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Lučka prikazovalnika
(svetlobni trak LED)

Tipska 
ploščica

Notranja luč
(svetlobni trak 

LED)

Prikazovalnik 
temperature

Nogice z nastavljivo višino Nogice z nastavljivo višino

Opis aparata in opreme

Opombe glede odstranjevanjaOpombe glede odstranjevanja
Aparat vsebuje materiale, ki so primerni za večkratno Aparat vsebuje materiale, ki so primerni za večkratno 
uporabo, zato jih je treba ustrezno odstraniti – ne uporabo, zato jih je treba ustrezno odstraniti – ne 
odlagajte ga med mešane gospodinjske odpadke. odlagajte ga med mešane gospodinjske odpadke. 
Odslužene aparate je treba odstraniti strokovno in us-Odslužene aparate je treba odstraniti strokovno in us-
trezno v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi in zakoni.trezno v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi in zakoni.

Pri odstranjevanju aparata poskrbite, da se hladilni krogotok ne Pri odstranjevanju aparata poskrbite, da se hladilni krogotok ne 
poškoduje, da preprečite nenadzorovano iztekanje olja in hladilnega poškoduje, da preprečite nenadzorovano iztekanje olja in hladilnega 
sredstva iz krogotoka (podatki so na tipski ploščici).sredstva iz krogotoka (podatki so na tipski ploščici).

• • Onemogočite delovanje aparata.Onemogočite delovanje aparata.
• • Odklopite vtič napajalnega kabla iz vtičnice.Odklopite vtič napajalnega kabla iz vtičnice.
• • Prerežite napajalni kabelPrerežite napajalni kabel

OPOZORILO

Nevarnost zadušitve zaradi embalaže in plastične folije!Nevarnost zadušitve zaradi embalaže in plastične folije!
Ne dovolite otrokom, da bi se igrali z embalažo.Ne dovolite otrokom, da bi se igrali z embalažo.
Embalažo odložite na uradnem zbirnem mestu.Embalažo odložite na uradnem zbirnem mestu.

Obseg uporabe aparataObseg uporabe aparata
Ta aparat je mogoče uporabljati za predstavitev živil, vključno 
s pijačami, v prodaji na drobno. Komercialna uporaba vključuje 
uporabo zamrzovalne skrinje v restavracijah, menzah, bolnišni-
cah in drugih komercialnih objektih, kot so pekarne, mesnice, 
supermarketi itd.
Predvidljiva nepravilna uporaba:
Aparata ne uporabljajte v naslednje namene:
• Shranjevanje in hlajenje:
- kemično nestabilnih, gorljivih ali korozivnih snovi;
- zdravil, krvne plazme, laboratorijskih preparatov ali podob-

nih snovi in izdelkov na podlagi Direktive 2007/47/ES o me-
dicinskih pripomočkih.

• Uporaba na nevarnih območjih.
• Uporaba na prostem ali na vlažnem območju in v bližini 

brizganja vode.
Neprimerna uporaba aparata lahko povzroči poškodbe in kvar-
jenje shranjenih živil.
Odlagalni predali so namenjeni za shranjevanje in prikazovanje 
predhodno zamrznjenega in pakiranega sladoleda ter pakira-
nih živil. Stranka lahko do shranjenih živil dostopa z odpiranjem 
neprosojnih ali prosojnih vrat.
V aparatu ne shranjujte eksplozivnih snovi, na primer vsebnikov 
z aerosolom z vnetljivim potisnim plinom.
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Varnostna navodila in opozorilaVarnostna navodila in opozorila
• • Za preprečevanje poškodb in materialne škode Za preprečevanje poškodb in materialne škode 

enote morata aparat iz embalaže odstraniti in enote morata aparat iz embalaže odstraniti in 
ga namestiti dve osebi. Če je aparat ob dobavi ga namestiti dve osebi. Če je aparat ob dobavi 
poškodovan, se nemudoma in pred vklopom na poškodovan, se nemudoma in pred vklopom na 
omrežje obrnite na dobavitelja.omrežje obrnite na dobavitelja.

• • Za zagotovitev varnega delovanja poskrbite, da Za zagotovitev varnega delovanja poskrbite, da 
je aparat nameščen in priključen, kot je opisano je aparat nameščen in priključen, kot je opisano 
v teh navodilih za uporabo.v teh navodilih za uporabo.

• • Če pride do kakršne koli napake, aparat izključite Če pride do kakršne koli napake, aparat izključite 
iz električnega omrežja. Izvlecite vtič iz električne iz električnega omrežja. Izvlecite vtič iz električne 
vtičnice ali odstranite varovalko.vtičnice ali odstranite varovalko.

• • Ko aparat odklapljate, povlecite za vtič in ne za Ko aparat odklapljate, povlecite za vtič in ne za 
kabel.kabel.

• • Popravila in dela na aparatu lahko opravlja le Popravila in dela na aparatu lahko opravlja le 
služba za pomoč uporabnikom, saj so lahko služba za pomoč uporabnikom, saj so lahko 
nepooblaščena dela zelo nevarna za uporabnika. nepooblaščena dela zelo nevarna za uporabnika. 
Enako velja tudi za zamenjavo napajalnega kabla.Enako velja tudi za zamenjavo napajalnega kabla.

• • Ne dovolite, da bi v aparat uhajal odprt ogenj ali Ne dovolite, da bi v aparat uhajal odprt ogenj ali 
drugi viri vžiga. Pri transportu in čiščenju aparata drugi viri vžiga. Pri transportu in čiščenju aparata 
zagotovite, da hladilni krogotok ni poškodovan. V zagotovite, da hladilni krogotok ni poškodovan. V 
primeru poškodbe poskrbite, da v bližini ni virov primeru poškodbe poskrbite, da v bližini ni virov 
vžiga, in prostor dobro prezračite.vžiga, in prostor dobro prezračite.

• • Ne stopajte na podnožje, predale ali vrata in jih ne Ne stopajte na podnožje, predale ali vrata in jih ne 
uporabljajte za podporo čemu drugemu.uporabljajte za podporo čemu drugemu.

• • Aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, Aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, 
in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali 
umskimi sposobnostmi oz. pomanjkanjem izkušenj umskimi sposobnostmi oz. pomanjkanjem izkušenj 
in znanja, če so pod ustreznim nadzorom ali če in znanja, če so pod ustreznim nadzorom ali če 
so bile seznanjene z varno uporabo aparata in so bile seznanjene z varno uporabo aparata in 
razumejo nevarnosti, povezane z njegovo upo-razumejo nevarnosti, povezane z njegovo upo-
rabo. Otrokom ne smete dovoliti, da bi se igrali rabo. Otrokom ne smete dovoliti, da bi se igrali 
z aparatom. Otroci naprave ne smejo čistiti ali z aparatom. Otroci naprave ne smejo čistiti ali 
vzdrževati brez nadzora.vzdrževati brez nadzora.

• • Izogibajte se daljšemu stiku kože z mrzlimi Izogibajte se daljšemu stiku kože z mrzlimi 
površinami ali ohlajeno/zamrznjeno hrano. To površinami ali ohlajeno/zamrznjeno hrano. To 
lahko povzroči bolečine, otopelost ali omrzline. lahko povzroči bolečine, otopelost ali omrzline. 
V primeru daljšega stika s kožo je treba sprejeti V primeru daljšega stika s kožo je treba sprejeti 
zaščitne ukrepe, npr. nositi rokavice.zaščitne ukrepe, npr. nositi rokavice.

• • Ne uživajte hrane, ki je bila hranjena predolgo, saj Ne uživajte hrane, ki je bila hranjena predolgo, saj 
obstaja nevarnost zastrupitve s hrano.obstaja nevarnost zastrupitve s hrano.

• • V aparatu ne shranjujte nobenih eksplozivnih snovi V aparatu ne shranjujte nobenih eksplozivnih snovi 
ali razpršil, ki vsebujejo vnetljiv potisni plin, kot so ali razpršil, ki vsebujejo vnetljiv potisni plin, kot so 
butan, propan, pentan itd. Električne komponente butan, propan, pentan itd. Električne komponente 
lahko povzročijo, da se uhajavi plin vžge. Takšna lahko povzročijo, da se uhajavi plin vžge. Takšna 
razpršila lahko prepoznate po natisnjeni vsebini razpršila lahko prepoznate po natisnjeni vsebini 
ali simbolu plamena.ali simbolu plamena.

• • V notranjosti aparata ne uporabljajte električnih V notranjosti aparata ne uporabljajte električnih 
naprav.naprav.

• • Če ima aparat možnost zaklepanja, ključna ne Če ima aparat možnost zaklepanja, ključna ne 
hranite v bližini aparata ali v dosegu otrok.hranite v bližini aparata ali v dosegu otrok.

• • Aparat je zasnovan za uporabo v zaprtih prostorih. Aparat je zasnovan za uporabo v zaprtih prostorih. 
Aparata ne uporabljajte na prostem ali v prostorih, Aparata ne uporabljajte na prostem ali v prostorih, 
kjer je izpostavljen pljuskom vode ali vlagi.kjer je izpostavljen pljuskom vode ali vlagi.

• • Pri prevozu ali uporabi naprave na nadmorski višini Pri prevozu ali uporabi naprave na nadmorski višini 
več kot 1500 nmv se lahko steklo v vratih zaradi več kot 1500 nmv se lahko steklo v vratih zaradi 
zmanjšanja zračnega tlaka razbije. Odlomki so zmanjšanja zračnega tlaka razbije. Odlomki so 
ostri in lahko povzročijo hude poškodbe.ostri in lahko povzročijo hude poškodbe.

Klimatski razredKlimatski razred
Klimatski razred označuje, pri kakšni Klimatski razred označuje, pri kakšni 
temperaturi v prostoru lahko deluje temperaturi v prostoru lahko deluje 
aparat, da doseže polno hladilno aparat, da doseže polno hladilno 
zmogljivost.zmogljivost.

Klimatski razred je naveden na tipski Klimatski razred je naveden na tipski 
ploščici.ploščici.

Položaj tipske ploščice je prikazan v Položaj tipske ploščice je prikazan v 
razdelku razdelku Opis aparataOpis aparata..

Klimatski razred   Temperatura v prostoru
4     od +10 °C do +32 °C
7     od +10 °C do +38 °C

Aparata ne uporabljajte zunaj določenega 
razpona sobne temperature.

Emisije hrupa iz aparataEmisije hrupa iz aparata
Raven hrupa med delovanjem aparata je nižja od 70 dB(A) (rela-Raven hrupa med delovanjem aparata je nižja od 70 dB(A) (rela-
tivna raven hrupa 1 pW).tivna raven hrupa 1 pW).
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PostavitevPostavitev
• • Aparata ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo ali Aparata ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo ali 

v bližino štedilnikov, radiatorjev in podobnih virov toplote.v bližino štedilnikov, radiatorjev in podobnih virov toplote.

• • Tla, na katerih stoji aparat, morajo biti vodoravna in ravna. Tla, na katerih stoji aparat, morajo biti vodoravna in ravna. 
Če tla niso ravna, prilagodite nožice.Če tla niso ravna, prilagodite nožice.

• • Med zgornjim robom aparata in stropom mora biti najmanj Med zgornjim robom aparata in stropom mora biti najmanj 
20 cm prostora.20 cm prostora.

• • Ne zakrivajte Ne zakrivajte 
prezračevalnih od-prezračevalnih od-
prtin ali rešetk.prtin ali rešetk.

• • Standard EN 378 določa, da mora Standard EN 378 določa, da mora 
prostor, v katerem namestite aparat, prostor, v katerem namestite aparat, 
imeti prostornino 1 mimeti prostornino 1 m33 na 8 g hladil- na 8 g hladil-
nega sredstva R 600a (R 290), ki se nega sredstva R 600a (R 290), ki se 
uporablja v aparatu, da se v primeru puščanja iz hladilnega uporablja v aparatu, da se v primeru puščanja iz hladilnega 
tokokroga prepreči nastanek vnetljivih mešanic plina in zraka tokokroga prepreči nastanek vnetljivih mešanic plina in zraka 
v prostoru, v katerem se nahaja aparat. Količina hladilnega v prostoru, v katerem se nahaja aparat. Količina hladilnega 
sredstva, ki se uporablja v aparatu, je navedena na tipski sredstva, ki se uporablja v aparatu, je navedena na tipski 
ploščici na notranji strani aparata.ploščici na notranji strani aparata.

• • Aparat vedno namestite neposredno ob stenoAparat vedno namestite neposredno ob steno..

Mere aparataMere aparata

Električna priključitevElektrična priključitev
Aparat uporabljajte samo z izmeničnim tokom (AC).Aparat uporabljajte samo z izmeničnim tokom (AC).

Dovoljena napetost in frekvenca električnega napajanja sta Dovoljena napetost in frekvenca električnega napajanja sta 
navedeni na tipski ploščici. Položaj tipske ploščice je prikazan v navedeni na tipski ploščici. Položaj tipske ploščice je prikazan v 
razdelku razdelku Opis aparataOpis aparata..

Električna vtičnica mora biti ustrezno ozemljena in zaščitena z Električna vtičnica mora biti ustrezno ozemljena in zaščitena z 
varovalko.varovalko.

Odklopni tok varovalke mora biti med 10 A in 16 A.Odklopni tok varovalke mora biti med 10 A in 16 A.

Električna vtičnica se ne sme nahajati za aparatom in Električna vtičnica se ne sme nahajati za aparatom in 
mora biti zlahka dostopnamora biti zlahka dostopna..
Aparata ne priključite s podaljševalnim ka-Aparata ne priključite s podaljševalnim ka-
blom ali prek razdelilnika.blom ali prek razdelilnika.

Ne uporabljajte samostojnih tokovnih Ne uporabljajte samostojnih tokovnih 
pretvornikov (za pretvorbo iz enosmernega v pretvornikov (za pretvorbo iz enosmernega v 
izmenični/trifazni tok) ali vtičev za varčevanje izmenični/trifazni tok) ali vtičev za varčevanje 
z energijo. Obstaja nevarnost škode na z energijo. Obstaja nevarnost škode na 
elektronskem krmilnem sistemu!elektronskem krmilnem sistemu!

A: 1957 mm (brez podnožja)
1999 mm (s podnožjem) 

B: 670 mm
C: 730 mm
D: 1356 mm
E: 721 mm

A: 1617 mm (brez podnožja)
1659 mm (s podnožjem)

B: 670 mm
C: 730 mm
D: 1356 mm
E: 721 mm

Varnostna ključavnicaVarnostna ključavnica
Ključavnica ima varnostni mehanizem.

Zaklepanje aparata
• Vstavite ključ, kot kaže puš-

čica 1.
• Ključ obrnite za 90°.
Aparat odklenite z istim postop-
kom v enakem vrstnem redu.

FDv / FDvb 4613
FDv / FDvb 4643

Fv / Fvb 3613
Fv / Fvb 3643
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Vklop in izklop aparataVklop in izklop aparata
Pred prvim vklopom aparata je priporočljivo očistiti aparat (glejte 
Čiščenje).

Za vklop aparata: Aparat priključite na električno napajanje – 
aparat je vključen.

Za izklop aparata: Odklopite vtič napajalnega kabla iz vtičnice.

Nastavitev temperature

• Pritisnite gumb NASTAVI  dokler se na prikazni plošči 
ne prikaže utripajoča privzeta temperatura.

• Pritisnite gumb NAVZDOL/ODTAJANJE  za znižanje 
temperature.

• Pritisnite gumb NAVZGOR/LUČKA  za zvišanje 
temperature.

• Temperaturo lahko nastavite med –100C~–25 0C.

• Če želite shraniti nastavitev, pritisnite gumb NASTAVI , 
da se na prikazovalniku prikaže temperatura notranjosti.

Delovni elementi

 Prikazovalnik temperature
 Gumb navzgor/lučka
 Gumb navzdol/odtajanje
 Gumb za utišanje
 Gum za nastavitev
 Simbol za delovanje kompresorja
 Simbol delovanja ventilatorja uparjalnika
 Simbol za delovanje odtajanja
 Simbol za aktivacijo osvetlitve

Opomba:
Ko je hladilni sistem v načinu odtajanja, se delovni zvok spremeni, 
hlajenje pa se ne izvaja..

OdtajanjeOdtajanje
Hladilnik se samodejno odtaja.Hladilnik se samodejno odtaja.

• Odtajanje lahko ročno aktivirate s pritiskom gumba  za 

več kot 5 sekund, dokler se na prikazovalniku temperature 

ne prikaže oznaka za odtajanje 

»dfb« (slika 1). 

 Ročno odtajanje se ne sme izvajati 
v prvih dveh urah delovanja.

Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih umet-Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih umet-
nih pripomočkov za pospeševanje odtajanja razen nih pripomočkov za pospeševanje odtajanja razen 
tistih, ki jih priporoča proizvajalec.tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

AUX

Slika 1
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OkvareOkvare
Če se med delovanjem pojavi okvara, najprej preverite, ali je ta Če se med delovanjem pojavi okvara, najprej preverite, ali je ta 
posledica napačne uporabe.posledica napačne uporabe.

Naslednje napake lahko morda odpravite sami:Naslednje napake lahko morda odpravite sami:

• • Aparat ne deluje:Aparat ne deluje:
- Ali je aparat vklopljen?- Ali je aparat vklopljen?
- Ali je vtič pravilno priklopljen v električno vtičnico?- Ali je vtič pravilno priklopljen v električno vtičnico?
- Ali je varovalka nepoškodovana?- Ali je varovalka nepoškodovana?

• • Močan hrup pri delovanju:Močan hrup pri delovanju:
- Ali je aparat stabilno postavljen na tla?- Ali je aparat stabilno postavljen na tla?
- Ali aparat povzroča tresljaje na bližnjem pohištvu ali predmetih? - Ali aparat povzroča tresljaje na bližnjem pohištvu ali predmetih? 

Upoštevajte, da zvokov, ki jih povzroča krogotok hladilnega Upoštevajte, da zvokov, ki jih povzroča krogotok hladilnega 
sredstva, ni mogoče preprečiti.sredstva, ni mogoče preprečiti.

• • Temperatura ni dovolj nizka:Temperatura ni dovolj nizka:
- Ali je nastavitev temperature pravilna (glejte »Nastavitev - Ali je nastavitev temperature pravilna (glejte »Nastavitev 

temperature«)?temperature«)?
- Ali ste v aparat dali preveliko količino svežih živil?- Ali ste v aparat dali preveliko količino svežih živil?
- Ali ločeno nameščeni termometer prikazuje pravilno vrednost?- Ali ločeno nameščeni termometer prikazuje pravilno vrednost?
- Ali prezračevalni sistem pravilno deluje?- Ali prezračevalni sistem pravilno deluje?
- Ali je aparat postavljen preblizu vira toplote?- Ali je aparat postavljen preblizu vira toplote?

Če nobena od navedenih napak ne Če nobena od navedenih napak ne 
pomaga in težave ne morete odpraviti pomaga in težave ne morete odpraviti 
sami, se obrnite na najbližjo službo sami, se obrnite na najbližjo službo 
za pomoč strankam in jim posredujte za pomoč strankam in jim posredujte 
tip aparata tip aparata , servisno številko , servisno številko  in  in 
številko aparata številko aparata , kot je navedeno , kot je navedeno 
na tipski ploščici.na tipski ploščici.
Položaj tipske ploščice je prikazan Položaj tipske ploščice je prikazan 
v razdelku Opis aparata.v razdelku Opis aparata.

Izklop aparataIzklop aparata
Če aparata ne boste uporabljali dlje časa, ga izklopite iz vtičnice Če aparata ne boste uporabljali dlje časa, ga izklopite iz vtičnice 
in izvlecite električni vtič.in izvlecite električni vtič.
Aparat očistite in pustite vrata odprta, da preprečite razvoj nepri-Aparat očistite in pustite vrata odprta, da preprečite razvoj nepri-
jetnih vonjav.jetnih vonjav.
Aparat je izdelan skladno z ustreznimi varnostnimi predpisi in Aparat je izdelan skladno z ustreznimi varnostnimi predpisi in 
direktivama ES 2004/108/ES in 2006/95/ES.direktivama ES 2004/108/ES in 2006/95/ES.

ČiščenjeČiščenje
Aparat očistite najmanj dvakrat na leto.Aparat očistite najmanj dvakrat na leto.

Pred čiščenjem vedno izklopite aparat. Izvlecite vtič iz Pred čiščenjem vedno izklopite aparat. Izvlecite vtič iz 
električne vtičnice ali ga izključite.električne vtičnice ali ga izključite.

• • Notranjost aparata, opremo in zunanje stene očistite z mlačno Notranjost aparata, opremo in zunanje stene očistite z mlačno 
vodo in malo detergenta. Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali vodo in malo detergenta. Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali 
kislin oz. kemičnih topil.kislin oz. kemičnih topil.

• • Poskrbite, da voda pri čiščenju ne steče v električne kompo-Poskrbite, da voda pri čiščenju ne steče v električne kompo-
nente ali prezračevalno rešetko.nente ali prezračevalno rešetko.

• • Enkrat na leto morate odstraniti prah z zamrzovalne enote Enkrat na leto morate odstraniti prah z zamrzovalne enote 
in izmenjevalnika toplote – kovinske rešetke na hrbtni strani in izmenjevalnika toplote – kovinske rešetke na hrbtni strani 
aparata.aparata.

• • Ne poškodujte in ne odstranjujte tipske ploščice na zadnji Ne poškodujte in ne odstranjujte tipske ploščice na zadnji 
strani aparata. Ta je zelo pomembna za servisiranje. strani aparata. Ta je zelo pomembna za servisiranje. 

Ne uporabljajte parnih čistilnikov zaradi nevar-Ne uporabljajte parnih čistilnikov zaradi nevar-
nosti telesnih poškodb ali materialne škode.nosti telesnih poškodb ali materialne škode.

Notranja lučNotranja luč
Lučka prikazovalnikaLučka prikazovalnika
Za notranjost in prikazovalnik se uporablja osvetlitev LED.

• Notranjo luč skupaj z lučko prikazovalnika 
lahko vklopite in izklopite z gumbom . 
Pritisnite gumb  za več kot 1 sekundo.

Pomembno
Razsvetljavo lahko zamenja le servisni tehnik 
ali usposobljeno strokovno osebje!

Previdno – lasersko sevanje razreda 1M. Ko pokrov odstranite, 
ne glejte neposredno v luč skozi optične instrumente.

SL
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