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Opis aparata

Zamrzovalni predal

Tipska ploščica

Prestavljive police na vratih

Prestavljive odlagalne površine

Odlagalna polica za steklenice
(glede na opremo)

Posode za zelenjavo

Področje uporabe aparata
Aparat je namenjen izključno hlajenju živil v go-
spodinjstvih ali podobnih okoljih.
Sem spada npr. uporaba 
- v komercialnih kuhinjah, penzionih, 
- sobe za goste v počitniških hišah, hotelih, motelih 

in drugih nastanitvenih objektih, 
- za storitve dostave pripravljenih jedi in podobne 

komercialne storitve. 
Aparat uporabljajte izključno v običajnih gospodinjskih okoljih. 
Vsakršna drugačna uporaba je prepovedana. 
Aparat ni primeren za shranjevanje in hlajenje zdravil, krvne 
plazme, laboratorijskih pripravkov ali podobnih snovi in izdelkov, 
opisanih v Direktivi 2007/47/ES o medicinskih pripomočkih. Na-
pačna uporaba aparata lahko povzroči poškodbe shranjenega 
blaga ali celo uničenje aparata. 
Aparat poleg tega ni primeren za uporabo na eksplozijsko ogro-
ženih območjih.

Navodila za odstranjevanje
Aparat vsebuje dragocene materiale, zato ga ne za-
vrzite med splošne komunalne odpadke. Odslužene 
aparate strokovno in ustrezno zavrzite skladno z 
veljavnimi lokalnimi predpisi in zakoni.
Med prevozom pazite, da ne poškodujete hladilnega 
tokokroga odsluženega aparata, da vsebovano hladilno sredstvo 
(podatke najdete na tipski ploščici) in olje ne iztečeta nenadzo-
rovano.
• Zagotovite, da aparata ne bo več mogoče uporabljati.
• Izvlecite omrežni vtič.
• Ločite priključni kabel.

 OPOZORILO
Nevarnost zadušitve zaradi embalažnega mate-
riala in folij! 
Otroci se ne smejo igrati z embalažnim materi-
alom. 
Embalažni material odstranite med ločene od-
padke (uradno zbirno mesto).

Regulator temperature

Prestavljive police na vratih

Polica za steklenice

Zbirka podatkov EPREL
Od 1. marca 2021 lahko podatke o zahtevah glede označevanja 
z energijskimi nalepkami in okoljsko primerne zasnove izdelkov 
najdete v Evropski zbirki podatkov o izdelkih (EPREL). Do ome-
njene zbirke podatkov lahko dostopate prek naslednje povezave 
https://eprel.ec.europa.eu/. Tu boste morali vnesti identifikacijsko 
oznako modela. Podatke o identifikacijski oznaki modela najdete 
na tipski ploščici.
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Varnostna navodila in opozorila
• Za preprečitev telesnih poškodb in materialne 

škode naj aparat razpakirata in postavita dve 
osebi.

• Pri poškodbah aparata nemudoma – pred priklo-
pom – stopite v stik z dobaviteljem.

• Za zagotavljanje varnega obratovanja morate 
aparat zmontirati in priklopiti samo v skladu z 
navedbami v navodilih za uporabo.

• V primeru napake izključite aparat iz električnega 
omrežja. Izvlecite omrežni vtič ali sprožite oz. 
odvijte varovalko.

• Za izključitev aparata iz električnega omrežja ne 
vlecite priključnega kabla, temveč vtič.

• Popravila in posege na aparatu lahko izvaja samo 
servisna služba, saj lahko v nasprotnem primeru 
pride do velike nevarnosti za uporabnika. Enako 
velja za zamenjavo omrežnega dovoda. 

• Preprečite odprt plamen ali vire vžiga v notra-
njosti aparata. Pri prevozu in čiščenju aparata 
pazite, da ne poškodujete hladilnega tokokroga. 
V primeru poškodb držite aparat stran od virov 
vžiga in dobro prezračite prostor.

• Ne vzpenjajte in ne opirajte se na podnožje, 
predale, vrata itd.

• Otroci, starejši od 8 let, in osebe, ki imajo omeje-
ne fizične, zaznavne ali duševne sposobnosti ali 
omejene izkušnje in/ali znanje, lahko uporabljajo 
ta aparat, če jih kdo nadzoruje oziroma pouči o 
varni uporabi aparata in če razumejo nevarnosti, 
povezane z uporabo aparata. Otroci se ne smejo 
igrati z aparatom. Otrokom ni dovoljeno čistiti in 
vzdrževati aparata, razen če jih kdo nadzira.

• Preprečite dolgotrajen stik kože z mrzlimi povr-
šinami ali hlajeno/zamrznjeno vsebino. Povzroči 
lahko namreč bolečine, otopelost ali ozebline. Pri 
daljšem stiku s kožo predvidite zaščitne ukrepe, 
npr. uporabite rokavice.

• Sladoleda, predvsem vodnega sladoleda ali kock 
ledu, ne zaužijte takoj ali če so še premrzle. Zaradi 
nizkih temperatur obstaja "nevarnost opeklin".

• Ne uporabljajte živil s pretečenim rokom uporabe, 
ker lahko pride do zastrupitve.

• V aparatu ne shranjujte eksplozivnih snovi ali 
razpršil z vnetljivimi potisnimi plini, kot so propan, 
butan, pentan in podobno. Morebitni izhajajoči 
plini se lahko zaradi električnih delov vnamejo. 
Takšna razpršila so označena z natisnjeno na-
vedbo vsebine ali simbolom ognja. 

• V aparatu ne uporabljajte električnih aparatov. 
• Aparat je zasnovan za uporabo v zaprtih prostorih. 

Aparat ne uporabljajte na prostem ali na vlažnih 
mestih in mestih, kjer je možno brizganje vode.

• Žarnica v aparatu je namenjena osvetlitvi notran-
josti aparata. Ni namenjena osvetlitvi prostora.

Klimatski razred
Klimatski razred navaja, pri kakšni tempe-
raturi prostora lahko uporabljate aparat za 
doseganje celotne hladilne zmogljivosti. 
Klimatski razred je odtisnjen na tipski 
ploščici.
Položaj tipske ploščice je naveden v po-
glavju Opis aparata.

Klimatski razred Temperatura prostora
SN od +10 °C do +12 °C
N od +16 °C do +32 °C
ST od +16 °C do +38 °C
T od +16 °C do +43 °C
SN- ST od +10 °C do +38 °C
SN-T od +10 °C do +12 °C.

Aparat uporabljajte samo v navedenih sobnih 
temperaturah!

Varčevanje energije
- Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje. Ne 

prekrivajte prezračevalnih odprtin oz. rešetk.
- Zračne reže ventilatorja morajo biti vedno proste.
- Aparata ne postavljajte na mesta z neposredno sončno svetlobo, 

zraven štedilnika, ogrevanja ali podobnih naprav.
- Poraba energije je odvisna od pogojev na mestu postavitve, na 

primer od temperature okolja.
- Aparat odpirajte čim krajši čas.
- Živila hranite sortirano.
- Vsa živila hranite dobro zapakirana in pokrita. Preprečite tvor-

jenje sreža.
- Shranjevanje toplih jedi: najprej jih ohladite na sobno tempera-

turo.

- Zamrznjena živila odtalite v hladnem prostoru.
- Če se v aparatu nabere debeli sloj sreža: odtajajte aparat.
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Postavitev
• Prostor, kjer je postavljen vaš aparat, mora imeti skladno s 

standardom EN 378 na 8 g polnilne količine hladilnega sredstva 
R  600a prostornino 1 m3, da ob puščanju iz tokokroga hladilnega 
sredstva v prostoru postavitve ne more nastati vnetljiva mešanica 
plina in zraka. Podatke o količini hladilnega sredstva najdete na 
tipski ploščici v notranjosti aparata.

• Aparat uporabljajte samo v vgrajenem 
stanju.

• Ne prekrivajte prezračevalnih 
odprtin oz. rešetk. 

Zamenjava žarnice
Če je žarnica pokvarjena, jo zamenjajte ob upoštevanju nasle-
dnjih točk

Uporabite lahko samo originalno LED žarnico proizvajalca. Žar-
nico lahko naročite pri servisni službi ali pooblaščenem trgovcu.

 OPOZORILO!
Pri uporabi drugih žarnic LED obstaja nevar-
nost pregretja oziroma požara.
Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko!

•  Pokrov žarnice snamete tako, da sprednji del pritisnete navzgor 
in pokrov povlečete na stran. 

• Odvijte pregorelo žarnico in 
vstavite novo žarnico.

• Namestite pokrov nazaj tako, da 
se zaskoči.

Električna priključitev
Aparat uporabljajte samo z izmeničnim tokom.
Dovoljena napetost in frekvenca sta odtisnjeni na tipski ploščici. 
Položaj tipske ploščice je naveden v poglavju Opis aparata.
Vtičnica mora biti ozemljena in električno zaščitena skladno 
s  predpisi.
Sprožilni tok varovalke mora znašati med 10 A in 16 A.

Vtičnica ne sme biti za aparatom in mora biti pre-
prosto dostopna.
Aparata ne priključujte prek podaljška ali razdelilnika. 
Ne uporabljajte otočnih pretvornikov (za 
pretvorbo enosmernega v izmenični oz. tri-
fazni tok) ali vtičev za varčevanje z energijo. 
Nevarnost poškodb elektronike!

Vklop/izklop aparata
Priporočamo vam, da pred zagonom očistite notranjost aparata 
(več o tem najdete v poglavju Čiščenje).

Vklop
Priključite omrežni vtič - aparat je 
vklopljen. 

Izklop
Izvlecite omrežni vtič ali preklopite 
regulator temperature na 0. 

Pomembno opozorilo
Pri nastavitvi regulatorja temperature na 0 hladilni sistem 
ne deluje, aparat pa ni popolnoma izključen iz omrežja. Pred 
čiščenjem aparat obvezno izključite iz omrežja.

Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko!

Nastavitev temperature

S pomočjo gumba za upravlja-
nje nastavite temperaturo v 
napravi. 

Na nastavitvi 7 se notranjost 
ohladi na najnižjo temperaturo.

Regulator po potrebi nastavite med 1 in 7.

Če je v zamrzovalnem delu shranjena globoko zamrznjena hrana, 
priporočamo, da temperaturni regulator nastavite med vrednosti 
4 in 7, s tem v predalu dosežete temperaturo -18 °C ali nižjo.

Notranja osvetlitev LED
Aparat je serijsko opremljen z lučko LED za osvetlitev 
notranjosti.

Intenziteta svetlobe svetil LED ustreza laserskemu razredu 
1/1M. 

 Pozor
Pokrov osvetlitve lahko odstranjuje samo servisna služba. 

Ko je pokrov odstranjen, z optičnimi lečami ne glejte ne-
posredno v svetlobo iz neposredne bližine. Oči se pri tem 
lahko poškodujejo.

Osvetlitev
Razred energijske učinkovitosti1 Svetlobni vir
Izdelek vsebuje svetlobni vir z razredom ener-
gijske učinkovitosti G LED

1 Aparat lahko vsebuje svetlobne vire različnih razredov ener-
gijske učinkovitosti. Naveden je najnižji razred energijske 
učinkovitosti.
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Posoda za jajca
Posodo za jajca lahko izvlečete in obrnete. Oba dela posode za 
jajca lahko uporabite, da označite razlike, kot je datum nakupa.

• Zgornjo stran uporabite za hranjenje kokošjih jajc.
• Spodnjo stran uporabite za hranjenje prepeličjih jajc.

Prestavljanje polic na vratih 
- Dvignite polico pravokotno navzgor (1), jo 

povlecite naprej in jo ponovno vstavite na 
drugi višini v obratnem vrstnem redu(2).

- S premikanjem držala za steklenice F 
lahko zavarujete steklenice pred prevrni-
tvijo pri odpiranju in zapiranju vrat. 

Oprema

Odlagalne površine so prestavljive 
glede na višino živil. 
Dvignite stekleno ploščo, povlecite 
odprtino preko podlage ter jo nastavite 
višje ali nižje.

Odlagalna rešetka za ste-
klenice

Z odlagalno rešetko za stekle-
nice boste pridobili dodatno 
hladilno površino za pijačo.

Polovične steklene plošče omogočajo prostor za visoke 
posode. Namestite priložena vodila, slika 1, desno in levo na 
izbočene nosilce.

Vstavite steklene plošče (1)/(2) v skladu s sliko 2. Steklena polica 
(2)z naslonskim robom mora ležati zadaj!
Če potrebujete prostor za visoke posode, previdno potisnite 
sprednjo polovično stekleno ploščo za zadnjo ploščo, slika 2.

slika 1 slika 2

Hlajenje
Primer razporeditve
(1) Maslo, sir, Jajca
(2) Pločevinke, tube
(3) Steklenice
(4) Zamrznjena živila, kocke ledu
(5) Meso, klobase, mlečni proizvodi
(6) Pekarski proizvodi, gotove jedi, 

Pijače
(7) Sadje, zelenjava, solate

Opomba
• Živila, ki lahko hitro oddajajo vonj 

ali okus ali se ga hitro navzemajo, 
ter tekočine vedno hranite v zaprtih 
posodah ali pokrite; Visokoodstotni 
alkohol shranjujte samo v tesno 
zaprtih steklenicah

• Kot embalaža so primerne plastične, 
kovinske, aluminijaste in steklene posode za večkratno uporabo. 

Predal BioCool
Uravnavanje vlage
• Nizka zračna vlaga: 
 potisnite regulator naprej.

• Visoka zračna vlaga: potisni-
te regulator nazaj.
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Zmogljivost zamrzovanja
V 24 urah lahko zamrznete 
največ toliko kilogramov svežih 
živil, kolikor je navedeno na tip-
ski ploščici pod Zmogljivost 
zamrzovanja. 

Največja količina zamrzovanja 
se glede na model in klimatski 
razred razlikuje. 

Zamrzovanje
•  Nastavite regulator temperature 

na srednji do hladen položaj. (5).

• Počakajte 24 ur.

• Shranjevanje svežih živil.

• Približno v 24 urah po tem, ko ste v predal dali hrano, bodo živila 
zamrznjena do jedra., 

- Obrnite regulator temperature nazaj na želeno nastavitev.

Majhne količine svežih živil (do 1 kg na dan) lahko zamrznete, ne 
da bi spreminjali nastavitev.

Pri shranjevanju globoko zamrznjene hrane (že zamrznjena živila) 
lahko zamrzovalni prostor takoj napolnite. Spreminjanje položaja 
regulatorja temperature ni potrebno.

Opomba
Temperatura zraka v predalu, ki se meri s termometrom ali drugo 
merilno napravo, lahko niha.

Napotki za zamrzovanje
• Živila, ki jih zamrznete sami, vedno zapakirajte v ustrezno velike 

porcije. Da živila hitro zamrznejo do svojega jedra, porcije ne 
smejo preseči naslednjih količin: sadje in zelenjava do 1 kg, 
meso do 2,5 kg.

• Kot embalaža so primerne običajne zamrzovalne vrečke ter 
plastične, kovinske in aluminijaste posode za večkratno uporabo.

• Sveža živila, ki jih želite zamrzniti, ne smejo priti v stik z že 
zamrznjenimi živili. Pakiranja, ki jih shranite v skrinjo, morajo 
biti vedno suha, da preprečite zlepljenje.

• Pakiranja vedno označite z datumom in vsebino in ne presezite 
priporočene dobe shranjevanja zamrznjenega živila.

• Ne zamrzujte steklenic in pločevink z gazirano pijačo. Slednje 
lahko počijo. 

• Za odtajevanje vedno vzemite samo toliko, kolikor je neposredno 
potrebno. Odtaljena živila kar najhitreje pripravite.

Zamrznjena živila lahko odtalite:
– v pečici na vroči zrak
– v mikrovalovni pečici
– na sobni temperaturi
– v hladilniku

Odtajevanje

Hladilni del
Hladilni del se odtaja samodejno. Morebitna vlaga je preko od-
toka za roso speljana na hrbtno stran aparata. V njej rosa zaradi 
toplote kompresorja izpari.

Zamrzovalni del
V zamrzovalnem predalu se po daljšem obdobju obratovanja 
ustvari debelejša plast sreža ali ledu. S tem se poveča poraba 
energije. Zato ta del redno odmrzujte.

•  Pri odtajanju izklopite aparat. 
 Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko!

•  Zamrznjena živila zavijte v papir ali odejo in jih shranite na 
hladnem mestu. 

• Med odtajanjem pustite vrata aparata odprta. Preostalo vodo 
obrišite s krpo in očistite aparat. 

Za odtajanje ne uporabljajte nobenih mehanskih 
naprav ali drugih plastičnih pripomočkov, razen 
tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

Zamrzovalni predal
V zamrzovalnem predalu lahko pri temperaturi -18 °C in nižjih 
temperaturah več mesecev hranite globoko zamrznjena živila in 
zamrznjeno hrano , pripravite kocke ledu in zamrznete svežih živil.

Priprava kock ledu

Ko voda zmrzne:
• Snemite pokrov.
• Konca posode za ledene kocke narahlo obračajte v nasprotno 

smer in izločite ledene kocke.
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Čiščenje
Aparat je treba pred čiščenjem praviloma izklopiti iz ele-
ktričnega omrežja. Izvlecite omrežni vtič ali sprožite oz. 
odvijte predhodno vezano varovalko.

• Notranjost in zunanje površine očistite z mlačno vodo in sred-
stvom za pomivanje posode.  Nikoli ne uporabljajte čistil, ki 
vsebujejo pesek ali kisline oz. kemičnih topil.  

Ne uporabljajte naprav za čiščenje s paro!
Nevarnost materialne škode in telesnih po-
škodb 
•  Pazite, da v električne dele ne pride voda za čiščenje.

• Vse dele dobro osušite s 
krpo.

• Odtočno odprtino v hladil-
nem delu očistite s tankim 
pripomočkom, npr. z vatirano 
palčko ali čim podobnim. 

 

• Tipske ploščice v notranjosti 
aparata ne poškodujte ali 
odstranjujte - pomembna je 
namreč za servisno službo.

Prenehanje uporabe
Če aparata dlje časa ne boste uporabljali: izklopite aparat, izvlecite 
omrežni vtič ali sprožite oz. odvijte predhodno vezano varovalko. 

Očistite aparat in pustite vrata odprta, da preprečite nastajanje 
neprijetnih vonjav. 

Aparat izpolnjuje zadevna varnostna določila ter določila direktiv 
EU 2014/30/EU in 2014/35/EU.

Vgradne mere (mm)
Kuhinjsko omaro morate izravnati s kotnikom in vodno tehtnico. 
Morebitna odstopanja izravnajte s podlaganjem. Vmesno dno in 
stranske stene morajo biti pod pravim kotom.

Motnja
S preverjanjem možnih vzrokov lahko sami odpravljate 
naslednje motnje.

• Aparat ne deluje. Preverite, ali
– je aparat vklopljen,
– je omrežni vtič pravilno vključen v vtičnico,
– ali je varovalka vtičnice v brezhibnem stanju.

• Zvoki so preglasni. Preverite, ali
– aparat trdno stoji na tleh,
– se tresljaji z delujočega hladilnega agregata prenašajo na pohi-

štvo in predmete v bližini. Upoštevajte, da zvokov, ki jih povzroča 
pretakanje v hladilnem tokokrogu, ni mogoče preprečiti.

• Temperatura ni zadosti nizka. Preverite
– nastavitve skladno z razdelkom "Nastavitev temperature", ali 

so bile nastavljene pravilne vrednosti;
– ali samostojni termometer prikazuje pravilno vrednost;
– ali je odzračevanje pravilno;
– Ali je mesto postavitve preblizu vira toplote?

Če niste ugotovili nobenega 
od zgoraj navedenih vzrokov 
in sami ne morete odpraviti 
motnje, se obrnite na najbližjo 
servisno službo. Sporočite ji 
oznako tipa (1), servisno (2) in 
serijsko številko (3) na tipski 
ploščici. 

Položaj tipske ploščice je naveden v poglavju Opis aparata.
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Sprememba smeri odpiranja vrat

1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

2.

3.
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Vgradnja v kuhinjsko omaro

Privijte zaščitno ploščo. 

Vijaki 3,9 x 9,5 so v priloženi 
vrečki.

Privijte kotnik na vrata. 

Vijaki 3,5 x 9,5 so v priloženi 
vrečki.

Aparat potisnite v nišo. 
Zgornja zaščitna plošča mora 
biti ob ogrodju pohištva.

Stranske navojne puše odvijte 
tako daleč, da je med aparatom 
in ogrodjem pohištva 3 mm reža. 

S spodnjimi navojnimi pušami prilagodite 
višino aparata.

Aparat na vrhu pritrdite skozi 
zaščitno ploščo z vijaki 4 x 14.
Ob straneh pritrdite aparat z 
vijaki 4 x 36 skozi navojne puše.

Na spodnji strani pritrdite aparat z vijaki 4 x 36 
skozi navojne puše.

Vse odprtine v nosilcih vrat za-
mašite s čepi (priložena vrečka).

Vrata aparata odprite do konca.
Drsna vodila potisnite v kotnike.
Razdalja a = debelina stene 
ogrodja pohištva + 1 mm.
Drsna vodila privijte z 2 vijakoma 
4 x 14. Ko so vrata zaprta, vo-
dila ne smejo ležati na ogrodju 
pohištva.

Torx 30

Zaprite vrata aparata in pohištva.

Če se tečaj za pohištvo udarijo ob 
vrata aparata, je treba tečaj prestaviti 
ali aparat vstaviti bolj globoko naprej. 

V ta namen so v zgornji zaščitni plošči 
narejene podolgovate luknje.

POMEMBNO!
Dele tečajev vrat je treba nastaviti tako, da se zaprta po-
hištvena vrata ne naslanjajo na ogrodje pohištva (razdalja 
približno 1 mm). 

Obrobni trak na strani držala 
poravnajte s sprednjo stranjo 
in ga nalepite na stransko steno 
aparata. 

Po potrebi trak skrajšajte glede 
na višino niše.
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