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Návod na obsluhu
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ČASŤ- 1. PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA

Ďakujeme Vám za nákup tohto výrobku.
Pred prvým použitím spotrebiča si prosím pozorne prečítajte tento návod na 
obsluhu. Len tak budete môcť spotrebič optimálne používať. Uschovajte všetku 
dokumentáciu k tomuto spotrebiču na bezpečnom mieste pre prípadné použitie v 
budúcnosti. Pokiaľ spotrebič predávate novému majiteľovi, nezabudnite k nemu 
priložiť tento návod na obsluhu. Spotrebič je určený výhradne na používanie v 
domácnosti a podobnom prostredí:
- v kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných 

prostrediach;
- na farmách a pre klientov hotelov, motelov a podobných ubytovacích zariadení;
- v ubytovacích zariadeniach s výdajom raňajok (B & B);
- pre catering a podobné nekomerčné účely.
Spotrebič môže byť používaný výhradne na konzervovanie potravín. Použitie 
spotrebiča k akémukoľvek inému účelu je považované za nebezpečné a výrobca 
v takom prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné poranenie osôb, 
poškodenie spotrebiča alebo iné majetkové škody. Prečítajte si prosím taktiež 
záručné podmienky. Najskôr si prečítajte tento návod na obsluhu. Len tak 
dosiahnete najlepší výkon a bezproblémovú prevádzku spotrebiča. Nedodržanie 
pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu môže viesť ku strate práva na 
bezplatný zákaznícky servis počas záručnej lehoty.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Tento návod na obsluhu obsahuje dôležité bezpečnostné 
pokyny. Uschovajte tento návod na bezpečnom mieste pre 
prípadné použitie v budúcnosti.
Spotrebič obsahuje chladiaci plyn (R600: izobután) a izolačnú 
penu s obsahom cyklopentánu. Obidve tieto látky sú šetrné k 
životnému prostrediu, avšak sú horľavé.
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Všeobecné upozornenia
VAROVANIE: Neblokujte ventilačné otvory spotrebiča ani 
nábytku, v ktorom je spotrebič prípadne umiestnený.
VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazenia nepoužívajte 
mechanické zariadenia ani iné prostriedky, ktoré neboli 
odporúčané výrobcom.
VAROVANIE: V priestore pre potraviny nepoužívajte žiadne 
elektrické spotrebiče, ktoré neboli odporúčané výrobcom.
VAROVANIE: Dbajte na to, aby ste nepoškodili chladiaci 
okruh.
VAROVANIE: Z bezpečnostných dôvodov musí byť spotrebič 
nainštalovaný podľa pokynov uvedených v tomto návode na 
obsluhu.
VAROVANIE: Uistite sa, že počas inštalácie spotrebiča 
nedošlo k pricvaknutiu alebo poškodeniu prívodného kábla.
VAROVANIE: V blízkosti zadnej časti spotrebiča sa nesmú 
nachádzať viacnásobné zásuvky ani prenosné napájacie 
zdroje.
Symbol ISO 7010 W021

Varovanie: Riziko požiaru / horľavé materiály
• Pokiaľ Vaša chladnička používa R600a ako chladiace 

médium - táto informácia je uvedená na výrobnom štítku 
spotrebiča -, postupujte pri presune chladničky a jej inštalácii 
veľmi opatrne, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho 
okruhu. Aj keď je R600a prirodzený plyn šetrný k životnému 
prostrediu, je výbušný. Pokiaľ dôjde k úniku chladiva 
spôsobenému poškodením chladiaceho okruhu, umiestnite 
spotrebič mimo dosahu otvoreného plameňa alebo zdrojov 
tepla a na niekoľko minút vyvetrajte miestnosť, v ktorej bol 
spotrebič umiestnený.

• Dbajte na to, aby ste počas premiestňovania a inštalácie 
chladničky nepoškodili chladiaci okruh.

• Neskladujte v tomto spotrebiči výbušné látky, ako sú 
napríklad aerosolové plechovky s horľavým hnacím plynom.
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• Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v 
podobnom prostredí, ako sú napríklad:
- kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a 

iných pracovných prostrediach;
- farmy a použitie spotrebiča klientmi v hoteloch, moteloch a 

iných typoch ubytovacích zariadení;
- v ubytovacích zariadeniach s výdajom raňajok;
- pre catering a iné nekomerčné účely.

• Výmenu poškodeného prívodného kábla musí z 
bezpečnostných dôvodov vykonať iba výrobca, jeho servisný 
technik alebo iná podobne kvalifikovaná osoba.

• Tento spotrebič môžu používať osoby (vrátane detí) s 
obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 
schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a 
vedomosťami len vtedy, pokiaľ sa nachádzajú pod dozorom 
zodpovednej osoby alebo pokiaľ boli oboznámené so 
správnym a bezpečným používaním spotrebiča a rozumejú 
rizikám s tým spojenými. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

• Prívodný kábel chladničky je vybavený špeciálne uzemnenou 
zástrčkou. Táto zástrčka by mala byť používaná spolu s 
uzemnenou 16 ampérovou zásuvkou. Pokiaľ sa takáto 
zásuvka vo Vašej domácnosti nenachádza, nechajte si ju 
prosím nainštalovať kvalifikovaným elektrikárom.

• Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov 
a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo 
duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými 
skúsenosťami a vedomosťami iba vtedy, pokiaľ sa 
nachádzajú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak 
boli oboznámené so správnym a bezpečným používaním 
spotrebiča a rozumejú rizikám s tým spojenými. Deti sa so 
spotrebičom nesmú hrať.

 Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu bez 
dozoru zodpovednej osoby.
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• Poškodený prívodný kábel musí z bezpečnostných dôvodov 
vymeniť iba výrobca, servisný technik alebo iná podobne 
kvalifikovaná osoba.

• Tento spotrebič nie je určený na použitie v nadmorských 
výškach nad 2000 metrov.

Pozor: Nebezpečenstvo požiaru

Pokiaľ došlo k poškodeniu chladiaceho okruhu: 
Vyvarujte sa otvorenému ohňu a zdrojom vznietenia.
Dobre vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.

VAROVANIE!
• Počas čistenia/premiestňovania spotrebiča buďte opatrní a 

nedotýkajte sa kovových chladiacich rebier. Mohli by ste si 
poraniť prsty alebo ruky alebo poškodiť spotrebič.

• Pod ani na tento spotrebič nie je možné umiestniť iné 
spotrebiče. Na tento spotrebič si nesadajte ani nestúpajte, 
nie je pre tento účel vhodný. Mohli by ste sa poraniť alebo 
poškodiť spotrebič.

• Dbajte na to, aby počas prenášania/posúvania spotrebiča 
nedošlo k pricvaknutiu alebo zakliesneniu prívodného kábla. 
Kábel by sa tak mohol poškodiť alebo pretrhnúť.

• Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby ste nepoškodili 
podlahu, potrubie, obklady stien atď. Neposúvajte spotrebič 
ťahom za dvierka alebo rukoväť. Nedovoľte deťom hrať 
sa so spotrebičom alebo ovládacím panelom. Naša 
spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté 
nedodržaním týchto pokynov.
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• Neumiestňujte spotrebič do vlhkého, mastného alebo 
prašného prostredia a chráňte ho pred priamym slnečným 
žiarením a vodou.

• Neumiestňujte spotrebič do blízkosti tepelných zdrojov alebo 
horľavých materiálov.

• V prípade výpadku elektrického prúdu neotvárajte dvierka. 
Výpadok napájania trvajúci menej ako 20 hodín nijako 
neovplyvní zmrazené potraviny. Pokiaľ výpadok elektrického 
prúdu trvá dlhšie, je potrebné potraviny skontrolovať a ihneď 
spotrebovať alebo tepelne upraviť a opäť zmraziť.

• Pokiaľ sa pokúšate otvoriť dvierka mraziaceho priestoru 
ihneď po ich zatvorení, nemusí sa Vám to podariť. Tento jav 
je normálny a dochádza k nemu v dôsledku vyvažovania 
tlaku. Po niekoľkých minútach môžete dvierka bez problémov 
otvoriť.

• Nepripájajte spotrebič k elektrickej sieti, pokým neodstránite 
všetok obalový materiál a všetky zariadenia chrániace 
spotrebič pred poškodením počas prepravy.

• Nechajte spotrebič po preprave aspoň 4 hodiny odstáť, aby 
sa olej v kompresore mohol usadiť, a až potom ho pripojte k 
elektrickej sieti a zapnite.

• Chladničku môžete používať iba na určený účel (napr. 
skladovanie a zmrazenie potravín).

• Neskladujte v tomto spotrebiči žiadne lieky a materiály pre 
vedecký výskum. Skladovanie materiálu, ktorý vyžaduje 
prísnu kontrolu skladovacej teploty, v tomto spotrebiči môže 
znížiť kvalitu materiálu alebo vyvolať nepredvídateľnú a 
rizikovú reakciu.

• Pred akýmkoľvek zásahom do spotrebiča najskôr vytiahnite 
zástrčku prívodného kábla zo zásuvky.

• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu 
spotrebiča a jeho príslušenstva.
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• Pokiaľ zistíte únik chladiva z chladiaceho systému, 
nedotýkajte sa zástrčky a vyhnite sa otvorenému ohňu. 
Otvorte okno a dobre vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa 
spotrebič nachádza. Obráťte sa na zákaznícky servis a 
nechajte spotrebič opraviť.

• Na pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti nepoužívajte 
predlžovacie káble ani adaptér.

• Nenaťahujte ani neohýbajte prívodný kábel. Nedotýkajte sa 
zástrčky prívodného kábla mokrými rukami.

• Dbajte na to, aby ste nepoškodili zástrčku a/alebo prívodný 
kábel - v takom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom a požiaru!

• Výmenu poškodeného prívodného kábla musí z 
bezpečnostných dôvodov vykonať iba výrobca, autorizovaný 
servis alebo iná podobne kvalifikovaná osoba.

• Neskladujte v spotrebiči horľavé a vysoko prchavé látky, ako 
je éter, benzín, tekutý plyn, propán, rôzne rozprašovače, 
lepidla, čistý alkohol atď. - hrozí nebezpečenstvo výbuchu!

• V blízkosti spotrebiča neuchovávajte žiadne horľavé spreje, 
ako sú napr. farby v spreji. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu 
alebo požiaru.

• Neodkladajte na spotrebič žiadne predmety ani nádoby 
naplnené vodou.

• Na pripojenie spotrebiča k elektrické sieti nepoužívajte 
predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.

• Nelikvidujte spotrebič spálením. Dbajte na to, aby počas 
prepravy alebo v priebehu prevádzky spotrebiča nedošlo 
k poškodeniu chladiaceho systému spotrebiča. Pokiaľ 
dôjde k poškodeniu chladiaceho systému a úniku chladiva, 
nevystavujte spotrebič otvorenému ohňu ani možným 
zdrojom vznietenia a ihneď dôkladne vyvetrajte miestnosť, v 
ktorej sa spotrebič nachádza.
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• Chladiaci systém v zadnej časti a na stranách spotrebiča 
obsahuje chladivo. Dbajte preto na to, aby nedošlo k 
poškodeniu potrubia chladiaceho systému.

• Vo vnútri chladničky nepoužívajte žiadne elektrické 
spotrebiče, ktoré neboli odporúčané výrobcom.

• Dbajte na to, aby ste nepoškodili chladiaci okruh.
• Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické 

ani iné prostriedky, ktoré neboli odporúčané výrobcom.
• Vo vnútri chladničky nepoužívajte žiadne elektrické 

spotrebiče, ktorých typ nebol odporúčaný výrobcom.
• Nezakrývajte ani neupchávajte ventilačné mriežky na tele 

spotrebiča ani vo vnútri nábytku, do ktorého je spotrebič 
prípadne vstavaný.

• Nedotýkajte sa vnútorných chladiacich prvkov, predovšetkým 
nie mokrými rukami, mohli by ste sa popáliť mrazom alebo 
inak poraniť.

• Neodstraňujte vrstvu námrazy ostrými predmetmi, ako sú 
nože alebo vidličky.

• Nepoužívajte na urýchlenie odmrazenia spotrebiča sušič 
vlasov, ohrevné teleso ani iné elektrické spotrebiče.

• Pokiaľ sa na vnútorných stenách spotrebiča vytvára vrstva 
ľadu, neodstraňujte ju nožom ani inými ostrými predmetmi. 
Mohli by ste poškodiť chladiaci okruh a unikajúce chladivo by 
sa mohlo vznietiť alebo poškodiť oči.

• Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte žiadne 
mechanické ani iné predmety.

• V žiadnom prípade nepoužívajte na urýchlenie odmrazenia 
spotrebiča otvorený oheň alebo elektrické spotrebiče, ako 
sú ohrevné telesá alebo parné čističe, ani nenahrievajte 
námrazu sviečkami, olejovými lampami alebo podobnými 
prostriedkami.

• Pokiaľ chcete vyčistiť kompresor, nelejte naň vodu. Utrite 
kompresor vlhkou handričkou a potom ho dôkladne utrite 
dosucha, predídete tak korózii.
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• Udržiavajte zástrčku prívodného kábla v čistote. Veľké 
nánosy prachu zvyšujú nebezpečenstvo požiaru.

• Spotrebič je určený na použitie v domácnosti.
• Používanie spotrebiča pre komerčné účely, a nie v 

domácnosti, vedie ku strate záruky.
• Spotrebič musí byť správne nainštalovaný, umiestnený a 

prevádzkovaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na 
obsluhu.

• Záruka sa vzťahuje iba na nové spotrebiče a zaniká, hneď 
ako je spotrebič opätovne predaný.

• Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za nehody a 
následné škody vzniknuté v súvislosti s týmto spotrebičom.

• Zárukou nezaniká platnosť zákonných práv.
• Nepokúšajte sa opraviť spotrebič svojimi silami. Technické 

zásahy môže vykonávať výhradne kvalifikovaný odborný 
personál.

BEZPEČNOSŤ DETÍ!
• Pokiaľ sa chystáte zlikvidovať starý spotrebič, ktorý je na 

dvierkach zaopatrený zámkou, uistite sa, že nedošlo k 
nechcenému zamknutiu hrajúcich sa detí vo vnútornom 
priestore spotrebiča.

• Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a 
osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými a duševnými 
schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a 
vedomosťami iba vtedy, keď sa nachádzajú pod dozorom 
zodpovednej osoby alebo pokiaľ boli oboznámené so 
správnym a bezpečným používaním spotrebiča a rozumejú 
rizikám s tým spojenými.

• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať 
čistenie a používateľskú údržbu spotrebiča bez dozoru 
zodpovednej osoby.
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Staré a nefunkčné chladničky
• Pokiaľ je Vaša stará chladnička vybavená zámkou, zničte ju alebo 
demontujte. V opačnom prípade by sa vo vnútri mohli zamknúť deti a mohlo 
by tak dôjsť k nehode.
• Staré chladničky a mrazničky obsahujú izolačný materiál a chladivo s 
chlór-fluorovanými uhľovodíkmi (CFC). Buďte preto pri odstraňovaní starého 
spotrebiča opatrní, aby nedošlo ku kontaminácii životného prostredia.
Informácie týkajúce sa likvidácie elektrického a elektronického odpadu 

(OEEZ), jeho recyklácie a opätovného využitia Vám poskytne miestna samospráva.

Pokyny:
• Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu. 

Nenesieme zodpovednosť za poškodenia spôsobené nesprávnym používaním.
• Dodržiavajte všetky pokyny uvedené na výrobnom štítku spotrebiča a v návode na 

obsluhu. Uschovajte tento návod na obsluhu na bezpečnom mieste pre prípadné 
použitie v budúcnosti.

• Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti a môžete ho využívať len v 
domácom prostredí a na určité účely. Nie je určený na komerčné alebo všeobecné 
využitie. Takéto použitie vedie ku strate záruky. Nezodpovedáme za straty alebo škody 
vzniknuté v dôsledku takéhoto použitia.

• Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti a je vhodný len na skladovanie/
chladenie potravín. Nie je určený na komerčné alebo všeobecné využitie a/alebo 
skladovanie iných látok, ako sú potraviny. Nenesieme zodpovednosť za straty vzniknuté 
v dôsledku použitia spotrebiča v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto návode na 
obsluhu.

Varovania
• Nepoužívajte rozdvojky ani predlžovacie káble.
• Nepoužívajte zástrčku prívodného kábla, ak je poškodená, popraskaná 

alebo opotrebovaná.
• Neťahajte za kábel, neohýbajte ho ani nepoškodzujte.

 

• Spotrebič bol navrhnutý pre použitie dospelými osobami. Nedovoľte, 
aby sa deti hrali so spotrebičom alebo sa vešali na jeho dvierka.

• Je zakázané manipulovať so zástrčkou a zásuvkou mokrými rukami - 
hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

• Nevkladajte do mraziaceho priestoru sklenené fľaše ani plechovky s 
nápojmi. Fľaše alebo plechovky môžu explodovať.
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• V záujme vlastnej bezpečnosti nevkladajte do spotrebiča výbušné 
ani horľavé materiály. Nápoje s vyšším obsahom alkoholu musia 
byť uskladnené v chladiacom priestore v uzatvorených fľašiach vo 
vertikálnej polohe.

• Nedotýkajte sa ľadových kociek vybratých z mraziaceho priestoru 
holými rukami, lebo by mohlo dôjsť k popáleniu mrazom a/alebo 
poraneniu kože.

• Nedotýkajte sa zmrazených potravín mokrými rukami! Nikdy nekonzumujte zmrzlinu ani 
kocky ľadu ihneď po ich vybratí z mraziaceho priestoru!

• Už rozmrazené potraviny nie je možné opätovne zmraziť, lebo by mohlo dôjsť k otrave 
jedlom.

• Nezakrývajte korpus ani hornú plochu chladničky dekou, obrusom atď. 
Mohlo by dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu výkonu chladničky.

• Pred prepravou spotrebiča pripevnite všetko príslušenstvo v chladiacom a 
mraziacom priestore, predídete tak jeho poškodeniu.

• Nepoužívajte zástrčkový adaptér.

Umiestnenie chladničky a jej uvedenie do prevádzky
Skôr ako uvediete chladničku do prevádzky, venujte pozornosť nasledujúcim bodom:
• Prevádzkové napätie chladničky je 220 - 240 V pri 50 Hz.
• Prívodný kábel chladničky je vybavený uzemnenou zástrčkou. Zástrčku môžete zasunúť 

iba do uzemnenej zásuvky s aspoň 16 A. Pokiaľ v domácnosti nemáte vhodnú zásuvku 
na pripojenie chladničky k elektrickej sieti, nechajte si ju nainštalovať kvalifikovaným 
elektrikárom.

• Nenesieme zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku pripojenia chladničky k 
neuzemnenej zásuvke.

• Umiestnite chladničku tak, aby nebola vystavená pôsobeniu priamych 
slnečných lúčov.

• Spotrebič je potrebné umiestniť vo vzdialenosti minimálne 50 cm od pece, 
plynových sporákov a ohrevných telies a vo vzdialenosti minimálne 5 cm od 
elektrických sporákov.

• Spotrebič nesmie byť používaný v exteriéri a nesmie byť vystavený vplyvom počasia.
• Pokiaľ je chladnička umiestnená v blízkosti pultovej alebo zásuvkovej mrazničky, potom 

je potrebné medzi spotrebičmi nechať medzeru aspoň 2 cm, aby nedochádzalo k tvorbe 
kondenzátu na vonkajších plochách.

• Neodkladajte na chladničku žiadne predmety. Chladnička musí byť umiestnená tak, 
aby bol dodržaný odstup aspoň 15 cm od hornej časti chladničky a prípadnej skrinky 
nachádzajúcej sa nad ňou.

• Na stabilizáciu chladničky slúžia nastaviteľné predné nožičky. Nastavenie 
ich výšky sa vykonáva otáčaním v smere alebo proti smeru pohybu 
hodinových ručičiek. Nastavenie je potrebné vykonať ešte pred vložením 
potravín do chladničky.

• Pred uvedením chladničky do prevádzky utrite všetky vnútorné povrchy, 
poličky a šuplíky teplou vodou s pridaním kávovej lyžičky jedlej sódy 
a následne všetko opláchnite čistou vodu a vysušte. Po vyčistení 
namontujte všetky časti naspäť do chladničky.
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• Nainštalujte dištančné prvky (časti s čiernymi krídelkami na zadnej strane) otočením o 
90° tak, ak je znázornené na obrázku. Dištančné prvky zabraňujú styku kondenzátora so 
stenou.

Pred prvým uvedením chladničky do prevádzky
• Pred prvým použitím alebo po preprave nechajte chladničku aspoň 3 

hodiny vo zvislej polohe a až potom ju pripojte k elektrickej sieti. Zaistíte 
tak bezpečnú a efektívnu prevádzku chladničky. V opačnom prípade 
môže dôjsť k poškodeniu kondenzátora.

• Pri prvom uvedení chladničky do prevádzky sa môže z vnútorného 
priestoru šíriť zápach. Tento zápach krátko po zapnutí chladničky zmizne.
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ČASŤ- 2. OPIS SPOTREBIČA A JEHO SÚČASTÍ

Tento obrázok má iba informatívny charakter a slúži na vyobrazenie rôznych 
súčastí spotrebiča a jeho príslušenstvo. Jednotlivé komponenty sa môžu v 

závislosti od modelu spotrebiča odlišovať.
A) Chladiaci priestor
B) Mraziaci priestor
1. Ovládač termostatu*
2. Kryt osvetlenia chladiaceho priestoru
3. Priehradka na víno*
4. Polička chladiaceho priestoru
5. Kryt priehradky na ovocie a zeleninu
6. Priehradka na ovocie a zeleninu
7. Priehradka / horný košík* v mraziacom 

priestore
8. Stredová priehradka v mraziacom 

priestore

9. Spodná priehradka v mraziacom 
priestore

10. Nastaviteľná nožička
11. Sklenená polička mraziaceho priestoru
12. Priehradka na fľaše
13. Nastaviteľná priehradka vo dvierkach
14. Horná priehradka vo dvierkach
15. Držiak na vajcia
16. Forma na ľad*

* Len pri niektorých modeloch
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ČASŤ- 3. OVLÁDACIE PRVKY

Nastavenie termostatu (len pri niektorých modeloch)

Termostat automaticky reguluje teplotu vo vnútri 
spotrebiča. Otočením ovládača termostatu z polohy 
1 na polohu 5 nastavíte nižšiu teplotu.
Dôležitá poznámka: Nepokúšajte sa otočiť ovládač 
termostatu za polohu 1. Došlo by k vypnutiu 
spotrebiča.

Nastavenie termostatu chladiaceho a 
mraziaceho priestoru
1 – 2: Pre krátkodobé skladovanie potravín v 
mraziacom priestore nastavte ovládač termostatu 
medzi strednú a minimálnu polohu.
3 – 4: Pre dlhodobé skladovanie potravín v 
mraziacom priestore nastavte ovládač termostatu 
do strednej polohy.
5: Pre zmrazenie čerstvých potravín. Zmrazovanie 
čerstvých potravín trvá dlhšie. Po zmrazení je potrebné vrátiť ovládač termostatu do 
predchádzajúcej polohy.

Pokiaľ je k dispozícii tlačidlo supermrazenie:
a) Supermrazenie: Pokiaľ je teplota okolia 

vyššia ako 18 °C, môžete zapnúť funkciu 
supermrazenia.

 Napríklad pri zmrazovaní čerstvých potravín 
alebo keď svieti červená kontrolka.

 Spotrebič pracuje dlhší čas. Po dôkladnom 
zmrazení potravín (alebo po zhasnutí 
červenej kontrolky) vráťte termostat opäť do 
predchádzajúcej polohy.

 Pokiaľ je teplota okolia vyššia ako 18 °C 
a napriek tomu nechcete použiť funkciu 
supermrazenie, musí tento prepínač zostať 
vypnutý.

b) Prevádzka pri nízkej teplote okolia: Pokiaľ je 
teplota okolia nižšia ako 18 °C, použitím tohto 
prepínače dosiahnete dobrý chladiaci výkon aj 
v chladnejšom prostredí.

Ovládač termostatu

Supermrazenie
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Varovania ohľadom nastavenia teploty
• Teplota okolia, teplota čerstvých potravín vložených do spotrebiča na zmrazenie a 

frekvencia otvárania dvierok ovplyvňujú teplotu v chladiacom a mraziacom priestore. 
 V prípade potreby jednoducho zmeňte nastavenie teploty.
• Po prvom zapnutí by ste mali spotrebič nechať približne 24 hodín zapnutý, aby mohol 

dosiahnuť požadovanú teplotu vo vnútornom priestore.
• Počas tejto doby neotvárajte dvierka veľmi často a nevkladajte do spotrebiča veľké 

množstvo potravín.
• Pokiaľ chcete spotrebič po vypnutí alebo vytiahnutí zástrčky prívodného kábla zo 

zásuvky opäť zapnúť, počkajte aspoň 5 minút a až potom spotrebič zapnite alebo 
zasuňte zástrčku prívodného kábla do zásuvky. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k 
poškodeniu kompresora.

• Chladnička je prispôsobená na prevádzku pri 
teplotnom rozmedzí stanovenom klimatickou 
triedou uvedenou na výrobnom štítku. Pokiaľ 
chladničku používate v prostredí, ktoré 
nezodpovedá príslušnej klimatickej triede, 
môže to negatívne ovplyvniť chladiaci výkon 
spotrebiča.

• Tento spotrebič bol navrhnutý pre použitie v prostredí, kde sa teploty pohybujú v 
rozmedzí od 10 do 43 °C.

Kontrolka teploty
Aby sme Vám uľahčili dokonalé nastavenie chladničky, vybavili sme ju 
praktickým ukazovateľom teploty v najchladnejšom mieste.
Aby boli potraviny v chladničke – na najchladnejšom mieste – dokonalo 
schladené, dbajte na to, aby kontrolka teploty vždy ukazovala „OK“. Pokiaľ sa 
„OK“ nezobrazuje, znamená to, že ste nastavili nevhodnú teplotu.
Kontrolka teploty je čierna, preto môže byť text „OK“ pri zlom osvetlení ťažko 
čitateľný. V takom prípade dbajte na dobré osvetlenie.
Po každej zmene nastavenia teploty počkajte, pokým sa teplota vo vnútri 
spotrebiča nestabilizuje. Až potom vykonajte prípadné ďalšie zmeny teploty. 
Meňte prosím nastavenie teploty postupne. Pred každou kontrolou teploty a prípadnou 
zmenou nastavenia počkajte aspoň 12 hodín.
POKYN: Po opakovanom otvorení dvierok spotrebiča (alebo ak dvierka zostanú dlhšie 
otvorené) alebo nejaký čas po vložení čerstvých potravín do spotrebiča je celkom 
normálne, že sa text „OK“ kontrolky teploty nezobrazí ihneď. Pokiaľ v spodnej časti 
vnútornej steny dochádza k nadmernej tvorbe ľadových kryštálov (tento jav je spôsobený 
preťažením spotrebiča, vysokou teplotou okolia a častým otváraním dvierok), nastavte 
trochu vyššiu vnútornú teplotu a počkajte, pokým sa kompresor neprestane veľmi často 
zapínať. Potom môžete vrátiť nastavenie teploty na pôvodnú hodnotu.

Skladovanie potravín na najchladnejšom mieste spotrebiča
Potraviny zostanú dlhšie čerstvé, pokiaľ sú uskladnené na správnom 
mieste. Najchladnejšie miesto sa nachádza priamo nad priehradkou pre 
ovocie a zeleninu.

Klimatická trieda Teplota okolia v ºC

T Medzi 16 a 43 (°C)

ST Medzi 16 a 38 (°C)

N Medzi 16 a 32 (°C)

SN Medzi 10 a 32 (°C)
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Nasledujúci symbol označuje 
najchladnejšie miesto v chladničke.
Aby ste zaistili veľmi dobré schladenie 
potravín uložených na tomto mieste, 
uistite sa, že sa poličky nachádzajú na 
úrovni tohto symbolu, viď obrázok vpravo.
Horná hranica najchladnejšej oblasti 
prebieha v spodnej časti nálepky (hrot 
šípky). Horné poličky uzatvárajúce 
túto oblasť sa musia nachádzať na 
úrovni hrotu šípky. Tým dosiahnete 
najchladnejšie teploty v tejto oblasti.
Vzhľadom k tomu, že poličky môžete 
vybrať, orientujte sa pri ich nasadzovaní 
tak, aby sa potraviny vždy optimálne 
chladili na vhodnom mieste.
Množstvo potravín môže byť šetrne skladované počas veľmi dlhej doby iba za určitej 
teploty, preto vždy záleží na tom, kde tieto potraviny umiestnite.

Príslušenstvo
Priehradka v mraziacom priestore
Táto priehradka slúži na skladovanie potravín, ku ktorým potrebujete mať ľahký prístup.

Vybratie priehradky
• Vytiahnite priehradku, čo najďalej to ide.
• Nadvihnite prednú časť a priehradku vyberte.
• Pokiaľ chcete priehradku opäť zasunúť do spotrebiča, postupujte v opačnom poradí.

Pokyn: Pri vysúvaní alebo zasúvaní vždy uchopte priehradku za rukoväť.

Priehradky v mraziacom priestore Priehradky v mraziacom priestore

Horná polička 
v mraziacom 

priestore

Obrázky a opis súčastí príslušenstva sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho 
modelu spotrebiča.
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ČASŤ- 4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

• Pred začatím čistenia vždy najskôr vytiahnite zástrčku 
prívodného kábla zo zásuvky.

• Nečistite chladničku tečúcou vodou.

• Vnútorný a vonkajší povrch spotrebiča môžete utrieť mäkkou 
handričkou (alebo špongiou) namočenou do teplej vody s trochou 
prostriedku na umývanie riadu.

• Jednotlivé komponenty vyberajte zo spotrebiča postupne a umyte ich 
vo vode s trochou prostriedku na umývanie riadu. Tieto komponenty 
nie je možné umývať v umývačke riadu.

• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte horľavé, výbušné 
ani leptavé materiály, ako je riedidlo, benzín alebo 
kyselina.

• Kondenzátor je potrebné čistiť pomocou mäkkej kefky minimálne raz 
za rok. Týmto spôsobom umožníte chladničke pracovať efektívnejšie a 
s menšou spotrebou energie.

Uistite sa, že je chladnička počas čistenia vždy odpojená 
od elektrickej siete.
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Odmrazovanie chladiaceho priestoru
• Odmrazovanie prebieha celkom automaticky počas prevádzky spotrebiča. Voda z 

odmrazovania sa hromadí v odparovacom žliabku a automaticky sa odparuje.
• Odparovací žliabok a otvor pre odtok vody je potrebné pravidelne čistiť, aby voda mohla 

bez prekážok odtekať. Pre tento účel použite vhodný ostrý predmet.
• Do otvoru pre odtok vody môžete taktiež naliať pohár vody.

Odmrazovanie mraziaceho priestoru
• Námrazu pokrývajúcu mraziaci priestor je potrebné pravidelne odstraňovať.
• Pre tento účel nepoužívajte ostré kovové predmety, lebo by mohlo dôjsť k prepichnutiu 

chladiaceho okruhu a následnému neopraviteľnému poškodeniu spotrebiča. Používajte 
výhradne plastovú škrabku, ktorá bola priložená ku spotrebiču.

• Pokiaľ je vrstva námrazy hrubšia ako 5 mm, je potrebné odmraziť spotrebič.
• Pred začatím odmrazovania spotrebiča je potrebné umiestniť zmrazené potraviny na 

chladné miesto. Zabalenie potravín do novín pomôže dlhšie udržať správnu teplotu.
• Proces odmrazovania urýchlite umiestnením jednej alebo viac nádob s teplou vodou do 

mraziaceho priestoru.
• Vysušte vnútro mraziaceho priestoru špongiou alebo čistou handričkou.
• Po odmrazení spotrebiča umiestnite potraviny naspäť 

do mraziaceho priestoru a nezabudnite ich čo najskôr 
skonzumovať.
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Výmena žiarovky v chladiacom priestore (len pri niektorých modeloch)

Pri výmene žiarovky v chladiacom priestore 
spotrebiča postupujte následovne:
1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete vytiahnutím 
zástrčky prívodného kábla zo zásuvky.
2. Demontujte kryt osvetlenia chladiaceho priestoru 
stlačením postranných zarážok.
3. Vymeňte poškodenú žiarovku za novú 
(max. 15 W).
4. Namontujte kryt osvetlenia naspäť a počkajte 5 
minút. Až potom zapnite spotrebič.

Výmena LED osvetlenia
Pokiaľ je chladnička vybavená LED osvetlením, kontaktujte zákaznícky servis, lebo takúto 
výmenu musí vykonávať iba kvalifikovaný personál.

ČASŤ- 5. VLOŽENIE POTRAVÍN DO SPOTREBIČA

Chladiaci priestor
• Do chladničky nikdy nevkladajte tekutiny v obaloch, ktoré nie je možné tesne uzatvoriť, 

lebo by došlo ku zvýšeniu vlhkosti vo vnútri spotrebiča a zvýšeniu chladiaceho výkonu. 
Námraza má tendenciu sa hromadiť v najchladnejšej časti výparníka, čo má za následok 
potrebu častejšieho odmrazovanie spotrebiča.

• Nikdy nevkladajte do chladničky teplé potraviny. Teplé potraviny je potrebné nechať 
vychladnúť pri izbovej teplote a následne ich uložiť v chladničke tak, aby bola zaistená 
dostatočná cirkulácia vzduchu vo vnútri spotrebiča.

• Potraviny skladované v chladničke by sa nemali dotýkať jej zadnej steny. V opačnom 
prípade tu dochádza k tvorbe námrazy a obal potravín môže ku stene primrznúť. 
Neotvárajte dvierka chladničky veľmi často.

• Mäso a vypitvané ryby je potrebné zabaliť do papiera alebo mikroténového vrecka, uložiť 
do chladničky a skonzumovať počas 1 až 2 dní.

• Ovocie a zeleninu môžete umiestniť v priehradke na zeleninu bez obalu.

Mraziaci priestor
• Mraziaci priestor je určený na dlhodobé skladovanie hlboko zmrazených alebo 

zmrazených potravín a na výrobu kociek ľadu.
• Neodkladajte čerstvé alebo nezmrazené potraviny na sklenené poličky mraziaceho 

priestoru. Tieto potraviny je potrebné najskôr zmraziť. Sklenené poličky používajte iba na 
skladovanie už zmrazených potravín.

• Neumiestňujte čerstvé alebo teplé a už zmrazené potraviny vedľa seba, lebo by mohlo 
dôjsť k rozmrazeniu už zmrazených potravín.
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• Pred vložením čerstvých potravín do mraziaceho priestoru nastavte ovládač termostatu 
na 24 hodín na polohu 4, dosiahnete tak lepší mraziaci výkon.

• Po vložení čerstvých potravín do mraziaceho priestoru nastavte ovládač termostatu na 
24 hodín na polohu 5. Po uplynutí 24 hodín môžete mraziaci výkon podľa potreby znížiť.

• Čerstvé potraviny (napr. mäso, ryby a mleté mäso) pred zmrazením najskôr rozdeľte na 
jednotlivé porcie a až potom zamrazte.

• Pri skladovaní zakúpených zmrazených potravín dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené 
na ich obale. Pokiaľ na obale nie sú uvedené žiadne informácie, potom takéto potraviny 
neskladujte dlhšie ako 3 mesiace od dátumu nákupu.

• Pri nákupe mrazených potravín sa vždy uistite, že boli zmrazené na správnu teplotu a 
nedošlo k porušeniu ich obalu.

• Mrazené potraviny prepravujte vo vhodných nádobách, aby nedošlo k ich rozmrazeniu a 
následnému znehodnoteniu počas prepravy. Čo najrýchlejšie ich vložte do mraziaceho 
priestoru spotrebiča.

• Pokiaľ obal mrazených potravín javí známky navlhnutia alebo nenormálneho nafúknutia, 
znamená to, že potraviny boli pravdepodobne skladované pri nevhodnej teplote a 
pokazili sa.

• Doba skladovania mrazených potravín závisí od teploty v miestnosti, nastavenia 
termostatu, od frekvencie otvárania dvierok, druhu potravín a dĺžky prepravy daného 
výrobku z predajne do Vašej chladničky. Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale a 
nikdy neprekračujte maximálnu dobu skladovania uvedenú na obale.

• Vami pripravené pokrmy a čerstvé potraviny, ktoré je potrebné zmraziť, vkladajte do 
priehradky pre rýchle zmrazenie, ktorá pracuje s vyšším chladiacim výkonom. Jedná sa 
o stredovú priehradku v mraziacom priestore.

ČASŤ- 6. PREPRAVA A PREMIESTNENIE SPOTREBIČA

• Originálny obal a polystyrénovú penu si môžete uschovať pre prípadnú prepravu 
spotrebiča v budúcnosti (voliteľné).

• V prípade opätovnej prepravy použite pevný obal, popruhy alebo hrubé povrazy a 
postupujte v súlade s pokynmi na prepravu 
uvedenými na originálnom prepravnom obale.

• Vyberte všetko pohyblivé príslušenstvo (poličky, 
priehradky na ovocie a zeleninu atď.) alebo 
ich pripevnite vo vnútri spotrebiča tak, aby sa 
počas premiestňovania a prepravy nemohlo 
pohybovať.

Chladničku vždy prepravujte vo zvislej polohe.
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Zmena smeru otvárania dvierok
• Nie je možné zmeniť smer otvárania dvierok chladničky, pokiaľ je rukoväť pripevnená k 

prednej strane týchto dvierok.
• Smer otvárania dvierok môžete zmeniť iba na modeloch, ktoré nie sú vybavené 

rukoväťou.
• Pokiaľ na modeli Vašej chladničky môžete zmeniť smer otvárania dvierok, kontaktujte v 

prípade potreby najbližší autorizovaný servis, ktorý túto úpravu vykoná.

ČASŤ- 7. PRED KONTAKTOVANÍM ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU

Pokiaľ Vaša chladnička nefunguje správne, môže sa jednať o menší problém. Pred 
kontaktovaním zákazníckeho servisu skontrolujte nasledujúce body, ušetríte tak čas aj 
peniaze.
Čo robiť, keď Váš spotrebič nefunguje
Skontrolujte, či:
• Nedošlo k výpadku napájania.
• Nie je vypnutý hlavný istič alebo sa neprepálila poistka.
• Nedošlo k poruche zásuvky. Pripojte k tejto zásuvke iný spotrebič, o ktorom spoľahlivo 

viete, že funguje.
Čo robiť, keď Váš spotrebič nepracuje správne
Skontrolujte, či:
• Spotrebič nie je preťažený.
• Ovládač termostatu nie je nastavený na polohu „1“ (pokiaľ áno, tak nastavte ovládač 

termostatu na požadovanú hodnotu).
• Dvierka sú poriadne zatvorené.
• Na kondenzátore nie je usadený prach.
• Bola ponechaná dostatočná medzera medzi zadnou stranou, bočnými stranami 

spotrebiča a stenou.
Pokiaľ spotrebič vydáva hluk
Praskanie (praskanie ľadu): (Pri spotrebičoch s funkciou automatického odmrazovania)
Počas automatického odmrazovania.
Pokiaľ sa spotrebič ochladzuje alebo zahrieva vplyvom teploty okolia (materiál, z ktorého je 
spotrebič vyrobený, sa rozpína).
Krátke praskanie: Tento zvuk počujete, keď termostat zapne alebo vypne kompresor.
Prevádzkové zvuky kompresora
• Bežný hluk motora: Tieto zvuky znamenajú, že kompresor normálne pracuje.
• Kompresor môže hučať intenzívnejšie krátko po zapnutí spotrebiča.
Zvuk bublania a špliechania:
• Tieto zvuky spôsobuje prietok chladiva potrubím chladiaceho systému.
Pokiaľ chladnička vydáva veľmi hlasné prevádzkové zvuky:
Aby chladnička udržala nastavenú teplotu, kompresor sa raz čas aktivuje. Hluk, ktorý sa v 
takýto okamih z chladničky ozýva, je celkom normálny.
Po dosiahnutí požadovanej teploty v chladiacom a mraziacom priestore sa hluk 
automaticky zníži.
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Pokiaľ hluk pretrváva, skontrolujte nasledujúce:
• Je chladnička stabilná? Sú vyrovnávacie nožičky správne nastavené?
• Je za chladničkou nejaká prekážka?
• Vibrujú poličky alebo nádoby na poličkách? V takom prípade premiestnite poličky a/alebo 

nádoby.
Pokiaľ hluk stále pretrváva:
• Skontrolujte, či nevibrujú predmety umiestnené na chladničke.
Pokiaľ počujete iné zvuky, skontrolujte nasledujúce:
- Spotrebič je naklonený.
- Niečo sa dotýka zadnej strany spotrebiča.
- Vibrujú predmety umiestnené na chladničke.
Zvuk tečúcej vody: (Pri spotrebičoch s funkciou automatického odmrazovania)
Jedná sa o normálne zvuky, ktoré vydáva voda tečúca počas odmrazovania do nádoby 
výparníka. Tento zvuk môžete počuť počas odmrazovania.
Zvuk prúdenia vzduchu: Pokiaľ je spotrebič vybavený ventilátorom v mraziacom priestore 
/ chladiacom priestore / spodnej priehradke. Chladnička vydáva takéto zvuky počas 
normálnej prevádzky v dôsledku cirkulácie vzduchu.
Pokiaľ sa v spodnej časti spotrebiča hromadí voda:
Skontrolujte, či:
Nie je drenážny otvor určený na odtekanie vody počas odmrazovania upchatý (vyčistite 
drenážny otvor).
Dôležité poznámky:
• Pokiaľ nebudete spotrebič dlhšie používať (napríklad počas letných prázdnin), odpojte 

ho od elektrickej siete, vyčistite a nechajte dvierka otvorené, aby nedochádzalo ku 
vzniku plesní a tvorbe nepríjemného zápachu.

• Pokiaľ chcete spotrebič celkom vypnúť, vytiahnite zástrčku prívodného kábla zo zásuvky 
(pred čistením a pre prípad, že dvierka zostanú otvorené).

• Pokiaľ problém pretrváva, aj napriek tomu, že ste sa riadili vyššie uvedenými pokynmi, 
kontaktujte prosím najbližší autorizovaný servis.
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TIPY PRE ÚSPORU ENERGIE
1. Spotrebič je potrebné umiestniť do chladnej, dobre vetranej miestnosti bez prístupu 

priameho slnečného žiarenia a mimo dosahu tepelných zdrojov.
2. Nevkladajte do spotrebiča teplé pokrmy. Nechajte ich najskôr vychladnúť na izbovú 

teplotu mimo spotrebič. V opačnom prípade by došlo ku zvýšeniu teploty vo vnútri 
spotrebiča a kompresor by neustále pracoval.

3. Neprepĺňajte spotrebič. Dbajte na správnu ventiláciu.
4. Pokiaľ sa steny vnútorného priestoru spotrebiča pokryjú vrstvou ľadu, je potrebné 

spotrebič odmraziť. V opačnom prípade dôjde ku zníženiu chladiaceho výkonu 
spotrebiča.

5. Pokiaľ dôjde k výpadku elektrického prúdu, ak je to možné neotvárajte dvierka 
spotrebiča.

6. Otvárajte dvierka spotrebiča čo najmenej a vždy na čo najkratší čas.
7. Nenastavujte termostat na zbytočne nízku teplotu.
8. Pravidelne odstraňujte nánosy prachu na zadnej strane spotrebiča.
9. Spotreba energie Vášho spotrebiča je uvedená s ohľadom na maximálne zaťaženie 

mraziaceho priestoru a bez priehradiek.
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LIKVIDÁCIA STARÝCH SPOTREBIČOV

Tento elektrický spotrebič je označený v súlade so smernicou EÚ 2012/19/CE o 
starých elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ).
Staré elektrické a elektronické spotrebiče obsahujú látky škodlivé pre životné 
prostredie aj základné komponenty, ktoré je možné opätovne použiť. Preto 
je dôležité likvidovať staré elektrické a elektronické spotrebiče špeciálnym 
spôsobom a odstrániť tak všetky škodlivé látky a zároveň recyklovať opakovane 
použiteľné diely.
Spotrebitelia významne prispievajú k zaisteniu toho, aby sa staré elektrické a 
elektronické spotrebiče nestali problémom pre životné prostredie. Preto prosím 
dodržiavajte nasledujúce základné pravidlá:
Staré elektrické a elektronické spotrebiče nie je možné zlikvidovať spolu s 
bežným komunálnym odpadom.

Staré elektrické a elektronické spotrebiče musia byť odovzdané v autorizovaných 
zberných strediskách spravovaných obcami alebo inými príslušnými orgánmi. Vo 
väčšine krajín je k dispozícii služba odvozu starých elektrických a elektronických 
spotrebičov veľkých rozmerov.

Pri nákupe nového spotrebiča môžete starý spotrebič vrátiť predajcovi, ktorý zaistí 
bezplatnú likvidáciu, a to za predpokladu, že nový spotrebič je podobného typu a 
plní rovnakú funkciu ako starý spotrebič.

Zhoda

Značka  na tomto výrobku potvrdzuje, že výrobok spĺňa všetky platné 
požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia, ako je 
stanovené zákonom pre tento výrobok.


