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Vážený zákazník,
Pred uvedením Vašej novej chladničky/mrazničky do prevádzky si prečítajte dôkladne tieto pokyny. Obsahujú 
dôležité informácie pre bezpečné použitie, inštaláciu a údržbu spotrebiča.
Odložte si tento návod pre použitie v budúcnosti. Odovzdajte ho taktiež prípadnému novému majiteľovi 
spotrebiča.
Poznámky, ktoré sú dôležité pre vašu bezpečnosť alebo pre správnu funkčnosť spotrebiča sú zvýraznené 
trojuholníkom alebo slovami (Upozornenie!, Pozor!, Dôležité!). Dodržiavajte ich dôkladne.
Dodatočné informácie týkajúce sa prevádzky a praktických aplikácií spotrebiča sú zobrazené po tomto 
symbole.

Tipy a poznámky týkajúce sa ekonomického a správneho použitia spotrebiča sú označené lístkom.
Pokyny o použití obsahujú pokyny o možných poruchách odstrániteľných používateľom v časti „Odstránenie 
možných problémov“. Ak tieto pokyny nepostačujú, kontaktujte miestne autorizované servisné stredisko.

Obsah 

 Tento spotrebič vyhovuje nasledujúcim smerniciam EÚ: 2006/95/EC a 2004/108/EC a 2009/125/
EC a EC.643/2009 a 2002/96/EC

 Informácie o bezpečnosti a varovania

Z dôvodu bezpečnosti a správneho použitia, pred inštaláciou a prvým použitím spotrebiča si pozorne 
prečítajte tento návod na obsluhu, vrátane týchto tipov a varovaní. Aby ste zabránili nežiaducim chybám 
a nehodám, je dôležité zaistiť, aby sa všetky osoby používajúce tento spotrebič dôkladne zoznámili s jeho 
obsluhou a bezpečnostnými funkciami. Uschovajte si tieto pokyny a v prípade predania spotrebiča ho 
odovzdajte spoločne so spotrebičom. 
Z bezpečnostných dôvodov a pre ochranu majetku dodržiavajte pokyny v tomto návode, pretože výrobca 
nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenia spôsobené nedodržaním týchto pokynov. 

Bezpečnosť detí a iných nespôsobilých osôb
• Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo 

mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli 
poučené o správnom a bezpečnom použití spotrebiča a porozumeli možným rizikám. Nedovoľte deťom hrať 
sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. 

•  Držte obalové materiály mimo dosahu detí, pretože predstavujú riziko udusenia.
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•  V prípade likvidácie spotrebiča odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, odrežte napájací kábel (čo najbližšie 
pri spotrebiči) a zložte dvierka, aby ste zabránili uväzneniu detí v spotrebiči.

•  Ak tento spotrebič obsahujúci magnetické tesnenia dvierok nahrádza starší model s pružinovým zámkom 
(západkou) na dvierkach alebo veku, pred likvidáciou starého spotrebiča znefunkčnite západku. Týmto 
zabránite možnému uväzneniu detí v spotrebiči.

Všeobecná bezpečnosť

• VAROVANIE - Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobnom prostredí, ako sú 
 - zamestnanecké kuchyne v predajniach, kanceláriách alebo inom pracovnom prostredí, 
 - farmy a klienti hotelov, motelov a v iné typy ubytovacieho zariadenia, 
 - miesta pre výdaj raňajok
 - cateringové a iné podobné nepredajné akcie
• VAROVANIE - V spotrebiči neskladujte explozívne látky, ako sú plechovky s horľavými plynmi.
• VAROVANIE - Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo podobne 

kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo prípadnému nebezpečenstvu.
•  VAROVANIE - Udržiavajte vetracie otvory spotrebiča alebo vstavaného nábytku voľné bez prekážok.
• VAROVANIE - Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia iné ako 

odporúčané výrobcom.
• VAROVANIE - Zabráňte poškodeniu chladiaceho okruhu.
•  VAROVANIE - V skladovacom priestore spotrebiča nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak ich neodporúča 

výrobca.
• VAROVANIE - Plňte len pitnou vodou (len pre spotrebiče s dávkovačom vody).
• VAROVANIE - Chladiaci a izolačný plyn je horľavý. Likvidáciu starého spotrebiča môže vykonávať len 

autorizované servisné stredisko. Nevystavujte ohňu.
• VAROVANIE - Aby ste zabránili nebezpečenstvu z dôvodu nestability spotrebiča, musí byť upevnený v 

súlade s pokynmi (len pre zabudované produkty). 

Chladivo
Chladiaci izobután (R600a) v chladiacom okruhu spotrebiča je prírodný plyn s vysokou kompatibilitou 
so životným prostredím, ktorý je horľavý. Počas prepravy a inštalácie spotrebiča zabráňte poškodeniu 
komponentov chladiaceho okruhu. Chladivo (R600a) je horľavé.

 Pozor: riziko požiaru
Ak sa chladiaci okruh poškodí: 
- Vyhnite sa otvorenému ohňu a zdrojom vznietenia. 
- Dôkladne vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza. 
 Je nebezpečné meniť alebo upravovať spotrebič akýmkoľvek spôsobom. Akékoľvek poškodenie 

prívodného kábla môže viesť k skratu, požiaru a/alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.

 Elektrická bezpečnosť
1. Napájací kábel nepredlžujte.
2. Skontrolujte, či nie je zástrčka poškodená. Chybná sa môže prehrievať a spôsobiť požiar.
3. Uistite sa, že máte voľný prístup k zástrčke spotrebiča.
4. Za prívodný kábel neťahajte.
5. Ak je pripájacia zásuvka voľná, nepripájajte zástrčku. Hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom alebo 

požiaru. 
6. Spotrebič nepoužívajte bez krytu vnútorného osvetlenia. 
7. Spotrebič je určený na napájanie z jednej fázy striedavého prúdu s hodnotami 220~240 V/50 Hz. Ak 

je kolísanie napätia v mieste bydliska používateľa tak veľké, že presahuje vyššie uvedené limity, z 
bezpečnostných dôvodov použite automatický napäťový regulátor s viac ako 350 W. Spotrebič musí 
byť vybavený špeciálnou napájacou zástrčkou namiesto bežnej. Zástrčka musí zodpovedať zásuvke s 
uzemňovacím kontaktom.
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Bežné použitie
• V spotrebiči neskladujte horľavé plyny ani tekutiny, Riziko explózie.
• V spotrebiči nepoužívajte iné elektrické spotrebiče (napr. elektrický výrobník zmrzliny, mixéry, a pod.).
• Pri odpájaní vždy ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
•  Do blízkosti plastových dielov tohto spotrebiča nedávajte horúce predmety.
• Nedávajte žiadne predmety do blízkosti vzduchových otvorov v zadnej stene (len pre no frost alebo frost 

free spotrebiče).
• Balené mrazené potraviny skladujte v súlade s pokynmi výrobcu mrazených potravín.
• Dodržiavajte pokyny výrobcu spotrebiča. Viď príslušné pokyny o skladovaní. 
• Do mraziaceho priestoru nedávajte sýtené nápoje, pretože vytvárajú tlak na nádobu, ktorá môže 

explodovať, čo môže viesť k poškodeniu spotrebiča.
• Nekonzumujte mrazené pokrmy ihneď po vybratí z mrazničky, môžete sa zraniť.
• Neumiestňujte spotrebič na priame slnečné svetlo.
•  Držte horiace sviečky, lampy a iné predmety s otvoreným ohňom v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, 

aby ste zabránili riziku požiaru.
• Spotrebič je určený na uskladnenie pokrmov a/alebo nápojov v bežnej domácnosti podľa popisu v návode. 

Spotrebič je ťažký. Zvýšte pozornosť pri premiestňovaní.
•  Nedotýkajte sa mrazených potravín alebo zásuviek mrazničky, ak máte mokré ruky, pretože to môže viesť k 

zraneniu. 
•  Nikdy nepoužívajte dno, zásuvky, dvierka a pod. na stúpanie alebo ako podperu.
• Pokrmy po rozmrazení opäť nezmrazujte.
•  Nekonzumujte zmrzlinu ihneď po vybratí z mrazničky, môžete sa zraniť.
•  Aby ste zabránili pádu predmetov a zraneniu alebo poškodeniu spotrebiča, nepreťažujte priehradky dvierok 

ani do zásuviek nedávajte nadmerné množstvo potravín. 
• Nikdy nezakrývajte ani neblokujte vetracie otvory spotrebiča (len pre zabudované modely).

Upozornenie!
Starostlivosť a čistenie
• Pred údržbou spotrebič vypnite a odpojte zástrčku od sieťové zásuvky.
•  Spotrebič nečistite kovovými predmetmi, parnými čističmi, éterickými olejmi, organickými rozpúšťadlami ani 

drsnými čističmi.
•  Na odstraňovanie námrazy nepoužívajte ostré predmety. Použite plastovú škrabku. 

Inštalácia
Dôležité!
• Ohľadne pripojenia k elektrickej sieti dodržiavajte pokyny v tomto návode.
• Spotrebič vybaľte a skontrolujte ho z hľadiska viditeľných poškodení. Spotrebič nepripájajte, ak je 

poškodený. Oznámte prípadné poškodenie v mieste zakúpenia. V tomto prípade si nechajte obalový 
materiál.

• Po postavení počkajte pred zapojením spotrebiča niekoľko hodín aby sa olej v kompresore ustálil. 
• Okolo spotrebiča zaistite dostatočné vetranie, v opačnom prípade môže dochádzať k prehrievaniu. 
 Na dosiahnutie dostatočného vetrania dodržiavajte pokyny na inštaláciu.
• Ak je to možné, zadná stena spotrebiča by nemala byť veľmi blízko steny a nemal by sa dotýkať horúcich 

častí (kompresor, kondenzátor), aby sa zabránilo riziku požiaru, dodržiavajte príslušné pokyny na inštaláciu.
• Spotrebič neumiestňujte do blízkosti radiátorov alebo sporákov.
•  Po inštalácii spotrebiča sa uistite, že je sieťová zástrčka ľahko prístupná.

Servis
• Všetky elektrické činnosti ohľadne servisu spotrebiča musí vykonávať kvalifikovaný servisný technik alebo 

kompetentná osoba. 
• Tento spotrebič môže opravovať len autorizované servisné stredisko a môžu sa používať len originálne 

náhradné diely.
1) Ak je spotrebič Frost Free.
2) Ak spotrebič obsahuje mraziaci priestor
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V prípade poruchy
Ak sa objaví porucha spotrebiča, najskôr si prečítajte kapitolu „Odstránenie možných problémov“. Ak tieto 
tipy nepomôžu, nevykonávajte žiadne opravy. Za žiadnych okolností sa nepokúšajte spotrebič opravovať 
sami. Opravy vykonané neoprávnenou osobou môžu spôsobiť zranenie. Kontaktujte autorizované servisné 
stredisko.

Odstráňte obalový materiál
Spotrebič a vnútorné vybavenie je chránené pre prevádzku. Odstráňte lepiacu pásku z ľavej a pravej strany 
dvierok. Zvyšky lepidla odstráňte bielym alkoholom. Zvnútra spotrebiča odstráňte lepiace pásky a obalové 
materiály.

Inštalácia 

Miesto inštalácie
Pred inštaláciou si pozorne prečítajte pokyny na konci pre zabránenie možným problémom.
Upozornenie: aby ste sa vyhli nebezpečenstvu z nestability spotrebiča, musíte ho upevnite podľa pokynov:

Zabudovanie

Rozmery výklenku
Výška mm: min 880
Hĺbka mm:  min 550
Šírka mm:  min 560

Je nutné, aby mala skrinka vetracie otvory 
nasledujúcich rozmerov:
Hĺbka: 50 mm
Šírka: 540 mm

Pre správne vetranie dodržiavajte pokyny na 
obrázku.

1. Zatlačte spotrebič do skrinky, kým sa pás (A) 
nedotkne kuchynskej linky.

2. Zatlačte spojovacie lišty medzi spotrebič a 
kuchynský nábytok (len na strane bez závesov).

3.  Otvorte dvierka a zatlačte spotrebič k nábytku 
naproti závesom. Upevnite spotrebič 6 skrutkami 
dodanými so spotrebičom. Umiestnite kryt 
závesov (D) na miesto.
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4. Nasaďte kryty (B) podľa obrázka.

5.  Oddeľte diely A,B,C,D podľa obrázka.

6. Umiestnite vodítko (A) na bočnú stranu dvierok 
nábytku, hore a dolu podľa obrázka a označte 
pozíciu externých otvorov. Po vyvŕtaní otvorov 
pripevnite vodítka pomocou dodaných skrutiek. 

7. Pripevnite kryt ( C ) na vodítko (A), kým 
nezacvakne na mieste.

8.  Otvorte dvierka spotrebiča a dvierka nábytku 
do uhlu 90°. Vložte malý štvorec (B) do vodítka 
(A). Pritlačte spoločne dvierka spotrebiča a 
dvierka nábytku a poznačte otvory. Vyberte 
štvorec a vyvŕtajte otvory r>2 mm s dĺžkou 8 mm 
z vonkajšieho okraja dvierok. Nasaďte štvorec 
opäť na vodítko a upevnite pomocou dodaných 
skrutiek.

9. Pri nastavení dvierok nábytku použite 
nastavovacie otvory. Na konci postupu je nutné 
skontrolovať správne zatváranie dvierok nábytku.
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10. Pripevnite kryt (D) na vodítko (B), kým 
nezacvakne na mieste.
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Zmena smeru otvárania dvierok

Smer otvárania dvierok je možné zmeniť z pravej strany (dodávané) na ľavú, ak je to nutné.

Upozornenie!
Pri zmene smeru otvárania dvierok nesmie byť spotrebič pripojený k elektrickej sieti. Pred postupom odpojte 
zástrčku od sieťovej zásuvky.

Nakloňte spotrebič mierne dozadu a zaistite ho. Odskrutkujte skrutky závesu dvierok a vyberte kolík závesu. 
Otvorte dvierka a vysuňte ich dolu.

Odskrutkujte horný záves a naskrutkujte ho na opačnú stranu. Nasaďte dvierka na horný záves a zatvorte 
ich. Naskrutkujte držiak závesu na miesto na opačnú stranu pomocou skrutiek.

Nákres integrovaného spotrebiča
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Postavenie spotrebiča

Postavte spotrebič mimo zdroje tepla, ako sú pece, radiátory, priame slnečné žiarenie atď. Maximálna 
účinnosť a bezpečnosť je zaručená pri správnej izbovej teplote podľa triedy spotrebiča, podľa označenia na 
výrobnom štítku.

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

Tento spotrebič najlepšie od N po ST

Spotrebič nevystavujte dažďu. V spodnej časti spotrebiča musíte zaistiť dostatočné prúdenie vzduchu, 
pretože nesprávne vetranie môže ovplyvniť správnu prevádzku. Zabudované spotrebiče musia byť 
umiestnené mimo zdroje tepla ako sú ohrievače a priame slnečné žiarenie.

Popis spotrebiča

Pohľad na spotrebič

1. Regulátor teploty
2. Skladovacie priehradky
3.  Priehradky na zeleninu
4. Priehradka na maslo/syr s krytom a podložkou pre vajcia
5. Priehradka na fľaše

Zapnutie a nastavenie teploty
Pripojte zástrčku napájacieho kábla do uzemnenej zásuvky. Po otvorení dvierok chladničky sa rozsvieti 
vnútorné osvetlenie.
Volič teploty je umiestnený na pravej hornej strane vo vnútri chladničky.

Nastavenie 0 znamená:
Vypnutý spotrebič.
Otočením v smere hodinových ručičiek chladničku zapnete, potom 
funguje automaticky. 
Nastavenie 1 znamená: Vyššia teplota, teplejšie nastavenie.
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Nastavenie 7 (koniec) znamená: Nižšiu teplotu, chladnejšie nastavenie.
Pri nízkej okolitej teplote okolo 16° zvoľte nastavenie 1. Pri okolitej teplote okolo 25 ° zvoľte nastavenie 2. Ak 
požadujete nižšiu teplotu, zvoľte nastavenie 3 nebo 4.

Dôležité!
Vyššie okolité teploty (napr. počas teplých letných dní) a chladnejšie nastavenie voliča teploty (pozície 6 až 7) 
môžu spôsobiť nepretržitú prevádzku kompresora. 
Príčina: ak je okolitá teplota vysoká, kompresor musí neustále fungovať pre udržanie nízkej teploty v 
spotrebiči.

Vybavenie vnútorného priestoru
Skladovacie priehradky/drôtená priehradka
V spotrebiči sú rôzne sklenené a plastové priehradky a drôtené priehradky - rôzne modely majú rôzne 
kombinácie.
Môžete zasunúť sklenené priehradky na najnižšiu pozíciu, nad zásobníky na ovocie a zeleninu.
Výšku skladovacích priehradiek je možné nastaviť:
Za týmto účelom vytiahnite priehradku k sebe, potom nadvihnite a vyberte.
Opačným postupom ich zasuňte do požadovanej pozície.

Správne skladovanie

1. Mäso, saláma, každodenné potraviny
2. Hotové jedlá, pečivo
3. Syr, ovocie a zelenina
4. Zaváraniny
5. Nápoje

Tipy:
Pokrmy v chladničke je nutné zakryť alebo zabaliť, aby ste zabránili vysušeniu a prenášaniu vôní a chutí. Na 
balenie sú vhodné:
Polyetylénové vrecká a obaly,
Plastové nádoby s vekom;
Špeciálne plastové nádoby,
Hliníková fólia.
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Vypnutie spotrebiča
Pre vypnutie spotrebiča otočte volič teploty na pozíciu „0“.

Ak nebudete spotrebič dlhší čas používať:
Vyberte všetky potraviny.
Spotrebič vypnite otočením voliča teploty do pozície „0“. Odpojte napájací kábel alebo vypnite poistky. 
Dôkladne vyčistite (viď kapitola: Čistenie a údržba). Nechajte dvierka pootvorené, aby ste zabránili tvorbe 
pachov.

Čistenie a údržba

Z hygienických dôvodov vnútra spotrebiča ho musíte pravidelne čistiť.

Upozornenie!
Spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej siete. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! 
Pred čistením spotrebič vypnite a odpojte napájací kábel od zásuvky alebo vypnite poistky.
Nikdy nečistite spotrebič parným čističom. Nahromadená vlhkosť na elektrických komponentoch môže 
spôsobiť úraz elektrickým prúdom! Horúca para môže poškodiť plastové diely.
Pred uvedením spotrebiča do prevádzky ho dôkladne vysušte.

Dôležité!
Éterické oleje a organické látky môžu poškodiť plastové diely, napr. citrónová šťava alebo šťava z 
pomarančov, kyselina maslová, čističe, ktoré obsahujú kyselinu octovú. Zabráňte kontaktu týchto látok so 
spotrebičom. 
Nepoužívajte žiadne drsné čističe.
Z chladničky vyberte potraviny. Uložte je ich na chladnom mieste, dobre zakryte.
Spotrebič vypnite a odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, alebo vypnite poistky.
Spotrebič vyčistite handričkou a teplou vodou. Môžete použiť taktiež čistiace prostriedky na riad.
Po vyčistení ich opláchnite čistou vodou a vysušte.
Nahromadenie prachu na kondenzátore zvyšuje spotrebu elektrickej energie.
Z tohto dôvodu vyčistite kondenzátor na zadnej strane spotrebiča raz za rok pomocou mäkkej kefky alebo 
vysávača.
Skontrolujte odtokový otvor na zadnej stene chladničky.
Zablokovaný otvor vyčistite pomocou zeleného špáradla z dodaného príslušenstva.
Po vysušení spotrebiča ho môžete opäť uviesť do prevádzky.

Tipy pre úsporu energie

Neinštalujte spotrebič do blízkosti sporákov, radiátorov alebo iných zdrojov tepla. Vysoká okolitá teplota  
spôsobuje dlhšiu, častejšiu aktiváciu  kompresora. Zaistite dostatočné vetranie okolo spotrebiča. Nikdy 
nezakrývajte vetracie otvory. Nevkladajte do chladničky horúce jedlá. Nechajte ich najskôr vychladnúť. 
Dvierka otvárajte len na potrebný čas. Nenastavujte nižšiu teplotu, ako je nevyhnutne potrebné. Udržiavajte 
kondenzátor na zadnej stene spotrebiča čistý.
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Odstránenie možných problémov

Odstránenie porúch
Náhradné diely:
Nasledujúce náhradné diely je možné objednať vo vašom miestnom servisnom stredisku.
Môžete ich vymeniť sami bez špeciálnych skúseností a znalostí, napr.: priehradka na maslo/syr, držiaky 
vajíčok, dverné priehradky, zásobníky na ovocie a zeleninu, skladovacie priehradky.

Porucha môže byť spôsobená len príčinou, ktorú môžete odstrániť sami pomocou nasledujúcich pokynov. 
Nevykonávajte iné, ako popísané kroky. 

Dôležité!
Opravy chladničky/mrazničky môže vykonávať len kvalifikovaný servisný technik. Nesprávne opravy môžu 
značne ohroziť používateľa. Ak váš spotrebič vyžaduje opravu, kontaktujte predajcu alebo miestne servisné 
stredisko.

Problém Možná príčina Riešenie

Spotrebič nefunguje.

Nie je zapnutý. Zapnite spotrebič.

Zástrčka nie je pripojená alebo je voľná. Pripojte zástrčku.

Vypálená alebo chybná poistka. Skontrolujte poistku, v prípade 
potreby vymeňte.

Chybná zásuvka. Poruchu elektrickej siete musí 
odstrániť kvalifikovaný elektrikár.

Spotrebič nadmerne chladí. Nastavená veľmi nízka teplota. Nastavte ovládač teploty na vyššiu 
teplotu.

Pokrm je veľmi teplý.

Nesprávne nastavená teplota. Viď „Prvé zapnutie“.

Dlhodobé otváranie dvierok. Dvierka otvárajte len na nutne dlhý 
čas.

Počas posledných 24 hodín ste 
vložili veľmi veľké množstvo 
čerstvých potravín.

Nastavte ovládač teploty dočasne na 
nižšiu teplotu.

Spotrebič je v blízkosti zdroja tepla. Viď časť „Inštalácia“.

Vnútorné osvetlenie 
nefunguje.

Vypálená žiarovka. Vymeňte žiarovku.

Námraza na tesnení 
dvierok.

Tesnenie dobre netesní (po zmene 
smeru otvárania dvierok).

Opatrne zahrejte netesniace 
tesnenie dvierok fénom (na nízkej 
teplote). Súčasne vyformujte 
tesnenie rukou do správnej pozície.

Neobyčajné zvuky.

Spotrebič nestojí rovno. Nastavte nožičky.

Spotrebič sa dotýka stien alebo 
iných predmetov.

Spotrebiče oddeľte od seba.

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

Ak je to nutné, mierne ohnite rúrku 
do správnej pozície.

Kompresor sa nespustí 
ihneď po zmene nastavení 
teploty.

Je to normálne, nepredstavuje to 
poruchu.

Kompresor sa po určitom čase 
spustí.

Voda na podlahe alebo v 
priehradkách.

Upchatý odtokový otvor. Vyčistite ho.
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Výmena žiarovky

Upozornenie!
Pred výmenou žiarovky vypnite spotrebič a odpojte ho od sieťovej zásuvky alebo vypnite poistky.
Údaje žiarovky: 220-240 V, max. 15 W
Pre vypnutie spotrebiča nastavte volič teploty na „0“.
Odpojte zástrčku.
Pre výmenu žiarovky uvoľnite skrutku. Zatlačte na kryt žiarovky a vysuňte ho dozadu. Vymeňte chybnú 
žiarovku za novú. Nasaďte kryt a naskrutkujte skrutku. Uveďte spotrebič do prevádzky.

Bežné prevádzkové zvuky

Nasledujúce zvuky sú charakteristické pre chladiace spotrebiče:
Cvaknutie: pri zapnutí a vypnutí kompresora budete počuť cvaknutie.
Hučanie: počas chodu kompresora počujete hučanie.
Bublanie: tok chladiaceho média spôsobuje bublanie.
Špliechanie: po vypnutí kompresora môžete počuť tento zvuk.

Predpisy, štandardy, smernice
Tento spotrebič je v súlade s nasledujúcimi EU smernicami: -2006/95/EC smernica o nízkom napätí. 
-2004/108/EC EMC smernica

Likvidácia starého spotrebiča
Tento spotrebič sa nesmie likvidovať spoločne s bežným domácim odpadom. Pre likvidáciu tohto spotrebiča:
1. V miestnom zbernom stredisku, kde bude spotrebič zlikvidovaný bez výdavkov spotrebiteľa.
2. Výrobca prevezme starý spotrebič na likvidáciu bez výdavkov spotrebiteľa.
3. Staré spotrebiče obsahujú hodnotné zdroje, ktoré je možné opäť využiť.

Nesprávna likvidácia starých spotrebičov má nepriaznivý vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, 
spodnú vodu a potraviny.



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú 
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. 
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na 
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty 
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. 
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym 
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho 
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom 
úrade. 
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. 

Pre právnické osoby v Európskej únii 
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate 
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. 

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na 
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.


