4 - 6

Jagode in robide Operemo in oluščimo 8 - 12

Kuhano sadje V posodo dodamo 10 % sladkorja 12

Slive, češnje, višnje Operemo in odstranimo peclje 8 - 12

Mlečni izdelki Priprava

Najdaljši 
dovoljeni čas 

hranjenja 
(meseci)

Pogoji hranjenja

Pakirano 
(homogenizirano) 
mleko

V lastni embalaži 2 - 3 Čisto mleko - v lastni 
embalaži

Sir- razen belega sira V rezinah 6 - 8

Originalno embalažo 
lahko uporabimo 
za kratko obdobje 
shranjevanja. Živila zavijte 
v folijo za daljše obdobje 
shranjevanja.

Maslo, margarina V lastni embalaži 6

Najdaljši dovoljeni 
čas hranjenja 

(meseci)

Čas odmrzovanja pri 
sobni temperaturi (ure)

Čas odmrzovanja v pečici 
(min.)

Kruh 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225 °C)

Keksi 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)

Fino pecivo 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)

Pita 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200 °C)

Listnato testo 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)

Pica 2 - 3 2 - 4 15-20 (200 °C)
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PREVAŽANJE IN PREMIKANJE NODAĻA - 4.

Odklopite hladilnik iz napajanja pred samim čiščenjem.

Ne čistite naprave z vlivanjem vode.

Za čiščenje nikoli ne uporabljajte vnetljivih, eksplozivnih ali korozivnih snovi, 
kot so razredčilo, plin, kislina.

• Notranje in zunanje strani vaše naprave lahko obrišete z mehko krpo ali 
gobico in toplo milnico. 

•  Posamezno odstranite dele in jih očistite z milnico. Ne perite v 
pomivalnem stroju.

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

Prepričajte se, da je vaš hladilnik med čiščenjem 
izključen iz napajanja.

Odtaljevanje
Vaš hladilnik se popolnoma samodejno odtaja. Voda, ki se tvori kot 
posledica odtajanja, gre skozi izliv za zbiranje vode, steče v hlapilno 
posodo za vašim hladilnikom in samodejno izhlapi.

• Pred čiščenjem hlapilne posode se prepričajte, da se izključili vtič 
vašega hladilnika.

• Odvijte vijake, kot je prikazano in tako odstranite hlapilno posodo z njenega mesta. 
Očistite jo z milnico ob določenih časovnih intervalih. S tem boste preprečili nabiranje 
neprijetnih vonjav. 

Izparjevalni 
pladenj

Zamenjava osvetlitve LED
Če ima vaš hladilnik z zamrzovalnikom osvetlitev LED, stopite v stik s, saj jo lahko zamenja 
le pooblaščeno osebje.
Opomba: Število in položaj LED-trakov je odvisno od modela.
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PREVAŽANJE IN PREMIKANJE NODAĻA - 5.
• 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 hladilniku pred 
udarci z uporabo trakov pri ponovnem premikanju 
in prevozu.

Vaš hladilnik nosite v pokončnem položaju.

Premestitev vrat
• Smer odpiranja vrat vašega hladilnika ni mogoče spreminjati, če so ročaji vrat na vašem 

hladilniku nameščeni na sprednji površini vrat. 
• Smer odpiranja vrat je mogoče spremeniti pri modelih brez ročajev.
• Če se smer odpiranja vrat vašega hladilnika lahko spremeni, kontaktirajte najbližji servis, 

da vam spremeni smer odpiranja vrat.

PRED KLICANJEM POPRODAJNEGA 
SERVISERJA NODAĻA - 6.

Preverite opozorila;
Vaš hladilnik vas opozori, če so temperature hladilnika in zamrzovalnika neprimerne ali če 
pride do težav v napravi. Ta opozorila si lahko ogledate na zaslonu prikazovalnika.

VRSTA 
NAPAKE POMEN ZAKAJ? KAJ STORITI?

E01

Opozorilo 
senzorja

V najkrajšem možnem času za pomoč 
pokličite serviserja.

E02
E03
E06
E07

E08 Opozorilo glede 
nizke napetosti

Napajanje naprave 
je padlo pod 170 V.

 -  Naprava ni okvarjena. Napaka pomaga 
preprečiti poškodbe kompresorja.
 -  Napetost je treba dvigniti nazaj na 
zahtevane ravni.

Če opozorilo ne izgine, se obrnite na 
pooblaščenega serviserja.
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VRSTA 
NAPAKE POMEN ZAKAJ? KAJ STORITI?

E09
Predel 

zamrzovalnika ni 
dovolj hladen.

To se rado zgodi 
po dolgotrajnem 

izpadu napajanja.

1.  Temperaturo zamrzovalnika nastavite 
na nižjo vrednost ali nastavite 
superzamrzovanje. Ko je dosežena 
zahtevana temperatura, bi morala 
koda napake izginiti. Vrata naj bodo 
zaprta, da se čas, ki je potreben za 
dosego ustrezne temperature, skrajša.

2.  Odstranite vse izdelke, ki so se med to 
napako odtalili. Kmalu jih porabite.

3.  Dokler ni dosežena ustrezna 
temperatura in napaka ni odpravljena, 
v zamrzovalnik ne dajajte svežih 
izdelkov.

Če opozorilo ne izgine, se obrnite na 
pooblaščenega serviserja.

E10 Predel hladilnika 
ni dovolj hladen.

To se rado zgodi 
v naslednjih 
primerih:
 -  po dolgotrajnem 
izpadu napajanja;
 -  kadar v hladilnik 
postavite vročo 
hrano.

1.  Temperaturo hladilnika nastavite 
na nižjo vrednost ali nastavite 
superhlajenje. Ko je dosežena 
zahtevana temperatura, bi morala 
koda napake izginiti. Vrata naj bodo 
zaprta, da se čas, ki je potreben za 
dosego ustrezne temperature, skrajša. 

2.  Izpraznite območje v sprednjem 
predelu odprtin zračnega kanala in 
hrane ne polagajte v bližino senzorja.

Če opozorilo ne izgine, se obrnite na 
pooblaščenega serviserja.  

E11 Predel hladilnika 
je prehladen. Različno

1.  Preverite, ali je način superhlajenja 
vklopljen.

2.  Znižajte temperaturo predela 
hladilnika.

3.  Preverite, ali prezračevalne odprtine 
niso zamašene.

Če opozorilo ne izgine, se obrnite na 
pooblaščenega serviserja.

Če vaš hladilnik ne deluje pravilno, gre lahko le za manjšo težavo. Zato preden pokličete 
strokovnjaka, najprej preverite spodaj navedene možnosti. S tem boste prihranili tudi čas in 
denar.
Če vaš hladilnik ne deluje;

• Je prišlo do izpada elektrike?
• Je vtič pravilno vključen v vtičnico?
• Je pregoreta varovalka za vtičnico, na katero je priključen vtič ali pa glavna varovalka?
• Ali obstaja kakšna napaka v vtičnici?  Če želite preveriti, vključite hladilnik v vtičnico, za 

katero ste prepričani, da deluje.
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Če vaš hladilnik ne hladi dovolj;
• Je temperaturna nastavitev ustrezna?
• Se vrata vašega hladilnika pogosto odpirajo ali so odprta dlje časa?
• Ali so vrata hladilnika ustrezno zaprta?
• Ali ste dali hrano v hladilnik, tako da se dotika zadnje stene hladilnika in preprečuje 

pretok zraka?
• Ali je vaš hladilnik pretirano napolnjen?
• Je zadostna razdalje med vašim hladilnikom in zadnjo ter stransko steno?
• Je temperatura prostora med vrednostmi, določenimi v navodilih za uporabo?

Če se hrana v vašem hladilniku pretirano ohlaja
• Je temperaturna nastavitev ustrezna?
• Ali ste nedavno dodali veliko hrane v predel zamrzovalnika? Če ste, lahko hladilnik 

pretirano hladi hrano znotraj predela hladilnika, saj bo deloval dlje časa, da ohladi to 
hrano.

Če vaš hladilnik glasno deluje;
Za ohranjanje nastavljene stopnje hlajenja se lahko od časa do časa vklopi kompresor. To je 
normalen hrup in pomeni, da kompresor deluje normalno. Ko se doseže zahtevana stopnja 
hlajenja, se hrup samodejno zmanjša. Če hrup ne izgine;

• Je vaša naprava stabilna? So nogice prilagojene?
• Ali je kaj za hladilnikom?
• Ali police ali posoda na policah vibrira? V tem primeru premestite police in/ali posode.
• Ali predmeti, ki so postavljeni na vaš hladilnik, vibrirajo?

Običajni zvoki;
Zvok prasketanja (pokanje ledu):

• To se sliši med postopkom samodejnega odtajanja.
• Ko se naprava ohladi ali segreje (zaradi širitve v materialu naprave).
Kratek hrup pokanja: To se sliši, ko termostat vklopi/izklopi kompresor.
Hrup kompresorja (normalen hrup motorja): To je normalen hrup motorja. Ta hrup 
pomeni, da kompresor deluje normalno. Ker se kompresor zaganja, lahko za kratek čas 
deluje malo bolj hrupno. 
Zvok žuborenja in brbotanja: Ta hrup nastaja, ko hladilna tekočina teče skozi cevi 
sistema.
Zvok pretakanja vode: To je normalni zvok vode, ki teče v izparilno posodo med 
postopkom odtajanja. Ta zvok lahko slišite med postopkom odtajanja.
Zvok pihanja zraka (normalen zvok ventilatorja): Ta zvok je lahko slišite zaradi kroženje 
zraka v hladilnikih s funkcijo No-Frost, kadar sistem deluje normalno.

Če se v hladilniku nabira vlaga;
• Je bila hrana ustrezno pakirana? Ste skodelice dobro osušili, preden ste jih dali v hladilnik?
• So vrata hladilnika pogosto odprta? Ko se odprejo vrata, vlažnost v zraku prostora vstopi 

v hladilnik. Še posebej, če je stopnja vlažnosti v prostoru previsoka, se pri pogostejšem 
odpiranju vrat hitreje nabira vlaga.
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• Nabiranje vodnih kapljic na zadnji steni po postopku samodejnega odtajanja je normalno 
(pri statičnih modelih).

Če se vrata ne dajo pravilno odpreti in zapreti;
• Ali paketi hrane preprečujejo vratom zapiranje?
• So bili predeli na vratih, police in predali pravilno nameščeni?
• So tesnila vrat okvarjena ali raztrgana?
• Ali vaš hladilnik stoji na ravni podlagi?

Če so robovi ohišja hladilnika, na katerem tesnijo vrata, vroči;
Še posebej v poletnih mesecih (v vročem vremenu), lahko pride do segrevanja na površinah 
v stik s tesnilom hladilnika, ko kompresor deluje in to je povsem normalno.
POMEMBNE OPOMBE:

• Funkcija zaščite kompresorja bo aktivirana ob nenadnem izklopu napajanja ali izklopu 
naprave, saj plin v hladilnem sistemu še ni stabiliziran. Nič ne skrbite, saj bo vaš hladilnik 
začel delovati po 5 minutah.

• Če dlje časa ne boste uporabljali vašega hladilnika (npr. poletne počitnice), ga izklopite 
iz napajanja. Očistite hladilnik v skladu s 4. delom in pustite vrata odprta, da preprečite 
nabiranje vlage in neprijetnega vonja.

• Če težava še ni odpravljena, potem ko ste sledili vsem zgornjim navodilom, se obrnite 
na najbližji pooblaščeni servis.

• Naprava, ki ste jo kupili, je namenjena samo za domačo uporabo in za navedene namene.  
Ni primerna za poslovno ali skupno uporabo. Če potrošnik uporablja napravo na način, 
ki ni v skladu s to funkcijo, poudarjamo, da proizvajalec in trgovec nista odgovorna za 
popravila in okvare v garancijskem roku.
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Namigi 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.  Ko odtajate zamrznjeno hrano, jo postavite v predal hladilnika. Nizke temperature 

zamrznjenih živil bodo pomagale hladiti predel v hladilniku, ko se bodo odtajale. S tem 
zmanjšate energetske zahteve.

4.  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.

5.  Ko vnašate hrano in pijačo, odprite vrata za najkrajši možni čas. 
6.  Vse pokrove za različne temperaturne predele naprave imejte zaprta (osveževalnik, hladilni 

predel itd.). 
7.  Tesnilo vrat mora biti čisto in prožnost. Če je tesnilo snemljivo, ga v primeru obrabe zame-

njajte. Če tesnilo ni snemljivo, morate zamenjati vrata.
8.  Eko način / privzeta nastavitev ohranja svežo in zamrznjeno hrano, hkrati pa varčuje z 

energijo.
9.  Predal za svežo hrano (Hladilnik): Najučinkovitejša poraba energije je zagotovljena v 

konfiguraciji s predali v spodnjem delu naprave, police, ki so enakomerno razporejene, pa 
položaj vrat zabojnikov ne vpliva na porabo energije.

10.  Zamrznjen predal (zamrzovalnik): Notranja konfiguracija naprave je tista, ki zagotavlja 
najučinkovitejšo rabo energije. 

11.  Ne odstranjujte hladilnih akumulatorjev iz zamrzovalne košarice (če obstajajo).
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Ta predstavitev delov naprave je le informativne narave. Deli se lahko razlikujejo glede 
na model vaše naprave.

VAŠ HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM NODAĻA - 7.

A) Predel hladilnika
B) Predal zamrzovalnika

1) Zaslon in nadzorna plošča
2) Stojalo za vino *
3) Polica hladilnika
4)  Predalček z dodatnim hlajenjem  

(Predel hladilnika) *
5) Pokrov predala svežine
6) Predal svežine
7) Zgornji predal zamrzovalnika

8) Srednja košara zamrzovalnika
9) Spodnja košara zamrzovalnika

10) Noge za izravnavanje
11) Pladenj za led
12) Steklena polica zamrzovalnika *
13) Polica za steklenice
14) Polica za maslo in sir
15) Predal za jajca

* pri nekaterih modelih

A 1

2

3

4
5

6

7

8

9

10 11

12

B

13

14

15
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TEHNIČNI PODATKI
Tehnični podatki se nahajajo na tipski ploščici na notranji strani naprave in na energijski nalepki.
QR koda na energijski nalepki, ki je priložena napravi, vsebuje spletno povezavo do informacij, 
povezanih z delovanjem naprave v podatkovni bazi EU EPREL.
Hranite energijsko nalepko za referenco skupaj z uporabniškim priročnikom in vsemi drugimi 
dokumenti, ki so priloženi tej napravi.
Enake podatke je mogoče najti tudi v EPREL s povezavo na spletno stranhttps://eprel.ec.europa.eu 
ter ime modela in številko izdelka, ki ga najdete na tipski ploščici naprave.
Za podrobne informacije o energijski nalepki glejte povezavo www.theenergylabel.eu.

INFORMACIJE ZA PRESKUSNE INSTITUTE
Namestitev in priprava naprave za vsako EcoDesign preverjanje mora biti v skladu z EN 
62552. Zahteve za prezračevanje, mere vdolbine in najmanjši odmiki zadaj morajo biti, kot so 
navedene v tem Uporabniškem priročniku v NODAĻA 1. Za vse dodatne informacije, vključno 
z načrti za nakladanje, se obrnite na proizvajalca.

 NODAĻA - 8.

 NODAĻA - 9.
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RO FOC Avertisment; Risc de incendiu / materiale inflamabile
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NE GÂNDIM LA DVS.
Vă mulţumim pentru achiziţionarea unui aparat Electrolux. Aţi ales un produs care cuprinde 
decenii de experienţă profesională şi inovaţie. Ingenios şi elegant, a fost conceput pentru 
dvs. Deci oricând îl folosiţi, aveţi siguranţa că veţi obţine rezultate grozave de fiecare dată.
Bun venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul nostru pentru următoarele:

Obţineţi recomandări de utilizare, broşuri, informaţii de depanare, întreţinere 
şi reparaţii:
www.electrolux.com/support
Vă înregistraţi produsul pentru o mai bună întreţinere:
www.registerelectrolux.com

Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru 
aparatul dvs.:
www.electrolux.com/shop

RELAŢII ŞI SERVICII PENTRU CLIENŢI
Folosiţi întotdeauna piese de schimb originale.
Când luaţi legătura cu Centrul nostru de service autorizat, verificaţi să aveţi la îndemână 
următoarele date: Model, PNC, număr de serie.
Informaţiile se găsesc pe plăcuţa tehnică.

Avertisment/Avertizare – Informaţii de siguranţă
Informaţii generale şi sugestii
Informaţii de mediu

Acestea sunt supuse modificării fără notificare prealabilă.
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Avertismente generale
Acest aparat nu este destinat utilizării ca aparat încorporat.

AVERTISMENT: Păstraţi neobstrucţionate orificiile de 
ventilaţie din carcasa aparatului sau din structura încorporată.

AVERTISMENT: Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte 
mijloace pentru a accelera procesul de dezgheţare, altele decât 
cele recomandate de către producător.

AVERTISMENT: Nu utilizaţi aparate electrice în interiorul 
compartimentelor pentru depozitarea alimentelor ale aparatului, 
cu excepţia cazului în care acestea sunt de tipul celor recomandate 
de către producător.

AVERTISMENT: Nu deterioraţi circuitul agentului frigorific.
AVERTISMENT: Când poziţionaţi aparatul, verificaţi cablul 

de alimentare să nu fie comprimat sau deteriorat.
AVERTISMENT: Nu plasaţi prize portabile multiple sau surse 

de alimentare portabile la partea din spate a aparatului.
AVERTISMENT: Pentru a evita pericolul din cauza instabilităţii 

aparatului, acesta trebuie fixat în conformitate cu instrucţiunile.

Dacă aparatul dumneavoastră utilizează agent frigorific R600a 
- această informaţie se află pe plăcuţa de identificare - trebuie 
să aveţi grijă în timpul transportului şi al instalării, pentru a preveni 
deteriorarea elementelor răcitorului aparatului. Deşi R600a este 
un gaz ecologic şi natural, este exploziv; în cazul unei scurgeri 
provocate de deteriorarea elementelor răcitorului, feriţi frigiderul 
de flăcări deschise sau de surse de căldură şi ventilaţi câteva 
minute încpăerea în care se află aparatul.

• Nu deterioraţi circuitul gazului de răcire în timpul transportului.
• Nu depozitaţi substanţe explozive precum doze de aerosoli 
cu substanţe inflamabile în acest aparat.

ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUIPARTEA - 1.
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• Acest aparat este destinat utilizării în scop casnic şi în scopuri 
similare, precum:
 - bucătării ale personalului din magazine, birouri sau alte 
medii de lucru
 - ferme şi de către clienţii hotelurilor, motelurilor şi altor medii 
de tip rezidenţial
 - medii de tip pensiune cu mic dejun inclus;
 - catering şi alte aplicaţii en-gros similare

• Dacă priza nu se potriveşte cu ştecherul frigiderului, acesta 
trebuie înlocuit de către producător, de agentul său de 
service sau de persoane cu o calificare similară, pentru a 
evita pericolele.

• Cablul de alimentare al frigiderului este echipat cu un ştecher 
special cu împământare. Acest ştecher trebuie utilizat cu o 
priză specială cu împământare, de 16 amperi sau 10 amperi, 
în funcţie de ţara unde va fi vândut produsul. Dacă nu aveţi o 
astfel de priză în casa dumneavoastră, apelaţi la un electrician 
autorizat pentru a o instala.

• Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârste mai mari 
de 8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau 
mentale reduse sau lipsite de experienţă şi cunoştinţe dacă 
li s-a oferit supraveghere sau dacă au primit instrucţiuni cu 
privire la modul de utilizare în siguranţă al aparatului şi dacă 
înţeleg pericolele implicate. Copiii nu au voie să se joace cu 
acest aparat. Curăţarea şi întreţinerea care poate fi efectuată 
de utilizator nu trebuie efectuată de copiii nesupravegheaţi.

• Copiii cu vârste între 3 şi 8 ani au voie să încarce şi să 
descarce aparatele de refrigerare. Copiii nu trebuie să 
efectueze curăţarea sau întreţinerea aparatului; copiii foarte 
mici (între 0-3 ani) nu trebuie să utilizeze aparatul; copiii 
mici (între 3-8 ani) trebuie să utilizeze aparatul în condiţii 
de siguranţă doar dacă sunt supravegheaţi permanent; 
copiii mai mari (între 8-14 ani) şi persoanele vulnerabile 
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pot utiliza aparatul în condiţii de siguranţă după ce au fost 
supravegheaţi sau instruiţi în mod corespunzător privind 
utilizarea aparatului. Persoanele foarte vulnerabile trebuie 
să utilizeze aparatul în condiţii de siguranţă doar dacă sunt 
supravegheate permanent.

• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta 
trebuie să fie înlocuit de către producător, de agentul său 
de service sau de persoane cu o calificare similară pentru a 
evita pericolele.

• Acest produs nu este destinat a fi utilizat la altitudini de peste 
2000 de metri.

Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectaţi 
următoarele instrucţiuni:

• Deschiderea uşii pentru intervale lungi poate provoca o 
creştere considerabilă a temperaturii din compartimentele 
aparatului.

• Curăţaţi cu regularitate suprafeţele care vin în contact cu 
alimentele şi cu sistemele de scurgere accesibile.

• Depozitaţi carnea şi peştele crude în recipiente adecvate în 
frigider, astfel încât să nu vină în contact cu alte alimente sau 
să nu picure pe acestea.

• Compartimentele cu două stele pentru alimente congelate 
sunt adecvate pentru depozitarea alimentelor pre-congelate, 
pentru depozitarea sau prepararea îngheţatei şi pentru 
prepararea cuburilor de gheaţă.

• Compartimentele cu una, două sau trei stele nu sunt adecvate 
pentru congelarea alimentelor proaspete.

• Dacă frigiderul este lăsat gol pentru perioade mai lungi, 
deconectaţi-l, dezgheţaţi-l, curăţaţi-l, uscaţi-l şi lăsaţi uşa 
deschisă pentru a preveni formarea mucegaiului în interiorul 
aparatului.
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Service
• Pentru repararea aparatului contactaţi Centrul autorizat de 
service. Folosiţi numai piese de schimb originale.

• reţineţi că reparaţiile pe cont propriu sau efectuate de 
nespecialişti pot avea consecinţe asupra siguranţei şi pot 
anula garanţia.

• Următoarele piese vor fi disponibile timp de 7 ani după 
scoaterea de pe piaţă a modelului: termostate, senzori de 
temperatură, plăci de circuite imprimate, surse de lumină, 
mânere pentru uşi, balamale pentru uşi, tăvi şi coşuri.

• Reţineţi că unele dintre aceste piese de schimb sunt 
disponibile numai pentru reparatorii profesionişti, şi că nu 
toate piesele sunt destinate tuturor modelelor.

• garniturile pentru uşi vor fi disponibile timp de 10 ani după 
scoaterea modelului de pe piaţă.
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Informaţii privind siguranţa
• Nu deterioraţi circuitul gazului de răcire în timpul transportului şi poziţionării frigiderului.
• Dacă vechiul dumneavoastră frigider are o încuietoare, stricaţi-o sau demontaţi-o înainte 

de a-l arunca, deoarece copiii s-ar putea bloca în interiorul acestuia, ceea ce ar putea 
cauza un accident.

• Frigiderele şi congelatoarele vechi conţin material de izolare şi agent frigorific cu CFC. 
Prin urmare, depozitaţi frigiderul vechi la punctele de colectare pentru a proteja mediul 
înconjurător şi respectaţi reglementările locale.

Eliminarea vechiului dvs. aparat
Acest simbol afişat pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că produsul 
nu trebuie tratat ca deşeu menajer. În schimb, trebuie transportat la un punct de 
colectare aplicabil pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. 
Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiţi la prevenirea 
consecinţelor negative pentru mediu şi pentru sănătatea umană care pot rezulta în 
caz contrar în urma manipulării necorespunzătoare a acestui produs uzat. Pentru 

informaţii mai detaliate despre reciclarea acestui produs, contactaţi primăria locală, serviciul 
de salubritate sau distribuitorul de la care aţi achiziţionat acest produs.
NOTE IMPORTANTE

• Vă rugăm să citiţi cu atenţie manualul de instrucţiuni înainte de a instala şi utiliza aparatul. 
În cazul în care consumatorul foloseşte aparatul electrocasnic într-o manieră care nu 
respectă aceste caracteristici, subliniem faptul că producătorul şi reprezentantul nu se 
fac responsabili pentru nicio reparaţie sau defecţiune în perioada de garanţie.

• Urmaţi toate instrucţiunile de pe aparat şi din manualul de instrucţiuni şi păstraţi acest 
manual la loc sigur, pentru a remedia problemele care ar putea interveni în viitor.

• Acest aparat este destinat uzului casnic şi trebuie utilizat numai pentru depozitarea 
alimentelor. Nu este adecvat pentru uzul comercial, iar o astfel de utilizare va anula 
garanţia.

Avertismente privind siguranţa
• Nu utilizaţi triplu ştechere sau prelungitoare.
• Nu conectaţi aparatul la prize defecte, uzate sau vechi.
• Nu trageţi, îndoiţi sau deterioraţi cablul.

• Nu utilizaţi adaptoare de priză.
• Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat de către adulţi; nu permiteţi 

copiilor să se joace cu acest aparat sau să se agaţe de uşă.
• Pentru a preveni electrocutarea, nu conectaţi sau deconectaţi ştecherul 

de la priză cu mâinile ude!
• Nu amplasaţi sticle sau doze cu băuturi în compartimentul congelatorului. 

Sticlele sau dozele pot exploda.
• Nu amplasaţi materiale explozive sau inflamabile în frigider, pentru 

siguranţa dumneavoastră. Amplasaţi băuturile cu conţinut ridicat de 
alcool în poziţie verticală în compartimentul frigiderului, cu dopurile 
bine închise.
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• Când scoateţi gheaţă din compartimentul congelatorului, nu o atingeţi; aceasta 
poate cauza degerături şi/sau tăieturi.

• Nu atingeţi produsele congelate cu mâinile ude! Nu mâncaţi îngheţata şi cuburile 
de gheaţă imediat după ce le-aţi scos din compartimentul congelatorului!

• Nu recongelaţi alimentele după ce acestea s-au decongelat. Aceasta ar putea cauza 
probleme de sănătate, precum toxiinfecţii alimentare.

• Nu acoperiţi carcasa sau partea de sus a frigiderului cu broderii. Acestea afectează 
performanţa frigiderului dumneavoastră.

• Fixaţi accesoriile în frigider în timpul transportului pentru a preveni deteriorarea 
accesoriilor.

Instalarea şi utilizarea frigiderului
Înainte de a începe să utilizaţi frigiderul, acordaţi atenţie următoarelor puncte:

• Tensiunea de funcţionare a frigiderului este de 220-240 V la 50 Hz.
• Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele survenite din cauza utilizării fără 

împământare.
• Aşezaţi frigiderul într-un loc ferit de razele soarelui.
• Aparatul trebuie să se afle la cel puţin 50 cm distanţă de plite, cuptoare pe gaz şi 

radiatoare, şi la cel puţin 5 cm distanţă de cuptoarele electrice.
• Frigiderul nu trebuie utilizat în aer liber şi nu trebuie lăsat în ploaie.
• Când frigiderul este amplasat lângă un congelator, ar trebui să existe o distanţă de cel 

puţin 2 cm între acestea, pentru a preveni umezirea suprafeţei exterioare.
• Nu aşezaţi obiecte pe frigider şi instalaţi frigiderul într-un loc potrivit, astfel 

încât să existe cel puţin 15 cm liberi în partea de sus.
• Picioarele frontale ajustabile trebuie ajustate astfel încât aparatul să fie 

stabil şi orizontal. Puteţi ajusta picioarele rotindu-le în sens orar (sau în 
direcţia opusă). Efectuaţi această operaţiune înainte de a amplasa alimente 
în frigider.

• Înainte de a utiliza frigiderul, ştergeţi toate suprafeţele şi compartimentele interioare cu 
apă caldă în care dizolvaţi o linguriţă de bicarbonat de sodiu, după care clătiţi-le cu apă 
curată şi uscaţi-le. Puneţi toate piesele la loc în frigider după curăţare.

• Montaţi distanţierul din plastic (partea cu palete negre spre spate) 
rotindu-l la 90° conform figurii, astfel încât condensatorul să nu atingă 
peretele.

• Frigiderul trebuie amplasat lângă un perete, la o distanţă care să nu 
depăşească 75 cm.
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Iluminare internă
 AVERTIZARE! 
Risc de electrocutare.

• Cu privire la lampa/lămpile din interiorul acestui produs şi la lămpile de schimb vândute 
separat: Aceste lămpi sunt proiectate să reziste la condiţii fizice extreme în interiorul 
aparatelor casnice, cum ar fi temperatură, vibraţii, umiditate, sau sunt proiectate pentru a 
semnala informaţii despre starea de funcţionare a aparatului. Lămpile nu sunt destinate 
utilizării în alte aplicaţii şi nu sunt adecvate pentru iluminatul încăperilor de locuit.

Înainte de utilizarea frigiderului cu congelator
• La prima utilizare sau după transport, lăsaţi frigiderul în poziţie verticală 

timp de 3 ore înainte de a-l conecta la priză. În caz contrar, puteţi deteriora 
compresorul.

• Când frigiderul este utilizat pentru prima dată, acesta poate prezenta un miros, care va 
dispărea după ce frigiderul începe să se răcească.
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Dimensiuni

Dimensiuni generale 1

H1 mm 1860
W1 mm 595
D1 mm 660

1  înălţimea, lăţimea şi adâncimea aparatului 
fără mâner

Spaţiu necesar în timpul 
funcţionării 2

H2 mm 2010
W2 mm 695
D2 mm 698

2  înălţimea, lăţimea şi adâncimea aparatului 
inclusiv mânerul şi spaţiul necesar pentru 
circulaţia liberă a aerului de răcire

Spaţiul total necesar în timpul 
funcţionării 3

W3 mm 873
D3 mm 1197

3  Înălţimea, lăţimea şi adâncimea 
aparatului inclusiv mânerul, spaţiul 
necesar circulaţiei aerului de răcire şi 
spaţiul necesar deschiderii uşii la unghiul 
minim ce permite îndepărtarea tuturor 
echipamentelor interne

H
1

H
2

W2

D
2

W1

D
1

D
3
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Informaţii cu privire la tehnologia de răcire de ultimă generaţie
Frigiderele congelatoare cu tehnologie de răcire de ultimă generaţie au 
un sistem de funcţionare diferit de cel al frigiderelor congelatoare statice. 
În frigiderele congelatoare, aerul umed ce pătrunde în frigider şi vaporii 
de apă emanaţi de alimente se transformă în gheaţă, în compartimentul 
congelatorului. Pentru a topi gheaţa, cu alte cuvinte, pentru a dezgheţa 
frigiderul, acesta trebuie deconectat de la alimentarea electrică. Pentru a 
păstra alimentele reci, în perioada de dezgheţare, utilizatorul trebuie să 
le depoziteze altundeva şi trebuie să cureţe chiciura acumulată.
Situaţia este complet diferită în compartimentele congelatorului echipate 
cu tehnologia de răcire de ultimă generaţie. Aer rece şi uscat este suflat în 
compartimentul congelatorului. Alimentele sunt îngheţate în mod adecvat 
şi egal, datorită aerului rece transportat în compartiment, cu uşurinţă - chiar 
şi în spaţiile între rafturi. Nu se va mai produce îngheţul.   
Configuraţia compartimentului de frigider va fi aproximativ similară celei 
din compartimentul congelatorului. Aerul distribuit de ventilatorul poziţionat 
în partea superioară a frigiderului este răcit când trece prin spaţiul din 
spatele canalului de aer. În acelaşi timp, aerul este distribuit prin găurile 
canalului de aer, astfel încât procesul de răcire în compartimentul 
frigiderului să fie finalizat cu succes. Canalul de aer este prevăzut cu 
găuri pentru distribuirea egală a aerului, în compartiment.
Deoarece nu trece aer între congelator şi compartimentul frigiderului, mirosurile nu se vor 
amesteca. 
Ca rezultat, frigiderul dumneavoastră, cu tehnologie de răcire de ultimă oră, este uşor de 
utilizat şi vă oferă acces la un aparat cu volum enorm şi aspect plăcut.

INFORMAŢII PRIVIND UTILIZAREAPARTEA - 2.
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Afişaj şi panou de comandă
Utilizarea panoului de comandă

1.  Permite setarea congelatorului.
2.  Permite setarea frigiderului.
3. Ecran valoare setată congelator.
4. Ecran valoare setată frigider.
5. Simbolul modului economic.
6. Simbol super congelare
7. Simbolul alarmei.

Utilizarea combinei frigorifice
Când puneţi în priză produsul, toate simbolurile vor fi afişate timp de 2 secunde, iar valorile 
iniţiale vor fi afişate drept -18 °C la afişajul de reglare al congelatorului şi +4 °C la afişajul de 
reglare al frigiderului.
Setările de temperatură pentru congelator

• Valoarea iniţială a temperaturii pentru indicatorul de setare a congelatorului este -18 °C. 
• Apăsaţi butonul de setare a congelatorului o singură dată

La prima apăsare a acestui buton, pe ecran se afişează intermitent ultima valoare setată.
• de fiecare dată când apăsaţi acest buton temperatura va scădea în mod corespunzător.
• Dacă apăsaţi în continuare butonul, va reporni de la -16 °C.

NOTĂ: Modul eco se va activa automat când temperatura compartimentului congelator 
este setată la -18 °C.
Setări de temperatură pentru frigider

• Valoarea iniţială a temperaturii pentru indicatorul de setare a frigiderului este de +4 °C. 
• Apăsaţi butonul frigider o dată.
• de fiecare dată când apăsaţi acest buton temperatura va scădea în mod corespunzător.
• Dacă apăsaţi în continuare butonul, va reporni de la +8 °C.

Modul super congelare
Scop

• Congelarea unei cantităţi mari de alimente care nu încap pe raftul de congelare rapidă. 
• Congelarea alimentelor preparate. 
• Congelarea rapidă a alimentelor proaspete pentru a le păstra prospeţimea.

Mod de utilizare 
Pentru a porni modul super congelare, apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de 3 secunde 
butonul de reglare al compartimentului congelator. Odată setat modul super congelare, 
simbolul super congelare se va aprinde, iar aparatul va emite un semnal sonor bip 
pentru a confirma activarea modului.
În timpul modului super congelare

• Temperatura frigiderului poate fi reglată În acest caz modul super congelare rămâne activ.
• Nu poate fi selectat modul economic.
• Modul super congelare poate fi anulat în acelaşi mod în care este selectat.

1 2

3 5 6 7 4
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Setări recomandate pentru compartimentele congelator şi frigider

Compartimentul congelator Compartimentul 
frigider Observaţii

-18 oC 4 oC Pentru utilizare obişnuită şi cea mai bună 
performanţă.

-20 oC, -22 oC sau -24 oC 4 oC Se recomandă dacă temperatura ambientală 
depăşeşte 30°C.

Modul super congelare 4 oC Trebuie utilizat când doriţi să congelaţi alimente 
într-o perioadă scurtă de timp.

-18 oC, -20 oC, -22 oC sau 
-24 oC 2 oC

Aceste setări ale temperaturii trebuie utilizate 
dacă temperatura ambientală este ridicată 
sau dacă credeţi că în compartimentul frigider 
nu se face suficient de frig pentru că uşa este 
deschisă frecvent.

Note:
• Cantitatea maximă de alimente proaspete (în kilograme) care poate fi congelată în 24 

de ore este prezentată pe eticheta aparatului.
• Pentru o performanţă optimă a aparatului la capacitatea maximă de congelare, setaţi 

produsul la modul super congelare cu 3 ore înainte de a introduce alimente proaspete 
în congelator.
Modul super congelare va fi anulat automat după 24 de ore sau în momentul în care 
valoarea senzorului de temperatură scade sub temperatura de -32 °C.

Funcţia Alarmă Uşă Deschisă
Dacă uşa frigiderului rămâne deschisă mai mult de 2 minute, aparatul va emite un semnal 
sonor bip.
Avertismente referitoare la ajustările temperaturilor

• Nu se recomandă ca frigiderul să fie în funcţiune în medii în care temperatura este mai 
mică de 10 °C.

• Ajustările temperaturilor trebuie realizate în funcţie de frecvenţa deschiderii uşilor, de 
cantitatea de alimente păstrate în interiorul frigiderului şi de temperatura ambiantă de 
la locul amplasării frigiderului dvs.

• Frigiderul dvs. trebuie să funcţioneze timp de 24 ore în funcţie de temperatura ambiantă, 
fără întrerupere, după cuplarea ştecărului, astfel încât să se răcească integral. Nu 
deschideţi uşile frigiderului şi nu puneţi alimente în interior, în această perioadă. 

• Este prevăzută o funcţie de întârziere de 5 minute, pentru a împiedica deteriorarea 
compresorului frigiderului dvs., atunci când scoateţi ştecărul din priză şi îl recuplaţi 
după o pană de curent. Frigiderul dvs. va începe să funcţioneze normal după 5 minute. 

• Frigiderul dvs. este conceput pentru a funcţiona la intervalele de temperatură ambiantă 
prevăzute în standarde, conform categoriei climatice din eticheta informativă. Pentru a 
păstra eficienţa răcirii, nu recomandăm ca frigiderul să funcţioneze în afara limitelor valorice 
ale temperaturilor prevăzute.

• Acest aparat electrocasnic este conceput pentru utilizarea la o temperatură ambiantă 
în intervalul 10 °C - 43 °C.
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Clasa de climă Înţeles Temperatura ambiantă

T Tropicală Acest aparat de refrigerare este destinat utilizării la 
temperaturi ambiante între 16 °C şi 43 °C.

ST Subtropicală Acest aparat de refrigerare este destinat utilizării la 
temperaturi ambiante între 16 °C şi 38 °C.

N Temperată Acest aparat de refrigerare este destinat utilizării la 
temperaturi ambiante între 16 °C şi 32 °C.

SN Temperată extinsă Acest aparat de refrigerare este destinat utilizării la 
temperaturi ambiante între 10 °C şi 32 °C.

Instrucţiuni importante de instalare
Acest aparat este creat pentru a funcţiona în condiţii climatice dificile (până la 43 °C sau 110 ° 
F) şi este alimentat cu tehnologia „Freezer Shield’’, care asigură că alimentele îngheţate 
în congelator nu se vor dezgheţa chiar dacă temperatura ambientală scade la -15 °C. Vă 
puteţi instala aparatul într-o cameră neîncălzită, fără să vă faceţi griji că alimentele îngheţate 
în congelator se vor strica. Când temperatura ambientală revine la normal, puteţi folosi în 
continuare aparatul ca de obicei.

Accesorii
Producerea cuburilor de gheaţă (tava pentru gheaţă)

• Umpleţi tava cu apă şi aşezaţi-o în compartimentul de congelare.
• După ce apa s-a transformat în întregime în gheaţă, puteţi răsuci tava, aşa cum se arată 

mai jos, pentru a scoate cuburile de gheaţă.

Cutia congelatorului
Cutia congelatorului este destinată alimentelor ce trebuie 
accesate mai uşor.
Îndepărtarea cutiei congelatorului;

• Trageţi cutia în afară, cât mai mult posibil.
• Trageţi partea frontală a cutiei în sus şi apoi în afară.

Executaţi paşii în ordine inversă, pentru remontarea 
compartimentului glisant.
Notă: În timpul mutării în interior şi exterior, ţineţi 
întotdeauna cutia folosind mânerul.

Cutia congelatorului
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Compartimentul cu răcire suplimentară
Ideal pentru păstrarea gustului şi texturii cărnii 
proaspete şi a brânzeturilor. Sertarul asigură un 
mediu cu temperatură mai scăzută decât în restul 
frigiderului prin circulaţia activă a aerului rece.
Scoaterea raftului răcitorului;

• Trageţi raftul răcitorului către dumneavoastră, 
glisându-l pe şine.

• Ridicaţi raftul de pe şină, pentru a-l scoate.

Rafturile răcitorului

(La anumite modele)

Regulator de umiditate
Dispozitivul de control al umidităţii, în poziţie închisă, 
permite depozitarea fructelor şi legumelor, pentru o 
perioadă mai lungă.
Dacă sertarul de legume şi fructe este plin, indicatorul 
de prospeţime amplasat în faţa acestuia trebuie deschis. 
În acest fel, aerul din cutie şi gradul de umiditate vor fi 
controlate, iar rezistenţa va creşte.
În cazul în care observaţi condens pe geamul sertarului, 
dispozitivul de control al umidităţii trebuie deschis.

Regulator de umiditate(La anumite modele)

Descrierile vizuale şi cu text din secţiunea pentru accesorii poate varia în funcţie 
de modelul pe care îl deţineţi.
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AMPLASAREA ALIMENTELORPARTEA - 3.
Compartimentul frigiderului

• Pentru a reduce umiditatea şi creşterea în consecinţă a nivelului de gheaţă nu puneţi în 
frigider lichide în recipiente nesigilate. Gheaţa se depune mai mult în zonele cele mai 
reci zone ale vaporizatorului şi în timp va necesita o dezgheţare mai frecventă.

• Nu puneţi niciodată alimente calde în frigider. Alimentele calde trebuie lăsate să se 
răcească la temperatura camerei şi trebuie aranjate pentru a permite circulaţia adecvată 
a aerului în compartimentul frigiderului.

• Alimentele nu trebuie să atingă peretele din spate întrucât se formează gheaţă, iar 
ambalajele se pot lipi de perete. Nu deschideţi uşa frigiderului prea des.

• Puneţi carnea şi peştele curăţat (împachetat în ambalaje sau folii din plastic) pe care îl 
veţi folosi în 1-2 zile, în partea de jos a compartimentului frigiderului (deasupra cutiei 
pentru legume şi fructe) întrucât aceasta este cea mai rece secţiune  şi va asigura cele 
mai bune condiţii de depozitare.

• Puteţi pune fructele şi legumele în cutia pentru legume şi fructe fără a le împacheta.
Mai jos sunt oferite câteva sugestii cu privire la introducerea şi depozitarea alimentelor în 
compartimentul frigiderului.

Aliment Durată de 
depozitare maximă

Amplasare în
compartimentul frigiderului

Legume şi fructe 1 săptămână Cutia pentru legume 

Carne şi peşte 2 - 3 zile
Înfăşurate în folie, în pungi de plastic sau 
în cutii pentru carne 
(pe raftul de sticlă)

Brânză proaspătă 3 - 4 zile Pe raftul special de pe uşă

Unt şi margarină 1 săptămână Pe raftul special de pe uşă

Produse îmbuteliate
lapte şi iaurt

Până la data de 
expirare specificată 

de producător
Pe raftul special de pe uşă

Ouă 1 lună Pe suportul pentru ouă

Alimente gătite 2 zile Pe orice raft

Notă importantă: Cartofii, ceapa şi usturoiul nu ar trebui să fie păstrate în frigider.

Compartimentul congelatorului
• Utilizaţi compartimentul de congelare al frigiderului pentru a depozita alimentele congelate 

pentru mai mult timp şi pentru a produce gheaţă.
• Pentru a obţine o capacitate maximă a compartimentului congelatorului, folosiţi rafturile 

de sticlă pentru secţiunile superioare şi de mijloc. Pentru secţiunea inferioară, folosiţi 
cutia de jos.

• Nu puneţi alimentele ce urmează a fi congelate lângă alimentele deja congelate. 
• Alimentele ce urmează a fi congelate (carne, carne tocată, peşte, etc.) trebuie împărţite 

în porţii în aşa fel încât să fie consumate o dată.
• Nu recongelaţi alimentele congelate odată ce au fost dezgheţate. Acest lucru poate 

prezenta un pericol pentru sănătatea dumneavoastră, cum ar fi intoxicaţia alimentară.
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• Nu puneţi mâncărurile calde în congelator înainte de răcirea acestora. Acest lucru duce 
la alterarea celorlalte alimente congelate. 

• Atunci când cumpăraţi alimente congelate, asiguraţi-vă că au fost congelate în condiţii 
corespunzătoare şi că ambjalajul nu este rupt.

• Când depozitaţi alimentele congelate, trebuie urmate condiţiile de depozitare de pe 
ambalaj. Dacă nu există nicio indicaţie, alimentele trebuie consumate în cel mai scurt 
timp posibil.

• Dacă ambalajul produsuluicongelat prezintă semne de umiditate şi are un miros neplăcut, 
este posibil ca alimentul să fi fost păstrat în condiţii necorespunzătoare şi să se fi stricat. 
Nu cumpăraţi astfel de alimente! 

• Perioadele de păstrare a alimentelor congelate variază în funcţie de temperatura 
ambientală, de frecvenţa deschiderii şi închiderii uşilor, de setările termostatului, de 
tipul alimentelor şi de perioada de timp scursă de la cumpărarea produsului şi până la 
punerea acestuia în congelator. Urmaţi întotdeauna instrucţiunile de pe ambalaj şi nu 
depăşiţi niciodată durata de păstrare.indicată.

• În timpul căderilor de tensiune de lungă durată, nu deschideţi uşa compartimentului de 
congelare. Pe durata căderilor de tensiune de lungă durată, nu recongelaţi alimentele 
şi consumaţi-le cât mai repede posibil.

• În cazul în care doriţi să deschideţi uşa congelatorului imediat după ce a fost închisă, 
aceasta nu se va deschide uşor. Acest lucru este normal! După atingerea stării de 
echilibru, uşa se va deschide cu uşurinţă.

Notă importantă:
• Alimentele congelate trebuie gătite după decongelare, întocmai ca alimentele proaspete. 

În cazul în care nu sunt gătite după decongelare, acestea nu mai trebuie NICIODATĂ 
recongelate.

• Gustul unor condimente din preparatele gătite (anason, busuioc, năsturel, oţet, 
condimente asortate, ghimbir, usturoi, ceapă, muştar, cimbru, măghiran, piper negru, 
etc.) se modifică şi au o aromă mai pregnantă când sunt depozitate pentru perioade 
lungi. Prin urmare, condimentele trebuie adăugate în cantiţăţi mici sau după dezgheţarea 
alimentelor.

• Perioada de congelare a alimentelor depinde de tipul de grăsimi folosit. Grăsimile adecvate 
sunt margarina, untură de viţel, ulei de măsline şi unt, iar grăsimile necorespunzătoare 
sunt uleiul de arahide şi untura de porc.

• Alimentele lichide trebui congelate în pahare de plastic, iar celelalte alimente în folii sau 
pungi din plastic.

Câteva sugestii cu privire la introducerea şi depozitarea alimentelor în compartimentul 
congelatorului sunt oferite la paginile 20, 21 şi 22.

Carne şi peşte Pregătire
Durată de 

depozitare maximă 
(lună)

Cotlet În folie 6 - 8

Carne de miel În folie 6 - 8

Friptură de viţel În folie 6 - 8

Cubuleţe de viţel Bucăţele mici 6 - 8
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Carne şi peşte Pregătire
Durată de 

depozitare maximă 
(lună)

Cubuleţe de miel Bucăţi 4 - 8

Carne tocată În pachete, fără condimente 1 - 3

Măruntaie (bucăţi) Bucăţi 1 - 3

Salam Trebuie ambalat chiar dacă are 
membrană  

Pui şi curcan În folie 4 - 6

Gâscă şi raţă În folie 4 - 6

Căprioară, iepure, mistreţ În porţii de 2,5 kg şi file 6 - 8

Peşti de apă dulce (somon, crap, 
somn) După curăţarea măruntaielor şi a 

solzilor peştelui, spălaţi-l şi uscaţi-l; 
dacă este cazul, tăiaţi-i coada şi capul.

2

Peste slab; biban, calcan, plătică 4

Peste gras (ton, macrou, lufăr, 
anşoa) 2 - 4

Scoici Curăţate şi în pungi 4 - 6

Caviar În ambalajul său, recipient din aluminiu 
sau din plastic 2 - 3

Melci În apă sărată, recipient din aluminiu 
sau din plastic 3

Notă: Carnea congelată trebuie gătită ca şi carnea proaspătă după dezgheţare. În cazul în care 
carnea nu este gătită după decongelare, nu trebuie recongelată.

Legume şi fructe Pregătire
Durată maximă 
de depozitare 

(luni)
Fasole verde şi fasole 
boabe Se spală, se taie bucăţele şi se fierbe în apă 10 - 13

Păstăi Se desfac, se spală şi se fierb în apă 12

Varză Se curăţă şi se fierbe în apă 6 - 8

Morcov Se curăţă, se taie felii şi se fierbe în apă 12

Ardei Se taie codiţa, se taie în două, se scoate miezul 
şi se fierbe în apă 8 - 10

Spanac Se spală şi se fierbe în apă 6 - 9

Conopidă Se scot frunzele, se taie miezul bucăţi şi se lasă 
un timp în apă cu puţin suc de lămâie 10 - 12

Vinete Se spală şi se taie în bucăţi de 2cm 10 - 12

Porumb Spălaţi-l şi ambalaţi-l cu cocean sau boabe 12

Mere şi pere Se decojesc şi se feliază 8 - 10

Caise şi piersici Se taie în două şi se scoate sâmburele 4 - 6

Căpşuni şi mure Se spală şi se scot codiţele 8 - 12
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Legume şi fructe Pregătire
Durată maximă 
de depozitare 

(luni)
Fructe gătite Se adaugă 10% zahăr în recipient 12

Prune, cireşe, vişine Se spală şi se scot codiţele 8 - 12

Produse lactate Pregătire Durată maximă de 
depozitare (luni) Condiţii de depozitare

Lapte ambalat 
(omogenizat) În ambalajul propriu 2 - 3 Lapte integral - în ambalajul 

propriu

Brânză-cu excepţia 
brânzeturilor albe Felii 6 - 8

Pentru perioade scurte de 
depozitare, se poate folosi 
ambalajul original. Pentru 
perioade mai lungi, se 
înfăşoară în folie.

Unt, margarină În ambalajul propriu 6

Durată maximă de 
depozitare (luni)

Durată de decongelare la 
temperatura camerei (ore)

Durată de decongelare în 
cuptor (min.)

Pâine 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225°C)

Biscuiţi 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200°C)

Produse de 
patiserie 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225°C)

Plăcintă 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200°C)

Foietaje 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200°C)

Pizza 2 - 3 2 - 4 15-20 (200°C)
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Asiguraţi-vă că aţi deconectat ştecherul de la priză înainte de a începe 
curăţarea.

Nu curăţaţi frigiderul turnând apă pe acesta.

Nu folosiţi pentru curăţare materiale inflamabile sau agresive cum sunt 
diluantul, benzina sau acidul.

• Ştergeţi componentele interioare şi exterioare ale aparatului cu o cârpă 
sau burete moale înmuiat în apă călduţă cu săpun.

•  Demontaţi componentele una câte una şi curăţaţi-le cu apă cu 
săpun. Nu le spălaţi în maşina de spălat vase.

• Curăţaţi condensatorul (aflat în spatele aparatului) cu o 
mătură cel puţin o dată pe an pentru a economisi energia şi 
pentru a îmbunătăţi eficienţa. 

Asiguraţi-vă că aparatul este scos din priză.

CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINEREPARTEA - 4.

Înlocuirea iluminării tip LED
Dacă frigiderul dumneavoastră este prevăzut cu iluminare tip LED, contactaţi centrul de 
asistenţă deoarece acesta trebuie înlocuit doar de personal autorizat.

Notă: Numărul şi poziţionarea benzilor LED se pot modifica în funcţie de model.

Dezghetarea
• Aparatul incepe automat dezghetarea. Apa formata ca rezultat al 

decongelarii se duce in vasul de colectat apa, aflat in spate,intra 
in containerul vaporizator si se evaporeaza.

• Asigurati-va ca ati deconectat aparatul de la priza inainte de a 
incepe sa-l curatati containerul de vaporizare.

• Indepartati containerul de vaporizare folosind o surubelnita. Curatati 
la intervalele de timp indicate. Formarea de mirosuri urate va fi 
prevenita.

Tava de 
evaporare
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TRANSPORTUL ŞI REPOZIŢIONAREAPARTEA - 5.
Transportarea şi Schimbarea Poziţiei de Instalare

• Pachetele originale şi polistirenul spumă (PS) pot fi păstrate, dacă este nevoie.
• În timpul transportării, aparatul ar trebui să fie legat cu o bandă lată sau cu o frânghie 

puternică. Regulile inscripţionate pe cutia gofrată trebuie respectate în timpul 
transportului.

• Înainte de a transporta sau de a schimba poziţia 
veche de instalare, toate obiectele mobile (de 
ex., rastele, cutia pentru legume şi fructe...) ar 
trebui scoase sau fixate cu benzi, pentru a preveni 
deteriorarea acestora.

Transportaţi frigiderul în poziţie verticală.
Repoziţionarea uşii

• Nu este posibil să schimbaţi direcţia de deschidere a uşii frigiderului dumneavoastră 
dacă mânerul uşii frigiderului este instalat pe partea frontală a uşii. 

• Este posibil să schimbaţi direcţia de deschidere a uşilor la modelele fără mâner.
• Dacă direcţia de deschidere a uşii frigiderului poate fi schimbată, contactaţi cel mai 

apropiat centru de service autorizat pentru a schimba direcţia de deschidere a uşii.

ÎNAINTE DE A APELA LA SERVICEPARTEA - 6.
Verificaţi avertismentele:
Frigiderul dvs. vă avertizează dacă nivelurile de temperatură ale frigiderului şi congelatorului 
sunt necorespunzătoare sau dacă apare o problemă la aparatul electrocasnic. Codurile de 
avertizare sunt afişate pe indicatoarele congelatorului şi ale frigiderului.

TIP EROARE SEMNIFICAŢIE DE CE CE TREBUIE FĂCUT
E01

Avertisment senzor Apelaţi service-ul pentru asistenţă cât 
mai repede posibil.

E02
E03
E06
E07

E08 Avertisment 
Tensiune Joasă

Alimentarea 
cu energie a 

dispozitivului a 
scăzut sub 170 V.

 -  Aceasta nu este o defecţiune a 
aparatului, această eroare ajută la 
prevenirea avariilor la compresor.
 -  Tensiunea trebuie să ajungă din nou 
la nivelurile necesare

Dacă acest avertisment continuă, 
trebuie să contactaţi un tehnician 
autorizat.
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TIP EROARE SEMNIFICAŢIE DE CE CE TREBUIE FĂCUT

E09
Compartimentul 

congelator nu este 
suficient de rece

Acest lucru poate 
avea loc datorită 

unei pene de curent 
prelungite.

1.  Reduceţi temperatura 
congelatorului sau setaţi funcţia 
Super Congelare.  Acest lucru ar 
trebui să elimine codul de eroare, 
îndată ce temperatura necesară 
a fost atinsă. Ţineţi uşile închise 
pentru a scade timpul până la 
atingerea temperaturii corecte.

2.  Îndepărtaţi orice produse ce au 
fost decongelate/dezgheţate pe 
parcursul acestei erori. Acestea pot 
fi utilizate într-o perioadă scurtă de 
timp.

3.  Nu adăugaţi produse proaspete în 
compartimentul congelator până 
nu se atinge temperatura corectă şi 
până nu dispare eroarea.

Dacă acest avertisment continuă, 
trebuie să contactaţi un tehnician 
autorizat.

E10
Compartimentul 

congelator nu este 
suficient de rece

Poate fi astfel 
datorită:
 -  Unei pene de curent 
prelungite.
 -  Aţi lăsat mâncare 
fierbinte în frigider.

1.  Reduceţi temperatura 
congelatorului sau activaţi funcţia 
Super Răcire. Acest lucru ar trebui 
să elimine codul de eroare, îndată 
ce temperatura necesară a fost 
atinsă. Ţineţi uşile închise pentru 
a scade timpul până la atingerea 
temperaturii corecte. 

2.  Vă rugăm să goliţi zona din faţa 
intrării canalului de aer şi evitaţi 
să plasaţi mâncarea aproape de 
senzor.

Dacă acest avertisment continuă, 
trebuie să contactaţi un tehnician 
autorizat.  

E11
Compartimentul 
frigider este prea 

rece
Diverse

1. Verificaţi dacă este activat modul 
Super Răcire

2. Reduceţi temperatura 
compartimentului frigider

3. Verificaţi canalele de aerisire, să fie 
curate şi desfundate

Dacă acest avertisment continuă, 
trebuie să contactaţi un tehnician 
autorizat.
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Daca frigiderul dvs. nu functioneaza bine este posibil sa fie vorba o problema minora. De 
aceea, pentru a economisi timp si bani, este bine sa verificati urmatoarele inainte de a chema 
electricianul
Dacă frigiderul dvs. nu funcţionează:

• Există o pană de curent?
• Ştecărul este conectat corect la priză?
• Siguranţa prizei la care este conectat ştecărul sau siguranţa principală a sărit?
• Există o defecţiune la priză?  Pentru a verifica acest lucru, conectaţi frigiderul într-o priză 

funcţională verificată.
Dacă frigiderul dvs. nu răceşte suficient:

• Ajustarea temperaturii este corectă?
• Uşa frigiderului dvs. este deschisă frecvent şi lăsată deschisă pe perioadă îndelungată?
• Uşa frigiderului este închisă corespunzător?
• Aţi pus un preparat sau un aliment în frigider care intră în contact cu peretele din spate 

al frigiderului, astfel încât să împiedicaţi circulaţia aerului?
• Frigiderul dvs. este excesiv de plin?
• Există o distanţă adecvată între frigiderul dvs. şi pereţii din spate şi cei laterali?
• Temperatura ambientală se încadrează în valorile specificate în manualul de utilizare?

În cazul în care alimentele din compartimentul de refrigerare sunt răcite excesiv
• Ajustarea temperaturii este corectă?
• Există multe alimente puse recent în compartimentul congelatorului? Dacă este cazul, 

frigiderul dvs. poate răci excesiv alimentele din compartimentul de refrigerare şi va 
funcţiona pe o perioadă mai lungă pentru a răci aceste alimente.

Dacă frigiderul dvs. funcţionează cu zgomot puternic:
Pentru a menţine nivelul de răcire stabilit, compresorul poate fi activat periodic. Zgomotele 
produse de frigiderul dvs. în acest moment sunt normale şi sunt cauzate de funcţionarea 
acestuia. Atunci când nivelul de răcire necesar este atins, zgomotele se vor reduce automat. 
Dacă zgomotele persistă:

• Aparatul dvs. electrocasnic este stabil? Picioarele sunt ajustate?
• Există un obiect în spatele frigiderului dvs.?
• Rafturile sau vasele de pe rafturi vibrează? Repoziţionaţi rafturile şi/sau vasele dacă 

este cazul.
• Obiectele de pe frigiderul dvs. vibrează?

Zgomote normale:
Zgomot de gheaţă spartă:

• în timpul dezgheţării automate.
• Când aparatul electrocasnic este răcit sau încălzit (datorită extinderii materialului 

aparatului electrocasnic).
Zgomot scurt de fisurare: se aude când termostatul cuplează/decuplează compresorul.
Zgomotul compresorului (zgomot normal al motorului): Acest zgomot indică 
funcţionarea corectă a compresorului. Compresorul poate emite zgomote pe o perioadă 
scurtă atunci când este activat. 
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Zgomot de bule şi împroşcare: Acest zgomot este provocat de curgerea agentului de 
refrigerare prin tubulatura sistemului.
Zgomot de apă curgând: Zgomot normal de apă curgând în containerul de evaporare 
în timpul dezgheţării. Zgomotul se poate auzi în timpul dezgheţării.
Zgomot de aer suflat (zgomot normal al ventilatorului): Acest zgomot poate fi auzit în 
frigiderul No-frost în timpul funcţionării normale a sistemului ca urmare a circulaţiei aerului.

În cazul în care în interiorul frigiderului se acumulează umiditate.
• Alimentele au fost ambalate corespunzător? Containerele au fost bine uscate înainte 

de a fi puse în frigider?
• Uşile frigiderului se deschid frecvent? Când se deschide uşa, umiditatea din aerul din 

cameră pătrunde în frigider. În special dacă nivelul umidităţii din cameră este prea mare, 
umidificarea va spori cu cât se deschide uşa mai frecvent.

• Este normal ca în timpul procesului de dezgheţare automată să se formeze picături de 
apă pe peretele din spate. (la modelele statice)

Dacă uşile nu sunt deschise şi închise corespunzător:
• Pachetele de alimente împiedică închiderea uşii?
• Compartimentele uşii, rafturile şi sertarele sunt poziţionate corespunzător?
• Garniturile uşilor sunt rupte sau deteriorate?
• Frigiderul dvs. este amplasat pe o suprafaţă plană?

În cazul în care muchiile dulapului cu care intră în contact îmbinările uşilor sunt 
calde:
În special pe timpul verii (vreme caniculară), suprafeţele de îmbinare se pot încălzi în timpul 
funcţionării compresorului şi acest lucru este normal.
NOTE IMPORTANTE:

• Siguranţa termică de protecţie a compresorului va sări după o pană bruscă de curent sau 
după scoaterea aparatului electrocasnic din priză, deoarece gazul din sistemul de răcire 
nu este stabilizat.  Acest lucru este normal, iar frigiderul va reporni după 4 sau 5 minute.

• Unitatea de răcire a frigiderului este ascunsă pe peretele din spate. Din acest motiv, 
pe suprafaţa din spate a frigiderului pot apărea picături de apă sau gheaţă din cauza 
funcţionării compresorului la intervalele specificate. Acest lucru este normal. Nu trebuie 
să efectuaţi nicio operaţie de dezgheţare, decât dacă gheaţa este excesivă.

• Dacă nu veţi folosi frigiderul pe o perioadă îndelungată (de exemplu pe timpul vacanţelor 
de vară), scoateţi-l din priză. Curăţaţi frigiderul conform Capitolului 4 şi lăsaţi uşa 
deschisă, pentru a împiedica formarea umidităţii şi a mirosurilor.

• Aparatul electrocasnic pe care l-aţi achiziţionat este conceput pentru utilizarea casnică 
şi poate fi folosit numai în locuinţă şi pentru destinaţia indicată.  Acesta nu este adecvat 
utilizării comerciale sau în comun. În cazul în care consumatorul foloseşte aparatul 
electrocasnic într-o manieră care nu respectă aceste caracteristici, subliniem faptul că 
producătorul şi reprezentantul nu se fac responsabili pentru nicio reparaţie sau defecţiune 
în perioada de garanţie.

• În cazul în care problema persistă şi după ce aţi urmat instrucţiunile de mai sus, vă 
rugăm să contactaţi un prestator de servicii autorizat.
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Sugestii pentru economia de energie
1.  Instalaţi aparatul într-o cameră bine ventilată, dar nu în lumina directă a soarelui şi nici 

în apropierea unei surse de căldură (radiator, aragaz etc.). În caz contrar, utilizaţi o tablă 
izolatoare.

2. Permiteţi alimentelor şi băuturilor să se răcească în exteriorul aparatului.
3.  Când decongelaţi alimentele congelate, aşezaţi-le în compartimentul frigiderului. 

Temperatura joasă a alimentelor congelate va contribui la răcirea compartimentului 
frigiderului pe măsură ce acestea se decongelează. Astfel, economisiţi energie. Dacă 
alimentele congelate sunt amplasate în afara aparatului, se risipeşte energie.

4.  Băuturile trebuie păstrate în recipiente închise. În caz contrar, umiditatea din aparat va 
creşte. Din acest motiv, timpul de funcţionare creşte. De asemenea, păstrarea băuturilor 
în recipiente închise contribuie la menţinerea aromei şi gustului.

5.  Când introduceţi alimente şi băuturi, deschideţi uşa aparatului cât de puţin posibil.
6.  Păstraţi închise capacele compartimentelor cu temperaturi diferite din aparat (cutie pentru 

fructe şi legume, răcitor etc.)
7.  Garnitura uşii trebuie să fie curată şi flexibilă. În caz de uzură, înlocuiţi garnitura dacă 

aceasta este detaşabilă. Dacă nu este detaşabilă, trebuie să înlocuiţi uşa.
8.  Funcţia de setare a modului Eco/implicit păstrează alimentele proaspete şi congelate şi 

economiseşte energie.
9.  Compartimentul pentru alimente proaspete (frigider): Cea mai eficientă utilizare a energiei 

se obţine în configuraţia cu sertarele la partea inferioară a aparatului şi cu rafturile egal 
distribuite; poziţia casetelor de pe uşi nu afectează consumul de energie.

10.  Compartimentul pentru alimente congelate (congelator): Configuraţia internă a aparatului 
este cea care asigură cea mai eficientă utilizare a energiei. 

11.  Nu îndepărtaţi acumulatoarele de frig din coşul congelatorului (dacă există).
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Această figură are rol informativ, ilustrând piesele şi accesoriile aparatului. Piesele pot 
varia în funcţie de modelul aparatului.

COMPONENTELE APARATULUI ŞI 
COMPARTIMENTELEPARTEA - 7.

A) Compartimentul de frigider
B) Compartimentul de congelatorul

1) Afişaj şi panou de comandă
2) Raft pentru vin *
3) Raftul de racire din sticla
4)  Compartimentul cu răcire suplimentară 

(Compartiment de răcire) *
5) Capac cutii legume şi fructe
6) Cutii legume şi fructe
7) Cutia superioară a congelatorului

8) Cutia mediu a congelatorului
9) Cutia inferioară a congelatorului

10) Picioare de reglare
11) Cutie pentru gheaţă
12) Raftul din sticlă de congelatorul *
13) Raftul pentru sticle
14) Rafturi de uşă
15) Suport pentru ouă

* La anumite modele

A 1

2

3

4
5

6

7

8

9

10 11

12

B

13

14

15
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DATE TEHNICE
Informaţiile tehnice sunt înscrise pe plăcuţa tehnică aşezată în interiorul aparatului şi pe 
eticheta referitoare la energie.
Codul QR de pe eticheta referitoare la energie, furnizată împreună cu aparatul, oferă un link 
către informaţiile legate de performanţele aparatului din baza de date EU EPREL.
Păstraţi eticheta referitoare la energie împreună cu manualul de utilizare şi toate documentele 
furnizate împreună cu acest aparat.
De asemenea, puteţi găsi aceleaşi informaţii în EPREL folosind linkul https://eprel.ec.europa.eu 
şi denumirea modelului şi numărul de produs înscrise pe plăcuţa tehnică a aparatului.
Consultaţi linkul www.theenergylabel.eu pentru informaţii detaliate despre eticheta referitoare 
la energie.

INFORMAŢII PENTRU INSTITUTELE DE 
TESTARE

Instalarea şi pregătirea aparatului pentru verificarea EcoDesign trebuie să fie conformă cu EN 
62552. Cerinţele de ventilaţie, dimensiunile locaşului şi distanţa minimă din spate trebuie să 
fie conform prezentului manual de utilizare în Partea 1. Contactaţi producătorul pentru orice 
informaţii suplimentare, inclusiv planurile de încărcare.

PARTEA - 8.

PARTEA - 9.
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