Návod na použitie
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Ďakujeme vám za kúpu tohto výrobku.
Pred použitím chladničky si pozorne prečítajte tento návod na použitie, aby ste mohli
maximálne využiť jej možnosti. Uchovajte všetku dokumentáciu na neskoršie použitie alebo pre
ďalších majiteľov. Tento výrobok je určený výhradne na použitie v domácnosti alebo na
podobné využitia, ako sú:





kuchynské kúty pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a na ďalších
pracoviskách,
statky, hotely, motely a ďalšie ubytovacie zariadenia,
v ubytovacích zariadeniach typu B&B (ubytovanie s raňajkami),
pre stravovacie služby a podobné využitia, nie na maloobchodný predaj.

Tento spotrebič sa smie používať iba na účely skladovania potravín, pričom akékoľvek iné
použitie sa považuje za nebezpečné a výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné nedodržanie
pokynov. Odporúčame vám tiež, aby ste sa oboznámili so záručnými podmienkami.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pozorne si prečítajte pokyny pre prevádzku a inštaláciu! Obsahujú
dôležité informácie o tom, ako spotrebič inštalovať, používať a
udržiavať.
Ak nedodržíte pokyny a varovania, výrobca neponesie zodpovednosť.
Uschovajte všetky dokumenty na následné použitie alebo pre nového
vlastníka.






Nepripájajte spotrebič k elektrickému napájaniu, kým
sa neodstránia všetky obaly a chrániče pre prepravu.
Uchovávajte obalový materiál a jeho súčasti mimo
dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia
skladacími škatuľami a plastovou fóliou!
Ak sa spotrebič prepravoval v horizontálnej polohe,
pred zapnutím ho nechajte stáť najmenej 4 hodiny,
aby sa kompresorový olej mohol usadiť.
Pri dodaní skontrolujte, či produkt nie je poškodený a
či všetky súčasti a príslušenstvá sú v dokonalom stave.
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Nesmie dôjsť k poškodeniu chladiaceho okruhu.
Vetracie otvory v skrini spotrebiča alebo vo vstavanej
konštrukcii musia zostať voľné.
Nikdy nepoužívajte vodu na umývanie kompresora,
po očistení ho dôkladne utrite suchou handričkou, aby
ste zabránili korózii.
So spotrebičom vždy manipulujte aspoň vo dvojici,
pretože je ťažký.
Nainštalujte spotrebič na miesto zodpovedajúce jeho
veľkosti a používaniu a vyrovnajte ho.
Uistite sa, že parametre elektrického napájania sa
zhodujú s údajmi na typovom štítku. V opačnom
prípade kontaktujte elektrikára.
Spotrebič pracuje s napájaním 220 – 240 VAC/50 Hz.
Nenormálne kolísanie napätia môže spôsobiť, že
spotrebič sa nespustí alebo sa poškodí regulátor
teploty či kompresor, prípadne sa môže za chodu
ozývať neobvyklý hluk. V takom prípade by sa mal
nainštalovať automatický regulátor.
Iba pre Spojené kráľovstvo: Napájací kábel
spotrebiča je vybavený trojpólovou zástrčkou (s
uzemnením), ktorá sa zapája do štandardnej
trojpólovej
zásuvky
(s
uzemnením).
Nikdy
neodrezávajte
ani
nedemontujte
tretí
kolík
(uzemnenie). Zástrčka by mala byť prístupná po
inštalácii spotrebiča.
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Dbajte na to, aby počas prepravy a po
preprave/premiestňovaní spotrebiča nebol sieťový
kábel zachytený pod spotrebičom, aby nedošlo k
preseknutiu alebo poškodeniu sieťového kábla. Ak je
napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca,
jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná
osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
Neumiestňujte spotrebič do vlhkého, mastného alebo
prašného prostredia ani ho nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu a pôsobeniu vody.
Neumiestňujte spotrebič do blízkosti ohrievacích telies
alebo horľavých materiálov.
PRE spotrebiče s mrazničkou: ak dôjde k výpadku
napájania, neotvárajte veko. Ak výpadok trvá menej
hodín, než je uvedené na typovom štítku (čas zvýšenia
teploty), nemalo by to ovplyvniť zmrazené potraviny.
Ak výpadok trvá dlhšie, je nutné potraviny
skontrolovať a okamžite skonzumovať alebo uvariť a
potom opäť zmraziť.
Ak zistíte, že veko spotrebiča sa ihneď po zatvorení
ťažko otvára, nemajte obavy. Je to spôsobené
rozdielom tlaku, ktorý sa vyrovná, a za niekoľko
minút budete môcť veko normálne otvoriť.
V spotrebiči neskladujte lieky, baktérie ani chemické
látky. Tento spotrebič je určený na použitie v
domácnosti, neodporúča sa v ňom
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skladovať materiály, ktoré vyžadujú presne stanovené
teploty.
Neťahajte silou za prívodný kábel ani ho neskladajte a
nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
V spotrebiči neskladujte látky obsahujúce horľavý
hnací plyn (napr. aerosólové nádoby) alebo výbušné
látky. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
Na hornú stranu chladničky neukladajte nestabilné
predmety (ťažké predmety, nádoby naplnené vodou),
aby sa predišlo zraneniu spôsobenému pádom alebo
elektrickým prúdom v dôsledku styku s vodou.
Nepoužívajte vnútri úložných oddielov elektrické
spotrebiče, ak nie sú tieto typy priamo odporúčané
výrobcom.
Nedotýkajte sa vnútorných chladiacich prvkov, najmä
mokrými rukami, aby nedošlo k prasknutiu alebo
zraneniu.
Nebezpečenstvo hrozí deťom, osobám s obmedzenými
fyzickými,
zmyslovými
alebo
duševnými
schopnosťami, rovnako ako osobám s nedostatočnými
znalosťami o bezpečnom používaní spotrebiča.
Skontrolujte, či deti a ohrozené osoby chápu
nebezpečenstvo. Osoba zodpovedná za bezpečnosť
musí dozerať na deti a ohrozené osoby používajúce
spotrebič
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alebo ich musí poučiť. Spotrebič môžu používať iba
deti staršie ako osem rokov.
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu do tohto spotrebiča
vkladať a vyberať z neho veci.
PRE spotrebiče s mrazničkou: neukladajte do
mrazničky tekutiny vo fľašiach alebo plechovkách
(najmä nápoje sýtené oxidom uhličitým). Fľaše a
plechovky môžu prasknúť!
PRE spotrebiče s mrazničkou: nikdy nevkladajte do
úst zmrazené potraviny priamo z mrazničky. Hrozí
nebezpečenstvo vzniku omrzlín!
Chráňte plastové súčasti a tesnenie dverí pred olejom
a tukom, inak by sa na plastových súčastiach a tesnení
dverí mohli vytvoriť póry.
Pred vykonaním akéhokoľvek úkonu odpojte napájací
kábel od zásuvky.
Nepoužívajte mechanické nástroje alebo iné
prostriedky na urýchlenie procesu odmrazovania, ak
nie sú odporúčané výrobcom.
Na odstránenie námrazy nepoužívajte špicaté alebo
ostré predmety, ako sú nože alebo vidličky. Na
odmrazovanie nikdy nepoužívajte sušiče vlasov,
elektrické ohrievače alebo iné podobné elektrické
spotrebiče.
Odporúča sa udržiavať zástrčku v čistote, pretože
nadmerný nános prachu na zástrčke môže byť
príčinou požiaru.
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Nepokúšajte sa opravovať, rozoberať alebo
upravovať spotrebič vlastnými silami. Ak je nutná
oprava, vždy sa obráťte na náš zákaznícky servis.
Počas čistenia alebo údržby spotrebiča dozerajte na
deti.
Nečistite chladné sklenené police horúcou vodou.
Náhla zmena teploty by mohla spôsobiť, že sklo
praskne.
VAROVANIE: V trubiciach chladiaceho okruhu
prúdi malé množstvo chladiva (R600a) a izolačného
plynu (cyklopentánu); tieto látky sú šetrné k
životnému prostrediu, ale horľavé. Nepoškodzujú
ozónovú vrstvu a nezvyšujú účinky skleníkového
efektu. Ak chladivo unikne, mohlo by vám poškodiť
zrak alebo by sa mohlo vznietiť.
Ak dôjde k poškodeniu okruhu chladiva:
 Vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo
zásuvky.
 Nepribližujte sa k spotrebiču s otvoreným
plameňom alebo so zdrojmi vznietenia.
 Dôkladne vyvetrajte miestnosť, vetrajte niekoľko
minút.
 Informujte zákaznícky servis.
VAROVANIE: Nepoškoďte zástrčku alebo napájací
kábel; mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom
alebo požiar.
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VAROVANIE: Nepoužívajte prenosné rozbočovacie
zásuvky ani prenosné zdroje napájania.
Neodporúčame používať predlžovacie káble ani
rozbočovacie adaptéry.
Nepokúšajte sa sadať si alebo stúpať na hornú stranu
spotrebiča. Mohli by ste sa zraniť alebo poškodiť
spotrebič. Spotrebič nie je konštruovaný na
umiestnenie na iné spotrebiče.
Produkt je navrhnutý a vyrobený iba na domáce
použitie v domácnosti.
Je možné používať iba originálne náhradné diely
dodané výrobcom. Výrobca zaručuje, že iba takéto
diely spĺňajú bezpečnostné požiadavky.
Otváranie dverí na dlhý čas môže v oddieloch
spotrebiča spôsobiť výrazné zvýšenie teploty.
Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku
s potravinami, a prístupné odvodňovacie systémy.
Vyčistite nádržky na vodu, ak neboli použité 48 hodín;
ak voda nebola odobratá 5 dní, prepláchnite vodný
systém pripojený k prívodu vody.
Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách
v chladničke tak, aby neprichádzali do kontaktu s
inými potravinami alebo aby z nich nekvapkalo na iné
potraviny.
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Dvojhviezdičkové oddiely pre zmrazené potraviny (ak
sa v spotrebiči nachádzajú) sú vhodné na skladovanie
vopred zmrazených potravín, skladovanie alebo
výrobu zmrzliny a výrobu kociek ľadu.
Jedno-, dvoj- a trojhviezdičkové oddiely (ak sa v
spotrebiči nachádzajú) nie sú vhodné na zmrazovanie
čerstvých potravín.
Ak nechávate spotrebič dlhý čas prázdny, vypnite ho,
odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvere otvorené,
aby sa zabránilo tvorbe plesní vnútri spotrebiča.
Pri spotrebičoch na uchovávanie vína: Tento spotrebič
je určený výhradne na uchovávanie vína.
Pri voľne stojacom spotrebiči: Tento chladiaci
spotrebič nie je určený na vstavanie.
Pri spotrebičoch bez priestoru označeného štyrmi
hviezdičkami: Tento chladiaci spotrebič nie je vhodný
na mrazenie potravín.

Likvidácia starých spotrebičov

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpadových
elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE).
Spotrebič podliehajúci WEEE obsahuje znečisťujúce látky (ktoré môžu mať negatívny dopad na
životné prostredie) a základné súčasti (ktoré je možné znovu použiť). Pri spotrebiči
podliehajúcom WEEE je dôležité nechať vykonať zvláštne spracovanie, aby sa znečisťujúce
látky odstránili a riadne zlikvidovali a aby sa všetky materiály obnovili a recyklovali.
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Jednotlivci môžu hrať dôležitú rolu pri zaisťovaní toho, aby sa spotrebič podliehajúci WEEE
nestal záťažou pre životné prostredie. Je nevyhnutné dodržiavať niekoľko základných pravidiel:


Spotrebič podliehajúci WEEE sa nesmie likvidovať ako domový odpad.



Spotrebič podliehajúci WEEE sa musí odovzdať na príslušné zberné miesto pod správou
obce alebo autorizovaných spoločností. V mnohých krajinách môže byť v prípade
veľkých spotrebičov podliehajúcich WEEE k dispozícii domový zber.

V mnohých krajinách môžete po kúpe nového spotrebiča vrátiť starý spotrebič predajcovi, ktorý
ho musí prijať zadarmo na základe výmeny kus za kus, ak je zariadenie rovnakého typu a má
rovnaké funkcie ako dodané zariadenie.

Zhoda
Umiestnením značky
na tento produkt potvrdzujeme zhodu so všetkými príslušnými
európskymi požiadavkami na bezpečnosť, zdravie a životné prostredie, ktoré sa uplatňujú podľa
právnych predpisov pre tento produkt.

Záruka
Minimálna záruka je: 2 roky pre krajiny EÚ, 3 roky pre Turecko, 1 rok pre Spojené kráľovstvo,
1 rok pre Rusko, 3 roky pre Švédsko, 2 roky pre Srbsko, 5 let pre Nórsko, 1 rok pre Maroko, 6
mesiacov pre Alžírsko, pre Tunisko sa nevyžaduje žiadna právna záruka.

Úspora energie
Pre lepšiu úsporu energie odporúčame:









Inštalujte spotrebič v dobre vetranej miestnosti, ďaleko od zdrojov tepla a nevystavujte
ho priamemu slnečnému žiareniu.
Vyvarujte sa vkladania horúcich potravín do chladničky, aby ste sa vyhli nárastu
vnútornej teploty a s tým spojenému nepretržitému chodu kompresora.
Neukladajte nadmerné množstvo potravín, aby bolo zaistené dostatočné prúdenie
vzduchu.
Odmrazujte spotrebič v prípade výskytu ľadu, aby ste uľahčili prenos chladu.
V prípade výpadku elektrickej energie sa odporúča nechať dvere chladničky zatvorené.
Otvárajte alebo ponechávajte dvere spotrebiča otvorené v čo najmenšom možnom
rozsahu.
Vyvarujte sa úpravy nastavenia na príliš nízke teploty.
Odstraňujte prach zo zadnej časti spotrebiča.
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Prehľad

Mraznička

Priehradky
Sklenené
police

Zásuvka na ovocie
a zeleninu

Tento obrázok slúži iba na ilustráciu, podrobnosti uvidíte na svojom spotrebiči.
Energeticky najúspornejšia konfigurácia vyžaduje, aby priehradky, zásuvka na
potraviny a police boli v spotrebiči nainštalované podľa obrázka vyššie.
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Obrátenie otvárania dverí
Potrebné náradie: Krížový skrutkovač, plochý skrutkovač, šesťhranný kľúč
 Skontrolujte, či je spotrebič odpojený a prázdny.
 Ak chcete dvere demontovať, musíte spotrebič nakloniť dozadu.
 Spotrebič sa musí oprieť o pevnú oporu, aby v priebehu zmeny smeru
otvárania dverí neskĺzol.
 Všetky demontované diely sa musia uložiť na opätovnú inštaláciu dverí.
 Neklaďte prístroj do vodorovnej polohy, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu
chladiaceho systému.
 Je optimálne, aby spotrebič pri montáži držali 2 osoby.
1. Opatrne odstráňte horný kryt závesu plochým
skrutkovačom

2. Odskrutkujte horný záves skrutkovačom philiphs.

3. Odstráňte kryt otvoru plochým skrutkovačom.

4. Posuňte kryt jadra z ľavej strany na pravú. Potom
zdvihnite horné dvere a položte ich na mäkký povrch, aby
sa nepoškriabali.
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Obrátenie otvárania dverí
5. Odskrutkujte prostredný záves a potom zdvihnite
spodné dvere a položte ich na mäkkú podložku, aby
nedošlo k poškriabaniu.

6. Presuňte dva kryty prostredných otvorov zľava
doprava.

7. Ľahnite si dozadu na mäkkú podložku. A odskrutkujte
spodný záves a vyrovnávaciu nohu.

8. Odskrutkujte a vyberte čap spodného závesu, otočte držiak a vráťte späť na
miesto.

Odskrutkujte

Zaskrutkujte
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Obrátenie otvárania dverí
9. Namontujte záves na ľavej strane a základňu chodidla na
pravej strane. Potom priskrutkujte dve vyrovnávacie nôžky
s ich pôvodnými dielmi.

10. Presuňte dva kryty prostredných otvorov zľava doprava.

11. Postavte jednotku a položte dvere na spodný záves.
Skontrolujte, či je jadro spodného závesu vložené do
otvoru dverí z ľavej strany na pravú.

12. Namontujte prostredný záves.
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Obrátenie otvárania dverí
13. Namontujte horné dvere s horným závesom.

14. Klin v kryte závesu a kryt otvoru v hornej časti jednotky.

15. Odoberte tesnenie dverí chladničky a mrazničky a po
otočení ich pripevnite.
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Inštalácia
Namontujte kľuku dverí

Požiadavky na priestor


Zaistite dostatok priestoru na otvorenie
dverí.

min = 50
min = 50
min = 50

Vyrovnanie zariadenia
Na vyrovnanie zariadenia nastavte dve
vyrovnávacie nôžky v jeho prednej časti.
Ak jednotka nie je vyrovnaná, dvere a zarovnanie
magnetického tesnenia nebudú riadne zakryté.

Predĺžiť

Skrátiť
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Inštalácia
Nastavenie polohy
Tento spotrebič inštalujte na takom mieste, kde teplota okolia zodpovedá klimatickej triede
uvedenej na typovom štítku spotrebiča:
 rozšírené mierne pásmo (SN): „Tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri
teplotách okolia od 10 °C do 32 °C.“;
 mierne pásmo (N): „Tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplotách okolia
od 16 °C do 32 °C“;
 subtropické pásmo (ST): „Tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplotách
okolia od 16 °C do 38 °C“;
 tropické pásmo (T): „Tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplotách okolia
od 16 °C do 43 °C“.
Umiestnenie
Spotrebič by mal byť inštalovaný v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, ako sú radiátory,
kotly, priame slnečné svetlo atď. Zaistite, aby vzduch mohol okolo zadnej strany skrine voľne
cirkulovať. Ak chcete zaistiť najlepší výkon, ak je spotrebič umiestnený pod prečnievajúcou
nástennou jednotkou, musí byť minimálna vzdialenosť medzi hornou časťou skrine a nástennou
jednotkou najmenej 100 mm. V ideálnom prípade by sa však spotrebič nemal pod
prečnievajúcimi nástennými jednotkami umiestňovať. Presné vyrovnanie je zaistené jednou
alebo niekoľkými nastaviteľnými nôžkami v spodnej časti skrine.
Varovanie! Spotrebič musí byť možné odpojiť od elektrickej siete; zástrčka preto musí
byť po inštalácii ľahko prístupná.
Elektrické pripojenie
Pred zapojením sa uistite, že napätie a frekvencie uvedené na typovom štítku zodpovedajú
vášmu napájaciemu zdroju v domácnosti. Spotrebič musí byť uzemnený. Zástrčka napájacieho
kábla je na tento účel opatrená kontaktom. Ak nie je sieťová zásuvka v domácnosti uzemnená,
pripojte spotrebič k samostatnej kostre v súlade s platnými predpismi, pričom sa obráťte na
kvalifikovaného elektrikára. Ak nie sú dodržané vyššie uvedené bezpečnostné pokyny, výrobca
akúkoľvek zodpovednosť odmieta. Tento spotrebič spĺňa požiadavky smerníc EHS.
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Denné použitie
Prvé použitie
Vyčistenie vnútorného priestoru
Pred prvým použitím spotrebiča umyte vnútorný priestor a všetko vnútorné príslušenstvo
vlažnou vodou a neutrálnym čističom, aby ste odstránili typický zápach celkom nového výrobku.
Potom všetko dôkladne osušte.
Dôležité upozornenie! Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo abrazívne prášky, pretože by
poškodili povrch.
Nastavenie teploty





Zapojte spotrebič.
Vnútorná teplota sa riadi termostatom. Existuje 8 variantov
nastavenia. 1 je najteplejšie nastavenie a 7 je najchladnejšie. Ak
je termostat nastavený na 0, spotrebič sa vypne. Ak je nastavené
na maximum, kompresor neprestane bežať
Spotrebič nemusí fungovať so správnou teplotou, ak je v obzvlášť
horúcom prostredí, alebo ak príliš často otvárate dvere.

Každodenné používanie
Umiestňujte rôzne potraviny do rôznych oddielov podľa nižšie uvedenej tabuľky.
Priestory chladničky

Typ jedla


Potraviny s prírodnými konzervačnými látkami, ako sú
džemy, džúsy, nápoje, korenie.



Neuchovávajte potraviny podliehajúce skaze.


Zásuvka na ovocie a zeleninu
(zásuvka na šalát)

Ovocie, byliny a zelenina by mali byť umiestnené
samostatne v zásuvke na ovocie a zeleninu.



V chladničke neuchovávajte banány, cibuľu, zemiaky,
cesnak.

Polica chladničky – uprostred



Mliečne výrobky, vajcia.



Potraviny, ktoré nie je potrebné variť, ako sú hotové
jedlá, delikatesy, zvyšky.



Potraviny na dlhodobé skladovanie.



Spodná zásuvka na surové mäso, hydina, ryby.




Prostredná zásuvka na mrazenú zeleninu, hranolčeky.
Horné poschodie na zmrzlinu, mrazené ovocie, mrazené
pečivo.

Dvere alebo dverné priehradky
chladničky

Polica chladničky – hore

Zásuvka/zásobník mrazničky
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Odporúčanie pre nastavenie teploty

Odporúčanie pre nastavenie teploty
Teplota prostredia

Mraziaci priestor

Leto

/

Priestor chladničky

Nastaviť na 2 – 4

Normálna

/
Nastaviť na 4 – 5

Zima

/
Nastaviť na 5 – 6

Vyššie uvedené informácie poskytujú používateľom odporúčané nastavenie teploty.

Dopad na skladovanie potravín





Odporúča sa nastaviť teplotu v chladničke na 4 °C a v mrazničke, pokiaľ možno, na -18 °C.
Pri väčšine kategórií potravín sa najdlhší čas skladovania v chladničke dosiahne pri nižších
teplotách. Vzhľadom na to, že niektoré konkrétne produkty (ako čerstvé ovocie a zelenina),
ak sú prítomné, sa môžu chladnejšími teplotami poškodiť, odporúča sa uchovávať ich v
zásuvkách. Ak nie sú prítomné, udržujte priemerné nastavenie termostatu.
Ak ide o zmrazené potraviny, pozrite sa na čas skladovania uvedený na obale potravín.
Tento čas skladovania sa dosiahne vždy, keď nastavenie rešpektuje referenčné teploty
oddielu (jednohviezdičkový -6 °C, dvojhviezdičkový -12 °C, trojhviezdičkový -18 °C).
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Zmrazenie čerstvých potravín
 Mraziaci oddiel je vhodný na mrazenie čerstvých potravín a dlhodobé skladovanie
zmrazených a hlboko zmrazených potravín.
 Čerstvé potraviny, ktoré chcete zmraziť, umiestnite do spodného oddielu.
 Maximálne množstvo potravín, ktoré je možné zmraziť za 24 hodín, je uvedené na typovom
štítku.
 Proces zmrazovania trvá 24 hodín: za tento čas nepridávajte ďalšie potraviny, ktoré chcete
zmraziť.
Uchovávanie zmrazených potravín
Pred prvým uvedením do prevádzky alebo po určitom čase mimo prevádzky nechajte pred
vložením jedla do priehradky spotrebič aspoň 2 hodiny bežať na vyššie nastavenie.
Dôležité! V prípade náhodného odmrazovania, napríklad pri vypnutom napájaní dlhšie, než je
hodnota uvedená na typovom štítku v časti „čas nábehu“, je nutné rozmrazené jedlo rýchlo
spotrebovať a okamžite uvariť a potom znovu zmraziť.
Rozmrazovanie
Hlboko zmrazené alebo zmrazené potraviny sa môžu pred použitím rozmraziť v chladničke
alebo pri izbovej teplote, v závislosti od času, ktorý je na túto činnosť k dispozícii. Malé kúsky sa
môžu dokonca uvariť aj zmraziť priamo z mrazničky. V tomto prípade bude varenie trvať dlhšie.
Kocky ľadu
Tento spotrebič môže byť vybavený jedným alebo viacerými zásobníkmi na výrobu kociek ľadu.
Príslušenstvo
Vyberateľné police
Steny chladničky sú vybavené radom koľajníc, takže police je možné
umiestniť podľa potreby.
Umiestnenie dverných priehradiek
Aby bolo možné uložiť balíčky s potravinami rôznych veľkostí, je
možné dverné priehradky umiestniť do rôznych výšok.
Ak chcete vykonať tieto úpravy, postupujte nasledovne: dvernú
priehradku postupne vytiahnite v smere šípok, kým sa neuvoľní, a
potom ju podľa potreby premiestnite.
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Užitočné rady a tipy
Tipy na zmrazovanie potravín
Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť proces zmrazovania, uvádzame tu niekoľko
dôležitých tipov:
 Pripravujte potraviny v malých porciách, aby sa mohli rýchlo a celkom zmraziť a bolo
potom možné rozmraziť iba požadované množstvo.
 Zabaľte potraviny do alobalu alebo mikroténu a uistite sa, že sú balíčky vzduchotesné.
Čerstvé, nezmrazené potraviny sa nesmú dotýkať už zmrazených potravín, pretože by
zvyšovali ich teplotu.
 Netučné potraviny sa skladujú lepšie a dlhšie než tučné; soľ znižuje skladovateľnosť
potravín. Ľad, ak sa konzumuje ihneď po vybratí z mraziaceho oddielu, môže spôsobiť
spálenie pokožky mrazom.
 Odporúčame na každé jednotlivé balenie zaznamenať dátum zmrazenia, aby ste
balenie prípadne mohli vybrať z mraziaceho oddielu; môže dôjsť k spáleniu pokožky
mrazom.
 Odporúčame na každé jednotlivé balenie zaznamenať dátum zmrazenia, aby ste tak
mali prehľad o čase skladovania.
Tipy na skladovanie zmrazených potravín
Ak chcete pri tomto spotrebiči dosiahnuť najlepší výkon, mali by ste:
 Uistiť sa, že komerčne zmrazené potraviny maloobchodník náležite skladoval. Zaistiť,
aby sa zmrazené potraviny z obchodu s potravinami preniesli do mrazničky v čo
najkratšom čase.
 Neotvárať dvere často alebo ich nechávať otvorené dlhšie, než je nevyhnutné.
 Už raz rozmrazené potraviny sa rýchlo kazia a nemôžu sa znovu zmrazovať.
 Neprekračovať čas skladovania uvedený výrobcom potravín na obale.
Tipy na chladenie čerstvých potravín
Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon:









V chladničke neuchovávajte teplé jedlo alebo odparujúce sa tekutiny. Jedlo zakryte
alebo zabaľte, hlavne vtedy, ak má silnú vôňu.
Mäso (všetky druhy): zabaľte do mikroténových vrecúšok a umiestnite na sklenené
police nad zásuvku so zeleninou.
Z bezpečnostných dôvodov ich skladujte týmto spôsobom maximálne jeden alebo dva
dni.
Varené jedlo, studené pokrmy atď.: tieto potraviny by ste mali zakryť a môžete ich
umiestniť na akúkoľvek policu.
Ovocie a zelenina: tieto potraviny je vhodné dôkladne očistiť a umiestniť do špeciálnej
zásuvky. Maslo a syr: tieto potraviny je vhodné umiestniť do špeciálnych
vzduchotesných nádob alebo zabaliť do hliníkovej fólie či mikroténových vrecúšok, aby
sa vylúčilo čo najviac vzduchu.
Fľaše s mliekom: mali by ste ich opatriť uzáverom a uložiť vo dverných priehradkách.
Banány, zemiaky, cibuľa a cesnak, ak nie sú zabalené, nesmú sa uchovávať v
chladničke.
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Čistenie
Z hygienických dôvodov je potrebné pravidelne čistiť vnútro spotrebiča, vrátane vnútorného
príslušenstva.
Pozor! Spotrebič nesmie byť pri čistení pripojený k elektrickej sieti. Hrozí
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred čistením spotrebič vypnite a vytiahnite
zástrčku z elektrickej siete alebo vypnite istič aj poistku. Spotrebič nikdy nečistite
parným čističom. Mohlo by dôjsť k akumulácii vlhkosti v elektrických súčastiach – hrozí
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Horúce výpary môžu viesť k poškodeniu
plastových častí. Spotrebič musí byť pred opätovným uvedením do prevádzky suchý.
Dôležité! Éterické oleje a organické rozpúšťadlá môžu napádať plastové časti, napr.
citrónová alebo pomarančová šťava, kyselina maslová, čistiaci prostriedok obsahujúci
kyselinu octovú.








Nedovoľte, aby sa takéto látky dostali do styku s časťami spotrebiča.
Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky.
Z mrazničky vytiahnite potraviny. Uchovávajte ich na chladnom mieste, dobre prikryté.
Vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku z elektrickej siete alebo vypnite istič či poistku.
Spotrebič a vnútorné príslušenstvo vyčistite handričkou a vlažnou vodou. Po čistení umyte
čistou vodou a utrite dosucha.
Nahromadenie prachu na kondenzátore zvyšuje spotrebu energie. Z tohto dôvodu raz za
rok mäkkou kefou alebo vysávačom starostlivo vyčistite kondenzátor na zadnej strane
spotrebiča.
Hneď ako je všetko vysušené, uveďte spotrebič späť do prevádzky.

Vyčistite vypúšťací otvor
Pretekaniu rozmrazenej vody do chladničky zabránite pravidelným čistením
vypúšťacieho otvoru v zadnej časti chladničky.
Na vyčistenie otvoru použite čistič, podľa znázornenia na pravom obrázku.
Odmrazovanie mrazničky
Mraziaci oddiel bude postupne namŕzať. Námraza by sa mala odstrániť. Na oškrabávanie
námrazy z výparníka nikdy nepoužívajte ostré kovové nástroje, pretože by ste ho mohli
poškodiť.
Ak sa však na vnútornom obložení vytvorí veľmi hrubá vrstva ľadu, malo by sa úplné
odmrazenie vykonať nasledujúcim spôsobom:






Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Vyberte všetky uložené potraviny, zabaľte ich do niekoľkých vrstiev novín a uložte ich na
chladné miesto.
Nechajte dvere otvorené a pod spotrebič umiestnite nádobu, ktorá zachytí vodu z
odmrazovania.
Keď je odmrazovanie dokončené, vnútorný priestor dôkladne vysušte.
Zapojte zástrčku späť do sieťovej zásuvky a spotrebič znovu spustite.

Výmena lampy
Vnútorné svetlo je typu LED. Ak chcete vymeniť lampu,
obráťte sa na kvalifikovaného technika.
DOSTUPNOSŤ NÁHRADNÝCH DIELOV
 Termostaty, teplotné snímače, dosky plošných spojov a zdroje svetla sú dostupné aspoň
sedem rokov po tom, čo bol na trh uvedený posledný kus daného modelu.
 Dverné kľuky, dverné závesy, priehradky a koše sú dostupné aspoň sedem rokov a
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tesnenie dverí aspoň desať rokov po tom, čo bol na trh uvedený posledný kus daného
modelu.
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Odstraňovanie porúch
Pozor! Skôr ako pristúpite k riešeniu problémov, odpojte napájací zdroj.
Odstraňovať problémy, ktoré nie sú uvedené v tomto návode, smie iba kvalifikovaný
elektrikár alebo kompetentná osoba.
Dôležité upozornenie! Počas bežného používania sa vyskytujú určité zvuky (kompresor, cirkulácia chladiva).

Problém

Možná príčina
Tlačidlo regulácie teploty je
nastavené na číslo „0“.
Zásuvka je chybná.

Spotrebič nefunguje
Vypálená alebo chybná poistka.
Sieťová zástrčka nie je zapojená
alebo je uvoľnená.

Riešenie
Na zapnutie spotrebiča nastavte
gombík na iné číslo.
Poruchy elektrickej siete musí
opraviť elektrikár.
Skontrolujte poistku a v prípade
potreby ju vymeňte.
Zasuňte sieťovú zástrčku.

Preštudujte si, prosím, úvodný
oddiel Nastavenie teploty.
Otvárajte dvere iba na nevyhnutne
Dvere boli otvorené dlhší čas.
dlhý čas.
Počas posledných 24 hodín sa do Teplotnú reguláciu nastavte
spotrebiča umiestnilo veľké
dočasne na chladnejšie
množstvo teplých potravín.
nastavenie.
Preštudujte si, prosím, oddiel
Spotrebič je blízko zdroja tepla.
Umiestnenie pri inštalácii.
Gombík termostatu dočasne
Nastavená teplota je príliš nízka.
prepnite na teplejšie nastavenie.
Spotrebič nie je vyrovnaný.
Znovu nastavte nôžky.
Spotrebič sa dotýka steny alebo
Nepatrne spotrebič posuňte.
iných predmetov.
Nejaká súčasť, napr. rúrka na
zadnej strane spotrebiča, sa
V prípade potreby súčasť opatrne
dotýka inej časti spotrebiča alebo ohnite.
steny.
Teplota nie je správne nastavená.

Jedlo je príliš teplé

Spotrebič príliš chladí

Neobvyklé zvuky

Voda na podlahe

Vypúšťací otvor je upchatý.

Pozrite časť Čistenie.

Bočný panel je horúci

V paneli je kondenzát.

Ide o normálny stav.

Ak sa porucha objaví znovu, obráťte sa na servisné stredisko.
Ak chcete kontaktovať technickú pomoc, navštívte naše webové stránky: https://corporate.haiereurope.com/en/. V sekcii „ websites “ vyberte značku vášho produktu a vašu krajinu. Budete
presmerovaní na konkrétnu webovú stránku, kde nájdete telefónne číslo a formulár na
kontaktovanie technickej pomoci.
Ďalšie informácie o produkte nájdete na adrese https://eprel.ec.europa.eu/ alebo naskenujte QR
na energetickom štítku dodanom so zariadením.
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