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PRED UPORABO APARATA 
 
Vaš  novi hladilnik je namenjen samo uporabi v 
gospodinjstvih. 
 
Priporočamo, da najprej pozorno preberete ta 
navodila in se tako seznanite s pravilno uporabo 
aprata in nasveti za shranjevanje živil. Knjižico z 
navodili shranite, saj jo boste morda še potrebovali! 
 

1. Ko odstranite embalažo, se najprej prepričajte, da 
aparat ni poškodovan in da se vrata dobro zapirajo. 
Morebitne poškodbe takoj prijavite prodajalcu, 
najkasneje v 24 urah. 
2. Pred vklopom aparata počakajte vsaj 2 uri, da se 
hladivo v notranjosti hladilnega tokokroga pravilno 
razporedi. 
3. Strokovnjak naj preveri električno omrežje. Aparat 
mora biti priključen skladno z vsemi veljavnimi 
varnostnimi predpisi. 
4. Notranjost hladilnega aparata pred uporabo temeljito 
očistite. 
 
 
1. Embalaža 
   
Embalaža je izdelana iz materialov, ki jih je možno v 
celoti reciklirati; opremljeni so z ustreznimi simboli. 
Upoštevajte lokalne predpise o odlaganju odpadkov. 
Pazite, da embalaža (plastične vrečke, kosi polistirola 
ipd.) ne pridejo v roke otrokom, saj lahko povzročijo 
zadušitev. 
 
2. Odsluženi aparat 
 
Pri izdelavi aparata smo uporabili materiale, ki jih je 
mogoče reciklirati. 
Aparat je označen skladno z določili evropskega 
predpisa 2002/96/EC o odpadni električni in elektronski 
opremi. Odsluženi aparat odpeljite na ustrezno 
deponijo, kjer bodo poskrbeli za razgradnjo. S tem 
preprečite morebitne negativne posledice na okolje in 
zdravje oseb. 
Izdelek je označen skladno z direktivo evropske 
Gospodarske zbornice 2002/96 o odpadni električni in 
elektronski opremi (WEEE). 
S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste 
pomagali preprečiti morebitne negativne posledice na 
okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročilo 
nepravilno odstranjevanje aparata.  

Simbol    na izdelku označuje, da s tem izdelkom ni 
dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi 
odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za 
predelavo električne in elektronske opreme. 
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi 
okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju odpadkov. 
Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in 
predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni 
organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo 
ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili. 
Preden zavržete svoj odsluženi aparat, odrežite kabel 
čim bližje ohišja in onemogočite zapiranje vrat, da se 
otroci med igro ne bi mogli zapreti vanj. Ne puščajte 
aparata nenadzorovanega, ampak ga takoj odpeljite na 
ustrezno deponijo. Pozanimajte se pri lokalnih oblasteh. 

Informacija: 
 
Ta aparat ne vsebuje CFC (uporabljeno je hladivo 
R134a) ali HFC (hladilni tokokrog vsebuje R600a) 
(glej tablico s podatki v notranjosti aparata). 
Aparati z izobutanom (R600a): 
Izobutan je naravni plin, ki nima škodljvega vpliva na 
okolje, toda je vnetljiv. Zato pazite, da ne  poškodujete 
cevi v hladilnem tokokrogu. 
 
Izjava o skladnosti 
 
Aparat je namenjen shranjevanju živil in je izdelan 
skladno z določili evropskega predpisa (EC) št. 
1935/2004. 

 
Ta izdelek je zasnovan, izdelan in tržen skladno s 
predpisi: 
 
- 73/23/EEC o nizki napetosti,  
- 89/336/CEE in z kasnejšimi določili 93/68, 
 
Električna varnost aparata je zagotovljena le v primeru, 
da je priključen na učinkovit in preverjen sistem 
ozemljitve. 
 

40



POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA 
 

Ta navodila so podana zaradi vaše varnosti. Pred priključitvijo in uporabo aparata jih pozorno preberite in se prepričajte, 
da ste jih pravilno razumeli. Vaša varnost je namreč ključnega pomena! 
 
Če niste prepričani, da pravilno razumete ta navodila, se posvetujte s pooblaščenim servisom! 
   
Priključitev 

 
Aparat je težak. Pri premikanju bodite previdni. 
Kakršnokoli spreminjanje značilnosti aparata pomeni 
tveganje za uporabnika. 
Prepričajte se, da aparat ne stoji na priključnem 
električnem kablu. Če je ta poškodovan, ga mora 
zamenjati strokovnjak pooblaščenega servisa ali druga 
ustrezno usposobljena oseba, da se izognete tveganju. 

 Vsa dela na električnem omrežju mora opraviti ustrezno 
usposobljen strokovnjak. 
Deli, ki se segrevajo, ne smejo biti dostopni. Če je le 
mogoče, naj stoji aparat s hrbtno stranjo proti zidu, 
vendar mora biti vmes dovolj prostora za neovirano 
kroženje zraka (gl. navodila). 
Ko postavite aparat na ustrezno mesto, počakajte vsaj 
2 uri in ga šele nato priključite. Med tem časom se bo 
hladivo pravilno razporedilo. 

 
OPOZORILO: Odprtine za zračenje morajo biti 
vedno proste! 

 
 
Varnost otrok 
 
Otroci in osebe, ki niso sposobne razumeti navodil, 
smejo uporabljati aparat samo pod nadzorom oseb, ki 
so odgovorne za njihovo varnost. 

 Majhne otroke med uporabo aparata nadzirajte in  
Pazite, da se ti ne bi igrali z aparatom. 
 
Med uporabo 
 

 Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvih, 
in sicer za shranjevanje živil.  

 Zamrznjenih živil, ki so se odtajala, ne smete ponovno 
zamrzovati. 
V zamrzovalniku ne hranite gaziranih pijač. 
Sladoled in ledene kocke lahko povzročijo ozebline, če 
jih zaužijete takoj po jemanju iz zamrzovalnika. 

 Ne jemljite zamrznjenih živil iz zamrzovalnika z vlažnimi 
rokami, saj bi lahko dobili ozebline. 

 
Vzdrževanje in čiščenje 
 

 Pred čiščenjem in vzdrževalnimi deli izključite aparat iz 
električnega omrežja. 

 Pri odstranjevanju ledenih oblog si ne pomagajte z 
ostrimi ali koničastimi pripomočki (gl. navodila). 
 
 
OPOZORILO: Ne pospešujte odtaljevanja ledene 
obloge z mehaničnimi ali drugimi pripomočki. 
Upoštevajte navodila proizvajalca! 
 
OPOZORILO: V notranjosti hladilnika ne 
uporabljajte električnih aparatov, razen če to 
proizvajalec izrecno dovoljuje. 

 
OPOZORILO: Pazite, da ne poškodujete hladilnega 
tokokroga! 

 
Servisiranje 

 

 Servisiranje prepustite strokovnjakom pooblaščenega 
servisa. Zahtevajte uporabo originalnih nadomestnih 
delov. 

 Nikoli ne poskušajte sami popraviti aparata. 
Nestrokovna popravila pomenijo tveganje za 
uporabnika in lahko povzročijo še hujšo okvaro. 
 
Po koncu življenjske dobe 
 

 Predno zavržete svoj odsluženi hladilnik, ga izključite iz 
električnega omrežja in nato odrežite kabel čim bližje 
ohišja.  

 Poskrbite, da se vrata ne morejo zapirati; najbolje, če jih 
snamete.  
 
STARI GOSPODINJSKI APARATI SO  
LAHKO OTROKOM SMTRNO NEVARNI! 
 
 
OPOZORILO: Odsluženi aparat odpeljite na 
ustrezno deponijo skladno z določili predpisa 
W.E.E.E. Vaš aparat vsebuje hladivo R600a ter 
vnetljiv plin v izolacijski peni. 
 
 

 
 

 
Prosimo, da pred upora- 
bo pozorno preberete to  

knjižico. Shranite jo, saj jo  
boste še potrebovali! 
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1. Uparjalnik 
2. Police v hladilniku 
3. Steklena polica 
4. Predal za zelenjavo 
5. Nastavljive noge 
6. Polica za steklenice 
7. Ročaj 
8. Stikalo za luč na vratih 
9. Gumb za nastavljanje temperature 

 
 

 
 
 
 

 
Ustrezno zračenje 
 
Za brezhibno delovanje hladilnega aparata, njegovo učinkovitost in nizko porabo 
energije je ključnega pomena neovirano zračenje. Zato mora biti okoli hladilnega 
aparat dovolj prostora. Na hrbtni strani mora biti od zida odmaknjen vsaj 100 mm, ob 
straneh prav tako 100 mm, nad njim pa vsaj 200 mm. Tudi za odpiranje vrat (za 160 
stopinj) mora biti na voljo dovolj prostora. 
 

 
 
 
Napajanje 
 
Hladilnik je namenjen priključitvi na enofazni izmenični tok (220-
240)V~/50Hz;230V~/60Hz. Če vrednosti v omrežju zaradi velikih nihanj odstopajo od 
navedenih, zaradi varnosti uporabite regulator napetosti. Hladilnik mora biti priključen 
na samostojno vtičnico. Ne uporabljajte razdelilcev. Vtikač se mora prilegati vtičnici z 
ozemljitvenim vodom. 
 

 
 
 
Priključni  kabel 
 
Priključnega kabla ne smete podaljševati  ali zvijati. Pazite, da kabel ni napeljan tik 
ob kompresorju na  hrbtni strani aparata, ki se med delovanjem zelo segreje. Vročina 
bi lahko poškodovala izolacijo ali povzročila uhajanje toka. 
 

 

DELI HLADILNIKA 

PRAVILNA POSTAVITEV 
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Zaščita pred vlago 

 
Hladilnika ne postavljajte v zelo vlažen prostor, da se izognete  nevarnosti za rjavenje 
kovinskih delov. Hladilnika ne smete polivati z vodo, saj bi to lahko pokvarilo izolacijo in 
povzročilo uhajanje elektrinega toka. 
 

 
 
 
Zaščita pred vročino 
 
Hladilnik ne sme stati v bližini virov toplote ali biti izpostavljen neposredni sončni 
svetlobi. 

 
 
 
 
Stabilnost 
 
Hladilnik  postavite na trdna, ravna tla. 
Ne postavljajte ga na mehko talon oblogo ipd. Če hladilnik ne stroji ravno, ga 
uravnajte s pomočjo nožic. Hladilnik ne postavljajte ob predmet, ki bi lahko 
povzročil odmev. 
 

 
 
 
 
Upoštevajte navodila o varnosti 
 
Odsvetujemo postavljanje hladilnika v prostor, v katerem so prisotni vnetljivi plini, 
bencin, alkohol, lak, vnetljiva olja ipd. Takih snovi ne smete hraniti v hladilniku. 
 

 
 
 
 
Selitev 
 
Hladilnik prenašajte v pokončnem položaju. Ne polagajte ga v vodoravni položaj 
oziroma ne nagibajte za več kot 45°, ali celo z zgornjim delom navzdol. 
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 Preden priključite aparat na električno omrežje se prepričajte, da napetost v vašem omrežju ustreza 

predpisani za ta hladilnik 
 Voda, ki jo vsebujejo živila, ali ki je prisotna v zraku in vstopa v hladilnik medtem, ko so vrata odprta, se 

v notranjosti nabira v obliki plasti sreža in ledu. Debelejša ledena obloga zmanjša učinkovitost hladilnika. 
Odtaljevanje ledu na uparjalniku poteka ročno. Ko doseže debelina ledene obloge na uparjalniku 4 mm, 
morate hladilnik izklopiti iz električnega omrežja, da se odtaja. Voda pri odtaljevanju odteka v skozi 
cevko za odcejanje in zaradi toplote, ki jo kompresor oddaja, izhlapi. 

 Če je priključni električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati strokovnjak pooblaščenega servisa, saj 
so za to potrebna posebna orodja. 

 Spreminjanje značilnosti in kakršnikoli posegi na aparatu so nevarni in pomenijo tveganje za uporabnika. 
 Pred zamenjavo žarnice ali če hladilnika dlje časa ne boste uporabljali aparat izklopite iz električnega 

omrežja. 
 Po izpadu električne energije pred ponovno priključitvijo aparata na električno omrežje počakajte 5 

minut.  
 

 
Hladilnik je tovarniško izdelan s tečaji za vrata na desni. Če želite spremeniti smer odpiranja vrat, 
upoštevajte spodnja navodila: 

1. Odstranite plastični pokrovček (7) in vijake (6), s katerimi je zgornji pokrov pritrjen na ohišje, ter 
snemite pokrov. 

2. Odvijte vijaka (1), s katerima je zgornji tečaj (5) na desni pritrjen na ohišje. Odstranite zgornji tečaj 
(5). 

3. Dvignite vrata in jih položite na mehko površino, da se ne bi opraskala. 
4. Odvijte vijaka (8), s katerima je pritrjen spodnji tečaj (2). Odstranite spodnji tečaj (2). 
5. Odstranite nogo spredaj levo (4) in jo premestite na drugo stran. 
6. Preden ponovno pritrdite spodnji tečaj (2), odstranite zatič (9) in obrnite spodnji tečaj (2). Nato 

spodnji tečaj (2) z vijakoma (8) pritrdite na levo stran ohišja spodaj.  
7. Vstavite zatič (9) v spodnji tečaj (2). 
8. Namestite vrata trdno na spodnji tečaj (2). 
9. Pridržite vrata v zaprtem položaju in z vijakoma (1) pritrdite tudi zgornji tečaj (5) na levo stran ohišja. 

Vijakov (1) ne zategnite preveč, dokler vrat ne poravnate z robom ohišja. 
10. Pritrdite zgornjo ploščo na ohišje z vijaki (6) in namestite tudi plastične čepke (7). 
11. Premestite ročaj (10) z leve na desno stran. 

 

 
SLIKA 1      SLIKA 2 

Na sliki 1 so prikazani sestavni deli pred spreminjanjem strani odpiranja vrat. 
Na sliki 2 so prikazani sestavni deli po spreminjanju strani odpiranja vrat. 

Opozorila 

Spreminjanje strani odpiranja vrat 
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 Hladilnik očistite vsaj enkrat mesečno. 
 Pred čiščenjem in vzdrževalnimi deli potegnite vtikač iz vtičnice oz. izklopite aparat iz električnega 

omrežja. 
 Notranje in zunanje površine in vso opremo obrišite z mokro krpo. Če so zelo umazane, jih očistite z 

nevtralnim deteregentom, nato pa izperite z vodo in jih do suhega obrišite s čisto krpo. Priporočamo, da 
zunanjo površino hladilnika spolirate z ustreznim čistilom (vosek za steklo) in mehkio krpo. 

 Za čiščenje ne uporabljajte vroče vode, topil, bencina, alkohola, parafina, pralnega praka, agresivnih 
čistil, alkalnih detergentov, kislin, s kemikalijami prepojenih krp ipd. S tem bi lahko poškodovali površino 
ali plastične dele – lahko bi pa tudi povzročili rjavenje ali škodili izolaciji. 

 Pazite, da so gumijasta tesnila na vratih vedno čista.  
 Če plastični deli v notranjosti hladilnika zaradi pomanjkljivega čiščenja ostanejo dolgo časa v stiku z 

oljem (živalskega ali rastlinskega izvora), lahko pride do staranja materiala in plastika razpoka. Tudi 
odprtina za odcejanje vode pri odtaljevanju se umaže, če je ne čistite redno, kar povzroči neprijeten vonj. 
Redno jo čistite. 

 
 
Zamenjava žarnic 

 
Pred zamenjavo žarnice izključite aparat iz električnega omrežja. 
Stisnite jezička ob strani pokrovčka nad žarnico in ga odstranite. 
Nadomestite žarnico z novo enakovredno, maksimalna  moč je 10 W. 
Namestite pokrovček nazaj in počakajte 5 minut, nato pa ponovno priključite aparat na električno omrežje. 
 

 
 

 
1. ČE HLADILNI APARAT NE DELUJE 
Prepričajte se, da morda ni prišlo do izpada električnega toka. 
Preverite, da je vtikač v vtičnici. 
Preverite, da ni pregorela varovalka. 
 
2. HLADILNI APARAT PREVEČ HLADI 
Morda ni nastavljena ustgrezna stopnja. 
Če postavite živilo z visoko vsebnostjo vlage tik pod odprtino za pritekanje hladnega zraka, lahko zamrzne. 
To ne kaže na okvaro. 
 
3. HLADILNIK NE HLADI DOVOLJ 
Morda ste zavojčke zložili preblizu skupaj in onemogočajo kroženje hladnega zraka. 
Morda ste v hladilnik postavili večjo količino svežih živil, ali vroče živilo. 
Morda vrata niso bila dobro zaprta. 
Morda je poškodovano tesnilo na vratih. 
Morda je ovirano kroženje zraka okoli hladilnika. 
Morda okoli hladilnika (ob straneh in nad njim) ni dovolj prostega prostora. 
Morda gumb termostata ni v pravilnem položaju. 
 

Čiščenje in vzdrževanje 

Odpravljanje nepravilnosti v delovanju 
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4. VODA PRI ODTALJEVANJU TEČE V HLADILNIK IN NA TLA. 
Preverite, da ni zamašena cevka za odtekanje vode pri odtaljevanju. 
Preverite, da je posoda za odcejanje vode pravilno nameščena. 
 
5. NA ZUNANJIH POVRŠINAH HLADILNIKA SE NABIRA KONDENZ 
To se lahko zgodi v vlažnem vremenu, ko je v zraku visoka vsebnost vlage – podobno kot se na kozarcu 
naberejo kapljice vode, ko vanj vlijete hladno vodo. To ne kaže na okvaro. Obrišite površine s suho krpo. 
 
6. SLIŠI SE, KOT BI SE PRETAKALA VODA. 
Ta zvok je posledica pretakanja hladiva. Ne  kaže na okvaro. 
 
7. STRANICA HLADILNIKA SE SEGREVA 
Če pogosto odprete in zaprete vrata, se stranica segreje, segreje pa se tudi, ko zaženete aparat ali ko 
hladinik deluje poleti pri visoki temperaturi v prostoru. Ne dotikajte se stranice, ki se segreva zaradi 
razprševanja toplote iz notranjosti aparata. To ni okvara! 
 

 
 
*Tehnični podatki so navedeni na tablici s podatki na hrbtni strani hladilnika. 
*Pridržujemo si pravico do spreminjanja tehničnih specifikacij brez predhodnega obvestila. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e-mail: info@candyhoover.si 

 
 
 
 

Tehnični podatki 
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