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UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD 
 

Pred použitím vašej mrazničky Candy si tento návod pozorne prečítajte  



 
Návod na obsluhu 

 
Mraznička 

 

SK 
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Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu. 
Pred použitím chladničky si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, aby ste maximalizovali jej výkon. Uložte si všetku 

dokumentáciu pre ďalšie použitie alebo pre iných vlastníkov. Tento produkt je určený iba na použitie v domácnosti alebo na 
podobné účely, ako napríklad: 
 
- kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach 
- na farmách, klientmi v hoteloch, moteloch a iných prostrediach obytného typu 
- v podnikoch typu nocľah s raňajkami (B&B) 
- Pre stravovacie služby a podobné použitie, nie pre maloobchodný predaj. 

Tento spotrebič sa smie používať iba na účely skladovania potravín, akékoľvek iné použitie sa považuje za nebezpečné a 
výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek opomenutia. Odporúča sa tiež vziať na vedomie záručné podmienky. 
 
 

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 
 

Chladnička obsahuje chladiaci plyn (R600a: izobután) a izolačný plyn 
(cyklopentán) s vysokou kompatibilitou so životným prostredím, ktoré 
sú však horľavé. 
Aby ste sa vyhli pre vás nebezpečným situáciám, odporúčame vám 
dodržiavať nasledujúce predpisy: 
 
 
Pred vykonaním akejkoľvek činnosti odpojte napájací kábel zo zásuvky. 
• Chladiaci systém umiestnený na zadnej strane a vo vnútri spotrebiča 

obsahuje chladivo. Vyhýbajte sa preto poškodeniu rúrok. 
• Ak si v chladiacom systéme všimnete únik, nedotýkajte sa zásuvky v 

stene a nepoužívajte otvorený oheň. Otvorte okno a vpustite do 
miestnosti vzduch. Potom zavolajte servisné centrum a požiadajte o 
opravu. 

• Neškrabte nožom alebo ostrými predmetmi, aby ste odstránili 
vznikajúci mráz alebo ľad. Tým sa môže poškodiť chladiaci okruh, 
únik z ktorého môže spôsobiť požiar alebo poškodiť vaše oči. 

• Neinštalujte spotrebič na vlhké, mastné alebo prašné miesta a 
nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu a vode. 

• Neinštalujte spotrebič v blízkosti ohrievačov alebo horľavých 
materiálov. 

• Nepoužívajte predlžovacie káble ani adaptéry. 
• Sieťový kábel nadmerne neťahajte ani neohýbajte, ani sa nedotýkajte 

zástrčky mokrými rukami. 
• Nepoškodzujte zástrčku a/alebo napájací kábel; mohlo by to spôsobiť 

zásah elektrickým prúdom alebo požiar. 
• Odporúča sa udržiavať zástrčku čistú, akékoľvek nadmerné zvyšky 

prachu na zástrčke môžu spôsobiť požiar. 
• Nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné vybavenie na urýchlenie 

procesu rozmrazovania. 
• Absolútne sa vyhnite použitiu otvoreného ohňa alebo elektrických 
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zariadení, ako sú ohrievače, parné čističe, sviečky, olejové lampy a 
podobne, na urýchlenie fázy rozmrazovania. 

• V blízkosti spotrebiča nepoužívajte ani neskladujte horľavé spreje, ako 
napríklad farby v spreji, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar. 

• Vo vnútri odkladacích priestorov na potraviny nepoužívajte elektrické 
spotrebiče, pokiaľ nie sú typu, ktorý je odporúčaný výrobcom. 

• Neumiestňujte alebo neskladujte horľavé a veľmi prchavé materiály 
ako éter, benzín, LPG, propán, aerosólové spreje, lepidlá, čistý alkohol 
atď. Tieto materiály môžu spôsobiť výbuch. 

• V spotrebiči neskladujte lieky ani výskumné materiály. Ak sa má 
skladovať materiál, ktorý vyžaduje prísnu kontrolu skladovacích 
teplôt, je možné, že sa jeho stav zhorší alebo môže dôjsť k 
nekontrolovanej reakcii, ktorá môže spôsobiť riziká. 

• Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo vo vstavanej 
konštrukcii voľné a bez prekážok. 

• Na hornú časť spotrebiča neumiestňujte žiadne predmety a/alebo 
nádoby naplnené vodou. 

• Nevykonávajte opravy na tomto spotrebiči. Všetky zásahy musí 
vykonávať iba kvalifikovaný personál. 

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby 
so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, 
alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí; v prípade ak sú pod 
primeraným dozorom alebo boli inštruované ako sa spotrebič 
bezpečným spôsobom používa a porozumeli nebezpečenstvám 
súvisiacimi s používaním. 

• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu by 
nemali vykonávať deti bez dozoru 
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 LIKVIDÁCIA STARÉHO SPOTREBIČA 
 
Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických 
zariadení (OEEZ). 
OEEZ obsahuje znečisťujúce látky (ktoré môžu mať nepriaznivé následky pre životné prostredie), ako aj tak 
základné komponenty (ktoré sa môžu opätovne použiť). Je dôležité OEEZ osobitne spracovať, aby sa 
odstránili a správne zneškodnili všetky znečisťujúce látky a aby sa všetky materiály zhodnotili a recyklovali. 
Jednotlivci môžu hrať dôležitú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby sa z OEEZ nestal environmentálny 
problém; je nevyhnutné dodržiavať niektoré základné pravidlá: 

 
- S OEEZ sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom; 
 

- OEEZ sa odovzdáva na príslušné zberné miesta spravované obcou alebo registrovanými spoločnosťami. V mnohých krajinách 
môže byť pre veľké OEEZ k dispozícii domáci zber. 

 
Keď si v mnohých krajinách kúpite nový spotrebič, starý môže byť vrátený predajcovi, ktorý ho musí bezplatne prevziať na základe 
princípu kus za kus, pokiaľ je zariadenie rovnocenného typu a má rovnaké funkcie ako dodávané zariaden ie. 
 

 

Zhoda CE 
 

Umiestnením značky  na tento výrobok potvrdzujeme zhodu so všetkými príslušnými európskymi požiadavkami na bezpečnosť, 
zdravie a životné prostredie, ktoré sú platné v právnych predpisoch pre tento výrobok. 

 

Starostlivosť a čistenie 

• Pred údržbou prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.  
• Spotrebič nečistite kovovými predmetmi. 
• Nepoužívajte ostré predmety na odstránenie námrazy zo spotrebiča. Použite 

plastovú škrabku.1) 
• Pravidelne kontrolujte odtok v chladničke, či neobsahuje rozmrazenú vodu. Ak je 

to potrebné, vyčistite odtok. Ak je odtok zablokovaný, na spodku spotrebiča sa 

bude hromadiť voda.2) 
 

Inštalácia 

Dôležité! Pre elektrické pripojenie postupujte pozorne podľa pokynov uvedených v 

konkrétnych odsekoch. 
• Vybaľte spotrebič a skontrolujte, či nie je poškodený. Ak je spotrebič poškodený, 

nezapájajte ho. Prípadné poškodenie okamžite oznámte na mieste, kde ste ho 
kúpili. V takom prípade si ponechajte obal. 

• Odporúča sa počkať pred pripojením prístroja najmenej štyri hodiny, aby mohol 
olej vtiecť späť do kompresora. 

• Okolo spotrebiča zaistite dostatočnú cirkuláciu vzduchu, jej nedostatok vedie k 

prehrievaniu. Na zabezpečenie dostatočného vetrania postupujte podľa pokynov 
týkajúcich sa inštalácie. 

• Všade tam, kde je to možné, dištančné výstupky produktu by mali byť pri stene, 
aby sa zabránilo dotyku alebo zachyteniu teplých častí (kompresor, 
kondenzátor), aby sa zabránilo možnému popáleniu. 

• Spotrebič nesmie byť umiestnený v blízkosti radiátorov alebo sporákov. 

• Po inštalácii spotrebiča sa uistite, že je sieťová zástrčka prístupná. 
 
1) Ak je v spotrebiči mraziaca priehradka. 
2) Ak je v spotrebiči priehradka na čerstvé potraviny. 
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Servis 

• Všetky elektrické práce potrebné na vykonanie opravy prístroja by mal vykonávať 
kvalifikovaný elektrikár alebo kompetentná osoba. 

• Opravu tohto produktu musí vykonávať autorizované servisné stredisko a smú sa používať iba 
originálne náhradné diely. 

Úspora energie 
Pre lepšiu úsporu energie navrhujeme: 

 Inštalovať spotrebič mimo zdrojov tepla a mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a do dobre 
vetranej miestnosti. 

 Nedávajte do chladničky teplé jedlo, aby ste nezvyšovali vnútornú teplotu a 
spôsobili tým nepretržitú činnosť kompresora. 

 Nevkladajte príliš veľa potravín, aby ste zaistili správnu cirkuláciu vzduchu. 

 Odmrazte prístroj v prípade prítomnosti ľadu (pozri ODMRAZOVANIE), aby sa uľahčil prenos chladu.  

 V prípade výpadku elektrickej energie je vhodné nechať dvierka chladničky zatvorené. 

 Dvierka spotrebiča otvárajte alebo nechávajte otvorené čo najmenej 

 Nenastavujte termostat na príliš nízke teploty. 

 Odstráňte prach prítomný na zadnej časti prístroja (pozri ČISTENIE). 

 Model Total no frost Audy (s displejom na dvierkach): vyberte všetky koše v mraziacej 
priehradke; 
 Model Total no frost (s vnútorným používateľským rozhraním pre chladničku a 
gombíkovým ovládačom pre mrazničku): vyberte koše z mraziacej priehradky, ale 
nechajte dolnú zásuvku na svojom mieste.  
 Model bez námrazy: vyberte ostatné koše v mraziacej priehradke ale nechajte dolnú 
zásuvku na svojom mieste. 
 Všetky normálne statické modely: vyberte všetky koše z mraziacej priehradky.  
 

Ochrana životného prostredia 

 Tento spotrebič neobsahuje plyny, ktoré by mohli poškodiť ozónovú vrstvu, či 
už v chladiacom okruhu alebo v izolačných materiáloch. Spotrebič sa nesmie 
likvidovať spolu s komunálnym odpadom a odpadkami. Izolačná pena obsahuje 
horľavé plyny: spotrebič musí byť zlikvidovaný v súlade s predpismi o 

spotrebičoch, ktoré získate od miestnych úradov. Vyhýbajte sa poškodeniu 
chladiacej jednotky, najmä výmenníka tepla. Materiály použité na tomto spotrebiči 

označené symbolom  sú recyklovateľné. 

Symbol  na produkte alebo na jeho obale označuje, že s týmto produktom 
nemožno nakladať ako s domovým odpadom. Namiesto toho by ste ho mali 

odniesť na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických 
zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete zabrániť 
možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak 
mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou tohto produktu. Podrobnejšie 
informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestnej samosprávy, služby 
likvidácie domového odpadu alebo od obchodu, v ktorom ste produkt kúpili.  

Obalové materiály 
Materiály so symbolom sú recyklovateľné. Zlikvidujte obaly vo vhodných zberných 
nádobách na recykláciu. 

Likvidácia spotrebiča 
1.Odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky. 

2.Odrežte napájací kábel a zlikvidujte ho. 
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Prehľad 
 

 
 

 
 

Poznámka: Obrázok 18 hore je len pre informáciu, skutočný počet zásuviek sa bude líšiť v závislosti od rôznych modelov.  

Elektronický ovládací panel 

Zásuvky 

mrazničky 

Vyrovnávacie nožičky 

Elektronický ovládací panel 

Zásuvky 
mrazničky 

Vyrovnávacie nožičky 
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INŠTALÁCIA 
 
 
1. Odskrutkujte 2 skrutky na zadnej strane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Opatrne zdvihnite horný kryt 5 cm od 

mrazničky, potom vytiahnite svorku a potom 
horný kryt vyberte von. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Odskrutkujte tri skrutky a potom vyberte horný 

záves, ktorý drží dvere na mieste. Zdvihnite 
dvierka a položte ich na polstrovaný povrch, 
aby ste zabránili poškriabaniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Odskrutkujte skrutky a vyberte spodný záves. 

Potom odstráňte nastaviteľné nožičky z oboch 
strán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Vyššie uvedené obrázky slúžia iba na 
informačné účely.  

odskrutkujte 

odskrutkujte 

odskrutkujte 
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INŠTALÁCIA 
 
 
5. Odskrutkujte a vyberte čap spodného závesu, 

otočte držiak a vymeňte ho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Namontujte späť držiak tak aby zapadal do 

čapu spodného závesu. Znova nasaďte obe 
nastaviteľné nožičky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Dvierka opäť nasaďte. Pred konečným 

utiahnutím horného závesu skontrolujte, či sú 
dvierka vodorovne a zvisle zarovnané tak, aby 
boli tesnenia zo všetkých strán uzavreté. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Poznámka: Vyššie uvedené obrázky slúžia iba na 
informačné účely. 
  

odskrutkujte 

zaskrutkujte 

zaskrutkujte 

zaskrutkujte 
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INŠTALÁCIA 
 
 
8. Pripojte svorky k panelu displeja, potom opäť 

nasaďte horný kryt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Zaskrutkujte 2 skrutky na zadnej strane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Pred konečným utiahnutím horného závesu 

skontrolujte pri zatvorených dvierkach, či sú 
dvierka vodorovne a zvisle zarovnané tak, aby 
boli tesnenia zo všetkých strán uzavreté. Podľa 
potreby znova nastavte vyrovnávacie nožičky. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Poznámka: Vyššie uvedené obrázky slúžia iba na 
informačné účely. 
  

zaskrutkujte 
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Inštalácia 
Namontujte vonkajšiu rúčku dvierok (ak je vonkajšia rúčka k dispozícii) 

 

 
 

Zadný dištančný výstupok 
 
Naskrutkujte zadný dištančný výstupok na zadnú 
časť spotrebiča. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požiadavka na priestor 
 
• Udržujte dostatočný priestor pre otvorenie 

dvierok. 
• Ponechajte aspoň 50 mm medzeru na oboch 

stranách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyrovnanie jednotky 
 
Za týmto účelom nastavte dve vyrovnávacie 
nožičky v prednej časti jednotky. 
 
Ak jednotka nie je vo vodorovnej polohe, 
zarovnanie dvierok a magnetického tesnenia 
nebude správne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: Vyššie uvedené obrázky slúžia iba na 
informačné účely. 

  

zaskrutkujt
e 

580 mm 

950 mm 
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Inštalácia 

Umiestnenie 
Inštalujte tento spotrebič na miesto, kde okolitá teplota zodpovedá klimatickej triede uvedenej na typovom štítku spotrebiča: 

 

Klimatická 
trieda 

Okolitá teplota 

SN +10 °C do +32 °C 

N +16 °C do +32 °C 

ST +16 °C do +38 °C 

T +16 °C do +43 °C 

 

Miesto 
Spotrebič by mal byť inštalovaný v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, ako sú radiátory, kotly, priame slnečné svetlo 
atď. Zaistite, aby mohol vzduch voľne cirkulovať okolo zadnej časti skrine. Aby bol zaistený najlepší výkon, ak je prístroj 
umiestnený pod previsnutou stenovou jednotkou, minimálna vzdialenosť medzi hornou časťou skrine a stenovou jednotkou 
musí byť najmenej 100 mm. V ideálnom prípade by však spotrebič nemal byť umiestnený pod previsnutými stenovými 
jednotkami. Presné vyrovnanie je zabezpečené jednou alebo viacerými nastaviteľnými nožičkami v spodnej časti skrinky. 
 

Výstraha! Spotrebič musí byť možné odpojiť od elektrickej siete; zástrčka musí byť preto po inštalácii ľahko prístupná.  
 

Elektrické pripojenie 
Pred pripojením sa uistite, či napätie a frekvencia uvedené na typovom štítku zodpovedajú vášmu domácemu zdroju 
napájania. Spotrebič musí byť uzemnený. Zástrčka napájacieho kábla je na tento účel vybavená kontaktom. Ak vaša 
domáca zásuvka nie je uzemnená, pripojte prístroj k samostatnému uzemneniu v súlade s platnými predpismi a obráťte sa 
na kvalifikovaného elektrikára. 
V prípade nedodržania vyššie uvedených bezpečnostných opatrení výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť. 
Tento spotrebič je v súlade so smernicami   Európskeho hospodárskeho spoločenstva. 
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Každodenné používanie 
Prvé použitie 
Čistenie vnútorného priestoru 
Pred prvým použitím spotrebiča umyte vnútorný priestor a všetko vnútorné príslušenstvo vlažnou vodou a trochou 
neutrálneho mydla, aby ste odstránili typický zápach úplne nového produktu, potom dôkladne osušte. 
 
Dôležité! Nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne prášky, pretože by sa poškodila povrchová úprava. 
 

Spustenie 
Zapojte spotrebič, LED svetlo. 
 

Každodenné používanie 
 

 
 

Režim 
Po prvom stlačení tlačidla „Mode“ sa rozsvieti kontrolka „Super mrazenie“, spotrebič bude mraziť a LED bude zobrazovať 
„SF“ (super mrazenie).  

• Po druhom stlačení tlačidla „Režim“ zhasne kontrolka super mrazenia a rozsvieti sa kontrolka „Eco“. Spotrebič prejde do 
režimu „Eco“, bude pracovať s nastavením na -16 °C a LED zobrazí „SE“ (úspora energie). 

• Po treťom stlačení tlačidla „Režim“ obidve kontrolky „Super zmrazenie“ a „Eco“ zhasnú, spotrebič sa vráti späť do režimu 
nastavovania používateľom. 

Režim sa mení medzi „Super mrazenie“, „Eco“ a „Nastavenie“. 

 

 
 
Nastavenie teploty 
Stlačte tlačidlo „Nastavenie“, LED číslo bude svietiť, teplotu môžete upraviť stlačením tlačidla „Nastavenie“. Toto nastavenie 
sa mení z -16 °C na -22° C. Po 5 sekundách sa nastavená teplota potvrdí. 
 

  

energetická trieda 

Zobrazuje „SF“, „SE“, „ht“ a 

nastavenú teplotu. 

Kontrolka Super mrazenia 

Kontrolka úspory energie  

Tlačidlo Režim 

Tlačidlo Nastavenie 

Kontrolka uzamknutia 

Super 

mrazenie 

Eco 
(funkcia úspory 

energie) 

Nastavenie 
(normálny stav) 

1.  

stlačenie 

2. 

stlačenie 

3. stlačenie 

4. stlačenie 3. stlačenie 2. stlačenie 1. stlačenie 

5. stlačenie 

6. stlačenie 

7. stlačenie 

Voľby 
normálneho 
nastavenia 

Voľby 
úspory 

energie 
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Každodenné používanie 

Zamknutie 
Keď súčasne stlačte tlačidlá „Režim“ a „Nastavenie“ na 3 sekundy, tlačidlá sa uzamknú a rozsvieti sa kontrolka zámku. Ak 
chcete tlačidlá odomknúť, stlačte znovu na 3 sekundy súčasne tlačidlá „Režim“ a „Nastavenie“. 

Vypnutie 
Stlačte a podržte tlačidlo „Nastavenie“ na 5 sekúnd a spotrebič sa vypne. Ak chcete spotrebič zapnúť, opäť stlačte a podržte 
stlačené tlačidlo „Nastavenie“ na 5 sekúnd.  

Zobrazená teplota 
Dôležité! LED vždy zobrazuje nastavenú teplotu, nie skutočnú teplotu. 

Alarm otvorených dverí 
Ak zabudnete zavrieť dvierka na päť minút, alarm otvorených dverí vydá zvuk alarmu, ktorý zaznie trikrát každých 5 sekúnd 
a bude trvať 5 minút, potom sa na 5 minút zastaví a znova bude vydávať zvuk alarmu, až kým dvierka nezavriete. 

Alarm vysokej teploty 
Po 3 hodinách chodu a pri teplote vyššej ako -8° C bude LED striedavo zobrazovať „ht“ a skutočnú teplotu („ht“ znamená 
vysoká teplota) a vydávať zvuk alarmu s frekvenciou 1 Hz, kým nestlačíte ľubovoľné tlačidlo na jeho zastavenie. 

Mrazenie čerstvých potravín 
 Mraziaca priehradka je vhodná na mrazenie čerstvých potravín a dlhodobé skladovanie mrazených a hlboko zmrazených 

potravín. 

 Aby ste dosiahli väčšiu mraziacu kapacitu, vložte čerstvé potraviny do mraziacej priehradky po tom, ako bola funkcia 
super mrazenia spustená po dobu 26 hodín.  

 Maximálne množstvo potravín, ktoré je možné zmraziť za 24 hodín, je uvedené na typovom štítku.  

 Proces super mrazenia trvá 52 hodín. 

Skladovanie mrazených potravín 
Pri prvom spustení alebo po istej dobe bez používania. Pred vložením produktu do priehradky nastavte spotrebič do režimu 
super mrazenia. 
Dôležité! V prípade náhodného rozmrazenia, napríklad ak je napájanie vypnuté dlhšie ako je hodnota uvedená v tabuľke 
technických charakteristík v časti „doba mrazenia“, je potrebné rozmrazené jedlo rýchlo spotrebovať alebo ihneď pripraviť a 
potom znovu zmraziť (po uvarení). 

 

Rozmrazovanie 
Hlboko zmrazené alebo mrazené potraviny môžete pred použitím rozmraziť v mraziacej priehradke a lebo pri izbovej teplote, 
v závislosti od času dostupného pre túto operáciu. 
Malé kúsky môžu byť dokonca varené ešte zmrazené priamo z mrazničky. V takom prípade bude varenie trvať dlhšie. 

 

Ľadové kocky 
Tento spotrebič môže byť vybavený jedným alebo viacerými formami na výrobu ľadových kociek. 
 

Užitočné rady a tipy 
Tu je niekoľko dôležitých rád, ktoré vám pomôžu čo najlepšie využiť proces super mrazenia: 

 maximálne množstvo potravín, ktoré je možné zmraziť za 24 hodín je uvedené na typovom štítku;  

 proces super mrazenia, ktorý bol nastavený softvérom v spotrebiči trvá 26 hodín. Počas tejto doby by sa nemali pridávať 
žiadne ďalšie potraviny na mrazenie; 
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 mrazte iba vysoko kvalitné potraviny, čerstvé a dôkladne vyčistené; 

 jedlo pripravujte v malých dávkach, aby ste ho mohli rýchlo a úplne zmraziť a aby bolo možné následne rozmraziť iba 
potrebné množstvo; 

 zabaľte jedlo do hliníkovej fólie alebo polyetylénu a uistite sa, či sú obaly vzduchotesné; 

 nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkali už zmrazených potravín, aby sa zabránilo zvýšeniu teploty 
zmrazených potravín; 

 chudé jedlá sa skladujú lepšie a dlhšie ako tučné; soľ znižuje trvanlivosť potravín; 

 vodný ľad, ak sa konzumuje ihneď po vybratí z mraziaceho priestoru, môže spôsobiť popálenie pokožky mrazom;  

 odporúča sa uviesť dátum zmrazenia na každom jednotlivom balení, aby ste mali prehľad o vybratí z mraziaceho 
priestoru, môže spôsobiť popálenie pokožky mrazom;  

 odporúča sa uviesť dátum zmrazenia na každom jednotlivom balení, aby ste mali prehľad o čase uchovávania. 

 
Rady pre skladovanie mrazených potravín 
Aby ste dosiahli najlepší výkon tohto spotrebiča, mali by ste: 

 sa uistiť, že maloobchodník primerane skladoval komerčne mrazené potraviny; 

 zaistiť, že mrazené potraviny sa z obchodu s potravinami presunú do mrazničky v čo najkratšom čase; 

 neotvárať dvierka často ani ich nenechávať otvorené dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné. 

 Po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia a nedajú sa znovu zmraziť. 

 Neprekračujte dobu skladovania uvedenú výrobcom potravín. 

 

Čistenie 
 
Z hygienických dôvodov by ste mali pravidelne čistiť vnútro spotrebiča vrátane jeho doplnkov.  
 

Pozor! Počas čistenia prístroj nesmie byť pripojený k elektrickej sieti. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! 
Pred čistením spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky, prípadne vypnite istič alebo poistku. Spotrebič 
nikdy nečistite parným čističom. Mohla by sa v elektrických komponentoch nahromadiť vlhkosť, nebezpečenstvo 
úrazu elektrickým prúdom! Horúce výpary môžu viesť k poškodeniu plastových častí. Pred opätovným uvedením 
do prevádzky musí byť spotrebič suchý. 

Dôležité! Éterické oleje a organické rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové časti, napr. citrónová šťava alebo šťava z 
pomarančovej kôry, kyselina maslová, čistiace prostriedky obsahujúce kyselinu octovú. 
 

 Nedovoľte, aby takéto látky prišli do styku s časťami spotrebiča. 

 Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky 

 Vyberte potraviny z mrazničky. Uložte ich na chladnom mieste, dobre zakryté. 

 Spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky, prípadne vypnite istič alebo poistku.  

 Spotrebič a vnútorné príslušenstvo vyčistite handričkou a vlažnou vodou. Po vyčistení utrite čerstvou vodou a osušte. 

 Hromadenie prachu v kondenzátore zvyšuje spotrebu energie. Z tohto dôvodu raz ročne opatrne vyčistite kondenzátor na 
zadnej strane prístroja mäkkou kefou alebo vysávačom.1) 

 Keď všetko vyschne uveďte spotrebič opäť do prevádzky. 

 
Odmrazovanie mrazničky 
Mraziaci priestor sa bude postupne pokrývať mrazom. Ten by sa mal odstrániť. Nikdy nepoužívajte ostré kovové nástroje na 
vyškrabávanie námrazy z výparníka, pretože by ste ho mohli poškodiť. 
Keď však ľad na vnútornej vložke veľmi zhustne, mali by ste vykonať kompletné odmrazovanie nasledovným spôsobom:  

 vytiahnite zástrčku zo zásuvky; 

 vyberte všetky uložené potraviny, zabaľte ich do niekoľkých vrstiev novín a odložte na chladné miesto; 

 dvierka nechajte otvorené a pod spotrebič umiestnite lavór na zachytávanie rozmrazenej vody; 

 po dokončení odmrazovania vnútro dôkladne osušte 

 zasuňte zástrčku do zásuvky, aby ste mohli spotrebič znova zapnúť. 
 

1) Ak je kondenzátor na zadnej strane spotrebiča. 
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Riešenie problémov 

Pozor! Pred riešením problémov odpojte napájanie. Riešenie problémov, ktoré nie je uvedené v tomto návode, 
môže robiť iba kvalifikovaný elektrikár alebo oprávnená osoba. 

Dôležité! Pri normálnom používaní sa ozývajú zvuky (kompresor, cirkulácia chladiva). 

 

Problém Možná príčina Riešenie 

Spotrebič nefunguje 

Sieťová zástrčka nie je zasunutá, je 
uvoľnená alebo je produkt vypnutý  

Zapojte sieťovú zástrčku a zapnite spotrebič 

Poistka sa vypálila alebo je chybná Skontrolujte poistku, vymeňte ju ak je to nutné.  

Zásuvka je chybná Poruchy siete musí opraviť elektrikár. 

Spotrebič príliš mrazí 
Teplota je nastavená príliš nízko alebo je 
spotrebič nastavený na teplotu -22 °C. 

Dočasne otočte regulátor teploty na vyššiu 
teplotu. 

Jedlo nie je dostatočne 
zmrazené. 

Teplota nie je správne nastavená. Prezrite si časť Nastavenie teploty. 

Dvierka boli otvorené po dlhšiu dobu.  Otvárajte dvierka iba na tak dlho ako je nutné.  

Za posledných 24 hodín bolo do 
spotrebiča vložené veľké množstvo 
teplého jedla. 

Dočasne otočte regulátor teploty na nižšiu 
teplotu. 

Spotrebič sa nachádza v blízkosti zdroja 
tepla. 

Prezrite si časť Miesto inštalácie. 

Silné nahromadenie 
námrazy na tesnení 
dvierok. 

Tesnenie dvierok nie je vzduchotesné. 

Netesniace časti tesnenia dvierok opatrne 
zahrejte sušičom vlasov (na chladnom 
nastavení). Zároveň zohriate tesnenie dverí 
vytvarujte rukou tak, aby správne sedelo. 

Neobvyklé zvuky 

Spotrebič nie je vyrovnaný. Znovu nastavte nožičky. 

Spotrebič sa dotýka steny alebo iných 
predmetov. 

Spotrebič mierne posuňte. 

Komponent, napr. rúrka, na zadnej 
strane spotrebiča sa dotýka inej časti 
spotrebiča alebo steny. 

Ak je to potrebné, opatrne ohnite komponent 
tak aby nezavadzal. 

 
 
Ak sa porucha objaví opäť, kontaktujte servisné stredisko. 
Tieto údaje sú potrebné na to, aby sme vám rýchlo a správne pomohli. Sem napíšte potrebné údaje, pozrite si typový štítok.  


