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Ďakujeme vám, že ste si zakúpili tento spotrebič.
Predtým, ako budete spotrebič používať, prečítajte si pozorne 
pokyny v tomto návode na obsluhu, aby ste maximalizovali 
jeho výkon. Uchovajte všetku dokumentáciu pre následné 
použitie alebo pre nového vlastníka. Tento spotrebič je 
určený výhradne na použitie v domácnosti alebo v podobnom 
prostredí, ako sú:
- kuchynky pre zamestnancov v dielniach, kanceláriách a 

iných pracovných prostrediach;
- farmy, v hoteloch, moteloch a inom type rezidencií;
- nocľahárňach typu (B & B);
- cateringové služby a podobné využitie, kde nejde o 

maloobchodný predaj.
Tento spotrebič sa môže používať iba na uskladnenie 
potravín. Akékoľvek iné využitie sa považuje za nebezpečné 
a výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody. 
Odporúčame vám, aby ste si prečítali záručné podmienky. 
Aby ste dosiahli čo najlepší možný výkon a bezproblémovú 
prevádzku svojho spotrebiča, je veľmi dôležité, aby ste si 
pozorne prečítali tieto pokyny. Pokiaľ nebudete dodržiavať 
tieto pokyny, môžete stratiť nárok na bezplatný servis aj 
počas záruky.

VAROVANIA!

•	Pri	čistení/premiestňovaní	spotrebiča	
musíte	dávať	pozor,	aby	ste	sa	
nedotkli	kovových	drôtov	výmenníka	
tepla	na	zadnej	strane	spotrebiča.	
Mohli	by	ste	si	poraniť	prsty	alebo	
ruku,	prípadne	by	ste	mohli	poškodiť	
spotrebič.

•	Spotrebič	nie	je	konštruovaný	pre	
umiestenie	na	inom	spotrebiči.	
Nepokúšajte	sa	sadať	si	alebo	
stúpať	na	spotrebič.	Nie	je	na	to	
konštruovaný.	Mohli	by	ste	sa	poraniť	
alebo	poškodiť	spotrebič.

•	Pri	prenášaní/presúvaní	spotrebiča	
dbajte,	aby	sa	prívodný	kábel	
nezachytil	pod	spotrebičom.	Mohlo	by	
dôjsť	k	prerezaniu	alebo	poškodeniu	
prívodného	kábla.

•	Počas	umiestňovania	svojho	
spotrebiča	dajte	pozor,	aby	sa	
nepoškodila	podlaha,	potrubie,	steny	
atď.		Nepremiestňujte	spotrebič	
ťahaním	za	dvierka	alebo	rukoväť.	
Nedovoľte	deťom,	aby	sa	so	
spotrebičom	hrali	alebo	manipulovali	
s	ovládačmi.	Pokiaľ	nebudú	tieto	
pokyny	dodržané,	naša	spoločnosť	sa	
zrieka	všetkej	zodpovednosti.

•	Neinštalujte	spotrebič	vo	vlhkom,	
mastnom	alebo	prašnom	prostredí,	
zabráňte	pôsobeniu	priamych	
slnečných	lúčov	alebo	vody.

•	Neinštalujte	spotrebič	blízko	zdrojov	
tepla	alebo	horľavých	materiálov.

•	Ak	dôjde	k	výpadku	prúdu,	
neotvárajte	dvierka.	Zamrznuté	
potraviny	by	nemali	byť	ovplyvnené,	
pokiaľ	bude	výpadok	prúdu	kratší	
ako	20	hodín.	Pokiaľ	je	výpadok	
prúdu	dlhší,	je	potrebné	potraviny	
skontrolovať	a	ihneď	zjesť,	alebo	
uvariť	a	potom	zmraziť.

•	Ak	zistíte,	že	sa	dvierka	spotrebiča	
dajú	len	ťažko	otvoriť,	hneď	ako	
ich	zatvoríte,	nemajte	obavy.	Je	to	
spôsobené	rozdielom	tlaku,	ktorý	
sa	vyrovná,	a	budete	môcť	dvierka	
otvoriť	za	niekoľko	minút.

•	Nepripájajte	spotrebič	k	napájaniu	
elektrickým	prúdom,	pokiaľ	nie	sú	
odstránené	všetky	obaly	a	chrániče	na	
prepravu.

•	Ak	bol	spotrebič	prepravovaný	vo	
vodorovnej	polohe,	pred	zapnutím	ho	
nechajte	odstáť	aspoň	4	hodiny,	aby	
sa	usadil	olej	v	kompresore.

•	Tento	spotrebič	sa	môže	používať	len	
na	účely,	na	ktoré	bol	vyrobený	(tzn.	
uskladnenie	a	zmrazenie	potravín).

•	V	chladničke	na	víno	neskladujte	lieky	
alebo	materiály	určené	pre	výskum.	
Pokiaľ	budete	skladovať	materiál,	
ktorý	vyžaduje	prísnu	kontrolu	teploty	
skladovania,	je	možné,	že	dôjde	k	
jeho	znehodnoteniu	alebo	môže	dôjsť	
k	nekontrolovanej	reakcii	a	vzniku	
nebezpečenstva.

•	Pred	akoukoľvek	manipuláciou	so	
spotrebičom,	odpojte	prívodný	kábel	
od	zásuvky.
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•	Pri	dodaní	skontrolujte,	či	spotrebič	
nie	je	poškodený	a	či	všetky	súčasti	a	
príslušenstvo	sú	v	dokonalom	stave.

•	Ak	dôjde	k	úniku	chladiva,	
nedotýkajte	sa	zásuvky	a	nepoužívajte	
otvorený	oheň.	Otvorte	okno	a	
vyvetrajte.	Potom	zavolajte	servisné	
stredisko	a	požiadajte	o	opravu.

•	Nepoužívajte	predlžovacie	káble	alebo	
adaptér.

•	Neťahajte	a	neohýbajte	prívodný	
kábel,	nedotýkajte	sa	zásuvky	
mokrými	rukami.

•	Vyhnite	sa	poškodeniu	zástrčky	alebo	
prívodnému	káblu;	mohlo	by	dôjsť	
k	úrazu	elektrickým	prúdom	alebo	
požiaru.

•	Neumiestňujte	ani	neukladajte	
horľavé	alebo	vysoko	prchavé	látky,	
ako	sú	éter,	benzín,	LPG,	propán,	
aerosolové	nádoby,	lepidlá,	čistý	
alkohol	atď.	Tieto	materiály	môžu	
spôsobiť	výbuch.

•	Ak	je	prívodný	kábel	poškodený,	musí	
ho	vymeniť	výrobca,	jeho	servisný	
technik	alebo	podobne	kvalifikovaný	
technik,	aby	nedošlo	ku	vzniku	
nebezpečných	situácií.

•	Blízko	chladničky	na	víno	nepoužívajte	
ani	neukladajte	horľavé	spreje,	ako	
sú	farby	v	spreji.	Mohlo	by	dôjsť	k	
výbuchu	alebo	požiaru.

•	Na	hornú	stranu	spotrebiča	
neodkladajte	predmety	alebo	nádoby	
s	vodou.

•	Neodporúčame	používať	predlžovacie	
káble	ani	sieťový	adaptér.

•	Nelikvidujte	spotrebič	spálením.	Počas	
prepravy	a	používania	spotrebiča	
dbajte,	aby	nedošlo	k	poškodeniu	
okruhu/potrubia	chladiva.	V	prípade	
poškodenia	nevystavujte	spotrebič	
ohňu,	zdrojom	vznietenia	a	ihneď	
vyvetrajte	miestnosť,	v	ktorej	je	
spotrebič	umiestnený.

•	Systém	chladenia	umiestnený	za	a	vo	
vnútri	spotrebiča	obsahuje	chladivo.	
Zabráňte	poškodeniu	potrubia.

•	Vo	vnútri	priestoru	na	skladovanie	
potravín	v	spotrebiči	nepoužívajte	
elektrické	spotrebiče,	pokiaľ	sa	
nejedná	o	spotrebiče	odporúčané	
výrobcom.

•	Nepoškoďte	okruh	chladiva.
•	Nepoužívajte	mechanické	nástroje	
ani	inak	neurýchľujte	proces	
rozmrazovania.	Používajte	iba	
prostriedky	odporúčané	výrobcom.

•	Vo	vnútri	priestoru	na	skladovanie	
potravín	nepoužívajte	elektrické	
spotrebiče,	pokiaľ	sa	nejedná	o	
spotrebiče	odporúčané	výrobcom.

•	Otvory	pre	ventiláciu	spotrebiča	alebo	
skrine,	v	ktorej	je	spotrebič	vstavaný,	
udržiavajte	voľné	bez	prekážok.

•	Na	odstraňovanie	námrazy	
nepoužívajte	špicaté	alebo	ostré	
predmety.

•	Nedotýkajte	sa	vnútorných	chladiacich	
prvkov,	a	to	hlavne	v	prípade,	keď	
máte	mokré	ruky,	pretože	by	ste	sa	
mohli	popáliť	alebo	poraniť.

•	Na	odmrazovanie	nikdy	nepoužívajte	
sušič	vlasov,	elektrické	ohrievače	a	iné	
podobné	elektrické	spotrebiče.

•	Námrazu	nezoškrabávajte	nožom	
alebo	ostrými	predmetmi.	Mohlo	by	
dôjsť	k	poškodeniu	okruhu	chladiva	
a	vytečené	chladivo	môže	spôsobiť	
požiar	alebo	poškodenie	zraku.

•	Nepoužívajte	žiadne	mechanické	
zariadenia	pre	zrýchlenie	procesu	
rozmrazovania.

•	Je	absolútne	nevyhnutné	zabrániť	
používaniu	otvoreného	ohňa	alebo	
elektrických	prístrojov,	ako	sú	
ohrievače,	parné	čističe,	sviečky,	
olejové	lampy	a	podobné,	pre	
urýchlenie	fázy	rozmrazovania.
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•	Okolie	kompresora	nikdy	neumývajte	
vodou.	Po	vyčistení,	aby	ste	zabránili	
korózii,	dôkladne	ho	utrite	suchou	
utierkou.

•	Odporúčame	udržiavať	zástrčku	v	
čistote.	Nánosy	prachu	na	zástrčke	
môžu	spôsobiť	požiar.

•	Spotrebič	je	určený	a	vyrobený	iba	na	
použitie	v	domácnosti.

•	Táto	záruka	zanikne,	pokiaľ	je	
spotrebič	inštalovaný	alebo	používaný	
v	komerčných	alebo	neobytných	
priestoroch.

•	Tento	spotrebič	musí	byť	správne	
inštalovaný,	umiestnený	a	
prevádzkovaný	v	súlade	s	pokynmi	
uvedenými	v	brožúre	„Pokyny	pre	
používateľa“.

•	Tato	záruka	je	platná	len	pre	nové	
spotrebiče	a	nie	je	prenosná,	pokiaľ	je	
spotrebič	znovu	predaný.

•	Naša	spoločnosť	vylučuje	
zodpovednosť	za	náhodné	alebo	
následné	škody.

•	Záruka	v	žiadnom	prípade	neruší	vaše	
práva	vyplývajúce	z	predpisov	alebo	
zákonov.

•	Spotrebič	sa	nepokúšajte	sami	
opravovať.	Všetky	opravy	musí	
vykonávať	iba	kvalifikovaný	opravár.

BEZPEČNOSŤ	DETÍ!

•	Ak	likvidujete	spotrebič	zo	zámkou	
alebo	zarážkou	na	dvierkach,	zaistite,	
aby	boli	dvierka	v	bezpečnej	polohe,	
aby	sa	v	spotrebiči	nemohli	zatvoriť	
deti.

•	Tento	spotrebič	môžu	používať	
deti	staršie	ako	8	rokov	a	osoby	s	
obmedzenými	fyzickými,	senzorickými	
alebo	mentálnymi	schopnosťami	
alebo	osoby	neskúsené	a	nevedomé	
za	predpokladu,	že	je	zaistený	
dostatočný	dozor	alebo	sú	poskytnuté	
dostatočné	pokyny,	ako	používať	
spotrebič	bezpečným	spôsobom,	a	že	
osoby	rozumejú	možným	rizikám.

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

VAROVANIE!	Pri	umiestňovaní	
spotrebiča	zaistite,	aby	sa	napájací	
kábel	nezachytil	alebo	nepoškodil.
VAROVANIE!	V	zadnej	časti	spotrebiča	
neumiestňujte	viac	prenosných	zásuviek	
alebo	prenosných	zdrojov.
Dodržiavajte	nasledujúce	pokyny,	aby	
ste	zabránili	kontaminácii	potravín.
•	Otváranie	dverí	na	dlhý	čas	môže	
spôsobiť	výrazné	zvýšenie	teploty	v	
priehradkách	spotrebiča.

•	Čistite	pravidelne	povrchy,	ktoré	môžu	
prísť	do	kontaktu	s	potravinami,	a	
prístupné	odvodňovacie	systémy.

•	Čistite	nádrže	na	vodu,	ak	neboli	
použité	viac	ako	48	hodín;	ak	voda	
nebola	čerpaná	viac	ako	5	dní,	
prepláchnite	vodný	systém	pripojený	
k	prívodu	vody.

•	Surové	mäso	a	ryby	skladujte	vo	
vhodných	nádobách	v	chladničke	tak,	
aby	nedochádzalo	ku	kontaktu	s	inými	
potravinami	alebo	kvapkaniu	na	ne.
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•	Dvojhviezdičkové	priehradky	na	
zmrazené	potraviny	(ak	sa	v	spotrebiči	
nachádzajú)	sú	vhodné	na	skladovanie	
vopred	zmrazených	potravín,	
skladovanie	alebo	výrobu	zmrzliny	a	
výrobu	ľadových	kociek.

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

•	Ak	je	spotrebič	počas	dlhej	doby	
ponechaný	prázdny,	vypnite	ho,	
odmrazte,	vyčistite,	osušte	a	nechajte	
otvorené	dvere,	aby	sa	zabránilo	
tvorbe	plesne	v	spotrebiči.

VAROVANIE!	Pri	používaní,	údržbe	a	
likvidácii	spotrebiča	venujte	pozornosť	
symbolu	na	ľavej	strane,	ktorý	je	
umiestnený	na	zadnej	strane	spotrebiča	
(zadnom	paneli	alebo	kompresore).
Je	to	varovný	symbol	nebezpečenstva	
požiaru.	
V	potrubí	chladiva	a	v	kompresore	sa	
nachádzajú	horľavé	materiály.
Počas	používania,	údržby	a	likvidácie	
dbajte	na	to,	aby	sa	zdroje	ohňa	
nachádzali	ďaleko	od	spotrebiča.

LIKVIDÁCIA	STARÉHO	SPOTREBIČA

Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 
2012/19/EÚ o opotrebovaných elektrických a elektronických 
zariadeniach (OEEZ).

OEEZ sa týka prchavých látok (ktoré môžu mať škodlivý vplyv 
na životné prostredie) a základných súčastí (ktoré je možné 
opakovane využiť). Je nutné postupovať podľa OEEZ, aby sa 
správne zlikvidovali všetky prchavé látky a recyklovali všetky 
materiály.
Jednotlivci môžu hrať významnú úlohu pri ochranne 
životného prostredia. Pri likvidácii je nutné dodržiavať 
niektoré základné pravidlá:
S elektrickými a elektronickými zariadeniami sa nesmie 
zaobchádzať ako s domovým odpadom.

Elektrické a elektronické zariadenia musia byť odovzdávané 
do príslušného zberného dvora spravovaného miestnou 
samosprávou alebo registrovanou spoločnosťou. V mnohých 
krajinách sa organizuje odber veľkých elektrických a 
elektronických zariadení z domácností.

V mnohých krajinách, keď kúpite nový spotrebič, môžete 
starý odovzdať obchodníkovi, ktorý musí bezplatne prijať 
jeden starý spotrebič za jeden nový predaný spotrebič, ak 
sa jedná o ekvivalentný typ s rovnakým určením, ako nový 
zakúpený spotrebič.

Zhoda	s	predpismi
Umiestnením značky  na tento produkt potvrdzujeme 
zhodu so všetkými príslušnými európskymi smernicami 
týkajúcimi sa bezpečnosti, ochrany zdravia a ochrany 
životného prostredia, ktoré je možné použiť pre tento 
produkt.

ÚSPORA	ENERGIE

Pre vyššiu úsporu energie odporúčame:
• Neinštalovať spotrebič v blízkosti zdrojov tepla, inštalovať 

ho mimo dosahu priameho slnečného svetla a v dobre 
vetranej miestnosti.

• Nevkladať do chladničky horúce potraviny. Zvýšila by sa 
vnútorná teplota a kompresor by pracoval bez prestávky.

• Nehromaďte potraviny, aby sa zaistila a dostatočná 
cirkulácia vzruchu.

• Ak je v spotrebiči námraza, vykonajte odmrazenie, aby sa 
zaistil správny prenos chladu.

• Ak dôjde k výpadku elektrického prúdu, nechajte dvere 
chladničky zatvorené.

• Ak dôjde k výpadku elektrického prúdu, nechajte dvere 
chladničky zatvorené.

• Otvárajte dvere spotrebiča čo najmenej.
• Nenastavujte termostat spotrebiča na veľmi nízku teplotu.
• Odstraňujte prach, ktorý sa hromadí na zadnej strane 

spotrebiča.
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BEZPEČNOSTNÉ	OPATRENIA	

• Toto zariadenie môžu používať deti 
od 8 rokov a osoby s obmedzenými 
telesnými, zmyslovými alebo 
duševnými schopnosťami alebo 
nedostatkom skúseností a znalostí, ak 
sú pod dozorom alebo boli inštruované 
o bezpečnom používaní zariadenia a 
uvedomujú si súvisiace riziká.

• Deti si nesmú so zariadením hrať.
• Deti nesmú bez dozoru vykonávať 

čistenie a údržbu.
• Zariadenie musí byť umiestnené tak, 

aby bola elektrická zástrčka dobre 
prístupná.

• Napájací kábel musí byť v prípade 
poškodenia vymenený výrobcom, 
servisným zástupcom výrobcu alebo 
podobne kvalifikovanou osobou, aby 
sa predišlo bezpečnostným rizikám.

• Vetracie otvory v kryte alebo vo 
vnútornej konštrukcii zariadenia nesmú 
byť zakryté.

• Na urýchlenie procesu odmrazovania 
nepoužívajte žiadne mechanické ani 
iné prostriedky, než aké odporúča 
výrobca.

• Nepoškoďte okruh chladiva.
• V priestoroch na skladovanie jedla 

v zariadení nepoužívajte elektrické 
zariadenia, ak sa nejedná o typ 
odporúčaný výrobcom.

• Zariadenie obsahuje horľavý a výbušný 
plyn, preto ho sami nelikvidujte, 
ale požiadajte o odvoz a likvidáciu 
pracovníkov servisu.

• Svietidlá musia byť v prípade 
poškodenia vymenené výrobcom, 
servisným zástupcom výrobcu alebo 
podobne kvalifikovanou osobou, aby 
sa predišlo bezpečnostným rizikám.

• Neskladujte v tomto zariadení výbušné 
látky, napríklad aerosólové nádoby s 
horľavou pohonnou hmotou.

• Pultová domáca mraznička, vhodná 
na použitie v nevykurovaných 
miestnostiach a mimo budovy pri 
teplotách vyšších ako -12 °C.

• V chladničke je použité horľavé 
chladivo, preto buďte veľmi opatrní pri 
inštalácii, obsluhe, údržbe a likvidácii 
zariadenia.

• Zariadenia s vlastným osvetlením 
sú opatrené vstavaným vypínačom. 
Pri otvorení mrazničky sa osvetlenie 
automaticky zapne a pri zatvorení sa 
automaticky vypne. (Nie je k dispozícii 
pri všetkých modelov.) 

• Podľa predpisu musí byť zariadenie 
uzemnené.

• Symbol  na produkte alebo na 
jeho obale označuje, že s týmto 
produktom sa nesmie nakladať ako 
s domovým odpadom. Je nutné ho 
odovzdať na príslušnom zbernom 
mieste na recykláciu elektrických a 
elektronických zariadení. Zaistením 
správnej likvidácie produktu pomáhate 
zamedziť potenciálnemu negatívnemu 
vplyvu na životné prostredie a ľudské 
zdravie, ktorý hrozí pri nesprávnej 
likvidácii tohto produktu. Podrobnejšie 
informácie o recyklácii tohto produktu 
získate u miestneho správneho úradu, 
v inštitúcii zaisťujúcej komunálne 
odpadové hospodárstvo alebo u 
predajcu produktu.
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NÁKRESY

OBR 1.
A Veko 
B Tesnenie
C Vnútorné osvetlenie (ak je k dispozícii)
D Skriňa
E Skladovací priestor 
F Vetracia mriežka 
G Ovládací panel 
H Košík
I Kompresorový priestor 
J Kompresor
K Ventilátor (ak je k dispozícii)
L Zadný kondenzátor (ak je k dispozícii)
M Odmrazovacia vypúšťacia zátka 
N Systém FrostShield (ak je k dispozícii)

PRED	POUŽITÍM

• Toto zariadenie je určené výhradne na domáce použitie a 
len na skladovanie potravín.

• Ak je vybalené zariadenie poškodené, kontaktujte 
predajcu.

• Parametre napájania elektrickou energiou musia 
zodpovedať výrobnému štítku na zariadení.

INŠTALÁCIA

• Vybaľte zariadenie. Pred inštaláciou úplne odstráňte 
všetok obalový materiál, správnym spôsobom ho 
zlikvidujte a uložte mimo dosahu detí.

• Zariadenie musí byť inštalované v suchej, dobre vetranej 
miestnosti a nesmie byť vystavené priamemu slnečnému 
žiareniu alebo umiestnené v blízkosti zdroja priameho 
tepla.

• Nechajte najmenej 10 cm voľného priestoru medzi 
zariadením a okolím za účelom vetrania a odvádzania 
tepla.

• Prívod elektrickej energie musí vyhovovať údajom na 
výrobnom štítku a spĺňať miestne predpisy.

• Pred pripojením tohto zariadenia po inštalácii odporúčame 
počkať minimálne dve hodiny. Chladiaci okruh tak bude 
mať čas na ustálenie.

PRVÉ	SPUSTENIE

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Všetky ukazovatele sa 
rozsvietia, potom sa vypnú. Potom sa zobrazí teplota.

2. Nechajte jednu hodinu teplotu v spotrebiči klesnúť a 
potom umiestnite potraviny do zariadenia.

NASTAVENIE	TEPLOTY

Stlačením (2) teplotu upravíte.

NASTAVENIE	FUNKCIÍ	(ak	je	k	dispozícii)

ECO režim zapnete tak, že stlačíte (1) a podržíte, pokým sa 
nerozsvieti (5).
Funkciu Super Freeze zapnete tak, že stlačíte (1) a podržíte, 
pokým sa nerozsvieti (6).
Funkcia Super Freeze sa po 56 hodinách automaticky vypne 
za účelom úspory energie. Keď je táto funkcia zapnutá, 
spotreba energie sa zvýši.
Stlačením (3) na 3 sekundy zamknete/ odomknete ovládací 
panel.
Stlačením (4) na 5 sekúnd vypnete/zapnete chladničku.

SYSTÉM	FROSTSHIELD	(ak	je	k	dispozícii)

Toto zariadenie je vybavené systémom Frostshield (N), ktorý 
pomáha znížiť hromadenie ľadu v spotrebiči. Nevypínajte ani 
neblokujte tento systém.

MRAZENIE	POTRAVÍN

• Potraviny pred zmrazením zabaľte alebo utesnite 
alobalom, vo vzduchotesných nádobách alebo 
potravinových vreckách.

• Teplé potraviny nechajte pred umiestnením do zariadenia 
vychladnúť.

• Menšie porcie potravín sa zmrazia rýchlejšie.
 Odporúčaná maximálna hmotnosť porcie je 2,5 kg.
• Zamedzte priamemu kontaktu teplých potravín s už  

zmrazenými potravinami. Zmrazené potraviny sa môžu 
rozmraziť a tým by sa skrátila predpokladaná doba 
skladovania.

• Neprekračujte skladovací objem zariadenia uvedený na 
výrobnom štítku.

• Ak zariadenie plníte väčším množstvom čerstvých 
potravín, odporúčame zapnúť funkciu Super Freeze (ak je k 
dispozícii) 24 hodín vopred.

• Doba skladovania kupovaných hlboko zmrazených potravín 
sa líši a závisí od typu produktu a jeho balenia. Preto 
prísne dodržiavajte pokyny výrobcu uvedené na obale.
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ČISTENIE	A	ÚDRŽBA

Pred vykonaním údržby alebo čistením zariadenia vždy 
skontrolujte, či je vypnuté napájanie.
Ak bude zariadenie dlhší čas mimo prevádzky, nechajte ho 
otvorené, aby sa vo vnútri nevytvoril nežiaduci zápach.

ODMRAZOVANIE

Zariadenie musí byť odmrazené, ak vrstva ľadu na stenách 
dosiahne hrúbku 5-6 mm.
Na odstraňovanie ľadu pri rozmrazovaní nepoužívajte 
žiadne elektrické, ostré alebo mechanické nástroje, ak 
neboli dodané alebo schválený výrobcom alebo schváleným 
servisným strediskom.
Na odstránenie ľadu z vnútorných stien používajte plastovú 
alebo drevenú škrabku bez ostrých hrán. Nikdy nepoužívajte 
kovovú škrabku.
Postupujte takto:
1. Nezabudnite zariadenie odpojiť.
2. Poriadne si osušte ruky, aby ste zamedzili poraneniu 

pokožky pri styku s ľadom (odporúčame vám použiť 
rukavice).

3. Vyberte všetky zmrazené potraviny z mrazničky, vložte 
ich do nádoby alebo chladiaceho boxu, navrch potravín 
položte chladiace bloky alebo kôstky ľadu, aby boli 
potraviny v čo najväčšom chlade, a umiestnite nádobu 
alebo chladiaci box do chladnej suchej miestnosti.

4. Vytiahnite odmrazovaciu vypúšťaciu zátku (ak je k 
dispozícii) v dolnej časti zariadenia. V opačnom prípade je 
nutné stierať roztopenú vodu na dne mraziaceho priestoru 
špongiou alebo uterákom.

5. Opatrne zoškrabujte ľad z vnútorných stien zariadenia a 
preneste ho do kuchynského drezu, kde sa roztopí.

6. Poriadne vyčistite vnútorný priestor zariadenia, opláchnite 
ho teplou vodou a odstráňte všetky zvyšky potravín alebo 
rozliate tekutiny.

7. Utrite zariadenie dosucha savou látkou alebo špongiou a 
nechajte 3 až 4 minúty vyvetrať.

8. Opäť naložte vypúšťaciu zátku (ak je k dispozícii).
9. Zatvorte veko zariadenia, zapojte opäť zástrčku do zásuvky 

a zapnite zariadenie.
10. Teraz vložte späť zmrazené potraviny.

Ak chcete zamedziť rozmrazeniu zmrazených potravín, 
vykonajte odmrazenie počas dvoch hodín, aby nedošlo k 
výraznému zvýšeniu teploty zmrazených potravín a skráteniu 
ich doby skladovania.

ODSTRAŇOVANIE	PORÚCH

1.	 Zariadenie	nefunguje	(zariadenie	nepracuje/nechladí)
• Nedošlo k výpadku napájania?
• Je zástrčka v dobrom stave a je správne zasunutá v 

zásuvke?

2.	 Zariadenie	nefunguje	dostatočne/svieti	(7)	alebo	‚HH‘
• Je správne zatvorené veko zariadenia?
• Vytvorila sa na vnútorných stenách hrubá vrstva ľadu?
• Je zariadenie vystavené priamemu slnečnému žiareniu 

alebo zdroju tepla?
• Bolo do zariadenia uložené veľmi veľa teplých potravín?
• Klimatickú triedu nájdete na typovom štítku v zadnej 

časti zariadenia. Tá uvádza okolitú teplotu, za ktorou 
zariadenie správne funguje.

Klimatická trieda Teplota okolia
SN +10 °C až 32 °C
N +16 °C až 32 °C
ST +16 °C až 38 °C
T +16 °C až 43 °C

3.	 Zariadenie	vydáva	hluk.
 Hluk je spôsobovaný prevádzkou motora kompresora a 

chladivom obiehajúcim v okruhu chladiaceho systému. 
Tento hluk je normálny.

4.	 Na	vonkajších	stenách	dochádza	ku	kondenzácii
 Pri určitých atmosférických podmienkach môže na 

vonkajších stenách zariadenia dochádzať ku kondenzácii. 
Jedná sa o normálny jav, ktorý nemá vplyv na funkciu 
zariadenia. 



8

POPREDAJNÉ	SLUŽBY

1.	 Riešenie	problému	vlastnými	silami
 Ak máte podozrenie na poruchu, pred kontaktovaním 

schváleného popredajného servisného strediska (či už 
priamo alebo prostredníctvom predajcu) skontrolujte 
dodržanie všetkých pokynov a odporúčaní uvedených v 
tomto návode.

2.	 Popredajné	služby
 Dostupné popredajné služby nájdete v priloženom 

záručnom liste.

 Ak potrebujete okamžitú pomoc, pripravte si na 
identifikáciu zariadenia nasledujúce informácie: 

 Značka zariadenia
 Model
 Sériové číslo
 Problém alebo príčina 
 Dátum zakúpenia
 Od koho bolo zakúpené/dodávateľ

BEZPEČNOSTNÉ	OPATRENIE

• Ak je nutné spotrebič zlikvidovať, musíte demontovať 
dvere a ponechať police v spotrebiči. Takto znížite 
možnosť ohrozenia detí. Horľavé náplne musia zlikvidovať 
profesionálne vyškolení pracovníci.

PREHLÁSENIE	O	ZHODE

Výrobca tu popísaného produktu/produktov prehlasuje, že 
produkt alebo produkty spĺňajú zodpovedajúce základné 
požiadavky na bezpečnosť, zdravie a ochranu predpísané 
vo Veľkej Británii a v krajinách EÚ, a že môže predložiť 
na preskúmanie zodpovedajúce skúšobné správy vydané 
príslušnými úradmi, ktoré si môžete vyžiadať od predajcu 
zariadenia, hlavne správy týkajúce sa prehlásenia o zhode CE 
vydané výrobcom alebo so súhlasom výrobcu.
Ďalej výrobca prehlasuje, že časti zariadenia popísané v 
tomto návode, ktoré sú v kontakte s čerstvými potravinami, 
neobsahujú žiadne jedovaté látky.

Výrobca priebežne pracuje na ďalšom vývoji všetkých 
produktov. Preto majte na pamäti, že podoba, nastavenie 
a technológie sa môžu meniť bez predchádzajúceho 
upozornenia.


