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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.

Bezpečnostné inforMácie

tento návod obsahuje množstvo 
dôležitých bezpečnostných informácií. 
odporúčame vám uchovať tieto pokyny 
na bezpečnom mieste, aby boli ľahko 
dostupné a používanie spotrebiča bolo 
bezproblémové.
spotrebič obsahuje plynné chladivo 
(r600a: izobután) a izolačný plyn 
(cyklopentán). tieto plyny sú šetrné k 
životnému prostrediu, ale sú horľavé.

upozornenie: nebezpečenstvo 
požiaru
pokiaľ dôjde k poškodeniu okruhu chladiva:
• Nepribližujte sa k spotrebiču s 

otvoreným ohňom a zdrojmi horenia.

dôkladne vetrajte miestnosť, v ktorej je 
spotrebič umiestnený.

VaroVanie!

• 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.

• pokiaľ 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.

• pokiaľ 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.

• pokiaľ 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).
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• v spotrebiči 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.

• pri dodaní skontrolujte, či spotrebič 
nie je poškodený a či všetky súčasti a 
príslušenstvo sú v dokonalom stave.

• pokiaľ 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 spotrebiča 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.
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• 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.

• okolie kompresora nikdy neumývajte 
vodou. po vyčistení, aby ste zabránili 
korózii, dôkladne ho utrite suchou 
handričkou.

• 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!

• pokiaľ 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.
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Špecifikácie chladničky Bez Mrazničky

opis spotreBiča

oVládač 
terMostatu

Šuplíky na 
zMrazené 
potraViny

Vetracia 
Mriežka

nastaViteľné 
nožičky

poznáMka:
obrázok je iba informatívny a môže sa odlišovať od vášho spotrebiča.

dôležité: Je neVyhnutné nepreťažoVať žiadnu s políc 
uMiestnených na dVierkach, pretože týM By sa Výrazne 
skrátila ich žiVotnosť.

použíVanie chladničky Bez Mrazničky

pred zapnutím

o uistite sa, že bola nainštalovaná osobou s náležitou kvalifikáciou podľa 
informácií uvedených v pokynoch pre inštaláciu spotrebiča.

o po dodaní počkajte osem hodín, kým pripojíte spotrebič k sieťovému 
napájaniu. vďaka tomu sa bude môcť usadiť všetko plynné chladivo, ktoré sa 
mohlo rozptýliť počas prepravy.

o vonkajší povrch spotrebiča a odnímateľné príslušenstvo vo vnútri spotrebiča 
je potrebné vyčistiť roztokom tekutého čistiaceho prostriedku a vody.

o vnútorná časť spotrebiča by ste mali vyčistiť roztokom jedlej sódy rozpustenej 
vo vlažnej vode. po vyčistení by ste mali vnútornú časť vrátane príslušenstva 
dôkladne vysušiť.

o pri prvom zapnutí spotrebiča sa môže objaviť zápach. keď sa spotrebič začne 
ochladzovať, zápach zmizne.

počas prvého použitia

o počas 24 hodín od prvého zapnutia spotrebiča by ste mali nastaviť ovládač 
termostatu na maximálnu hodnotu.

o keď prvýkrát zapnete spotrebič, kompresor je zapnutý nepretržite asi 24 
hodín alebo do okamihu, keď chladnička dosiahne dostatočne nízku teplotu.

o počas tejto doby by ste sa nemali pokúšať často otvárať dvierka ani vkladať 
do spotrebiča veľké množstvo potravín.

o potom by ste mali otočiť ovládač termostatu na nižšiu hodnotu pre bežnú 
prevádzku.

o pokiaľ sa spotrebič vypne alebo odpojí od napájania, musíte počkať aspoň 
5 minút, kým ho opäť zapnete termostatom alebo pripojíte k sieťovému 
napájaniu.

zapnutie spotrebiča a nastavenie termostatu

spotrebič zapnete tak, že ho pripojíte k sieťovému napájaniu a nastavíte 
termostat. ovládač termostatu sa nachádza na hornej strane spotrebiča.

o termostat automaticky reguluje teplotu vo vnútri chladničky podľa toho, na 
aké číslo otočíte ovládač termostatu:

o poloha <0> znamená, že spotrebič nebude chladiť. stále však bude 
fungovať osvetlenie.

o poloha <1> vám poskytne vyššiu tepotu vo vnútri mrazničky.

o poloha <5> vám poskytne nižšiu tepotu vo vnútri mrazničky.

o v ideálnom prípade by mal byť termostat nastavený na polohu medzi <3> a 
<4>.

o Mraznička sa môže ochladzovať na teplotu -18 stupňov Celzia a nižšie teploty.

dôležité: teplota udržiavaná spotrebičom bude ovplyvňovaná okolitou 
izbovou teplotou, teplotou potravín, množstvom potravín uložených vo vnútri 
a početnosťou otvárania dvierok.

o pri maximálnom nastavení (poloha <5>) bude mraznička pracovať na vyššom 
výkone, aby udržala nižšiu teplotu, čím sa zvýši spotreba energie. Nie je 
potrebné nechávať zapnutý spotrebič dlhodobo s týmto nastavením.

ovládací panel

1. ovládač termostatu

2. tlačidlo „super mrazenie“

3. kontrolka napájania

4. výstražná kontrolka teploty

5. kontrolka rýchleho zmrazenia

o kontrolka napájania (zelená) - rozsvieti sa, hneď ako je spotrebič pripojený k 
sieťovému napájaniu.

o kontrolka rýchleho zmrazenia (žltá) - rozsvieti sa po aktivácii spínača 
rýchleho zmrazenia.

o Výstražná kontrolka rastúcej teploty (červená) - rozsvieti sa, keď spotrebič 
zistí nárast teploty, ktorý by mohol ovplyvniť obsah mrazničky.

priestor mrazničky

o skôr ako pristúpite k uloženiu už zmrazených potravín alebo ku zmrazeniu 
čerstvých potravín, priestor mrazničky už musí mať teplotu -18 stupňov Celzia 
(alebo nižšiu).

○ priestor mrazničky je schopný naraz zmraziť len určité množstvo potravín. 
Nemali by ste sa pokúšať zmraziť viac ako 4,5 kg čerstvých potravín počas 24 
hodinového intervalu.

○ teplé potraviny by ste mali nechať vychladnúť, skôr ako ich uložíte na 
zmrazenie. pokiaľ vložíte do mrazničky teplé potraviny, zvýšenie vlhkosti 
spôsobí rýchlejší vznik ľadu a zvýši množstvo energie využívané spotrebičom.

○ pokiaľ ide o maximálny čas skladovania, mali by ste sa riadiť pokynmi od 
výrobcu potravín.

○ rozmrazené potraviny sa nesmú druhýkrát zmrazovať.
○ Neotvárajte dvierka mrazničky veľmi často, ani ich nenechávajte dlho 

otvorené, pretože tým by sa zvýšila teplota vo vnútri spotrebiča a spotreba 
energie.
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tipy pre zmrazovanie

o vhodnými obalmi pre skladovanie zmrazeného tovaru sú vrecká do 
mrazničku, polyetylénové fólie, hliníkové fólie (veľmi hrubé) a špeciálne 
plechovky pre mrazené potraviny.

○ Na uzatváranie vreciek a fólií sa používa páska, gumičky alebo umelohmotné 
sponky.

○ pred uzatvorením vhodného vrecka by ste z neho mali vytlačiť vzduch, 
podporíte tým rýchlejšie zmrazenie.

○ ploché balenia sa zmrazujú jednoduchšie.
○ pokiaľ zmrazujete tekutinu, neplňte nádobu až po okraj. tekutiny sa počas 

zmrazovania rozpínajú.

nevkladajte do mrazničky fľaše (sklenené ani plechové) obsahujúce tekutiny 
(hlavne šumivé), pretože fľaša by sa počas zmrazovania mohla roztrhnúť.

Výroba ľadových kociek
o Naplňte formu na ľadové kocky vodou a vložte ju do priestoru mrazničky.
o keď voda úplne zmrzne a zmení sa na ľad, môžete ľad vybrať skrútením formy 

na ľadové kocky (ako je znázornené na obrázku nižšie).

Mrazenie pomocou rýchleho zmrazenia
táto funkcia zaisťuje, že do mraziaceho priestoru vniká silný prúd chladného 
vzduchu, a táto funkcia by sa mala používať pri zmrazovaní čerstvých potravín.

o stlačte tlačidlo rýchleho zmrazení (2) a mraznička začne nepretržite fungovať 
na maximálnom nastavení.

○ po zapnutí funkcie rýchleho zmrazenia sa rozsvieti žltá kontrolka rýchleho 
zmrazenia (5).

○ Nie je potrebné nastavovať ovládač termostatu.
○ teplota mrazničky sa zníži a spotrebič sa dostane na svoju najnižšiu teplotu.
○ vložte do mrazničky potraviny určené na zmrazenie.

neVypínaJte funkciu rýchleho zMrazenia, pokiaľ sa potraViny 
Úplne nezMrazia.

○ hneď ako sú potraviny zmrazené, mali by ste vypnúť funkciu rýchleho 
zmrazenia tak, že stlačíte tlačidlo rýchleho zmrazenia a podržíte ho 3 
sekundy.

○ žltá kontrolka rýchleho zmrazenia zhasne a spotrebič sa vráti k normálnej 
prevádzke.

dôležité: režiM rýchleho zMrazenia By sa Mal zapínať na čo 
naJkratŠí čas, aBy sa MiniMalizoVala zVýŠená spotreBa energie 
V toMto režiMe.

pokiaľ neVypnete funkciu rýchleho zMrazenia, spotreBič sa po 
24 hodinách autoMaticky Vráti do norMálneJ preVádzky.

Šetrenie energií pri použíVaní chladničky

inštalácia:
o Nainštalujte spotrebič na chladné miesto. pokiaľ ho umiestnite na priame 

slnečné svetlo alebo vedľa rúry alebo iného zdroja tepla, môže sa výrazne 
zvýšiť spotreba energie.

o Zaistite, aby inštalácia spotrebiča spĺňala požiadavky na odvetranie. 
Nesprávne odvetranie môže zvýšiť spotrebu energie o 15 %.

čistenie a údržba:
o občas vyčistite špirály kondenzátora na zadnej strane spotrebiča (pokiaľ tam 

sú), aby zostal zachovaný vysoký výkon.
o pravidelne odmrazujte spotrebič. hrubá námraza znižuje účinnosť spotrebiča. 

Mali by ste odmrazovať vždy, keď hrúbka námrazy dosiahne 5 mm.
o tesnenie dvierok čistite teplou vodou alebo neutrálnym čistiacim 

prostriedkom, ktorý nezanecháva žiadne zvyšky. správne priliehajúce 
tesnenie dvierok má zásadný význam pre účinnosť spotrebiča.

používanie:
o Neotvárajte dvierka opakovane alebo častejšie, ako je potrebné.
o Nenastavujte termostat na veľmi nízku hodnotu. Zmena len o jeden stupeň 

môže ovplyvniť spotrebu energie o 5 %. kontrolujte teplotu pomocou 
teplomera.

o Mraznička by mala pracovať s teplotou -15 až -18 stupňov Celzia.
o skôr ako vložíte potraviny do spotrebiča, nechajte ich dostatočne vychladnúť 

(ale nenechávajte ich veľmi dlho v prostredí s izbovou teplotou).
o Zabalené potraviny v mrazničke by mali byť rozmiestnené v priestore a nikdy 

by sa nemali zoskupovať alebo ukladať na seba, pokiaľ sa celkom nezmrazia.
o pokiaľ odchádzate z domácnosti na dlhšie (napr. dovolenka), vypnite 

spotrebič, vyprázdnite a vyčistite ho a nechajte dvierka pootvorené.
o pokiaľ spotrebič používate ako druhý, ktorý sa nepoužíva, uistite sa, že je 

uložený s vypnutým napájaním a pootvorenými dvierkami do vtedy, kým ho 
bude naozaj potrebovať.

likvidácia:
o pokiaľ sa chystáte vyhodiť starú chladničku, zistite, či je vo vašej oblasti 

nejaká prevádzka na recykláciu freónu (CFC). Možno vám pomôže oddelenie 
štátnej správy, ktoré má na starosti ochranu životného prostredia vo vašej 
oblasti.

čistenie a ÚdržBa

VaroVanie: skôr ako pristÚpite na čistenie spotreBiča, uistite 
sa, že Je odpoJený od sieťoVého napáJania.

o Nečistite spotrebič tak, že ho polejete alebo postriekate vodou.
o Mraznička by sa mala pravidelne čistiť roztokom jedlej sódy vo vlažnej vode 

príslušenstvo čistite oddelene čistiacim prostriedkom a vodou. Neumývajte 
ho v umývačke riadu.

o Nepoužívajte abrazívne výrobky, prostriedky ani agresívne čistiace 
prostriedky.

o keď spotrebič umyjete, utrite vlhkou látkou plochu, ktorú ste vyčistili, a 
potom ju nechajte dôkladne vyschnúť.

o po dokončení čistenia si vysušte ruky a potom zapojte zástrčku do sieťovej 
zásuvky.

odmrazovanie priestoru mrazničky

Mala by sa pravidelne odstraňovať námraza v priestore mrazničky. Na 
odstránenie vrstvy námrazy môžete použiť umelohmotnú škrabku.

dôležité: Mraznička by sa mala odmrazovať aspoň dvakrát do roka. 
potrebný počet odmrazovania bude závisieť od nastavenia termostatu a od 
množstva potravín, ktoré zmrazujete a skladujete v mrazničke.

o deň pred odmrazovaním otočte ovládač termostatu do polohy <5>, tým 
zaistíte, že potraviny vo vnútri chladničky budú správne zmrazené.

○ počas odmrazovania spotrebiča by sa mali potraviny vybrať z mrazničky, 
zabaliť do niekoľkých vrstiev papiera a uložiť na chladnom mieste. Zvýšením 
teploty potravín sa skráti ich čas skladovania, preto by sa mali spotrebovať v 
pomerne krátkom čase.

hneď ako sa začnÚ potraViny rozMrazoVať, neVkladaJte ich 
naspäť do Mrazničky.

o Nastavte ovládač termostatu do polohy <0> a odpojte spotrebič od sieťového 
napájania.

○ Nechajte dvierka mrazničky otvorené. Môžete do mrazničky umiestniť misu s 
teplou vodou, aby ste zrýchlili odmrazovanie.

○ vodu z odmrazovania, ktorá bude stekať do zadnej časti mrazničku, môžete 
vysať špongiou.

dôležité: na podlahu tesne pred spotrebičom by ste mali položiť nejaké 
staré utierky pre prípad, že voda z odmrazovania vytečie von z mrazničky a 
na podlahu.
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o hneď ako sa roztopí všetka námraza, vnútro mrazničky by ste mali dôkladne 
vysušiť. Inak po opätovnom zapnutí spotrebiča začne ihneď vznikať námraza.

○ suchými rukami opäť pripojte spotrebič k sieťovému napájaniu. Na 24 
hodín nastavte ovládač termostatu do polohy <5>, skôr ako sa vrátite k 
normálnemu nastaveniu <3>.

○ pokiaľ neuplynie týchto 24 hodín, nemali by ste sa pokúšať zmrazovať čerstvé 
potraviny vo vnútri mrazničky.

neodmrazujte spotrebič inými elektrickými spotrebičmi (napr. fénom). na 
odstraňovanie ľadu z mrazničky nepoužívajte ostré kovové predmety, pretože 
by to mohlo spôsobiť poškodenie systému chladiva.

inštalácia

dôležité: pred inštaláciou a použitím si prečítajte všetky pokyny a uistite 
sa, že napätie (V) a frekvencia (hz) uvedené na typovom štítku presne 
zodpovedajú napätiu a frekvencii vo vašej domácnosti. typový štítok sa 
nachádza na prednom ľavom okraji vo vnútri chladničky.

výrobca odmieta všetku zodpovednosť v prípade, že inštalačný technik 
nedodrží všetky platné predpisy o predchádzaní nehodám, ktoré sú potrebné k 
normálnemu používaniu a bežnej prevádzke elektrického systému.

elektrické pripojenie

Mraznička Je určená na VstaVanÚ a trValÚ inŠtaláciu.

odporúčame, aby pripojenie spotrebiča vykonal kvalifikovaný elektrikár, ktorý 
je členom organizácie NICeIC a bude sa riadiť predpismi Iee a miestnymi 
predpismi.
○ vaša mraznička je z výroby dodávaná s 13 a zástrčkou. pokiaľ budete musieť 

v budúcnosti vymeniť poistku v tejto zástrčke, musí sa použiť 13 a poistka s 
osvedčením asta (bs 1362).

o vodiče v sieťovom kábli majú nasledujúce farby:
hnedá - fáza
Modrá - nulový vodič
zelenožltá - uzemnenie

o vzhľadom k tomu, že farby vodičov v sieťovom kábli spotrebiča nemusia 
zodpovedať farebnému označeniu svoriek vo vašej rozvodnej skrinke, 
postupujte takto:

hnedý vodič sa musí pripojiť ku svorke označenej písmenom „l“ (fáza) alebo 
červenou farbou.
Modrý vodič sa musí pripojiť ku svorke označenej písmenom „N“ (nulový vodič) 
alebo čiernou farbou.
zelenožltý vodič sa musí pripojiť ku svorke označenej písmenom „e“ 
(uzemnenie), symbolom uzemnenia alebo zelenou a žltou farbou.

o po dokončení pripojenia nesmú na mieste zostať žiadne voľné vlákna alebo 
odstrihnuté kusy vodičov. Na vonkajšom plášti musí byť pripevnená káblová 
svorka.

Zelenožltý (uzemnenie)

hnedý (Fáza)

13 a poistka

káblová svorka

Modrý 
(Nulový 
vodič)

umiestnenie

o odporúčame inštalovať spotrebič len na také miesto, kde okolitá izbová 
teplota zodpovedá klimatickej klasifikácii uvedenej na typovom štítku vášho 
spotrebiča. keby bola vonkajšia teplota okolia nasledujúcich rozsahov, 
spotrebič by nemusel fungovať správne.

klimatická klasifikácia Vhodná teplota okolia

sN +10 až +32 stupňov Celzia

N +16 až +32 stupňov Celzia

st +16 až +38 stupňov Celzia

t +16 až +43 stupňov Celzia

○ spotrebič by nemal byť umiestnený na priamom slnečnom svetle ani 
vystavený nepretržitému teplu alebo extrémnym teplotám (napr. vedľa 
radiátora alebo kotla).

o dvierka by sa mali otvárať úplne a voľne.
o spotrebič by mal byť umiestnený tak, aby ste mohli ľahko pristupovať k 

potravinám uloženým vo vnútri.
o Mali by ste skontrolovať, či je k dispozícii elektrická zásuvka, ktorá bude 

prístupná po inštalácii spotrebiča.

zmena smeru otvárania dvierok spotrebiča

tento postup sa Musí vykonať pred pripevnením nábytkových dvierok. všetky 
súčasti, ktoré zo spotrebiča odstránite počas zmeny smeru otvárania dvierok, 
by ste mali uschovať pre neskoršie použitie.

VaroVanie – pri otváraní pružinových závesov dávajte pozor, aby sa vám 
nezatvorili na ruke, hrozí nebezpečenstvo poranenia.

potrebné náradie:
o krížový skrutkovač
o plochý skrutkovač

o povoľte upevňovacie skrutky (1) na spotrebiči a potom opatrne odstráňte 
dvierka spotrebiča.

o položte dvierka spotrebiča na čalúnený povrch, aby sa nepoškodili.
o vypáčte krytky (3).
o vložte upevňovacie skrutky (1) do otvorov na opačnej strane spotrebiča, ako 

na ktorej boli pôvodne. tieto skrutky by sa mali čiastočne dotiahnuť, nie však 
úplne.

o odstráňte upevňovacie skrutky dvierok (2) a potom vymeňte polohu horného 
a dolného závesu (ako je znázornené na obrázku vyššie).

o pripevnite dvierka spotrebiča späť a potom úplne dotiahnite upevňovacie 
skrutky (1) a upevňovacie skrutky dvierok (2).

o vložte krytky (3) do otvorov, ktoré sú teraz odkryté na pravej strane skrine.

dôležité: keď dokončíte zmenu smeru otvárania, skontrolujte, či sa dvierka 
otvárajú a zatvárajú správne a nič ich neblokuje.

po zmene smeru otvárania by ste mali skontrolovať tesnenie dvierok 
spotrebiča. tesnenie by nemalo byť zvrásnené ani pretlačené, inak by vznikla 
medzera medzi ním a vnútrom dvierok.



9

o tesnenie musí správne priliehať po celom obvode dvierok.
o pokiaľ tesnenie správne neprilieha ku skrini, mali by ste buď:

1. pomocou látky navlhčenej teplou vodou manipulovať s tesnením, pokým 
nebude po celom obvode dvierok správne priliehať ku skrini;

alebo

2. pomocou fénu nastaveného na najnižšiu teplotu zľahka ohriať tie miesta, 
v ktorých tesnenie dvierok správne neprilieha. pôsobením tepla sa zvýši 
poddajnosť tesnenia, takže ho budete môcť umiestniť do správnej polohy.

dôležité: neohrievajte tesnenie dvierok s nastavením na žiadnu inú ako 
najnižšiu teplotu, ani ho neohrievajte dlhodobo. inak by mohlo dôjsť k 
poškodeniu tesnenia dvierok, ktoré by nemohlo byť bezplatne opravené v 
rámci záruky.

rozmery otvoru

Nasledujúci obrázok znázorňuje veľkosť otvoru, ktorý bude potrebný na 
inštaláciu spotrebiča.

o spotrebič musí stáť na vodorovnej podlahe. akékoľvek menšie nerovnosti 
môžete vyrovnať pomocou vyrovnávacích nožičiek.

Úprava podstavca/spodnej lišty

keď umiestnite spotrebič pod pracovnú dosku, možno sa rozhodnete pripevniť 
podstavec alebo spodnú lištu, ktorá sa hodí k vašej kuchynskej linke.

o odstráňte mriežku na základni spotrebiča tak, že odskrutkujete skrutky na 
obidvoch stranách mriežky a potom ju vytiahnete smerom ku sebe.

o pre nastavenie výšky vyrovnávacích nožičiek použite maticový kľúč.
o pokiaľ má váš otvor výšku 820 mm, vyrovnávacie nožičky by mali byť úplne 

zaskrutkované.
o pokiaľ má váš otvor výšku 870 mm, vyrovnávacie nožičky by mali byť 

nastavené na výšku 50 mm.
o spotrebič by mal byť zarovnaný so spodnou stranou pracovnej plochy a mal 

by stáť rovno. dôležité: pokiaľ spotrebič nestojí rovno, môže to ovplyvňovať 
dvierka a tesnenie dvierok.

o v podstavci/spodnej lište sa musí vyrezať otvor na odvetranie. výrez by mal 
merať 600 mm na šírku a medzi 140 mm a 90 mm na výšku podľa toho, akú 
ste nastavili výšku spotrebiča.

o vsaďte podstavec/spodnú lištu a potom nainštalujte mriežku naspäť do 
pôvodnej polohy, aby držala na mieste.

dôležité: pamätajte, že v podstavci/spodnej lište linky sa Musí vyrezať 
odvetrávací otvor vhodných rozmerov, ako je znázornené na nasledujúcom 
obrázku.

inštalácia nábytkových dvierok na spotrebič

pokiaľ potrebujete, aby sa dvierka spotrebiča otvárali z druhej strany, pred 
začatím inštalácie premiestnite dvierka na druhú stranu. (viď časť „Zmena 
smeru otvárania dvierok“.)

potrebné náradie:
o Meter
o ostrá ceruzka
o Malá plochá čepeľ
o Maticový kľúč

dôležité: odporúčame, aby inštaláciu tohto spotrebiča vykonávali dve 
osoby.

1. odskrutkujte skrutky z dvoch nastavovacích skrutiek na hornej strane dvierok 
spotrebiča a potom odstráňte montážny držiak (1).

2. Zmerajte šírku nábytkových dvierok a na ich vnútornom povrchu vyznačte 
čiaru vedúcu od stredu zvislo dole. Mali by ste nakresliť čiaru dole od 
horného okraja nábytkových dvierok približne do polovice.

o umiestnite montážny držiak (1) na zadnú stranu nábytkových dvierok.
o stred montážneho držiaka by sa mal nachádzať na práve nakreslenej čiare. 

všimnite si polohu montážneho držiaka na vyššie uvedenom obrázku, aby ste 
sa uistili, že je umiestnený správnou stranou smerom hore.

o horný okraj montážneho držiaka by mal byť umiestnený približne 15 mm 
od horného okraja nábytkových dvierok. tým získate 5 mm medzeru medzi 
horným okrajom nábytkových dvierok a spodnou stranou pracovnej dosky.

o pomocou dodaných skrutiek a krížového skrutkovača pripevnite montážny 
držiak k nábytkovým dvierkam. tieto skrutky by mali byť celkom dotiahnuté.
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3. Zaveste nábytkové dvierka na dvierka spotrebiča a uistite sa, že rozpery na 
montážnom držiaku sú nad nastavovacími skrutkami.

4. skrutkovačom nastavte medzeru na spodnej časti nastavovacích skrutiek. 
Medzera by sa mala nastaviť približne na 9 mm (ako je uvedené na obrázku 
vyššie).

5. pripevnite dolný držiak ku spodnej časti nábytkových dvierok a pod dvierka 
spotrebiča (ako je znázornené na obrázku na predchádzajúcej strane).

o pomocou skrutiek na hornej a spodnej strane dvierok spotrebiča môžete 
vykonávať menšie úpravy polohy nábytkových dvierok. týmito úpravami by 
ste mali dosiahnuť to, že nábytkové dvierka budú vyrovnané.

6. Nasaďte na hornú stranu spotrebiča kryciu dosku tak, aby zapadla na miesto.

7. otvorte dvierka spotrebiča.

o vrtákom vhodnej veľkosti prevŕtajte otvory skrz držiak do pracovnej dosky. 
dôležité: Mal by sa použiť vhodný vrták pre materiál, z ktorého je vyrobená 
pracovná doska.

o pomocou dodaných skrutiek pripevnite držiak k spodnej strane pracovnej 
dosky. dôležité: tieto skrutky by mali byť celkom dotiahnuté.

o pokiaľ sa spotrebič inštaluje pod žulovú pracovnú dosku, použite dodané 
držiaky v tvare písmena l, ktorými pripevníte chladničku k bočnej strane 
skrine. vrtákom vhodnej veľkosti prevŕtajte tri otvory skrz držiak do bočnej 
strany skrine na opačnej strane, ako sú závesy.

o oválne otvory sa nachádzajú nad miestami závesov na prednej strane 
spotrebiča, ktoré sa nepoužívajú. dvoma skrutkami pripevnite držiak k 
prednej strane spotrebiča.

skontrolujte, či sa dvierka otvárajú a zatvárajú bez zadrhávania, a rovnako 
skontrolujte, či správne tesní.

rieŠenie proBléMoV

dôležité: pokiaľ sa zdá, že mraznička nefunguje správne, prejdite si nižšie 
uvedený kontrolný zoznam, skôr ako sa obrátite na zákaznícky servis.

zdá sa, že mraznička nefunguje/spotrebič je bez napájania.

o skontrolujte, či je zástrčka poriadne zasunutá v sieťovej zásuvke.
o skontrolujte, či máte funkčné sieťové napájanie (napr. či nedošlo k výpadku 

napájania alebo sa nevypálila poistka).
o skontrolujte termostat vo vnútri spotrebiča, či nebol otočený do polohy <0>.
o skontrolujte, či vaše sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na 

typovom štítku spotrebiča.

zdá sa, že chladnička funguje nedostatočne.

o skontrolujte spotrebič, či nie je preplnený a či v ňom nie sú uložené potraviny 
veľmi tesne vedľa seba.

o Nastavenie termostatu je veľmi nízka; mali by ste ho otočiť na vyššiu 
hodnotu.

o uistite sa, že dvierka sa správne zatvárajú a neboli omylom ponechané dlhšie 
otvorené.

o uistite sa, že spotrebič má náležité odvetranie.

chladnička je hlučná.

o plynné chladivo cirkulujúce potrubím spotrebiča môže vytvárať mierny hluk, 
aj keď je kompresor vypnutý.

o pokiaľ sa hluk zhoršuje alebo je spotrebič hlučnejší ako obvykle, skontrolujte, 
či je správne vyrovnaný, či sa nič nedotýka zadnej strany chladničky a či vo 
vnútri nie je niečo, čo vydáva drnčanie.

na vnútornej strane zadnej steny mrazničky sa rýchlo vytvoril ľad.

o skontrolujte, či nie sú potraviny vo vnútri chladničky zatlačené veľmi dozadu, 
takže sú v styku s vnútornou stranou zadnej steny.

nepokÚŠaJte sa opraVoVať spotreBič VlastnýMi silaMi.

vezmite na vedomie, že pokiaľ požiadate o návštevu technika, keď je spotrebič 
v záruke, a technik zistí, že k problému nedošlo v dôsledku poruchy spotrebiča, 
môžu vám byť účtované náklady na výjazd.
Je potrebné sprístupniť spotrebič technikovi, aby mohol vykonať všetky 
potrebné opravy. pokiaľ je spotrebič nainštalovaný tak, že technik sa obáva 
poškodenia spotrebiča alebo kuchyne, oprava nebude vykonaná.
to zahŕňa situácie, v ktorých sú spotrebiče prepojené, spojené tesnením, 
alebo sú pred nimi drevené prekážky, napríklad podstavce.
viď záručné podmienky uvedené v záručnom liste, ktorý ste dostali spolu so 
spotrebičom.
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likVidácia starého spotreBiča

tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 2012/19/eÚ o starých 
elektrických a elektronických zariadeniach (oeeZ).
oeeZ sa týka prchavých látok (ktoré môžu mať škodlivý vplyv na životné 
prostredie) a základných súčastí (ktoré môžete opakovane využiť). Je potrebné 
postupovať podľa oeeZ, aby sa správne zlikvidovali všetky prchavé látky a 
recyklovali všetky materiály.
Jednotlivci môžu hrať významnú úlohu pri ochranne životného prostredia. 
počas likvidácie je potrebné dodržiavať niektoré základné pravidlá:
s elektrickými a elektronickými zariadeniami sa nesmie zaobchádzať ako s 
domácim odpadom.
elektrické a elektronické zariadenia musia byť odovzdané do príslušného 
zberného dvora spravovaného miestnou samosprávou alebo registrovanou 
spoločnosťou. vo viacerých krajinách sa organizuje odber veľkých elektrických a 
elektronických zariadení z domácností.
vo viacerých krajinách, keď kúpite nový spotrebič, môžete starý odovzdať 
obchodníkovi, ktorý musí bezplatne prijať jeden starý spotrebič za jeden nový 
predaný spotrebič, pokiaľ 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 môžete použiť pre tento produkt.
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