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技术要求

1.尺寸：
2.印刷颜色：
3.制件必须符合QMB-J53.005 产品说明书及其它类似印刷件技术规范；
4.除客户特别要求外均参照美的冰箱最新版相关企业标准执行;

CANDY CMI 200W(CE-BD201-KT)说明书



CMI 200W

Uživatelský manuál

Před použitím si prosím pozorně přečtěte 
příručku.Příručka se uchovává v dobré 
vazbě pro pozdější použití

Mrazák

CZ
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I. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
• V zájmu vlastní bezpečnosti a zajištění správného používání si před instalací a prvním

použitím spotřebiče pozorně přečtěte tento návod, včetně tipů a upozornění. Aby nedošlo
ke zbytečným chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby osoby používající spotřebič byly
důkladně seznámeny s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tento návod uschovejte
a ujistěte se, že zůstane u spotřebiče i v případě jeho přestěhování nebo prodeje tak, aby
každý, kdo jej bude během jeho životnosti užívat, byl řádně informován o jeho používání
a bezpečnosti.

• Dodržujte bezpečnostní opatření tohoto návodu k použití z důvodu bezpečnosti a ochrany
majetku, protože výrobce neodpovídá za škody způsobené jejich nedodržováním.

Bezpečnost dětí a nemohoucích osob
• Spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými

nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, jen pokud jsou pod
dohledem nebo mají pokyny týkající se používání spotřebiče a chápou s tím spojená rizika.

• Děti ve věku od 3 do 8 let mohou vkládat a následně i vykládat potraviny z chladicích
spotřebičů.

• Je třeba dohlížet na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
• Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod

dohledem.
• Veškeré obaly ukládejte mimo dosah dětí, protože hrozí riziko udušení.
• Pokud spotřebič vyřazujete z provozu, vytáhněte jej za zásuvky, odstřihněte síťový kabel (co

nejblíže spotřebiče) a odstraňte dveře, aby hrající si děti neutrpěly úraz elektrickým proudem
nebo se do spotřebiče nezavřely.

• Pokud má tento spotřebič s magnetickým uzávěrem dveří nahradit starší spotřebič
s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku, ujistěte se před vyvezením starého
spotřebiče, že jste tuto pružinovou západku učinili nefunkční. Zabráníte tím, že se spotřebič
nestane smrtící pastí pro děti.

Všeobecná bezpečnost

UPOZORNĚNÍ! 
Dbejte, aby byly volné větrací otvory v okolí spotřebiče nebo tam, kde je spotřebič 

zabudován.

!

UPOZORNĚNÍ! 
Nepoužívejte k urychlení odmrazovacího procesu mechanická zařízení ani jiné prostředky, 

než ty, které doporučuje výrobce.

!

UPOZORNĚNÍ! 
Nepoškozujte chladící okruhy.

!
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UPOZORNĚNÍ! 
 Uvnitř chladících zařízení spotřebičů nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče (například 

zařízení na výrobu zmrzliny), pokud nejsou pro tento účel schváleny výrobcem.

 
 !

UPOZORNĚNÍ! 
 Nedotýkejte se žárovky, pokud byla delší dobu zapnuta, protože může být velmi horká.1)

 
 !

VAROVÁNÍ!
Při umístění spotřebiče zajistěte, aby napájecí kabel nebyl nikde přiskřípnut nebo poškozen.

 
 !

VAROVÁNÍ!
Za zadní stěnu přístroje neumísťujte vícenásobné zásuvky, ani přenosné napájecí zdroje

(prodlužky).

 
 !

• V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, například aerosoly s hořlavým stlačeným 
plynem.

• Při přepravě a instalaci spotřebiče se ujistěte, že nedošlo k poškození některé ze součástí 
chladícího okruhu. 
 - Nepoužívejte otevřený oheň a zápalné prostředky; 
 - Místnost, kde se spotřebič nachází, důkladně větrejte.

• Je nebezpečné měnit specifikace nebo jakýmkoliv způsobem tento výrobek upravovat. 
Poškození síťového kabelu může způsobit zkrat, požár a (nebo) úraz elektrickým proudem.

• Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a k podobnému použití, například: 
 - V zaměstnaneckých kuchyňkách, v obchodech, kancelářích a v jiném pracovním prostředí. 
 - Na farmách a klienty v hotelech, motelech a jiném prostředí rezidenčního typu. 
 - V zařízeních pro ubytování se snídaní. 
 - Ve stravovacích zařízeních a pro podobné použití mimo maloobchod.

UPOZORNĚNÍ! 
 Elektrické komponenty (zástrčka, síťový kabel, kompresor atd.) musí vyměňovat certifikovaný 

servisní zástupce nebo kvalifikovaný servisní technik.

 
 !

UPOZORNĚNÍ! 
 Žárovka dodávaná v tomto spotřebiči je „žárovkou pro speciální použití“, které je použitelná 

pouze s příslušným spotřebičem. Tuto „žárovku pro speciální použití“ nelze používat pro 
svícení v domácnosti.1)

 
 !

1) Pokud je v oddělení světlo.
2) Pokud má chladnička mrazící oddíl.
3) Pokud má chladnička oddíl pro čerstvé potraviny.
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• Síťový kabel se nesmí prodlužovat..
• Ujistěte se, že síťová zástrčka není stlačena ani poškozena zadní stranou spotřebiče.

Stlačená a poškozená elektrická zástrčka se může přehřát a způsobit požár.
• Ujistěte se, že se můžete dostat k síťové zástrčce spotřebiče.
• Nevytahujte zástrčku taháním za síťový kabel.
• Pokud je elektrická zásuvka uvolněná, nezapojujte do ní zástrčku z důvodu rizika úrazu

elektrickým proudem nebo požáru.
• Spotřebič se nesmí provozovat bez žárovky. 1)

• Spotřebič je těžký. Při jeho stěhování je třeba dbát opatrnosti.
• Nedotýkejte se předmětů vyjmutých z mrazáku, pokud máte vlhké nebo mokré ruce, protože

by mohlo dojít k odření pokožky nebo mrazovým popáleninám.
• Nevystavujte spotřebič delší dobu přímému slunci.

Každodenní používání
• Nepokládejte horké potraviny na plastové části spotřebiče.
• Neukládejte potraviny tak, že se dotýkají zadní stěny.
• Mražené potraviny se nesmí po rozmražení znovu zmrazovat.
• Balené mražené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce mražených potravin.2)

• Doporučení výrobce spotřebiče týkající se uskladňování potravin je třeba přesně dodržovat.
Viz příslušné pokyny.

• V mrazáku neskladujte sycené a perlivé nápoje, protože vytvářejí tlak na stěny nádoby, což
může způsobit jejich roztržení a následné poškození spotřebiče. 2)

• Nanuky mohou způsobit popálení mrazem, pokud je budete konzumovat ihned poté, co je
vyjmete z mrazáku. 2)

• Nikdy neukládejte do mrazničky potraviny bez obalu! 2)

Dodržujte prosím následující pokyny, abyste zabránili kontaminaci potravin:
• Dlouhodobé otevírání dveří může způsobit výrazné zvýšení teploty v přihrádkách spotřebiče.
• Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami, a dostupné

odvodňovací systémy.
• Vyčistěte nádrže na vodu, pokud nebyly použity 48 hodin, propláchněte vodovodní systém

napojený na přívod vody, pokud voda nebyla čerpána po dobu 5 dnů (pokud je spotřebič obsahuje).
• Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby se nedostaly do

styku s jinými potravinami.
• Dvouhvězdičkové prostory pro zmrazené potraviny (pokud je spotřebič obsahuje) jsou

vhodné pro skladování předmražených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu
ledových kostek.

• Jedno-, dvou- a tříhvězdičkové prostory (pokud je spotřebič obsahuje) nejsou vhodné pro
zmrazování čerstvých potravin.

• Pokud chladicí spotřebič zůstane po delší dobu prázdný, vypněte, odmrazte, vyčistěte,
osušte a nechte dvířka otevřená, aby se zabránilo tvorbě plísní uvnitř spotřebiče.

Péče a údržba
• Před prováděním údržby odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
• Nečistěte spotřebič kovovými předměty.
• Neodstraňujte námrazu ze spotřebiče pomocí ostrých předmětů. Použijte plastovou škrabku. 2)

• Pravidelně kontrolujte odvodňovací kanálek pro odmraženou vodu. Je-li to nutné, vyčistěte
jej. Je-li odvodňovací kanálek ucpaný, bude se v dolní části spotřebiče hromadit voda. 3)

1) Pokud je v oddělení světlo.
2) Pokud má chladnička mrazící oddíl.
3) Pokud má chladnička oddíl pro čerstvé potraviny.
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Instalace

DŮLEŽITÉ!
 V případě elektrického připojení přesně dodržujte pokyny uvedené v příslušných 

ustanoveních.

!

• Rozbalte spotřebič a zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud je spotřebič poškozen,
nezapojujte jej. Případné poškození ihned nahlaste v místě, kde jste spotřebič zakoupili.
V takovém případě uschovejte obal.

• Doporučuje se vyčkat nejméně čtyři hodiny, než spotřebič zapojíte, aby mohl olej natéci zpět
do kompresoru.

• Kolem spotřebiče by měla být umožněna dostatečná cirkulace vzduchu, jinak může dojít
k přehřívání. Chcete-li docílit dostatečného odvětrávání spotřebiče, řiďte se při instalaci
příslušnými pokyny.

• Všude tam, kde je to možné, je třeba používat mezi spotřebičem a stěnou rozpěry, aby
nedošlo k dotýkání nebo zachycení teplých součástí (kompresoru, kondenzátoru) a tím
možnému spálení.

• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů či sporáků.
• Ujistěte se, že po instalaci spotřebiče je síťová zástrčka dostupná.

Servis
• Veškeré elektrikářské práce nutné k provedení servisu spotřebiče musí provádět

kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.
• Servis tohoto výrobku musí provádět autorizované servisní středisko a musí se používat

pouze originální náhradní díly.

Úspora energie
• Nevkládejte do spotřebiče teplé potraviny.
• Neukládejte potraviny blízko sebe, protože byste tím bránili cirkulaci vzduchu.
• Ujistěte se, že se potraviny nedotýkají zadní stěny přihrádky (přihrádek);
• Pokud dojde k výpadku elektřiny, neotvírejte dveře.
• Neotvírejte dveře často.
• Neponechávejte dveře otevřené po příliš dlouhou dobu.
• Nenastavujte termostat na zbytečně nízkou teplotu.
• Některé příslušenství, např. zásuvky, lze vyjmout a získat tak větší ukládací prostor

a snížit spotřebu energie.

Ochrana životního prostředí
Tento spotřebič neobsahuje plyny, které by mohly poškodit ozónovou vrstvu, a to  
v chladících okruzích ani v izolačních materiálech. Spotřebič nesmí být likvidován společně 
s komunálním odpadem. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič je třeba likvidovat 
dle předpisů týkajících se tohoto spotřebiče, které jsou k dispozici u úředních orgánů  
v místě vašeho bydliště. Dbejte, aby nedošlo k poškození chladící jednotky, zejména 
tepelného výměníku. Materiály použité v tomto spotřebiči označené symbolem  jsou 
recyklovatelné.

1) Pokud je v oddělení světlo.
2) Pokud má chladnička mrazící oddíl.
3) Pokud má chladnička oddíl pro čerstvé potraviny.



CZ - 7

CZ

Tento symbol na produktu nebo balení znamená, že s produktem nelze zacházet jako 
s domovním odpadem, ale je třeba jej dopravit na příslušné sběrné místo odpadu pro 
recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tím, že tento produkt bude správným 
způsobem zlikvidován, přispějete k tomu, že nedojde k potenciálním negativním 
vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by došlo v důsledku špatného 

postupu likvidace odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci produktu se obraťte na místní 
úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Balící materiály
• Materiály se symbolem  jsou recyklovatelné. Obaly určené k recyklaci vhoďte do

příslušných sběrných nádob.

Likvidace spotřebiče
1) Odpojte síťový kabel ze síťové zásuvky.
2) Odstřihněte síťový kabel a zlikvidujte jej.

VAROVÁNÍ! Při používání, údržbě a likvidaci spotřebiče věnujte pozornost symbolu na 
levé straně, který je umístěn na zadní straně spotřebiče (zadní panel nebo kompresor) 
se žlutou nebo oranžovou barvou. Je to výstražný symbol „nebezpečí požáru“.  
V potrubí chladiva a kompresoru jsou hořlavé materiály. Během používání, servisu  
a likvidace se ujistěte, že se spotřebič nachází  dostatečně daleko od  zdroje ohně.
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II. VYOBRAZENÍ
1. Rukojeť

1

2

3

4
5

6

7

2. Kolečko
3. Koš
4. Kontrolky
5. Knoflík termostatu
6. Odvodňovací otvor
7. LED světlo

Poznámka: Obrázek výše je pouze orientační. Skutečný spotřebič se v detailech může lišit.

III. INSTALACE
Umístění
• Spotřebič je třeba instalovat v dostatečné vzdálenost od zdrojů tepla, jako jsou radiátory,

bojlery, přímé slunce atd. Kolem zadní strany a bočních stran mrazáku ponechejte prostor
asi 15 cm, aby byla možná řádná cirkulace vzduchu.

UPOZORNĚNÍ! 
 Je třeba zajistit, aby bylo možné odpojit spotřebič od elektrického napájení ze sítě, proto 

musí být po instalaci spotřebiče zástrčka snadno přístupná.

!

Elektrické zapojení
• Před zapojením do sítě se ujistěte, že napětí a spotřeba uvedené na typovém štítku

odpovídají elektrickému napájení u vás doma. Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka kabelu
elektrického napájení je pro tento účel opatřena příslušným kontaktem. Není-li zásuvka
elektrického napájení ve vaší domácnosti uzemněna, připojte spotřebič ke zvláštnímu
uzemnění v souladu s aktuálními předpisy po poradě s kvalifikovaným elektrikářem.

• Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost v případě, že výše uvedená bezpečnostní opatření
nebudou dodržena.

IV. KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ
První použití / vyčištění vnitřního prostoru
• Před prvním použitím spotřebiče omyjte vnitřní prostory a veškeré vnitřní příslušenství

vlažnou vodou s neutrálním mycím přípravkem, abyste odstranili typický pach zcela nového
výrobku. Poté spotřebič důkladně vysušte.
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UPOZORNĚNÍ! 
 Nepoužívejte čisticí prostředky ani brusné prášky, protože by mohlo dojít 

k poškození povrchové úpravy.

!

Nastavení teploty
• Pomocí knoflíku ovládání teploty nastavte teplotu.

Poloha OFF -  vypnuto (zastaví chladící cyklus)
Poloha 1 – Nízká intenzita chlazení
Poloha 4 – Střední intenzita chlazení – standardní nastavení při provozu
v pokojových podmínkách
Poloha 6 – Nevyšší intenzita chlazení

• Spotřebič nemusí fungovat na nastavenou teplotu v případě velmi teplého počasí nebo
pokud často otevíráte víko.

Kontrolní světla na ovládacím panelu:
Power (zelená) – spotřebič je připojen k el. síti
Run (červená) – probíhá chladící cyklus
Alarm (oranžová) – upozornění na příliš vysokou teplotu v mrazničce

Každodenní používání / zmrazování čerstvých potravin
• Mrazák je vhodný ke zmrazování čerstvých potravin a uchovávání mrazených a hluboce

zmrazených potravin po delší dobu.
• Čerstvé potraviny, které se mají zmrazit, uložte do spodního oddílu.

Ukládání mrazených potravin
• Při prvním spuštění nebo po delší době, kdy nebyl spotřebič v provozu, jej ponechejte běžet

nejméně 2 hodiny na vyšší nastavení, a až poté uložte potraviny do příslušného oddílu.

DŮLEŽITÉ!
 V případě nechtěného rozmrazení, například pokud došlo k výpadku proudu po delší dobu, 
než je uvedeno v tabulce technických charakteristik, je třeba rozmražené potraviny rychle 

zkonzumovat nebo ihned uvařit, a až poté znovu zmrazit (po uvaření).

!

Rozmrazování
• Hluboce zmrazené potraviny lze před použitím nechat rozmrazit v chladničce nebo při

pokojové teplotě, podle toho, kolik času máte k dispozici.
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• Malé kusy lze začít tepelně upravovat i zmrazené, ihned po vyjmutí z mrazáku. V takovém 
případě potrvá tepelná úprava déle.

Užitečné rady a tipy / tipy pro zmrazování
Abyste zmrazovací proces co nejlépe využili, uvádíme několik důležitých pokynů:
• Proces zmrazení trvá 24 hodin. Během této doby nepřidávejte do mrazáku ke zmražení další 

potraviny.
• Zmrazujte pouze kvalitní, čerstvé a důkladně očištěné potraviny.
• Potraviny připravujte pouze v malých porcích, aby bylo možné je rychle a kompletně zmrazit, 

a poté rozmrazit jen takové množství, které potřebujete.
• Potraviny zabalte do alobalu nebo igelitu a ujistěte se, že balení je vzduchotěsné.
• Zabraňte tomu, aby se čerstvé, dosud nezmrazené potraviny, dotýkaly již zmrazených 

potravin. Zabráníte tak zvýšení jejich teploty.
• Netučné potraviny lze uchovávat lépe a déle než tučné; sůl zkracuje trvanlivost potravin.
• Led konzumovaný ihned po vyjmutí z mrazáku může způsobit popálení pokožky mrazem.
• Doporučuje se označit každý jednotlivý zmrazený kus datem, abyste měli přehled o době  

uskladnění.

Pokyny pro skladování mražených potravin
Chcete-li mrazák maximálně využít, pak byste měli zajistit následující:
• Ujistit se, že kupované mražené potraviny byly prodejcem řádně skladovány.
• Ujistit se, že mražené potraviny budou dopraveny z prodejny do mrazáku v nejkratším 

možném čase.
• Neotvírat příliš často víko ani jej nenechávat otevřené déle, než je nezbytně nutné.
• Po rozmrazení podléhají potraviny rychlé zkáze a nelze je znovu zmrazovat.
• Nepřekračujte dobu uskladnění uvedenou výrobcem potravin.

Doporučené umístění jednotlivých typů potravin do různých oddělení/přihrádek 
mrazničky (pokud je součástí vašeho spotřebiče – a s přihlédnutím ke skutečnému počtu 
zásuvek/polic v mrazáku):
• Potraviny pro dlouhodobé skladování
• Spodní zásuvka / police na syrové maso, drůbež, ryby
• Střední zásuvka / police na mraženou zeleninu, hranolky
• Horní zásuvka / polička na zmrzlinu, mražené ovoce, zmrazené pečivo

Čištění
• Z hygienických důvodů je třeba vnitřní prostory mrazáku včetně vnitřního příslušenství 

pravidelně čistit.

UPOZORNĚNÍ! 
 Při čištění nesmí být spotřebič připojen k síti. Hrozí úraz elektrickým proudem! Před čištěním 

spotřebič vypněte a odpojte zástrčku ze sítě, anebo vypněte jistič nebo pojistky. Nikdy 
spotřebič nečistěte parním čističem. Na elektrických komponentech může kondenzovat 

vlhkost. Horké páry mohou způsobit poškození plastových částí. Před vrácením do servisu 
musí být spotřebič suchý.

 
 !

DŮLEŽITÉ!
 Éterické oleje a organická rozpouštědla mohou poškodit plastové části, např. citrónový džus 

nebo šťáva z pomerančových slupek, kyselina máselná nebo čistidla obsahující kyselinu 
octovou.

 
 !
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• Zabraňte tomu, aby se tyto látky dostaly do kontaktu se součástmi spotřebiče.
• Nepoužívejte brusná čistidla.
• Pokud mrazené potraviny vyjmete z mrazáku, skladujte je na studeném místě, dobře 

přikryté.
• Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze sítě nebo vypněte jistič nebo pojistky.
• Spotřebič a vnitřní příslušenství čistěte tkaninou a vlažnou vodou. Po čištění vodu otřete  

a vše vytřete do sucha.
• Po úplném vysušení uveďte spotřebič znovu do provozu.

Odmrazování mrazáku
• Mrazák se postupem časy pokryje námrazou. Námrazu je třeba odstraňovat.
• K odstranění námrazy z výparníku nikdy nepoužívejte ostré kovové předměty, protože byste 

jej mohli poškodit.
• Pokud je však led na vnitřní izolaci příliš tlustý, proveďte kompletní odmrazení, a to 

následovně: 
 - Vyjměte zmrazené potraviny z mrazáku a dejte je do chladničky, aby se nezkazily. 
 - Nastavte knoflík termostatu do polohy „OFF“ (Vypnuto). 
 - Vytáhněte mrazák ze zásuvky. Kontrolka napájení by měla zhasnout (vypne se zelené  
   světlo). 
 - Při odmrazování zůstává voda z rozpuštěného ledu v mrazáku. 
 - Vyjměte odmrazovací zátku ve vnitřním dnu mrazáku jejím vytažením směrem nahoru. 
 - Odvodňovací zátku na vnější straně odšroubujte a nahraďte ji vypouštěcí hadicí (je  
   součástí příslušenství) 
 - Pod vypouštěcí hadici postavte mělkou mísu. Odmražená voda do ní bude odtékat. 
 - Mísu pravidelně kontrolujte, aby nepřetekla. 
 - Vyčistěte vnitřek mrazáku. 
 - Obě zátky (vnitřní i venkovní) vraťte na své místo. 
 - Nastavte znovu termostat na požadovanou hodnotu. 
 - Nechte skříň mrazáku asi jednu hodinu vychladit. 
 - Vraťte potraviny do mrazáku.

Výměna svítidla
Vnitřní osvětlení je typu LED. Chcete-li jej vyměnit, kontaktujte prosím kvalifikovaného technika.

V. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

UPOZORNĚNÍ! 
Než začnete řešit jakýkoliv problém se spotřebičem, odpojte jej z elektrické sítě. Problémy, 

které nejsou uvedeny v tomto návodu, může řešit pouze kvalifikovaný elektrikář nebo 
povolaná osoba.

 
 !

DŮLEŽITÉ! 
Během běžného provozu jsou slyšet různé zvuky (z kompresoru, z cirkulace chladiva) – 

tyto zvuky nejsou důvodem k reklamaci!

 
 !
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Problém Možná příčina Řešení

Spotřebič nefunguje

Síťová zástrčka není zapojena 
nebo je uvolněná. Zapojte síťovou zástrčku.

Termostat je nastaven na 
„OFF“.

Přepněte termostat do 
pracovní polohy (pozice 4) 

Zásuvka je vadná. Vady elektrické sítě musí 
opravit elektrikář.

Spotřebič mrazí příliš silně.

Teplota je nastavena na 
příliš nízkou hodnotu 
nebo spotřebič pracuje na 
maximální nastavení.

Nastavte regulátor teploty 
dočasně na vyšší hodnotu.

Potraviny nejsou dostatečně 
zmražené.

Teplota není správně 
nastavená.

Podívejte se do části 
zabývající se počátečním 
nastavením teploty.

Víko bylo delší dobu otevřené. Víko otevírejte pouze po 
nezbytně nutnou dobu.

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

Nastavte regulátor teploty 
dočasně na nižší hodnotu.

Spotřebič je blízko zdroje 
tepla.

Viz část zabývající se místem 
instalace.

Na těsnění víka je silná 
námraza. Víko není vzduchotěsné.

Opatrně vysušte netěsnící 
části víka fénem (nastaveným 
na studený vzduch). Zároveň 
rukou vytvarujte těsnění dveří 
tak, aby dobře doléhalo.

Nezvyklé zvuky.

Spotřebič nestojí rovně. Upravte nastavení nožek.
Spotřebič se dotýká stěny 
nebo jiných předmětů. Mírně spotřebič posuňte.

Některá část zadní strany 
spotřebiče, například potrubí, 
se dotýká jiné části nebo 
stěny.

Je-li to nutné, opatrně 
příslušnou část odkloňte tak, 
aby se ničeho nedotýkala.

• Pokud se porucha objeví znovu, kontaktujte servisní středisko.



Príručka  
používateľa 

Mraznička 

CMI 200W

SK

 

 

Pred použi m si pozorne prečítajte príručku 
obsluhy. Príručku treba uchovávať na bezpečnom 
mieste, aby ste si ju mohli opäť prečítať. 
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VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, 
 
ďakujeme vám, že ste si kúpili túto mrazničku. Aby vám vaša nová mraznička slúžila čo najlepšie, vyhraďte si čas a prečítajte 
si jednoduché pokyny v tejto príručke. Uistite sa, že obalový materiál bude zlikvidovaný v súlade s platnými predpismi na 
ochranu životného prostredia. 
Pri likvidácii akéhokoľvek príslušenstva mrazničky kontaktujte svoje miestne služby na zber odpadu a požiadajte ich o 
radu, ako bezpečne zlikvidovať odpad. Tento spotrebič sa smie používať iba na určený účel 
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1 Bezpečnostné upozornenia 

1.1 Varovanie 

 

Varovanie! riziko požiaru/horľavé materiály 
 

TENTO spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na 
podobné použitia, napríklad v kuchynkách pre personál v 
obchodoch, v kanceláriách a v inom pracovnom prostredí, v 
obytných budovách na farme, pre hostí v hoteloch, moteloch a 
iných ubytovacích zariadeniach, v ubytovniach zaisťujúcich 
ubytovanie a raňajky, pre podniky poskytujúce kateringové a 
podobné služby. 

TENTO spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) s 
obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými 
schopnosťami, ani osoby s nedostatkom znalostí a skúseností 
s používaním spotrebiča, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo 
neboli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča osobou 
zodpovednou za ich bezpečnosť.) Deti by mali byť pod 
dozorom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so zariadením. 

AK došlo k poškodeniu napájacieho kábla, aby sa predišlo 
nebezpečenstvu, musí ho vymeniť výrobca, ním poverený 
servisný technik alebo kvalifikovaná osoba. 

NESKLADUJTE v spotrebiči výbušné látky, ako sú spreje s 
horľavým hnacím plynom. 

SPOTREBIČ treba po odpojiť od elektrického napájania po jeho 
použití a pred vykonávaním údržby na ňom. 
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VAROVANIE: Vetracie otvory na kryte spotrebiča alebo na 
štruktúre zabudovania udržiavajte bez prekážok. 

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

VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh. 

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

VAROVANIE: Chladničku zlikvidujte podľa miestnych predpisov 
platných pre spotrebiče obsahujúce horľavé plyny a chladivá. 

VAROVANIE: Pri umiestňovaní spotrebiča sa uistite, že sa 
napájací kábel nezachytí alebo nepoškodí. 

VAROVANIE: Za spotrebič neumiestňujte viaceré prenosné 
predlžovačky ani prenosné zdroje napätia. 

NEPOUŽÍVAJTE predlžovacie káble ani adaptéry (rozdvojky). 

NEBEZPEČENSTVO: Riziko uzavretia detí vnútri. Pred likvidáciou 
chladničky alebo mrazničky: 
— odmontujte dvere. 
— Nechajte police na mieste, aby deti nemohli vliezť do vnútra 

spotrebiča. 

CHLADNIČKU treba pred inštaláciou príslušenstva odpojiť od 
elektrického napájania. 

CHLADIVO a penový cyklopentánový materiál použitý 
v spotrebiči sú horľavé. Preto pri likvidácii spotrebiča ho treba 
udržiavať mimo dosahu akéhokoľvek zdroja plameňa a musí sa 
odovzdať v špeciálnom zbernom stredisku autorizovanom na 
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zber triedeného odpadu, nie v spaľovni, aby sa zabránilo 
poškodeniu životného prostredia alebo iným škodám. 

NA DETI treba dohliadať, aby sa so spotrebičom nehrali. 

PODĽA normy EN: 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 
spotrebiča bezpečným spôsobom a ak chápu nebezpečenstvá s 
ním súvisiace. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Čistenie a bežnú 
údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti vo veku od 3 do 8 
rokov môžu vkladať a vykladať predmety z chladničky. 

ABY ste predišli kontaminácii potravín, dodržiavajte nasledujúce 
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. 
— Zásobníky na vodu čistite, ak sa nepoužívali 48 hod., 

prepláchnite prívodový systém zapojený k zásobovaniu vodou, 
ak voda nebola odčerpaná 5 dní. (poznámka 1) 

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

— Dvojhviezdičkové  priehradky na mrazené potraviny sú 
vhodné na uchovávanie predmrazených potravín, uchovávanie 
alebo tvorbu zmrzliny a tvorbu ľadových kociek. (poznámka 2) 

— Jedno-,  dvoj-  a trojhviezdičkové  priehradky nie sú 
vhodné na mrazenie čerstvých potravín. (poznámka 3) 
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— Ak sa chladiaci spotrebič ponechá dlhšie obdobie prázdny, 
vypnite, rozmrazte, vyčistite, osušte ho a nechajte otvorené 
dvierka, aby sa predišlo tvorbe plesne v spotrebiči. 

Poznámka 1, 2, 3: Potvrďte, ak sa to dá aplikovať podľa typu 
oddelenia vo vašom spotrebiči 

VAROVANIE: Aby sa predišlo nebezpečenstvu v dôsledku 
nestability spotrebiča, musíte ho upevniť podľa pokynov. 

VAROVANIE: Pripojte výhradne k zdroju pitnej vody. (Platí pre 
spotrebiče na výrobu ľadu) 

ABY ste predišli uzamknutiu detí vnútri spotrebiča, nedovoľte, 
aby deti neostávali v blízkosti mrazničky (alebo chladničky)." 
(Platí pre výrobky so zámkami) 

1.2 Význam symbolov bezpečnostných upozornení 

 
Symboly zákazu 

Symboly označujú zákazy a preto je uvedené správanie zakázané. Nedodržanie týchto 
pokynov môže spôsobiť poškodenie výrobku alebo ohrozenie používateľov. 

 
Varovné symboly 

Symboly označujú predpísané úkony, preto sa musia vykonávať, aby boli splnené požiadavky 
na prevádzku. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť poškodenie výrobku alebo 
ohrozenie používateľov. 

 
Informačné symboly 

Symboly označujú položky, ktorým treba venovať pozornosť, preto si ich treba zapamätať a 
dodržiavať. Treba urobiť potrebné opatrenia, aby nedošlo k ľahkým alebo stredne ťažkým 
zraneniam alebo poškodeniu výrobku 

Táto príručka obsahuje mnoho dôležitých bezpečnostných informácií, ktoré by mali používatelia dodržiavať. 

1.3 Varovania súvisiace s elektrickým napájaním 

 

• Pri vyťahovaní elektrického napájacieho kábla neťahajte za kábel. 
Pevne uchopte zástrčku a priamo ju vytiahnite zo zásuvky elektrickej 
siete. 

• Za žiadnych okolností nepoškoďte napájací kábel, aby bola 
zabezpečená bezpečnosť používania, nepoužívajte napájací kábel, 
ktorý je poškodený, alebo ak je zástrčka opotrebovaná. 

• Opotrebovaný alebo poškodený elektrický napájací kábel smie vymeniť 
výrobcom poverený servis. 
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• Elektrická zástrčka musí byť pevne v kontakte so zásuvkou elektrickej siete, 
inak by mohlo dôjsť k požiaru. Uistite sa, že uzemňovacia elektróda zásuvky 
je vybavená spoľahlivým uzemňovacím vodičom. 

 

• V prípade úniku plynu a iných horľavých plynov vypnite ventil unikajúceho 
plynu a potom otvorte dvere a okná. Neodpájajte mrazničku a iné elektrické 
zariadenia, pretože iskra môže spôsobiť požiar. 

 

• Na zaistenie bezpečnosti sa neodporúča umiestňovať na vrch mrazničky 
regulátory, hrnce na varenie ryže, mikrovlnné rúry ani iné zariadenia, ktoré 
nie sú súčasťou balenia od výrobcu. V priestoroch na potraviny nepoužívajte 
žiadne elektrické spotrebiče. 

1.4 Príslušné varovania pri prevádzke 

 

• Mrazničku svojvoľne nerozoberajte ani nekonštruujte, nepoškodzujte 
chladiaci okruh. Údržbu spotrebiča musí vykonávať vyškolený technik. 

• Poškodený elektrický napájací kábel musí vymeniť výrobca, jeho 
oddelenie údržby alebo odborník, aby sa predišlo nebezpečenstvu. 

 

• Medzery medzi dverami mrazničky a telom mrazničky sú malé, dávajte 
pozor, aby ste do nich nevsunuli ruku a nepomliaždili si prst. Pri otváraní 
dverí mrazničky dávajte pozor, aby sa zabránilo pádu balíčkov potravín. 

• Potraviny ani nádoby nevyberajte z mraziaceho oddelenia v prevádzke 
mokrými rukami, najmä kovové nádoby, aby ste zabránili vzniku omrzlín. 

 

• Nedovoľte deťom, aby vchádzali do mrazničku alebo vychádzali na ňu, 
aby ste zabránili tomu, že deti ostanú uzavreté v mrazničke alebo aby 
sa zranili padajúcou mrazničkou. 

• Na mrazničku nestriekajte vodu, ani ju neumývajte, mrazničku 
neumiestňujte na vlhké miesta, kde by na ňu mohla špliechať voda 
a kde by sa ovplyvnili jej elektroizolačné vlastnosti. 

 

• Na vrch mrazničky neklaďte ťažké predmety, pretože pri otvorení dvierok 
môžu predmety spadnúť a spôsobiť zranenie. 

• Pri prerušení poruche elektrického napájania alebo čistenia vytiahnite 
zástrčku zo zásuvky. Nepripájajte mrazničku k elektrickému napájaniu do 
piatich minút, aby ste predišli poškodeniu kompresora v dôsledku jeho 
opakovaného štartovania. 
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1.5 Varovania súvisiace s vkladaním položiek 

 

• Do mrazničky nevkladajte horľavé, výbušné, prchavé ani veľmi korozívne 
látky, aby sa predišlo poškodeniu výrobku alebo požiaru. 

• Do blízkosti mrazničky neumiestňujte horľavé predmety, aby sa predišlo 
požiaru. 

 

• Tento výrobok je domáca mraznička, vhodná len na uskladnenie potravín. 
Podľa vnútroštátnych noriem sa domáce mrazničky nesmú používať na 
iné účely, ako napríklad na uchovávanie krvi, drog ani biologických 
výrobkov. 

 

• Do mrazničky nevkladajte predmety, ako sú fľaškované alebo uzavreté 
nádoby s kvapalinou, napríklad pivo a nápoje, aby sa predišlo roztrhnutiu a 
iným škodám. 

1.6 Varovania súvisiace s energiou 
1) Mraznička nemusí fungovať správne, keď sa dlhodobo nachádza pri teplotách nižších ako je rozsah teplôt, pre ktoré 

je chladnička navrhnutá. 
2) Platí, že šumivé nápoje sa nesmú skladovať v mrazničke, v mraziacich oddeleniach ani v priestoroch s veľmi nízkou 

teplotou chladničky a že výrobky ako zmrzlina s vysokým obsahom vody sa nesmú konzumovať príliš studené; 
3)  Neprekračujte čas uchovávania odporúčaný výrobcami potravín pre všetky druhy potravín, predovšetkým pre 

komerčne rýchlozmrazené potraviny v priehradkách alebo oddeleniach na uchovávanie potravín; 
4) Pri odmrazovaní spotrebiča urobte potrebné opatrenia, aby sa zabránilo neprimeranému zvýšeniu teploty 

mrazených potravín, napr. zabaľte ich do niekoľkých vrstiev novinového papiera.  
5) Platí, že teplota mrazených potravín počas manuálneho odmrazovania, vykonávania údržby alebo čistenia sa 

zvyšuje, následkom čoho môže byť skrátenie doby skladovania. 
6) Pokiaľ sú dvere alebo veká spotrebiča vybavené zámkami a kľúčmi, kľúče treba uchovávať mimo dosahu detí a nie 

v blízkosti mrazničky, aby sa zabránilo tomu, že by sa deti zamkli vnútri spotrebiča. 

1.7 Varovania súvisiace s likvidáciou odpadu 

 

Chladiace médium mrazničky a cyklopentánový penový materiál sú horľavé materiály, preto sa mrazničky 
určené na likvidáciu nesmú dostať do blízkosti zápalných zdrojov a nesmú sa spaľovať. Mrazničku 
odovzdajte v zbernom stredisku spoločnosti špecializovanej na likvidáciu odpadu, aby ste predišli 
poškodeniu životného prostredia alebo iným nebezpečenstvám. 

 
Odmontujte dvere mrazničky, ale nechajte na mieste police, aby ste zabránili tomu, že deti vojdu do 
vnútra spotrebiča alebo že sa s ním budú hrať a ostanú zamknuté vnútri. 

 

Správna likvidácia výrobku: 
Toto označenie indikuje, že výrobok sa nesmie zlikvidovať s bežným komunálnym odpadom. 
Aby ste zabránili poškodeniu životného prostredia alebo verejného zdravia v dôsledku 
nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné 
opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť svoj použitý spotrebič, použite 
systémy na vrátenie a zber alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili. 
Predajca by mal spotrebič prevziať a zaistiť jeho recykláciu bezpečnú pre životné prostredie. 
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2 Správne použitie mrazničky 

2.1 Názvy komponentov 

 
(Uvedený obrázok slúži len na ukážku. Skutočná konfigurácia závisí od reálneho výrobku alebo vyhlásenia distribútora.) 

• Nízka teplota mrazničky môže uchovávať potraviny čerstvé počas dlhého obdobia a používa sa hlavne na 
uskladnenie mrazených potravín a tvorbu ľadu. 

• Mraznička je vhodná na uchovávanie mäsa, rýb, kreviet, dezertov a iných potravín, ktoré sa nebudú 
konzumovať v krátkom čase. 

• Nezabudnite, že potraviny treba spotrebovať do dátumu ich trvanlivosti. 
• Rýchlosť zmrazovania závisí od množstva uložených potravín a od teploty prostredia. Ak do spotrebiča vložíte veľa 

potravín pri normálnej teplote, treba 24 hodín vopred nastaviť termostat na maximálny stupeň alebo pripraviť ľad 
na predbežné uskladnenie, veľké kusy jedla rozdeľte na malé kúsky a vkladajte ich do mrazničky postupne, inak 
nebude možné zmraziť veľké množstvo potravín alebo naraz veľký kus a jedlo by sa mohlo pokaziť. 

2.2 Ovládanie teploty 

 

• Pripojte mrazničku do elektrickej siete, rozsvieti sa 
kontrolka „napájania“. Kontrolka „Chod“ sa rozsvieti po 
naštartovaní kompresora. Kontrolka „ALARM“ sa 
rozsvieti po nadmernom zvýšení vnútornej teploty. 

• Teplotu mrazničky môžete upraviť otočením regulátora 
termostatu. Číslice „1, 2, 3, 4, 5, 6“ neznamenajú 
konkrétne teploty. Nižšia číslica znamená, že vnútri 
spotrebiča bude vyššia teplota, a teda bude fungovať 
s nižším výkonom, a naopak. Používateľ môže zvoliť 
správnu teplotu podľa vlastných potrieb. 

• „OFF“ znamená zastavenie prevádzky. 

(Uvedený obrázok slúži len na ukážku. Skutočná konfigurácia závisí od reálneho výrobku alebo vyhlásenia distribútora.) 
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Rukoväť dverí  
(doplnkové príslušenstvo) 

Osvetlenie (doplnkové 
príslušenstvo) 

Skrinka 

Otvor na 
vypúšťanie vody 

Kôš na potraviny 

Elektrický napájací kábel 

Predný rám 
Ovládací panel 
teploty 
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2.3 Umiestnenie 

 

• Pred použitím 
mrazničky odstráňte 
všetky obalové 
materiály, vrátane 
spodných penových 
podložiek a výplní, ako 
aj pások vnútri 
mrazničky. Strhnite 
ochrannú fóliu z dverí 
a tela mrazničky. 

 

• Mrazničku treba umiestniť 
na dobre vetranom mieste, 
podlaha musí byť rovná 
a pevná. 

 

• Uchovávajte pred 
teplom a vyvarujte sa 
priamemu slnečnému 
žiareniu. Mrazničku 
neumiestňujte na 
vlhké alebo mokré 
miesta, aby sa predišlo 
hrdzaveniu alebo 
obmedzeniu 
izolačného efektu. 

 

• Priestor nad mrazničkou 
musí byť väčší ako 70 cm, 
priestor po bokoch 
mrazničky a za ňou musí 
byť väčší než 20 cm, aby sa 
zabezpečilo odvádzanie 
tepla. 

2.4 Uvedenie do prevádzky 

 

• Pri prvom uvedení do prevádzky nechajte mrazničku pred zapnutím stáť pol hodiny. 
• Pred vložením čerstvých alebo zmrazených potravín nechajte mrazničku zapnutú 

2 až 3 hodiny. V lete ju nechajte zapnutú dlhšie než 4 hodiny, pretože teplota 
prostredia je vyššie. 

2.5 Rady na úsporu energie 
• Spotrebič by mal byť umiestnený na najchladnejšom mieste miestnosti mimo spotrebičov vyžarujúcich teplo alebo 

vedenia tepla a mimo priameho slnečného žiarenia. 
• Horúce potraviny nechajte pred umiestnením do spotrebiča vychladnúť na izbovú teplotu. Preplnenie spotrebiča núti 

kompresor pracovať dlhšie. Potraviny, ktoré sa zmrazujú pomaly, môžu stratiť kvalitu alebo sa pokaziť. 
• Pred vložením do chladničky zabezpečte náležité zabalenie potravín a osušenie nádob. Tým sa zníži tvorba námrazy 

vo vnútri spotrebiča. 
• Zásobník spotrebiča by nemal byť obložený hliníkovou fóliou, voskovým papierom ani papierovými utierkami. Výplň 

bráni cirkulácii studeného vzduchu a znižuje účinnosť spotrebiča. 
• Jedlo usporiadajte a označte, aby sa skrátilo otváranie dverí a jeho zdĺhavé hľadanie. Vyberte naraz toľko kusov, 

koľko potrebujete, a čo najskôr zatvorte dvere. 
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3 Údržba mrazničky 

3.1 Čistenie 
• Prach za mrazničkou a pod ňou treba pravidelne čistiť, aby sa zlepšil účinok chladenia 

a úspora energie. 
• Tesnenie dverí kontrolujte pravidelne, aby ste sa uistite, že nie je špinavé. Tesnenie dverí 

čistite jemnou handričkou navlhčenou vo vode so saponátom alebo v zriedenom 
čistiacom prostriedku. 

• Vnútro mrazničky by sa malo pravidelne čistiť, aby sa predišlo zápachu. 
• Pred čistením vnútra odpojte napájanie, vyberte všetky potraviny, koše, zásobníky a pod. 
• Na čistenie vnútra mrazničky použite jemnú handričku alebo špongiu s dvomi lyžicami sódy 

a litrom teplej vody. Potom opláchnite vodou a utrite do čista. Po vyčistení otvorte dvere a 
nechajte prirodzene vyschnúť pred zapojením napájania. 

• Pri ťažko dosiahnuteľných priestoroch mrazničky (napríklad škáry alebo rohy) sa odporúča 
utierať ich pravidelne jemnou handričkou, jemnou kefkou atď. a v prípade potreby v kombinácii s určitými pomocnými 
nástrojmi (napríklad tenké paličky), aby sa zaistilo, že sa v týchto priestoroch nehromadia žiadne znečisťujúce látky ani 
baktérie. 

• Nepoužívajte saponát, čistiaci prostriedok, čistiaci prášok, rozprašovací čistiaci prostriedok atď., pretože tieto 
môžu vytvárať zápachy vnútri mrazničky alebo kontaminovať potraviny. 

• Koše čistite jemnou handričkou navlhčenou vo vode so saponátom alebo v zriedenom čistiacom 
prostriedku. Osušte jemnou handričkou alebo nechajte vyschnúť prirodzene. 

• Utrite vonkajší povrch mrazničky jemnou handričkou navlhčenou v mydlovej vode, čistiacom 
prostriedku a pod., potom utrite dosucha. 

• Nepoužívajte tvrdé kefky, drôtenky, drôtené kefy, abrazíva (napríklad zubné pasty), organické rozpúšťadlá 
(napríklad alkohol, acetón, banánový olej atď.), vriacu vodu, kyslé ani zásadité prostriedky, ktoré môžu poškodiť 
povrch a vnútro mrazničky. Vriaca voda a organické rozpúšťadlá, napríklad benzén, môžu deformovať alebo 
poškodiť plastové časti. 

• Pri čistení neoplachujte priamo vodou alebo inými kvapalinami, aby sa predišlo skratu 
alebo ovplyvneniu elektrickej izolácie po ponorení. 

 Pred rozmrazovaním a čistením mrazničku odpojte od elektrického napájania. 

3.2 Rozmrazovanie 
• Mrazničku treba rozmrazovať manuálne. Pred odmrazením mrazničku odpojte od elektrického napájania 

a otvorte jej dvere, vyberte potraviny a policové koše; 
Otvorte odtokový a drenážny otvor (a pod odtokový otvor položte nádobu na rozmrazenú vodu); námraza sa 
rozmrazí, poutierajte rozmrazenú vodu a osušte ju mäkkou handrou. Keď námraza zmäkne, môžete na urýchlenie 
odmrazovania použiť škrabku na ľad. 

• Pri odmrazovaní pred vybratím príslušenstva vyberte potraviny a uložte ich na chladné miesto. 

 Na urýchlenie odmrazovania sa nesmú používať iné mechanické pomôcky ani iné prostriedky, ak ich 
neodporúča výrobca. Nepoškodzujte chladiaci okruh. 

3.3 Ukončenie prevádzky 
• Prerušenie elektrického napájania: V prípade prerušenia elektrického napájania sa potraviny môžu uchovať 

v spotrebiči niekoľko hodín aj v lete. Odporúča sa znížiť frekvenciu otvárania dverí a nevkladať do mrazničky 
čerstvé potraviny. 

• Dlhodobé odstavenie z prevádzky: Ak mrazničku nebudete dlhšie používať, odpojte ju od elektrického napájania 
a vyčistite ju. 

• Dvere nechajte otvorené, aby sa predišlo nepríjemnému zápachu. 
• Premiestňovanie: Mrazničku neotáčajte hore dnom ani ňou netraste, uhol pri prenášaní nesmie byť väčší ako 

45°. Pri premiestňovaní spotrebiča ho nedržte za dvere ani za závesy. 

 Po uvedení mrazničky do prevádzky sa odporúča nevypínať ju. Za bežných okolností mrazničku nevypínajte, 
pretože to môže ovplyvniť jej prevádzkovú životnosť. 
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4 Riešenie problémov 

Tieto jednoduché problémy môže zvládnuť aj používateľ. Ak sa problémy nevyriešia, obráťte sa na servisné oddelenie. 

Spotrebič nefunguje 

Skontrolujte, či je mraznička zapojená do elektrickej siete a zapnutá; 
Nízke napätie; 
Skontrolujte, či je regulátor teploty v pracovnej polohe;  
Prerušenie napájania alebo prerušenie obvodu. 

Zápach 
Aromatické potraviny treba dôkladne zabaliť; 
Pokiaľ sú potraviny pokazené; 
Skontrolujte, či je vnútro čisté. 

Neustála prevádzka 
kompresora 

V lete, keď je teplota okolia vyššia, je normálne, že chladnička ostane zapnutá dlhšie; 
Nevkladajte do mrazničky príliš veľa potravín naraz; 
Nevkladajte potraviny, kým nevychladli; 
Časté otváranie dverí mrazničky. 
Hrubá vrstva námrazy (spotrebič treba odmraziť) 

Nesvieti svetlo Skontrolujte, či je mraznička zapojená do elektrickej siete a či nie je poškodená žiarovka. 

Dvere mrazničky sa 
nedajú dobre zatvoriť 

Zatvoreniu dverí mrazničky bránia balenia potravín; 
Priveľa potravín; 
Mraznička nie je vyvážená. 

Hlučnosť Skontrolujte, či je podlaha rovná a či je mraznička vo vodorovnej a stabilnej polohe; 
Skontrolujte, či je príslušenstvo mrazničky správne namontované. 

Krátkodobý problém 
s otváraním dverí 

Po zmrazení sa medzi vnútorným a vonkajším prostredím mrazničky vytvorí tlakový 
rozdiel, čo môže viesť ku krátkodobým ťažkostiam s otváraním dverí. Je to bežný 
fyzikálny jav. 

Zahrievanie plášťa 
mrazničky 

Kondenzácia 

Plášť mrazničky môže počas prevádzky, najmä v lete vydávať teplo, je to spôsobené 
sálaním kondenzátora a ide o bežný jav. 
Kondenzácia: kondenzáciu zaznamenáte na vonkajšom povrchu a tesnení dverí skriňovej 
mrazničky, ak je vlhkosť prostredia vysoká. Ide o bežný jav a kondenzát môžete utrieť 
suchou handričkou. 

Zvuk prúdenia 
vzduchu 
Bzučanie 
Klepanie 

Obeh chladiva v chladiacom potrubí vytvára náhle zvuky a vrčanie, ktoré sú bežné, nemá 
to vplyv na účinok chladenia. 
Bzučanie sa vytvára prevádzkou kompresora predovšetkým pri spúšťaní alebo pri 
vypínaní. 
Solenoidový ventil alebo elektrický spínač klepocú, čo je bežný jav a nemá to vplyv na 
prevádzku. 
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