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Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. 
Před použitím chladničky si pozorně přečtěte tento 
návod k použití, abyste mohli maximálně využít 
jejích možností. Uchovejte veškerou dokumentaci 
pro pozdější použití nebo pro další majitele. Tento 
výrobek je určen výhradně pro použití v domácnosti 
nebo pro podobné účely, jako například: 
1. kuchyňské kouty pro zaměstnance v obchodech, 

kancelářích a na dalších pracovištích,

2. statky, hotely, motely a další ubytovací zařízení,
3. v bed and breakfast (B & B),

4. pro stravovací služby a podobné účely, nikoli však 
pro maloobchodní prodej.

Tento spotřebič se smí používat pouze pro účely 
skladování potravin, přičemž jakékoli jiné použití je 
považováno za nebezpečné a výrobce nenese 
odpovědnost za případné nedodržení pokynů. 
Doporučujeme vám také, abyste se seznámili se 
záručními podmínkami. 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

Tato příručka obsahuje mnoho 
důležitých bezpečnostních 
informací. Doporučujeme vám, 
abyste tyto pokyny uchovávali 
na bezpečném místě, abyste 
do nich mohli snadno 
nahlédnout a měli dobré 
zkušenosti se spotřebičem. 
Chladnička obsahuje chladicí 
plyn (R600a: isobutan) a 
izolační plyn (cyklopentan), s 
vysokou kompatibilitou s 
prostředím, které jsou však 
hořlavé.  

Pozor: nebezpečí požáru. 

Pokud dojde k poškození 
chladicího okruhu: 
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• Vyvarujte se přítomnosti 
otevřeného ohně a zdrojů 
vznícení. 

Místnost, ve které se nachází 
spotřebič, důkladně vyvětrejte. 

VAROVÁNÍ! 
• Při čištění/přenášení 

spotřebiče je třeba dbát 
zvýšené opatrnosti, abyste 
se nedotkli kovových vodičů 
kondenzátoru na zadní 
straně spotřebiče, protože 
byste si mohli poranit prsty 
a ruce nebo poškodit 
produkt. 

• Tento spotřebič není určen k 
umístění nad nebo pod jiný 
spotřebič. Nepokoušejte se 
sedět nebo stát na horní 
straně spotřebiče, protože 
není pro takové použití 
určen. Mohli byste se zranit 
nebo poškodit spotřebič.  

• Dbejte na to, aby během 
přepravy a po 
přepravě/přemisťování 
spotřebiče nebyl síťový 
kabel zachycen pod 
spotřebičem, aby nedošlo k 
přeseknutí nebo poškození 
síťového kabelu. 

• Při umisťování spotřebiče 
dávejte pozor, abyste 
nepoškodili podlahu, 
potrubí, obklady stěn atd. 

Nehýbejte spotřebičem 
taháním za víko nebo madlo. 
Nedovolte dětem, aby si se 
spotřebičem hrály nebo 
manipulovaly s ovládacími 
prvky. Naše společnost 
odmítá převzít jakoukoli 
odpovědnost v případě 
nedodržení pokynů.  

• Neumisťujte spotřebič ve 
vlhkém, mastném nebo 
prašném prostředí, ani jej 
nevystavujte přímému 
slunečnímu záření a 
působení vody. 

• Neumisťujte spotřebič do 
blízkosti topných těles nebo 
hořlavých materiálů. 

• Pokud dojde k výpadku 
napájení, neotevírejte víko. 
Na zmrazené jídlo by to 
nemělo mít vliv, pokud 
výpadek trvá méně než 20 
hodin. Pokud je výpadek 
delší, mělo by být jídlo 
zkontrolováno a okamžitě 
zkonzumováno, nebo 
uvařeno a poté znovu 
zmrazeno. 

• Pokud zjistíte, že víko 
skříňové mrazničky je 
obtížné otevřít hned po jeho 
zavření, nemějte obavy. Je 
to způsobeno tlakovým 
rozdílem, který se vyrovná a 
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umožní, aby bylo po 
několika minutách možné 
víko normálně otevírat.  

• Nepřipojujte spotřebič k 
elektrickému napájení, 
dokud nebudou odstraněny 
všechny ochranné a 
přepravní obaly.  

• Před zapnutím nechte stát 
nejméně 4 hodiny, aby se 
kompresorový olej mohl 
usadit, pokud byla přeprava 
prováděna v horizontální 
poloze. 

• Tento mrazák se smí 
používat pouze k 
zamýšlenému účelu (tj. 
skladování a zmrazování 
jedlých potravin). 

• Neskladujte léky ani 
výzkumné materiály v 
chladičích na víno. V případě 
uložení materiálu, který 
vyžaduje přesné dodržení 
skladovací teploty, může 
dojít ke zhoršení jeho kvality 
nebo nekontrolované reakci, 
což může představovat 
riziko. 

• Před provedením jakéhokoli 
úkonu odpojte napájecí 
kabel ze zásuvky. 

• Při dodání zkontrolujte, zda 
produkt není poškozen a že 
všechny součásti a 

příslušenství jsou v 
dokonalém stavu.  

• Pokud zjistíte únik z 
chladicího systému, 
nedotýkejte se síťové 
zásuvky a nepoužívejte 
otevřený oheň. Otevřete 
okno a místnost vyvětrejte. 
Poté kontaktujte servisní 
středisko a požádejte o 
provedení opravy. 

• Nepoužívejte prodlužovací 
kabely nebo adaptéry. 

• Netahejte silou za přívodní 
kabel ani jej neskládejte a 
nedotýkejte se zástrčky 
mokrýma rukama. 

• Dávejte pozor, abyste 
nepoškodili zástrčku a/nebo 
napájecí kabel, což by mohlo 
způsobit úraz elektrickým 
proudem nebo požár. 

• Pokud je napájecí kabel 
poškozen, musí být 
vyměněn výrobcem, jeho 
servisním technikem nebo 
podobně kvalifikovanou 
osobou, aby se zabránilo 
nebezpečí. 

• Nevkládejte ani neskladujte 
hořlavé a vysoce těkavé 
materiály, jako je éter, 
benzín, LPG, propan, 
aerosolové spreje, lepidla, 
čistý alkohol atd. Tyto 
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materiály mohou způsobit 
výbuch. 

• Nepoužívejte ani 
neuchovávejte hořlavé 
spreje, například barvu ve 
spreji, v blízkosti chladičů na 
víno. Mohlo by dojít k 
výbuchu nebo požáru. 

• Nepokládejte předměty 
a/nebo nádoby naplněné 
vodou na horní plochu 
spotřebiče. 

• Nedoporučujeme používat 
prodlužovací kabely a 
vícecestné adaptéry. 

• Nelikvidujte spotřebič 
spálením. Dbejte na to, aby 
nedošlo k poškození 
chladicího okruhu/potrubí 
spotřebiče při přepravě a 
používání. V případě 
poškození nevystavujte 
spotřebič ohni, 
potenciálnímu zdroji 
vznícení a ihned vyvětrejte 
místnost, v níž se spotřebič 
nachází. 

• Chladicí systém umístěný za 
a uvnitř chladičů na víno 
obsahuje chladivo. Proto 
dávejte pozor, aby nedošlo k 
poškození trubek. 

• Nepoužívejte elektrické 
spotřebiče uvnitř úložných 
oddílů pro potraviny ve 

spotřebiči, pokud nejsou 
tyto typy přímo doporučeny 
výrobcem. 

• Nesmí dojít k poškození 
chladicího okruhu. 

• Nepoužívejte mechanické 
nástroje nebo jiné 
prostředky k urychlení 
procesu odmrazování, 
pokud nejsou doporučeny 
výrobcem.  

• Nepoužívejte elektrické 
spotřebiče uvnitř úložných 
oddílů pro potraviny, pokud 
nejsou tyto typy přímo 
doporučeny výrobcem. 

• Nedotýkejte se vnitřních 
chladicích prvků, zejména 
mokrýma rukama, aby 
nedošlo k prasknutí nebo 
zranění. 

• Větrací otvory ve skříni 
spotřebiče nebo ve vestavné 
konstrukci musí zůstat 
volné. 

• K odstranění námrazy 
nepoužívejte špičaté nebo 
ostré předměty, jako jsou 
nože nebo vidličky.  

• K odmrazování nikdy 
nepoužívejte vysoušeče 
vlasů, elektrické ohřívače 
nebo jiné podobné 
elektrické spotřebiče. 

• Nepoužívejte nůž ani jiné 
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ostré předměty k odstranění 
námrazy nebo ledu, který se 
nahromadí. Mohlo by dojít k 
poškození chladicího okruhu 
a následný únik, který může 
způsobit požár nebo 
poškození zraku. 

• Nepoužívejte mechanické 
nástroje ani jiné prostředky 
k urychlení odmrazování. 

• V žádném případě 
nepoužívejte otevřený oheň 
nebo elektrická zařízení, 
jako jsou topná tělesa, parní 
čističe, svíčky, olejové lampy 
a podobně, abyste urychlili 
odmrazování. 

• Nikdy nepoužívejte vodu k 
mytí polohy kompresoru, po 
očištění jej důkladně otřete 
suchým hadříkem, abyste 
zabránili korozi. 

• Doporučuje se udržovat 
zástrčku v čistotě, neboť 
nadměrný nános prachu na 
zástrčce může být příčinou 
požáru. 

• Produkt je navržen a 
vyroben pouze pro domácí 
použití v domácnosti. 

• Záruka je neplatná, pokud je 
produkt nainstalován nebo 
používán v komerčních 
prostorech nebo nebytových 
domácích prostorech.  

• Produkt musí být správně 
nainstalován, umístěn a 
provozován v souladu s 
pokyny obsaženými v 
dodané příručce s pokyny 
pro uživatele.   

• Záruka se vztahuje pouze na 
nové produkty a nepřevádí 
se, pokud je produkt znovu 
prodán.  

• Naše společnost se zříká 
jakékoli odpovědnosti za 
náhodné nebo následné 
škody.  

• Záruka nijak neoslabuje vaše 
statutární ani zákonná práva.  

• Neprovádějte opravy tohoto 
chladiče na víno. Veškeré 
zásahy mohou provádět 
pouze kvalifikovaní 
pracovníci. 

• Pokud odstraňujete starý 
výrobek se zámkem nebo 
západkou namontovanou na 
dveřích, ujistěte se, že jej 
necháváte v bezpečném 
stavu, aby se zabránilo 
zachycení dětí. 

• Tento spotřebič nesmějí 
používat děti do 8 let a 
osoby se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi, 
nebo bez patřičných 
zkušeností a znalostí, pokud 
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je nesledují osoby 
odpovědné za jejich 
bezpečnost, nebo jim 
nedávají příslušné pokyny k 
bezpečnému použití 
spotřebiče, a pokud si tyto 
osoby a děti neuvědomují 
možná nebezpečí. 

• Děti si se spotřebičem 
nesmějí hrát. Čištění a 
uživatelskou údržbu by 
neměly provádět děti bez 
dozoru.  

• Zámky: pokud je vaše 
lednička/mraznička 
vybavena zámkem, 
uchovávejte klíč mimo 
dosah a ne v blízkosti 
spotřebiče, aby nedošlo k 
zachycení dětí. Pokud 
likvidujete starou 
ledničku/mrazničku, 
odlomte z bezpečnostních 
důvodů všechny staré zámky 
nebo západky. 

• Děti ve věku od 3 do 8 let 
mohou do tohoto spotřebiče 
vkládat a vyjímat z něj věci. 

VAROVÁNÍ! Při umisťování 
spotřebiče se ujistěte, že 
nedošlo k zachycení ani 
poškození napájecího kabelu. 
VAROVÁNÍ! V zadní části 
spotřebiče neumisťujte 
vícenásobné přenosné 

prodlužovací zásuvky ani 
přenosné napájecí zdroje. 
Dodržujte prosím následující 
pokyny, aby se zabránilo 
kontaminaci potravin 
• Otevírání dveří na dlouhou 

dobu může v oddílech 
spotřebiče způsobit výrazné 
zvýšení teploty. 

• Pravidelně čistěte povrchy, 
které mohou přijít do styku s 
potravinami, a přístupné 
odvodňovací systémy. 

• Vyčistěte nádržky na vodu, 
pokud nebyly použity po 
dobu 48 hodin; pokud voda 
nebyla odebrána po dobu 5 
dnů, propláchněte vodní 
systém připojený k přívodu 
vody. 

• Syrové maso a ryby skladujte 
ve vhodných nádobách v 
chladničce tak, aby 
nepřicházely do kontaktu s 
jinými potravinami nebo aby 
z nich nekapalo na jiné 
potraviny. 

• Dvouhvězdičkové oddíly pro 
zmrazené potraviny (pokud 
se ve spotřebiči nacházejí) 
jsou vhodné pro skladování 
předem zmrazených 
potravin, skladování nebo 
výrobu zmrzliny a výrobu 
kostek ledu. 
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• Jedno-, dvou- a 
tříhvězdičkové oddíly (pokud 
se ve spotřebiči nacházejí) 
nejsou vhodné pro 
zmrazování čerstvých 
potravin. 

• Pokud necháváte spotřebič 
dlouhou dobu prázdný, 
vypněte jej, odmrazte, 
vyčistěte, vysušte a nechte 
dveře otevřené, aby se 
zabránilo tvorbě plísní uvnitř 
spotřebiče. 

VAROVÁNÍ! Při používání, 
údržbě a likvidaci spotřebiče 
věnujte pozornost symbolu na 
levé straně, který je umístěn na 
zadní části spotřebiče (na 
zadním panelu nebo 
kompresoru). 
Je to výstražný symbol 
nebezpečí požáru. V potrubí 
chladiva a kompresoru se 
nacházejí hořlavé materiály. 
Při používání, údržbě a likvidaci 
se zdržujte daleko od zdroje 
ohně. 

Péče a čištění 

• Před provedením údržby vypněte spotřebič a 
odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky. 

• Nečistěte spotřebič pomocí kovových předmětů. 
• K odstranění námrazy ze spotřebiče nepoužívejte 

ostré předměty. Použijte plastovou škrabku. 

• Pravidelně kontrolujte odtok v chladničce na 
přítomnost vody po rozmrazení. V případě potřeby 
odtok vyčistěte. Pokud je odtok zablokován, bude se 
ve spodní části spotřebiče shromažďovat voda. 

Instalace 

Důležité upozornění! Při elektrickém připojení 
postupujte pečlivě podle pokynů uvedených v 
konkrétních odstavcích. 

• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda na něm nejsou 
patrná nějaká poškození. Pokud je spotřebič 
poškozen, nepřipojujte jej. Případné škody okamžitě 
nahlaste na místo, kde jste spotřebič zakoupili. V 
takovém případě si ponechte obal. 

• Před připojením spotřebiče je vhodné počkat 
nejméně čtyři hodiny, aby olej mohl stéct zpět do 
kompresoru. 

• Kolem spotřebiče by měla být zajištěna dostatečná 
cirkulace vzduchu, v opačném případě dojde k 
přehřívání. Pro dosažení dostatečného větrání 
postupujte podle pokynů týkajících se instalace. 

• Pokud je to možné, rozpěrky výrobku by měly být 
umístěny proti zdi, aby se zabránilo dotyku nebo 
uchopení teplých součástí (kompresor, 
kondenzátor) a předešlo se možnému popálení. 

• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů 
nebo sporáků. 

• Ujistěte se, že napájecí zástrčka je po instalaci 
spotřebiče přístupná. 
3) Pokud je k dispozici mrazicí oddíl. 
4) Pokud je k dispozici úložný prostor pro čerstvé 

potraviny. 

Servis 

• Veškeré elektrikářské práce potřebné pro provádění 
servisu spotřebiče by měl provádět kvalifikovaný 
elektrikář nebo kompetentní osoba. 

• Servis tohoto výrobku musí provádět autorizované 
servisní středisko a musí být použity pouze 
originální náhradní díly. 

Úspora energie 

• Do spotřebiče nevkládejte horké potraviny. 
• Neumisťujte potraviny blízko sebe, protože to 

zabraňuje cirkulaci vzduchu. 
• Zajistěte, aby se jídlo nedotýkalo zadní části 

přihrádek. 
• Pokud dojde k výpadku elektřiny, neotevírejte 

dveře. 
• Neotevírejte dveře často. 
• Nenechávejte dveře otevřené příliš dlouho. 
• Nenastavujte termostat na extrémně nízké teploty. 
• Některá příslušenství, například zásuvky, lze 

vyjmout, aby se získal větší úložný objem a snížila se 
spotřeba energie. 

Ochrana životního prostředí 

® Tento spotřebič neobsahuje plyny, které by mohly 
poškodit ozonovou vrstvu, a to ani v okruhu 
chladiva, ani v izolačních materiálech. Spotřebič 
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 nesmí být vyhozen spolu s komunálním odpadem a 
odpadky. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny; 
spotřebič musí být zlikvidován v souladu s předpisy 
týkajícími se spotřebičů, přičemž potřebné 
informace získáte od místních úřadů. Vyvarujte se 
poškození chladicí jednotky, zejména výměníku 
tepla. Materiály použité v tomto spotřebiči a 
označené symbolem A jsou recyklovatelné. 
Symbol na výrobku nebo na jeho obalu udává, že 
tento výrobek nepatří do domovního odpadu. Je 
nutné jej odvézt na příslušné sběrné místo pro 
recyklaci elektrického a elektronického zařízení. 
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku 
pomůžete zabránit případným negativním 
důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, k 
nimž by jinak došlo nevhodnou likvidací tohoto 
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto 
výrobku získáte na místním obecním úřadu, 
středisku pro likvidaci domovního odpadu nebo v 
obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili. 

Obalové materiály 

Materiály označené symbolem jsou recyklovatelné. 
Obaly vyhoďte do příslušných sběrných kontejnerů, 
aby mohly být zrecyklovány. 

LIKVIDACE STARÝCH SPOTŘEBIČŮ 

 
Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou 
směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a 
elektronických zařízeních (WEEE). 
Spotřebič podléhající WEEE obsahuje znečišťující 
látky (které mohou mít negativní dopad na životní 
prostředí) a základní součásti (které lze znovu 
použít). U spotřebiče podléhajícího WEEE je důležité 
nechat provést zvláštní zpracování, aby všechny 
znečišťující látky byly odstraněny a řádně 
zlikvidovány a aby všechny materiály byly obnoveny 
a zrecyklovány.  
Jednotlivci mohou hrát důležitou roli při zajišťování 
toho, aby se spotřebič podléhající WEEE nestal zátěží 

pro životní prostředí. Je nezbytné dodržovat několik 
základních pravidel: 

- Spotřebič podléhající WEEE se nesmí likvidovat 
jako domovní odpad; 

- Spotřebič podléhající WEEE se musí předat na 
příslušné sběrné místo pod správou obce nebo 
autorizovaných společností. V mnoha zemích 
může být v případě velkých spotřebičů 
podléhajících WEEE k dispozici domovní sběr. 

V mnoha zemích, když si zakoupíte nový spotřebič, 
můžete starý spotřebič vrátit prodejci, který jej musí 
přijmout zdarma na základě výměny kus za kus, 
pokud je zařízení stejného typu a má stejné funkce 
jako dodané zařízení.  

Shoda 

Umístěním značky  na tento produkt 
potvrzujeme shodu se všemi příslušnými evropskými 
požadavky na bezpečnost, zdraví a životní prostředí, 
které se uplatňují dle právních předpisů pro tento 
produkt. 

Úspora energie 

Pro lepší úsporu energie doporučujeme: 
Instalujte spotřebič v dobře větrané místnosti, 
daleko od zdrojů tepla a nevystavujte jej přímému 
slunečnímu záření. 
Vyvarujte se vkládání horkých potravin do 
chladničky, abyste se vyhnuli nárůstu vnitřní teploty 
a s tím spojenému nepřetržitému chodu 
kompresoru. 
Neukládejte nadměrné množství potravin, aby bylo 
zajištěno dostatečné proudění vzduchu. 
Odmrazujte spotřebič v případě výskytu ledu, 
abyste usnadnili přenos chladu. 
V případě výpadku elektrické energie se doporučuje 
nechat dveře chladničky zavřené. 
Otevírejte nebo ponechávejte dveře spotřebiče 
otevřené v co nejmenším možném rozsahu. 
Vyvarujte se úpravě nastavení na příliš nízké 
teploty. 
Odstraňujte prach ze zadní části spotřebiče.  
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Přehled 

  Police mrazničky Police ledničky  
 

 

Police na dveřích 
ledničky 

Police na dveřích 
mrazničky 

 

 

 

Kryty na zásuvky 
mrazničky 

Kryty na přihrádky na 
zeleninu v ledničce 

Zásuvka mrazničky 

Přihrádky na zeleninu v 
ledničce 

  Vyrovnávací nožičky   
     
  Police mrazničky Police ledničky  
 

 

Police na dveřích ledničky 

Police na dveřích mrazničky Nádržka na vodu 

Kryty na zásuvky mrazničky Kryty na přihrádky na 
zeleninu v ledničce 

  

Zásuvka mrazničky Přihrádky na zeleninu v 
ledničce 

  Vyrovnávací nožičky   



158 

     
LED osvětlení 

 

 
 

 2-hvězdičková přihrádka 

 

 
Police mrazničky Police ledničky 

Přihrádky mrazničky Přihrádky ledničky 

Zásuvka(-y) mrazničky Zásuvka(-y) ledničky 

  

  Vyrovnávací nožičky   
 
Poznámka: Výše uvedené obrázky jsou pouze orientační. Skutečný spotřebič se může lišit. 

Demontujte dveře 

Potřebné nářadí: Křížový šroubovák, plochý 
šroubovák. 
• Zkontrolujte, že je spotřebič odpojený a prázdný. 
• Chcete-li dveře demontovat, musíte spotřebič 

naklonit dozadu. Spotřebič musí stát na pevném 
podkladu, aby během postupu demontáže dveří 
nedošlo k jeho sklouznutí. 

• Všechny demontované díly se musí uložit pro 
opětovnou instalaci dveří. 

• Nepokládejte přístroj do vodorovné polohy, 
protože by mohlo dojít k poškození chladicího 
systému. 

• Je optimální, aby spotřebič při montáži držely 2 
osoby. 

  

 

1. Odšroubujte kryt 
závěsů pomocí 
křížového 
šroubováku. 

 

2. Odpojte 
popruhy. 

 

• Odšroubujte 
horní závěs. 

 
• Zvedněte dveře 

a umístěte je na 
měkkou 
podložku. Poté 
stejným 
postupem 
odstraňte další 
dveře 
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• Odšroubujte 
spodní závěsy. 

 

 Po umístění spotřebiče! Nainstalujte dveře 
obráceným postupem. 

Požadavky na prostor 

• Vyberte místo bez přímého slunečního záření. 
• Vyberte místo s dostatečným prostorem pro 

snadné otevírání dveří chladničky. 
• Vyberte místo s rovnou (nebo téměř rovnou) 

podlahou. 
• Ponechte dostatek místa pro instalaci 

chladničky na rovný povrch. 
• Při instalaci ponechte volný prostor vpravo, 

vlevo, vzadu a shora. Pomůže to snížit spotřebu 
energie a sníží vaše účty za energie. 

 

Vyrovnání chladničky 

 

Nastavení polohy 

Tento spotřebič instalujte na takovém místě, kde 
teplota okolí odpovídá klimatické třídě uvedené na 
typovém štítku spotřebiče: 
 

Klimatická třída Okolní teplota 

SN +10 °C až +32 °C 

N 1 +16 °C až +32 °C 

ST +16 °C až +38 °C 

T +16 °C až +43 °C 

Umístění 

Spotřebič by měl být instalován v dostatečné 
vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, 
kotle, přímé sluneční světlo atd. Zajistěte, aby 
vzduch mohl kolem zadní strany skříně volně 
cirkulovat. Chcete-li zajistit nejlepší výkon, pokud je 
spotřebič umístěn pod přečnívající nástěnnou 
jednotkou, musí být minimální vzdálenost mezi 
horní částí skříně a nástěnnou jednotkou nejméně 
100 mm. V ideálním případě by však spotřebič 
neměl být pod přečnívajícími nástěnnými 
jednotkami umisťován. Přesné vyrovnání je 
zajištěno jednou nebo více nastavitelnými 
nožičkami na spodní straně skříně, přičemž 
vzdálenost od nástěnné jednotky musí být nejméně 
100 mm. V ideálním případě by však spotřebič 
neměl být pod přečnívajícími nástěnnými 
jednotkami umisťován. Přesné vyrovnání je 
zajištěno jednou nebo několika nastavitelnými 
nožičkami na spodní straně skříně. 

Nejméně 
50 mm 

Nejméně 
50 mm 

Dveře 

Rukou otáčejte nožičkami ve směru hodinových 
ručiček, abyste je zvedli. 
Rukou otáčejte nožičkami proti směru 
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Varování! Spotřebič 
musí být možné 
odpojit od elektrické 
sítě; zástrčka proto 
musí být po instalaci 
snadno přístupná. 

Elektrické připojení 

Před zapojením se ujistěte, že napětí a frekvence 
uvedené na typovém štítku odpovídají vašemu 
napájecímu zdroji v domácnosti. Spotřebič musí být 
uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je pro tento 
účel opatřena kontaktem. 

Denní používání 

Použití ovládacího panelu 

 

 

Tlačítka 

 
Stisknutím nastavíte teplotu mrazicího 
oddílu (levá strana) od 14 °C do 22 °C. 

 
Stisknutím nastavíte teplotu chladicího oddílu 
(pravá strana) od 2 °C do 8 °C a na „OFF“ 
(VYP.). Pokud vyberete možnost „OFF“ (VYP.), 
chladicí oddíl se vypne. 

 
Stisknutím vyberete provozní režim z 
možností SMART (INTELIGENTNÍ), ECO, 
SUPER COOLING (SUPER CHLAZENÍ), SUPER 
FREEZING (SUPER MRAZENÍ) a 

USER’S SETTING (UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ) 
(na displeji není zobrazen žádný symbol). 

 
Stiskněte tlačítko 3 SEC. (3 SEKUNDY) a 
přidržte je po dobu 3 sekund, abyste uzamkli 
další tři tlačítka. 
Stisknutím a přidržením po dobu 1 sekundy 
odemknete další 
tři tlačítka. 

Displej 

 
Režim SMART (INTELIGENTNÍ), chladnička 
nastaví 
teplotu obou oddílů automaticky podle 
vnitřní teploty a okolní teploty. 

 
Režim ECO, chladnička je v provozu s 
nastavením nejnižší spotřeby energie. 

 
„SUPERCOOL!“ (SUPER CHLAZENÍ) ochladí 
chladicí oddíl na nejnižší teplotu po dobu 
cca 2 hodin. 
Poté se automaticky obnoví teplota 
nastavená před režimem „super“. 

 
„SUPERFREEZ!“ (SUPER MRAZENÍ) ochladí 
mrazicí oddíl na nejnižší teplotu po dobu cca 
6 hodin. Poté se automaticky obnoví teplota 
nastavená před režimem „super“. 

 
LOCK (ZÁMEK), symbol bude svítit, pokud 
jsou tlačítka uzamknuta. 

 
Zobrazení nastavené teploty mrazicího 
oddílu. 

 
Zobrazení nastavené teploty chladicího 
oddílu. 

Používání dávkovače vody (je-li k dispozici).  

Před prvním použitím dávkovač vody odstraňte a vyčistěte 
nádrž na vodu umístěnou uvnitř chladicího prostoru. 
1. Nejprve zvedněte a vyjměte přihrádku s nádržkou, poté 

vyjměte nádržku na vodu s krytem. Sundejte kryt, abyste 
mohli umýt a vyčistit nádržku a kryt. 
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2. Po vyčištění znovu nasaďte nádržku na vodu, kryt a 
přihrádku s nádržkou podle níže uvedeného postupu. 

 

3. Podložku dávkovače vyčistěte mimo dveře chladničky. 

 

Naplnění nádržky vodou 

1. Otevřete malé víko. 

 

2. Naplňte nádržku na vodu pitnou vodou až po čáru 3 L. 

 

3. Zavřete malé víko na krytu. 

Dávkování 

Chcete-li dávkovat vodu, jemně zatlačte na dávkovací 
podložku pomocí sklenice nebo nádoby. Chcete-li zastavit 
tok vody, vytáhněte sklenici z dávkovače. 

Alarm otevřených dveří 

Pokud zůstanou některé dveře otevřené po dobu 90 
sekund, bude aktivován pravidelný alarm, dokud 
nedojde k zavření dveří. 

Režim Kontrolka 
Zobrazení 

teploty 
mrazničky 

Zobrazení 
teploty 

chladničky 

Smart 
(Inteligentní)  

Zobrazení teploty u mrazničky a 
chladničky se bude měnit v 
závislosti na okolní teplotě 

(viz tabulka níže). 

EKO 

 

 
-15 °C +8 °C 

Super 
cooling 
(Super 

chlazení) 

 

 
Beze změny +2 °C 

Super 
mrazení 

 

 
-25 °C Beze změny 

POZNÁMKY: 

Režim ECO: Tento režim vyberte, pokud 
chcete šetřit energii. 

Režim Super cooling 
(Super chlazení): 

Tento režim umožňuje rychlé 
ochlazení potravin a po 
50 hodinách provozu bude 
automaticky deaktivován. 

Režim Super 
freezing 
(Super mrazení): 

Tento režim umožňuje rychlé 
zmrazení potravin a po 50 
hodinách provozu bude 
automaticky deaktivován. 

Alarm otevřených dveří 

Pokud zůstanou některé dveře otevřené nebo 
nejsou zcela zavřeny po dobu přibližně 90 sekund, 
spotřebič spustí alarm. Zavřete dveře chladničky a 
alarm se poté vypne. 
Pokud nejsou dveře dobře zavřené, bude alarm znít 
každých 35 sekund, dokud dveře nebudou dobře 
zavřené. Pokud jsou dveře otevřené po nepřetržitou 
dobu 10 minut bez zavření, vnitřní LED osvětlení se 
automaticky vypne. 

Dětská bezpečnostní pojistka 

Tato funkce je navržena tak, aby se dětem zabránilo 
v používání spotřebiče. 

• Chcete-li tuto funkci aktivovat, stiskněte a 

podržte  po dobu přibližně 3 sekund. 

Kontrolka uzamknutí  se rozsvítí, což 
znamená, že funkce bezpečnostního zámku je 
aktivována. 

• Chcete-li tuto funkci deaktivovat, stiskněte a 

podržte  po dobu přibližně 1 
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sekundy. Kontrolka odemknutí  se rozsvítí, 
což znamená, že funkce bezpečnostního zámku 
je deaktivována. 

První použití 

Čištění vnitřního prostoru 

Před prvním použitím spotřebiče umyjte vnitřní 
prostor a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou 
vodou a neutrálním mýdlem, abyste odstranili 
typický zápach zcela nového výrobku. Poté vše 
důkladně osušte. 
Důležité upozornění! Nepoužívejte čisticí 
prostředky nebo abrazivní prášky, protože by 
poškodily povrch. 

Zmrazení čerstvých potravin 

• Mrazicí oddíl je vhodný k mrazení čerstvých 
potravin a dlouhodobému skladování 
zmrazených a hluboce zmrazených potravin. 

• Čerstvé potraviny, které chcete zmrazit, 
umístěte do spodního oddílu. 

• Maximální množství potravin, které lze zmrazit 
za 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku. 

• Proces zmrazování trvá 24 hodin: během 
tohoto období nepřidávejte další potraviny za 
účelem zmrazení. 

Uchovávání zmrazených potravin 

Při prvním spuštění nebo po delší době nepoužívání. 
Před vložením produktu do oddílu nechte spotřebič 
běžet nejméně 2 hodiny při vyšších nastaveních. 

Důležité upozornění! V případě náhodného 
rozmrazení, např. při výpadku elektřiny po delší 
dobu, než je hodnota uvedená v tabulce 
technických charakteristik pod „rostoucím časem“, 
musejí být rozmrazené potraviny rychle 
spotřebovány nebo okamžitě uvařeny a poté znovu 
zmrazeny (po uvaření). 

Rozmrazování 

Hluboce zmrazené nebo zmrazené potraviny mohou 
být před použitím rozmrazeny v mrazicím oddílu 
nebo při pokojové teplotě, v závislosti na čase, který 
je pro tuto činnost k dispozici. 
Malé kousky mohou být dokonce uvařeny i 
zmrazené přímo z mrazničky, v tomto případě však 
bude vaření trvat déle. 

Kostky ledu 

Tento spotřebič může být vybaven jedním nebo více 
zásobníky pro výrobu ledu. 

Příslušenství 

Pohyblivé police 
Stěny chladničky jsou vybaveny řadou 
kolejnic, takže police lze umístit podle 
potřeby. 

 

Umístění dveřních přihrádek 
Aby bylo možné uložit balíčky s 
potravinami různých velikostí, lze 
dveřní přihrádky umístit do různých 
výšek. Chcete-li takové nastavení 
provést, postupujte následovně: 
pozvolna táhněte přihrádku ve směru 
šipek, až se uvolní, poté 
ji znovu umístěte podle potřeby. 

 

Užitečné rady a tipy 

Tipy pro zmrazování potravin 

Abychom vám pomohli co nejlépe využít proces 
zmrazování, uvádíme zde několik důležitých tipů: 
• Maximální množství potravin, které lze zmrazit za 

24 hodin, je uvedeno na typovém štítku. 
• Proces zmrazování trvá 24 hodin. Během tohoto 

období by neměly být přidávány žádné další 
potraviny za účelem zmrazení. 

• Zmrazujte pouze vysoce kvalitní, čerstvé a 
důkladně očištěné potraviny. 

• Připravujte potraviny v malých porcích, aby se 
mohly rychle a zcela zmrazit a bylo pak možné 
rozmrazit pouze požadované množství. 

• Zabalte potraviny do alobalu nebo polyetylenu a 
ujistěte se, že jsou balíčky vzduchotěsné. 

• Čerstvé nezmrazené potraviny se nesmějí dotýkat 
již zmrazených potravin, protože by zvyšovaly 
jejich teplotu. 

• Netučné potraviny se skladují lépe a déle než 
tučné; sůl snižuje skladovatelnost potravin. 

• Led, pokud je konzumován ihned po vyjmutí z 
mrazicího oddílu, může způsobit spálení pokožky 
mrazem. 

• Doporučujeme na každém jednotlivém balení 
zaznamenat datum zmrazení, abyste balení 
případně mohli vyjmout z mrazicího oddílu; může 
dojít ke spálení pokožky mrazem. 

• Doporučujeme na každém jednotlivém balení 
zaznamenat datum zmrazení, abyste tak měli 
přehled o době skladování. 



163 

Tipy pro skladování zmrazených potravin 

Chcete-li u tohoto spotřebiče dosáhnout nejlepšího 
výkonu, měli byste: 
• Ujistit se, že komerčně zmrazené potraviny byly 

maloobchodníkem náležitě skladovány. 

• Zajistit, aby zmrazené potraviny byly z obchodu s 
potravinami přemístěny do mrazničky v co 
nejkratší době. 

• Neotevírat dveře často nebo je nechávat otevřené 
déle, než je nezbytně nutné. 

• Jednou rozmrazené potraviny se rychle kazí a 
nemohou se znovu zmrazovat. 

• Nepřekračovat dobu skladování uvedenou 
výrobcem potravin na obalu. 

Tipy pro chlazení čerstvých potravin 

Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu: 
• Do chladničky nevkládejte teplé potraviny nebo 

tekutiny, které se odpařují. 
• Potraviny zakrývejte nebo je balte, zejména mají-

li silnou vůni. 

Tipy pro chlazení 

Užitečné tipy: 
• Maso (všechny druhy): zabalte do 

polyetylénových sáčků a umístěte na skleněné 
police nad zásuvku se zeleninou. 

• Z bezpečnostních důvodů je skladujte tímto 
způsobem maximálně jeden nebo dva dny. 

• Vařená jídla, studená jídla atd.: měla by být 
zakryta a mohou být umístěna na kterékoli polici. 

• Ovoce a zelenina: měly by být důkladně očištěny a 
umístěny do speciálních k tomu určených 
zásuvek. 

• Máslo a sýr: měly by být umístěny ve speciálních 
vzduchotěsných přihrádkách nebo zabaleny do 
hliníkové fólie nebo polyetylénových sáčků, aby 
se co nejvíce vyloučilo působení vzduchu. 

• Lahve s mlékem: měly by být opatřeny uzávěrem 
a uloženy v přihrádkách na dveřích. 

• Banány, brambory, cibule a česnek, pokud nejsou 
baleny, nesmějí být uchovávány v lednici. 

Čištění 

Z hygienických důvodů by měl být vnitřní prostor 
spotřebiče, včetně vnitřního příslušenství, 
pravidelně čištěn. 

 

Pozor! Spotřebič nesmí být při čištění 
připojený k elektrické síti. Nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem! Před 
čištěním spotřebič vypněte a 
vytáhněte zástrčku z elektrické sítě 
nebo vypněte jistič či pojistku. Nikdy 
nečistěte spotřebič parním čističem. 
Vlhkost se může nahromadit v 
elektrických součástkách. Nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem! Horké 
výpary mohou vést k poškození 
plastových částí. Spotřebič musí být 
před opětovným uvedením do 
provozu suchý. 

Důležité upozornění! Éterické oleje a organická 
rozpouštědla mohou narušovat plastové díly, např. 
citronová šťáva nebo šťáva z pomerančové kůry, 
kyselina máselná, čisticí prostředek, který obsahuje 
kyselinu octovou. 
• Nedovolte, aby se takové látky dostaly do styku 

s částmi spotřebiče. 
• Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky. 
• Z mrazničky vytáhněte potraviny. Uchovávejte 

je na chladném místě, dobře přikryté. 
• Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku z 

elektrické sítě nebo vypněte jistič či pojistku. 
• Spotřebič a vnitřní příslušenství vyčistěte 

hadříkem a vlažnou vodou. Po čištění otřete s 
použitím čisté vody a vytřete do sucha. 

• Jakmile je vše vysušeno, uveďte spotřebič zpět 
do provozu. 

Odstraňování poruch 

 

Pozor! Než přistoupíte k řešení 
problémů, odpojte napájecí zdroj. 
Odstraňování problémů, které nejsou 
uvedeny v tomto návodu, smí 
provádět pouze kvalifikovaný 
elektrikář nebo kompetentní osoba. 

Důležité upozornění! Během běžného používání se 
vyskytují určité zvuky (kompresor, cirkulace 
chladiva). 

Pokud se porucha objeví znovu, obraťte se na 
servisní středisko. 
Tyto údaje jsou nezbytné k zajištění rychlé a správné 
pomoci. Napište si potřebné údaje sem, viz typový 
štítek. 
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Problém Možná příčina Řešení 

Spotřebič 
nefunguje.  
 
 
 
Spotřebič příliš 
mrazí nebo 
chladí. 

Síťová zástrčka 
není zapojena 
nebo je uvolněná. 

Zasuňte síťovou 
zástrčku. 

Vypálená nebo 
vadná pojistka. 

Zkontrolujte 
pojistku a v 
případě potřeby ji 
vyměňte. 

Zásuvka je vadná. Poruchy 
elektrické sítě 
musí opravit 
elektrikář. 

Nastavená 
teplota je příliš 
nízká nebo 
spotřebič běží v 
některém režimu 
SUPER. 

Otočte teplotní 
regulátor dočasně 
na nastavení vyšší 
teploty. 

Potraviny nejsou 
dostatečně 
zmrazené. 

Teplota není 
správně 
nastavena. 

Prostudujte si 
prosím 
část Počáteční 
nastavení teploty. 

Dveře byly 
otevřené delší 
dobu. 

Otevírejte dveře 
pouze na tak 
dlouho, jak je 
potřeba. 

Během 
posledních 24 
hodin bylo do 
spotřebiče 
umístěno velké 
množství teplých 
potravin. 

Teplotní regulaci 
nastavte dočasně 
na chladnější 
nastavení. 

Spotřebič je 
blízko zdroje 
tepla. 

Prostudujte si 
prosím oddíl 
Umístění při 
instalaci. 

Problém Možná příčina Řešení 

Silné 
nahromadění 
námrazy na 
těsnění dveří. 

Těsnění dveří 
není 
vzduchotěsné. 

Opatrně zahřejte 
prosakující části 
těsnění dveří 
fénem (na 
chladné 
nastavení). 
Současně tvarujte 
zahřáté těsnění 
dveří rukou tak, 
aby správně 
sedělo. 

Neobvyklé zvuky 

Spotřebič není 
vyrovnán. 

Znovu seřiďte 
nožičky. 

Spotřebič se 
dotýká stěny 
nebo jiných 
předmětů. 

Nepatrně 
spotřebič 
posuňte. 

Nějaká součást, 
např. trubka na 
zadní straně 
spotřebiče, se 
dotýká jiné části 
spotřebiče nebo 
stěny. 

V případě potřeby 
součást opatrně 
ohněte, aby 
nepřekážela. 

Boční panely jsou 
horké. 

Jedná se o 
normální stav. 
Výměna tepla 
probíhá přes 
boční panely. 

Vezměte si 
rukavice, pokud 
potřebujete boční 
panely uchopit. 

Pokud se porucha objeví znovu, obraťte se na 
servisní středisko. 
Tyto údaje jsou nezbytné k zajištění rychlé a správné 
pomoci. Napište si potřebné údaje sem, viz typový 
štítek. 
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Ďakujeme vám, že ste si kúpili náš výrobok. 
Pred používaním svojej chladničky si pozorne 
prečítajte návod na použitie, aby ste maximálne 
využili všetky jej vlastnosti. Všetky dokumenty si 
odložte pre ďalšie použitie alebo pre ďalších 
používateľov. Tento výrobok je určený výhradne na 
domáce používanie alebo na podobné použitia, 
napríklad: 
1. v kuchynkách pre pracovníkov v obchodoch, v 

kanceláriách alebo na iných pracoviskách 
2. v podnikoch, pre hosťov v hoteloch, moteloch a v 

iných prostrediach rezidenciálneho typu 
3. v ubytovniach a v prenajímaných izbách (B & B) 

4. pre kateringové služby a podobné použitie mimo 
maloobchodného predaja. 

Tento spotrebič sa smie používať iba na skladovanie 
potravín, každé iné použitie sa považuje za 
nebezpečné a výrobca v prípade porušenia pokynov 
nepreberá žiadnu zodpovednosť. Okrem toho sa 
odporúča nezabúdať na podmienky záruky. 

BEZPEČNOSTÉ PREDPISY 

Táto príručka obsahuje viaceré 
dôležití bezpečnostné 
informácie. Tento návod 
odporúčame uchovať na 
bezpečnom mieste na 
jednoduché nahliadnutie a 
dobré skúsenosti s používaním 
spotrebiča. Chladnička 
obsahuje chladiaci plyn 
(R600a: izobután) a izolačný 
plyn (cyklopentán), ktorý nie je 
škodlivý pre životné 
prostredie, ale je horľavý.  

  
Výstraha: nebezpečenstvo 
požiaru. 
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Ak sa chladiaci obvod musí 
poškodiť: 

• Vyvarujte sa otvorenému 
ohňu a zdrojom vznietenia. 

Dôkladne vetrajte miestnosť, v 
ktorej sa spotrebič nachádza. 

VAROVANIE! 

• Pri čistení/prenášaní venujte 
náležitú pozornosť, aby ste 
zabránili dotyku kovových 
káblov kondenzátora na 
zadnej strane spotrebiča, 
pretože si môžete poraniť 
prsty alebo poškodiť 
výrobok. 

• Tento spotrebič nie je 
navrhnutý na uloženie iného 
spotrebiča navrch. 
Nepokúšajte sa postaviť 
alebo posadiť na hornú časť 
spotrebiča, pretože nie je 
navrhnutý na takéto 
použitie. Môžete sa zraniť 
alebo poškodiť spotrebič.  

• Uistite sa, aby sa kábel 
napájania nezachytil počas a 
po presúvaní/prenášaní 
spotrebiča pod spotrebičom, 
aby sa zabránilo prerezaniu 
alebo poškodeniu kábla 
napájania. 

• Pri umiestňovaní vášho 
spotrebiča si dajte pozor, 
aby ste nepoškodili podlahu, 
potrubie, poťah stien atď. 
Spotrebič neposúvajte 
ťahaním za veko alebo 
rukoväť. Nedovoľte deťom, 
aby sa so zariadením hrali 
alebo manipulovali s 
ovládaním. Naša spoločnosť 
odmieta prijať akúkoľvek 
zodpovednosť v prípade 
nedodržania pokynov.  

• Spotrebič neinštalujte vo 
vlhkom, mastnom ani 
prašnom prostredí a 
nevystavujte ho priamemu 
slnečnému svetlu ani vode. 

• Spotrebič neinštalujte v 
blízkosti ohrievačov ani 
horľavých materiálov. 

• V prípade výpadku energie 
veko neotvárajte. Zmrznuté 
potraviny by nemali byť 
ovplyvnené, ak výpadok 
potrvá menej ako 20 hodín. 
V prípade dlhšieho výpadku 
potraviny potom 
skontrolujte a ihneď 
skonzumujte alebo uvarte, a 
následne opätovne zmrazte. 

• Ak sa vám zdá, že sa veko 
pultovej mrazničky ťažko 
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otvára hneď po zatvorení, 
neznepokojujte sa. Je to z 
dôvodu rozdielu tlaku, ktorý 
sa po niekoľkých minútach 
vyrovná a umožní veku 
normálne sa otvoriť.  

• Spotrebič nezapájajte k 
elektrickému napájaniu, 
pokým neodstránite všetky 
obalové a prepravné 
chrániče.  

• Nechajte ho pred zapnutím 
postáť aspoň 4 hodiny, aby 
sa olej kompresoru ustálil, 
ak sa prepravoval v 
horizontálnej polohe. 

• Táto mraznička sa môže 
používať len na účel, na 
ktorý bola určená (napr. 
uchovávanie a mrazenie 
jedlých potravín). 

• Vnútri vinotéky neskladujte 
lieky ani výskumný materiál. 
Pri skladovaní materiálu, 
ktorý si vyžaduje prísnu 
kontrolu teplôt skladovania 
sa môže stať, že sa materiál 
znehodnotí alebo môže 
dôjsť k nekontrolovanej 
reakcii, ktorá spôsobí 
ohrozenie. 

• Pred vykonaním 
akéhokoľvek úkonu 

vytiahnite elektrickú 
zástrčku z elektrickej 
zásuvky. 

• Po dodaní skontrolujte, či 
výrobok nie je poškodený a 
či sú všetky časti a 
príslušenstvo v dokonalom 
stave.  

• Ak by ste spozorovali úniky z 
chladiaceho systému, 
nedotýkajte sa výstupu na 
stene a nepoužívajte 
otvorené plamene. Otvorte 
okno a miestnosť vyvetrajte. 
Potom zavolajte servisné 
stredisko a objednajte 
opravu. 

• Nepoužívajte predlžovacie 
káble ani adaptéry. 

• Elektrický napájací kábel 
príliš neťahajte a 
neohýbajte, ani sa ho 
nedotýkajte mokrými 
rukami. 

• Nepoškodzujte zástrčku 
elektrického napájacieho 
kábla ani samotný kábel, 
mohlo by to spôsobiť zásah 
elektrickým prúdom alebo 
požiar. 

• Ak došlo k poškodeniu 
napájacieho kábla, musí ho 
vymeniť výrobca, jeho 
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servisný zástupca alebo 
podobne spôsobilá osoba, 
aby nedošlo 
k nebezpečenstvu. 

• Do spotrebiča nevkladajte 
ani v ňom neskladujte 
horľavé ani prchavé látky, 
ako éter, benzín, LPG, 
propán, aerosólové tlakové 
nádobky, lepidlá, čistý 
alkohol a pod. Tieto 
materiály môžu spôsobiť 
výbuch. 

• V blízkosti vinotéky 
nepoužívajte ani neskladujte 
horľavé spreje, ako sú 
sprejové farby. Môže 
spôsobiť výbuch alebo 
požiar. 

• Na vrchnú stranu spotrebiča 
neklaďte žiadne predmety 
a/alebo nádoby s vodou. 

• Neodporúčame používať 
predlžovacie káble a 
rozvodky. 

• Spotrebič nelikvidujte 
spálením. Dbajte na to, aby 
sa pri preprave a používaní 
nepoškodil chladiaci 
okruh/potrubie spotrebiča. 
V prípade poškodenia 
spotrebič nevystavujte 
ohňu, potenciálnemu zdroju 

vznietenia a okamžite 
vyvetrajte miestnosť, v 
ktorej sa spotrebič 
nachádza. 

• Chladiaci systém na zadnej 
stene vinotéky a v jeho 
vnútri obsahuje chladivo. 
Preto nedovoľte, aby sa 
poškodili rúrky. 

• Vnútri oddelenia na 
skladovanie potravín v 
spotrebiči nepoužívajte 
elektrické spotrebiče, s 
výnimkou typov spotrebičov 
povolených zo strany 
výrobcu. 

• Nepoškodzujte chladiaci 
okruh. 

• Na urýchlenie odmrazovania 
spotrebiča nepoužívajte 
mechanické nástroje ani iné 
prostriedky, pokiaľ ich 
neodporučil výrobca.  

• Vnútri oddelenia na 
skladovanie potravín 
nepoužívajte elektrické 
spotrebiče, s výnimkou 
typov spotrebičov 
povolených zo strany 
výrobcu. 

• Nedotýkajte sa vnútorných 
prvkov chladenia, najmä 
mokrými rukami, aby sa 



169 

predišlo prasknutiu alebo 
zraneniu. 

• Vetracie otvory na kryte 
spotrebiča alebo na 
štruktúre zabudovania 
udržiavajte nezakryté, bez 
prekážok. 

• Na odstraňovanie námrazy 
nepoužívajte špicaté alebo 
ostré predmety, ako sú nože 
alebo vidličky.  

• Na odmrazovanie nikdy 
nepoužívajte fény, elektrické 
ohrievače alebo iné 
podobné elektrické 
spotrebiče. 

• Námrazu ani ľad 
nezoškrabujte nožom ani 
žiadnym iným ostrým 
predmetom. Mohli by ste 
nimi poškodiť chladiaci 
okruh, úniky z ktorého by 
mohli spôsobiť požiar alebo 
by vám mohli poškodiť zrak. 

• Na urýchlenie odmrazovania 
spotrebiča nepoužívajte 
mechanické nástroje ani iné 
metódy. 

• Na urýchlenie odmrazovania 
je absolútne zakázané 
používať otvorený plameň 
alebo elektrické zariadenia 
ako ohrievače, naparovače, 

sviečky, olejové lampy a 
podobne. 

• Miesto kompresora nikdy 
neumývajte vodou, po 
vyčistení ho dôkladne utrite 
suchou handričkou, aby sa 
predišlo hrdzaveniu. 

• Odporúča sa udržiavať 
zástrčku kábla čistú. Zvyšky 
prachu na zástrčke by mohli 
spôsobiť požiar. 

• Výrobok je navrhnutý a 
skonštruovaný iba na 
používanie v domácnosti. 

• Záruka stratí platnosť, ak 
spotrebič namontujete v 
obchodných alebo 
neobytných priestoroch.  

• Výrobok musí byť riadne 
namontovaný, umiestnený a 
uvedený do prevádzky podľa 
pokynov uvedených v 
dodanej používateľskej 
príručke.   

• Záruka platí iba na nové 
výrobky a je neprenosná v 
prípade následného predaja.  

• Naša spoločnosť odmieta 
všetku zodpovednosť za 
náhodné alebo následné 
poškodenia.  

• Záruka žiadnym spôsobom 
neukracuje vaše zákonné 
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alebo právne nároky.  

• Vinotéku neopravujte sami. 
Akýkoľvek zásah smie urobiť 
iba vyškolený personál. 

• Ak vyraďujete starý výrobok 
so zámkom alebo západkou 
osadenou na dverách, uistite 
sa, že ho ponecháte v 
bezpečnom stave, aby sa 
zabránilo uväzneniu detí. 

• Toto zariadenie smú 
používať deti staršie než 8 
rokov a osoby so zníženými 
telesnými, zmyslovými alebo 
duševnými schopnosťami 
alebo s nedostatkom 
skúseností a znalostí, len ak 
sú pod dozorom alebo 
dostali pokyny o používaní 
zariadenia bezpečným 
spôsobom a ak chápu 
nebezpečenstvá s ním 
súvisiace. 

• Deti sa nesmú hrať so 
spotrebičom. Čistenie a 
údržbu nesmú vykonávať 
deti bez dozoru.  

• Zámky: ak je na vašej 
chladničke/mrazničke 
osadný zámok, kľúč 
uchovávajte mimo dosahu a 
nie v blízkosti spotrebiča, 
aby sa predišlo uväzneniu 

detí vnútri. V prípade 
likvidácie starej 
chladničky/mrazničky z 
bezpečnostných dôvodov 
odstráňte prípadné staré 
zámky alebo západky. 

• Deti vo veku od 3 do 8 rokov 
môžu vkladať a vykladať 
predmety zo spotrebiča. 

VAROVANIE! Pri umiestňovaní 
spotrebiča sa uistite, že sa 
napájací kábel nezachytí alebo 
nepoškodí. 
VAROVANIE! Za spotrebič 
neumiestňujte viaceré 
prenosné predlžovačky ani 
prenosné zdroje napätia. 
Na zabránenie kontaminácii 
potravín dodržiavajte tieto 
pokyny: 

• otváranie dverí na dlhší čas 
môže spôsobiť značné 
zvýšenie teploty v 
priehradkách spotrebiča. 

• Pravidelne čistite povrchy, 
ktoré môžu prísť do kontaktu 
s potravinami aj prístupné 
drenážne systémy. 

• Nádrž na čistú vodu vyčistite, 
ak sa nepoužívala počas 
48 hodín; prepláchnite 
systém vody napojený na 
prívod vody, ak sa voda 
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nečerpala v priebehu 5 dní. 

• Surové mäso a ryby 
uchovávajte v chladničke vo 
vhodných nádobách tak, aby 
neboli v kontakte s inými 
potravinami alebo aby na ne 
nekvapkali. 

• Priehradky na mrazené 
potraviny s dvomi 
hviezdičkami (ak sa v 
spotrebiči nachádzajú) sú 
vhodné na uchovávanie 
predmrazených potravín, 
uchovávanie alebo tvorbu 
zmrzliny a tvorbu ľadových 
kociek. 

• Jedno-, dvoj- a 
trojhviezdičkové priehradky 
(ak sa v spotrebiči 
nachádzajú) nie sú vhodné 
na mrazenie čerstvých 
potravín. 

• Ak sa spotrebič ponechá 
dlhšie obdobie prázdny, 
vypnite, odmrazte, vyčistite, 
osušte ho a nechajte 
otvorené dvierka, aby sa 
predišlo tvorbe plesne v 
spotrebiči. 

VAROVANIE! Počas používania, 
obsluhy a likvidácie spotrebiča 
venujte pozornosť symbolu na 
ľavej strane, ktorý sa nachádza 

na zadnej strane spotrebiča 
(zadný panel alebo kompresor). 
Ide o symbol upozornenia na 
nebezpečenstvo požiaru. V 
chladiacom potrubí a 
kompresore sa nachádzajú 
horľavé materiály. 
Počas používania, obsluhy a 
likvidácie ponechávajte mimo 
zdrojov požiaru. 

Starostlivosť a čistenie 

• Pred údržbou spotrebič vypnite a zástrčku 
odpojte zo sieťovej zásuvky. 

• Spotrebič nečistite pomocou kovových 
predmetov. 

• Na odstraňovanie námrazy zo spotrebiča 
nepoužívajte ostré predmety. Používajte plastovú 
škrabku. 

• Pravidelne kontrolujte rozmrazenú vodu v odtoku 
chladničky. Ak je to potrebné, odtok očistite. Ak je 
odtok zablokovaný, voda sa bude hromadiť na 
spodku spotrebiča. 

Montáž 

Dôležité! Pri elektrickom zapojení dôkladne 
dodržiavajte pokyny uvedené v konkrétnych 
odsekoch. 

• Spotrebič rozbaľte a skontrolujte prípadné 
poškodenie. Spotrebič nezapájajte, ak je poškodený. 
Prípadné poškodenie okamžite nahláste miestu, v 
ktorom ste ho kúpili. Obal v takom prípade 
uchovajte. 

• Pred zapojením spotrebiča sa odporúča počkať 
aspoň štyri hodiny, aby sa oleju umožnilo pretiecť 
späť do kompresora. 

• Okolo spotrebiča musí byť dostatočná cirkulácia 
vzduchu, inak to môže viesť k prehriatiu. Na 
zaistenie dostatočnej ventilácie postupujte podľa 
pokynov súvisiacich s montážou. 

• Ak je to možné, medzi stenu a výrobok by sa mali 
umiestniť dištančné vložky, aby sa predišlo dotyku 
alebo zachyteniu teplých častí (kompresor, 
kondenzátor) a zabránilo možnému popáleniu. 

• Spotrebič nesmie byť umiestnený do blízkosti 
radiátorov alebo sporákov. 

• Dbajte na to, aby bola sieťová zásuvka po montáži 
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spotrebiča prístupná. 
1) Ak obsahuje mraziacu priehradku. 
2) Ak obsahuje priehradku na uchovávanie 

čerstvých potravín. 

Servis 

• Všetky elektrické práce potrebné pri oprave 
spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný elektrikár 
alebo kompetentná osoba. 

• Tento výrobok by malo opravovať schválené 
servisné centrum a musia sa použiť len originálne 
náhradné diely. 

Úspora energie 

• Do spotrebiča nevkladajte horúce potraviny. 
• Potraviny neukladajte blízko seba, pretože to 

bráni cirkulácii vzduchu. 
• Dbajte na to, aby sa potraviny nedotýkali zadnej 

strany priehradiek. 
• Pri výpadku elektrickej energie neotvárajte dvere. 
• Dvere neotvárate často. 
• Dvere nenechávajte otvorené príliš dlho. 
• Termostat nenastavujte na nadmerne nízke 

teploty. 
• Určité príslušenstvo, ako sú zásuvky, je možné 

vybrať na získanie väčšieho skladovacieho objemu 
a nižšej spotreby energie. 

Ochrana životného prostredia 

Tento spotrebič neobsahuje plyny, ktoré by mohli 
poškodzovať ozónovú vrstvu, a to ani v jeho 
chladiacich obvodoch, ani v izolačných materiáloch. 
Zariadenie 

 Zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s 
komunálnym odpadom a odpadkami. Izolačná pena 
obsahuje horľavé plyny, spotrebič sa musí likvidovať 
podľa predpisov týkajúcich sa spotrebiča, ktoré 
môžete získať od svojich miestnych orgánov. 
Zamedzte poškodeniu chladiacej jednotky, 
predovšetkým výmenníka tepla. Materiály použité 
na tomto spotrebiči, ktoré sú označené symbolom 
A, sú recyklovateľné. 
Symbol Kon na výrobku alebo na jeho balení 
znamená, že sa s týmto produktom nesmie 
zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto 
toho ho zoberte na príslušné zberné miesto na 
recykláciu elektrických a elektronických zariadení. 
Správnou likvidáciou tohto produktu zabránite 
možnému negatívnemu dopadu na životné prostredie 
aj ľudské zdravie, k čomu by v opačnom prípade 
mohlo dôjsť v dôsledku nesprávneho nakladania s 
odpadom v súvislosti s týmto produktom. Ak 
potrebujete podrobnejšie informácie o recyklácii 
tohto výrobku, obráťte sa na miestnu samosprávu, 

služby na likvidáciu domového odpadu alebo na 
predajňu, v ktorej ste produkt zakúpili. 

Obalové materiály 

Materiály s týmto symbolom sú recyklovateľné. Obal 
zahoďte do vhodných zberných nádob na jeho 
zrecyklovanie. 

LIKVIDÁCIA STARÝCH SPOTREBIČOV 

 
Toto zariadenie je označené podľa európskej 
smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a 
elektronických zariadení (OEEZ). 
OEEZ obsahuje znečisťujúce látky (ktoré môžu mať 
negatívny dopad na životné prostredie) a základné 
komponenty (ktoré je možné opätovne použiť). Je 
dôležité, aby sa s OEEZ manipulovalo ako so 
špeciálny odpadom, aby sa odstránili a správne 
zlikvidovali všetky znečisťujúce látky a aby sa 
zhodnotili a recyklovali všetky materiály.  
Jednotlivci môžu zohrávať dôležitú rolu pri 
zabezpečovaní toho, aby sa z OEEZ nestal problém 
životného prostredia; potrebné je dodržiavať 
niekoľko základných pravidiel: 
- S OEEZ sa nesmie manipulovať ako s domovým 

odpadom; 
- OEEZ je potrebné odovzdať v príslušných zberných 

strediskách spravovaných obcou alebo 
registrovanými spoločnosťami. V mnohých 
krajinách sa vykonáva vyzdvihnutie veľkého OEEZ 
v domácnostiach. 

V mnohých krajinách môžete pri kúpe nového 
spotrebiča vrátiť starý predajcovi, ktorý je povinný 
vyzdvihnúť ho bezplatne systémom jedného starého 
zariadenia za jedno nové zariadenie ekvivalentného 
typu a s rovnakými funkciami ako má odovzdávané 
zariadenie.  

Zhoda 

Označením tohto výrobku značkou  
potvrdzujeme zhodu so všetkými relevantnými 
európskymi bezpečnostnými, zdravotnými a 
environmentálnymi požiadavkami, ktoré sa v 
právnych predpisoch vzťahujú na tento 
výrobok. 
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Úspora energie 

Ak chcete zvýšiť úsporu energie, odporúčame 
vám: 
Spotrebič nainštalujte ďaleko od zdrojov tepla 
a nevystavujte ho priamemu slnečnému 
žiareniu. Umiestnite ho v dobre vetranej 
miestnosti. 
Do spotrebiča nevkladajte teplé jedná, aby ste 
zabránili zvýšeniu teploty vnútri, čo by zase 
spôsobilo nepretržitú činnosť kompresora. 
Potraviny neklaďte tesne blízko seba a okolo 
stien, aby sa zaistila cirkulácia vzduchu. 

Ak je vnútri spotrebiča ľad a námraza, 
odmrazte ho, uľahčí sa tým prestup tepla. 
V prípade výpadku elektrického napájania sa 
odporúča nechávať dvere chladničky 
zatvorené. 
Dvere otvárajte a nechávajte ich otvorené čo 
najkratšie. 
Vyvarujte sa nastaveniu príliš nízkej teploty. 
Odstráňte prach zo zadnej mriežky spotrebiča.  
 

 
 

Prehľad 

  Police mrazničky Police chladničky  
 

 

Police na dverách 
chladničky 

Police na dverách 
mrazničky 

 

 

 

Kryty zásuviek 
mrazničky 

Kryty na nádoby na 
zeleninu chladničky 

Zásuvka mrazničky 

Nádoby na zeleninu 
chladničky 

  Vyrovnávacie nožičky   
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  Police mrazničky Police chladničky  
 

 

Police na dverách 
chladničky 

Police na dverách mrazničky Zásobník na vodu 

Kryty zásuviek mrazničky Kryty na nádoby na 
zeleninu chladničky 

  

Zásuvka mrazničky Nádoby na zeleninu 
chladničky 

  Vyrovnávacie nožičky   
LED svetlo 

 

 
 

 2-hviezdičkový regál 

 

 
Police mrazničky Police chladničky 

Regály mrazničky Regály chladničky 

Zásuvka(-y) mrazničky Zásuvka(-y) chladničky 

  

  Vyrovnávacie nožičky   
 
Poznámka: Uvedené obrázky slúžia len na informáciu. Reálny spotrebič sa môže líšiť. 
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Odobratie dverí 

Potrebné nástroje: Krížový skrutkovač, plochý 
skrutkovač. 
• Uistite sa, že je spotrebič odpojený od elektrickej 

siete a prázdny. 
• Aby ste mohli odmontovať dvere, budete musieť 

spotrebič nakloniť dozadu. Mali by ste ho oprieť o 
niečo pevné, aby sa počas odnímania dverí 
nepošmykol. 

• Všetky odmontované diely musíte odložiť, aby ste 
ich mali poruke pri opätovnej montáži dverí. 

• Spotrebič neklaďte ležať na zem, pretože by sa 
pritom mohol poškodiť chladiaci systém. 

• Bude lepšie, ak budú so spotrebičom manipulovať 
2 osoby. 

1. Krížovým 
skrutkovačom 
odskrutkujte kryt 
pántu. 

 

2. Odpojte káblový 
zväzok. 

 

• Odskrutkujte 
horný pánt. 

 

• Dvere nadvihnite 
a položte ich na 
mäkkú podložku. 
Potom rovnakým 
postupom 
odstráňte ďalšie 
dvere. 

 

• Odskrutkujte 
spodné pánty. 

 
Po umiestnení spotrebiča dvere namontujte v 
opačnom poradí postupu. 

Požiadavky na miesto 
• Vyberte miesto bez priameho vystavenia 

slnečnému žiareniu. 
• Vyberte miesto s dostatkom priestoru na 

jednoduché otváranie dverí chladničky. 
• Vyberte miesto s rovnou podlahou (alebo 

takmer rovnou). 
• Zaistite dostatočný priestor na montáž 

chladničky na rovnom povrchu. 
• Pri montáži zaistite vôľu po pravej, ľavej, zadnej 

a hornej strane. Pomôže to znížiť spotrebu 
energie a udržať účty za energiu na minime. 

 

Aspoň 
50 mm 

Aspoň 
50 mm 
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Vyváženie chladničky 

 

Umiestnenie 

Spotrebič inštalujte na miestach, kde teplota okolia 
korešponduje klimatickej triede uvedenej na jeho 
výkonnostnom štítku: 
 

Klimatická trieda Teplota okolia 

SN + 10°C až +32°C 

N 1 + 16°C až +32°C 

ST + 16°C až +38°C 

T + 16°C až +43°C 

Umiestnenie 

Spotrebič sa musí inštalovať dostatočne vzdialený 
od zdrojov tepla, akými sú radiátory, bojlery, priame 
slnečné lúče a pod. Zabezpečte, aby okolo zadnej 
časti spotrebiča mohol voľne prúdiť vzduch. Aby sa 
zabezpečil najlepší výkon v prípade umiestnenia 
spotrebiča pod visiacim nábytkom, je potrebné 
zachovať minimálnu vzdialenosť hornej časti 
spotrebiča a nábytkom na úrovni minimálne 
100 mm. V ideálnom prípade by sa spotrebič nemal 
umiestňovať pod visiace nábytkové steny. Správne 
vyváženie sa zabezpečuje jednou alebo viacerými 
nastaviteľnými nôžkami na spodku spotrebiča a 
nábytková stena musí byť aspoň 100 mm. V 
ideálnom prípade by sa spotrebič nemal 
umiestňovať pod visiace nábytkové steny. Správne 
vyrovnanie sa zabezpečuje pomocou jednej alebo 
viacerých nastaviteľných nožičiek v základni 
spotrebiča. 

 
Varovanie! Po 
skončení inštalácie sa 
musí dať jednoducho 
dostať k zástrčke, aby 
bolo možné spotrebič 
odpojiť z napájania. 

Elektrické zapojenie 

Pred zapojením spotrebiča do siete si overte, že 
napätie a frekvencia uvedená na výkonnostnom 
štítku vyhovuje hodnotám napájania vašej 
domácnosti. Spotrebič musí byť uzemnený. Pre 
tento účel je zástrčka napájacieho kábla vybavená 
kontaktom. 

Každodenné používanie 

Používanie ovládacieho panela 

 

 
Tlačidlá 

 
Stlačte na nastavenie teploty v priehradke 
mrazničky (ľavá strana) od 14 °C do 22 °C. 

 
Stlačte na nastavenie priehradky chladničky 
(pravá strana) od 2°C do 8°C a „OFF“ (vypnutie). 
Pri výbere „OFF“ sa priehradka chladničky 
vypne. 

 
Stlačte na výber prebiehajúceho režimu zo 
SMART, ECO, SUPER COOLING, 
SUPERFREEZING a 
POUŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIE (nezobrazuje sa 
žiaden symbol). 

Dvierka 

Nôžku otáčajte rukou v smere hodinových 
ručičiek na zvýšenie. 
Nôžku otáčajte rukou proti smeru hodinových 
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Stlačte tlačidlo 3 SEC. a podržte ho na 3 
sekundy na uzamknutie troch ostatných 
tlačidiel. 
Stlačte ho a podržte na 1 sekundu na 
odomknutie troch ostatných tlačidiel. 

Displej 

 
Režim SMART, v chladničke sa nastaví teplota 
dvoch priehradiek automaticky podľa 
vnútornej teploty Ly a teploty okolia. 

 
Režim ECO, chladnička je v prevádzke s 
nastavením najnižšej spotreby energie. 

 
SUPERCOOL ochladí priehradku chladničky na 
najnižšiu teplotu na pribl. 2 hodín. 
Potom sa automaticky obnoví teplota Ly 
nastavená pred režimom Super. 

 
SUPERFREEZING ochladí priehradku mrazničky 
na najnižšiu teplotu na pribl. 6 hodín. Potom sa 
automaticky obnoví teplota nastavená pred 
režimom Super. 

 
LOCK, symbol sa rozsvieti, ak sú tlačidlá 
zamknuté. 

 
Zobrazenie teplotu nastavenia priehradky 
mrazničky. 

 
Zobrazenie teplotu nastavenia priehradky 
chladničky. 

Používanie dávkovača vody (ak je k dispozícii)  

Pred prvým použitím dávkovača vody vyberte a 
vyčistite nádrž na vodu, ktorá sa nachádza vo vnútri 
chladničky. 
1. Najprv nadvihnite a vyberte regál zásobníka, 

potom vyberte zásobníka na vodu s krytom. 
Odpojte kryt s cieľom umyť a vyčistiť zásobník aj 
kryt. 

 

2. Po vyčistení zásobníka na vodu, kryt aj regál 
zásobníka vložte späť podľa uvedeného 
postupu. 

 

3. Držadlo dávkovača očistite mimo dverí 
chladničky. 

 

Plnenie zásobníka na vodu vodou 

1. Otvorte malé veko. 

 

2. Zásobník na vodu naplňte pitnou vodou po 
čiaru 3 l. 

 

3. Zatvorte malé veko na kryte. 

Dávkovanie 

Na dávkovanie vody jemne potlačte držadlo 
dávkovača pomocou pohára alebo nádoby. Ak 
chcete zastaviť tok vody, odtiahnite pohár preč od 
držadla dávkovača. 
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Alarm otvorených dverí 

Ak necháte dvere otvorené 90 sekúnd, začne znieť 
pravidelný alarm až do zatvorenia dverí. 

Režim Kontrolka 
Zobrazenie 

teploty 
mrazničky 

Zobrazenie 
teploty 

chladničky 

Smart 
 

Zobrazenie teploty pre 
mrazničku a chladničku sa 
zmení na základe teploty 

okolia (pozri tabuľku 
uvedenú nižšie). 

ECO 
 

 
-15 °C +8 °C 

Super 
cooling 

 

 

Bez zmeny +2 °C 

Super 
mrazenie 

 

 

-25 °C Bez zmeny 

POZNÁMKY: 

Režim ECO: Tento režim vyberte, ak 
chcete šetriť energiu. 

Režim Super Cooling 
(super chladenie): 

Tento režim vám umožňuje 
rýchlo vychladiť potraviny a 
automaticky sa deaktivuje po 
50 hodinách prevádzky. 

Režim Super Freeze 
(super mrazenie): 

Tento režim vám umožňuje 
rýchlo zmraziť potraviny a 
automaticky sa deaktivuje po 
50 hodinách prevádzky. 

Alarm otvorených dverí 

Ak sa niektoré dvere nechajú otvorené alebo sa 
úplne nezatvoria v priebehu asi 90 sekúnd, 
spotrebič spustí alarm. Zatvorte dvere chladničky, 
potom sa alarm zastaví. 
Ak dvere nie sú dobre zatvorené, potom alarm 
zaznie každých 35 sekúnd až do náležitého 
zatvorenia dverí. Ak dvere zostanú otvorené 10 
nepretržitých minút bez zatvorenia, automaticky sa 
vypne vnútorné LED svetlo. 

Detská bezpečnostná poistka 

Táto funkcia je navrhnutá na to, aby sa deťom 
zamedzilo v manipulácii so spotrebičom. 

• Ak chcete funkciu spustiť, stlačte a podržte 

 na asi 3 sekundy. Kontrolka 

uzamknutia  bude svietiť, čím signalizuje 
spustenie funkcie bezpečnostnej poistky. 

• Ak chcete funkciu vypnúť, stlačte a podržte 

 na asi 1 sekundu. Kontrolka 

odomknutia  bude svietiť, čím signalizuje 
vypnutie funkcie bezpečnostnej poistky. 

Prvé použitie 

Čistenie vnútra 

Pred prvým použitím spotrebiča umyte jeho vnútro 
a všetky vnútorné príslušenstvá pomocou vlažnej 
vody s neutrálnym mydlom, čím odstránite typický 
zápach úplne nového výrobku. Priestor následne 
starostlivo vytrite do sucha. 
Dôležité! Nepoužívajte čistiace prostriedky ani 
abrazívne prostriedky, ktoré by mohli poškodiť 
povrch spotrebiča. 

Mrazenie čerstvých potravín 

• Mraznička je vhodná na mrazenie čerstvých 
potravín a na dlhodobé skladovanie 
zmrazených alebo hlbokozmrazených potravín. 

• Čerstvé potraviny určené na zmrazenie 
umiestňujte do spodnej priehradky. 

• Maximálne množstvo potravín, ktoré možno za 
24 hodín zmraziť, nájdete uvedené na 
výkonnostnom štítku. 

• Proces mrazenia trvá 24 hodín: počas tohto 
obdobia nepridávajte žiadne ďalšie potraviny 
určené na zmrazenie. 

Skladovanie zmrazených potravín 

Pri prvom zapnutí alebo po dlhom období 
nepoužívania. Pred vložením potravín nechajte sa 
spotrebič aspoň na 2 hodiny zabehnúť na najvyšších 
nastaveniach. 

Dôležité! V prípade náhodného rozmrazenia, 
napríklad pri výpadku napájania na dlhšie, než je 
hodnota uvedená v tabuľke technických 
charakteristík v časti „zvyšujúci sa čas“, je potrebné 
rozmrazené potraviny rýchlo skonzumovať alebo 
okamžite uvariť a zmraziť až následne (už uvarené). 

Rozmrazovanie 

Hlbokozmrazené alebo zmrazené potraviny možno 
pred ich spracovaním rozmrazovať v samotnej 
mrazničke alebo pri izbovej teplote. Výber postupu 
závisí od potrebného času. 
Malé kusy potravín dokonca možno začať variť aj 
zmrazené ihneď po vybratí z mrazničky, v takom 
prípade bude varenie trvať dlhšie. 

Ľadové kocky 

Tento spotrebič môže byť vybavený jedným alebo 
viacerými priehradkami na výrobu ľadových kociek. 
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Príslušenstvo 

Pohyblivé police 
Steny chladničky sú vybavené 
sadou posúvačov, aby sa police 
dali umiestniť podľa potreby. 

 

Polohovanie regálov dverí 
Na umožnenie uchovávania 
balení potravín rôznych veľkostí 
sa regály na dverách môžu 
umiestniť do rôznych výšok. Ak 
chcete vykonať tieto úpravy, 
postupujte takto: postupne regál 
ťahajte v smere šípok, pokým sa 
neuvoľní, potom 
ho umiestnite podľa potreby. 

 

Užitočné tipy a rady 

Rady pri mrazení 
Ponúkame vám niekoľko dôležitých rád, ako proces 
mrazenia využiť čo najlepšie: 

• Maximálne množstvo potravín, ktoré možno za 24 
hodín zmraziť, nájdete uvedené na výkonnostnom 
štítku. 

• Proces mrazenia zaberie 24 hodín, počas tohto 
obdobia nevkladajte na zmrazenie žiadne ďalšie 
potraviny. 

• Mrazte iba čerstvé a precízne očistené potraviny 
najvyššej kvality. 

• Potraviny pripravujte na malé porcie, aby sa 
zabezpečilo ich rýchle a úplné zmrazenie. Vďaka 
tomu tiež bude možné následné rozmrazovať iba 
požadované množstvo. 

• Potraviny balte do hliníkovej fólie alebo do 
vreciek, pričom dbajte na to, aby boli balenia 
vzduchotesné. 

• Čerstvé, nemrazené potraviny neklaďte tak, aby 
sa dotýkali už zmrazených potravín, čím predídete 
zvyšovaniu teploty zmrazených potravín. 

• Chudé potraviny možno v porovnaní s tými 
tučnými skladovať lepšie a dlhšie. Soľ skracuje 
skladovateľnosť potravín. 

• Pri konzumácii zmrzliny priamo po vybratí z 
mrazničky môže dôjsť k poraneniu pokožky 
mrazom. 

• Odporúča sa uviesť dátum zmrazenia na každé 
balenie, aby vám to umožnilo vyberanie z 
mraziacej priehradky, pretože môže dôjsť k 
omrznutiu pokožky. 

• Každé balenie sa odporúča označiť dátumom 
mrazenia, čo umožní mať prehľad o dĺžke 
skladovania. 

Rady pri skladovaní mrazených potravín 

Kroky potrebné na dosiahnutie najlepšieho výkonu 
spotrebiča: 

• Presvedčte sa, že komerčne mrazené produkty ich 
predajca správne skladoval. 

• Dbajte na to, aby preprava zmrazených potravín z 
obchodu do mrazničky trvala čo najkratšie. 

• Dvere mrazničky často neotvárajte a otvorené ich 
nechávajte len na absolútne nevyhnutný čas. 

• Po rozmrazení dochádza k rýchlemu kazeniu 
potravín, pričom ich nemožno opätovne 
zmrazovať. 

• Neprekračujte obdobie skladovania stanovené 
výrobcom potraviny. 

Rady na chladenie čerstvých potravín 

Na zaistenie najlepšieho výkonu: 
• V mrazničke neuchovávajte teplé potraviny alebo 

prchavé kvapaliny. 
• Potraviny zakryte alebo zabaľte, najmä ak majú 

silnú chuť. 

Rady na chladenie 

Užitočné tipy: 
• Mäso (všetky druhy); zabaľte do polyetylénových 

vreciek a umiestnite na sklené police nad zásuvku 
na zeleninu. 

• Z bezpečnostných dôvodov takto uchovávajte len 
jeden alebo najviac dva dni. 

• Uvarené potraviny, studené jedlá a pod. musia 
byť zakryté a umiestnené na niektorú z políc. 

• Ovocie a zelenina: musia sa dôkladne očistiť a 
umiestniť do špeciálnych zásuviek na tento účel. 

• maslo a syr: musia sa umiestniť do osobitných 
nepriedušných nádob alebo zabaliť do alobalu či 
polyetylénových vreciek, aby čo najviac zamedzilo 
vzduchu. 

• Fľaša s mliekom: musí myť uzáver a musí sa 
uchovávať na regáloch na dverách. 

• Banány, zemiaky, cibule a cesnak, ak nie sú 
zabalené, sa v chladničke nesmú skladovať. 
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Čistenie 

Z hygienických dôvodov sa vnútro spotrebiča 
vrátane vnútorného príslušenstva musia pravidelne 
čistiť. 

 

Pozor! Spotrebič nesmie byť počas 
čistenia zapojený do elektrickej siete, 
pretože hrozí riziko zásahu 
elektrickým prúdom! Pred čistením 
spotrebič vypnite a vytiahnite 
zástrčku zo zásuvky. Prípadne vypnite 
alebo vytiahnite istič či poistku. 
Spotrebič nikdy nečistite pomocou 
parného čističa. Vlhkosť sa môže 
nahromadiť v elektrických 
komponentoch, hrozí zásah 
elektrickým prúdom! Teplé výpary 
môžu poškodiť plastové súčasti. Pred 
opätovným zapnutím je spotrebič 
potrebné vysušiť. 

Dôležité! Éterické oleje a organické rozpúšťadlá 
môžu napadnúť plastové časti, napr. šťava z citróna 
alebo šťava z pomarančovej kôry, kyselina maslová, 
čistiaci prípravok s obsahom kyseliny octovej. 
• Týmto látkam nedovoľte prísť do kontaktu so 

súčasťami spotrebiča. 
• Nepoužívajte abrazívne čističe. 
• Vyberte potraviny z mrazničky. Dobre prikryté 

ich uložte na chladné miesto. 
• Spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo 

zásuvky. Prípadne vypnite alebo vytiahnite istič 
či poistku. 

• Spotrebič a vnútorné príslušenstvo očistite 
handričkou a vlažnou vodou. Po skončení 
čistenia povrchy vytrite čistou vodou a následne 
ich vysušte. 

• Po vysušení spotrebiča ho môžete znova zapojiť. 

Riešenie problémov 

 

Pozor! Pred riešením problémov 
odpojte napájanie. Riešenie 
problému, ktoré nie je uvedené v 
tomto návode, smie vykonávať iba 
kvalifikovaný elektrikár alebo 
kompetentná osoba. 

Dôležité! Počas bežného používania sa objavia 
rôzne zvuky (kompresor, obeh chladiva). 

Ak sa porucha objaví znova, obráťte sa na servisné 
stredisko. 
Tieto údaje sú potrebné na poskytnutie rýchlej a 
správnej pomoci. Podľa výkonnostného štítku sem 
zapíšte potrebné údaje. 

Problém Možná príčina Riešenie 

Spotrebič 
nefunguje  
 
 
 
Spotrebič mrazí 
alebo chladí príliš 
silno. 

Zástrčka nie je 
zapojená alebo sa 
uvolnila. 

Zasuňte zástrčku 
do zásuvky. 

Poistka sa vypálila 
alebo je chybná. 

Skontrolujte 
poistku a v 
prípade potreby 
ju vymeňte. 

Zásuvka je 
poškodená. 

Poruchy 
sieťových 
zapojení musí 
opravovať 
elektrikár. 

Teplota je 
nastavená na 
príliš chladnú 
alebo spotrebič je 
v režime SUPER. 

Regulátor teploty 
otočte na 
teplejšie 
nastavenie 
dočasne. 

Potraviny nie sú 
dostatočne 
zmrazené. 

Je nastavená 
nevhodná 
teplota. 

Pozrite si 
pôvodnú sekciu 
Nastavenie 
teploty. 

Dvere spotrebiča 
zostali dlhšie 
otvorené. 

Dvere otvárajte 
len na 
nevyhnutný čas. 

V priebehu 24 
hodín ste do 
spotrebiča 
umiestnili 
priveľké 
množstvo teplých 
potravín. 

Dočasne otočte 
regulátor teploty 
na chladnejšie 
nastavenie. 

Spotrebič sa 
nachádza v 
blízkosti zdroja 
tepla. 

Prečítajte si 
kapitolu o mieste 
inštalácie. 

Silná námraza na 
tesnení dverí. 

Tesnenie dverí 
netesní. 

Opatrne ohrejte 
unikajúce časti 
tesnenia dverí 
fénom na vlasy 
(na chladnom 
nastavení). 
Zároveň tesnenie 
dverí rukou 
vytvarujte tak, 
aby dobre 
dosadalo. 

Neobvyklé zvuky. 

Spotrebič nie je 
vyrovnaný. 

Zmeňte 
nastavenie 
nožičiek. 

Spotrebič sa 
dotýka steny 
alebo iných 
predmetov. 

Mierne spotrebič 
posuňte. 
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Problém Možná príčina Riešenie 

Niektorá súčasť, 
napr. rúra 
na zadnej časti 
spotrebiča sa 
dotýka inej časti 
spotrebiča alebo 
steny. 

Ak je to potrebné, 
opatrne ohnite 
súčasť tak, aby sa 
nedotýkali. 

Bočné panely sú 
horúce. 

Je to normálne. 
Výmenník tepla 
sa nachádza v 
bočných 
paneloch. 

V prípade potreby 
použite na dotyk 
bočných panelov 
rukavice. 

Ak sa porucha objaví znova, obráťte sa na servisné 
stredisko. 
Tieto údaje sú potrebné na poskytnutie rýchlej a 
správnej pomoci. Podľa výkonnostného štítku sem 
zapíšte potrebné údaje. 

 

 

 
 


