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Před použitím spotřebiče 
Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro 
použití v domácnosti. 

 
K zajištění nejlepšího využití spotřebiče si 
pozorně přečtěte návod k obsluze, který 
obsahuje popis spotřebiče a pokyny o skladování 
a uchovávání potravin. Uschovejte si tento návod 
pro použití v budoucnosti. 

1. Po vybalení spotřebiče se ujistěte, zda 
spotřebič není poškozen a zda se dvířka 
zavírají správně. Jakékoliv poškození 
nahlaste prodejci do 24 hodin od doručení 
spotřebiče. 
2. Před zapnutím spotřebiče počkejte nejméně 
dvě hodiny, pro ustálení chladícího média. 
3. Instalaci a připojení k elektrické síti by měl 
provádět kvalifikovaný servisní technik 
podle pokynů výrobce a v souladu s 
bezpečnostními předpisy. 
4. Před použitím spotřebiče vyčistěte jeho vnitřní 
prostor.

 

 

Před použitím spotřebiče 
 

1. Obaly 
 

Obalový materiál je 100% recyklovatelný na 
kterém je uveden symbol recyklace. Při 
likvidaci postupujte podle místních předpisů. 
Plastové obaly (sáčky, polystyrénové části, 
apod.) udržujte mimo dosahu dětí, protože 
představují možné nebezpečí. 

 

 
2. Likvidace 

 
Spotřebič je vyrobený z recyklovatelných 
materiálů. Tento spotřebič je označen v souladu 
s Evropskou směrnicí 2002/96/EC o Likvidaci 
elektrických a elektronických spotřebičů 
(WEEE). Zajištěním správné likvidace 
spotřebiče pomůžete chránit před možnými 
negativními vlivy na životní prostředí a zdraví 
lidí. 
Symbol       na spotřebiči nebo v návodu 
znamená, že tento spotřebič nesmí být 
likvidován s domovním odpadem, ale musíte 
jej odnést do příslušného centra k recyklaci 
elektronických zařízení. Při likvidaci spotřebiče 
jej učiňte nepoužitelným přeříznutím přívodního 
kabelu a odstraněním dvířek a polic tak, aby 
děti nemohly po spotřebiči lézt nebo se uvnitř 
případně uvěznit. Spotřebič likvidujte v souladu 
s místními předpisy o likvidaci, odneste jej 
do specializovaného střediska; nenechávejte 
spotřebič bez dohledu ani na několik dní, 
protože je možným zdrojem nebezpečí pro děti. 
Pro podrobnější informace o likvidaci a 
recyklaci spotřebiče kontaktujte místní 
samosprávu, recyklační středisko nebo 
prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili. 

Informace: 
 
Tento spotřebič neobsahuje CFC (chladicí 
okruh obsahuje R134a) nebo HFC (chladicí 
okruh obsahuje R600a) (viz výrobní štítek uvnitř 
spotřebiče). 
Spotřebiče s izobutanem (R600a): Izobutan je 
ekologický zemní plyn ale je hořlavý. Proto se 
ujistěte, zda nejsou poškozené trubky chladícího 
média. 

 
Prohlášení o shodě: 
 
Tento spotřebič je určen pro skladování 
potravin a je vyroben v souladu s evropskou 
směrnicí (EC) Č. 1935/2004. 
 

 
 

• Tento spotřebič byl navržen, vyroben a 
prodává se v souladu s: 
 
- bezpečnostní směrnice o Nízkém napětí 
73/23/EEC; 
- ochranné požadavky EMC směrnice 89/336/ 
EEC, doplněné směrnicí 93/68/EEC. 
• Elektrická bezpečnost spotřebiče je zajištěná 
pouze tehdy, pokud je připojen k účinnému a 
schválenému systému s uzemněním.



 

 

Důležité bezpečnostní pokyny 
 

Tato varování jsou v zájmu Vaší bezpečnosti. Před instalací nebo použitím spotřebiče si je důkladně přečtěte. Vaše 
bezpečnost je nejdůležitější. Pokud si nejste jisti významem varování, kontaktujte zákaznické středisko. 

 
 

Instalace 

 
•   Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování to 
berte v úvahu. 

•   Je nebezpečné měnit technické parametry 
nebo upravovat spotřebič jakýmkoliv 
způsobem. 

•   Zajistěte, aby spotřebič nestál na přívodním 
kabelu. Pokud je poškozen přívodní kabel, 
musí být vyměněný za speciální kabel z 
autorizovaného servisního střediska. 

•   Jakékoliv elektronické zásahy k instalaci 
tohoto spotřebiče může provádět pouze 
kvalifikovaný servisní technik. 

•   Části, které se zahřívají, nesmí být odkryté. 
Kdykoliv je to možné, otočte zadní panel 
spotřebiče směrem k stěně ale ponechejte 
požadovaný prostor pro větrání. 

•   Po instalaci nechte spotřebič před zapnutím 
v klidu 2 hodiny, pro stabilizaci chladícího 
okruhu. 

 
POZOR: Spotřebič postavte na dobře 
větrané místo. 

 

 
Bezpečnost dětí 

 
• Tento spotřebič nesmí obsluhovat děti 
nebo nezpůsobilé osoby, pokud nejsou pod 
dohledem odpovědné osoby. 

•   Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. 
 

Během provozu 

 
•   Spotřebič je navržen pouze pro použití v 
domácnosti, zejména ke skladování potravin. 

• Mrazené potraviny po odmrazení opět 
nezmrazujte. 

•   V mrazáku neskladujte sycené nápoje. 

•   Zmrzlinu nekonzumujte ihned po vyjmutí z 
mrazáku, může dojít k „popálení mrazem“. 

•   Nevyndávejte potraviny z mrazáku mokrýma 
nebo vlhkýma rukama, protože se můžete 
poranit. 

 
Údržba a čištění 

 
•   Před jakoukoliv údržbou nejdříve spotřebič 

vypněte a odpojte od elektrické sítě. 

 

 
•   Nepoužívejte ostré předměty k odstraňování 
námrazy nebo ledu. (Viz pokyny k omrazování). 

 
- UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte mechanické náčiní 

ani jiné způsoby k urychlení odmrazování. 
 
- UPOZORNĚNÍ: Zabraňte poškození 

chladícího okruhu. 
 
- UPOZORNĚNÍ: Uvnitř spotřebiče 

nepoužívejte elektrické přístroje, kromě 
doporučených výrobcem. 

 

 
 
Servis 
 
• Spotřebič může opravovat pouze autorizovaný 

servis použitím originálních náhradních dílů. 
Seznam servisních partnerů je uveden na našich 
webových stránkách www.candy-hoover.cz v sekci 
servis. 

 
• Za žádných okolností se nepokoušejte sami 

opravovat spotřebič. Opravy provedené 
nezkušenými osobami mohou způsobit úraz nebo 
poruchu. V případě potřeby kontaktujte 
autorizované servisní středisko. 

 
Likvidace starého spotřebiče 

 
Poznámka: Před likvidací starého spotřebiče jej 
vypněte a odpojte od elektrické sítě. Uřízněte 
přívodní kabel. Zajistěte, aby se dvířka nedala 
zavírat (nejvhodnější je sundat), bez ohledu, zda je 
možné nebo nikoliv otevření zevnitř. 
STARÝ SPOTŘEBIČ PŘEDSTAVUJE RIZIKO PRO 
DĚTI! 
 
POZOR: Na konci životnosti spotřebiče 
jej musíte zlikvidovat v souladu s W.E.E.E 
směrnicí. Váš spotřebič obsahuje R600a 
chladící médium a hořlavý plyn v izolační pěně. 

 
• Před likvidací starého spotřebiče jej vypněte 

a odpojte od elektrické zásuvky. Odřízněte 
zástrčku. 

• Zajistěte, aby se dvířka nedala zcela 

zavřít(nejvhodnější je odstranění dvířek).

 

 
       Přečtěte si prosím tento  

                                                                                                                          návod pozorně před použitím 
 

a uschovejte pro případ 
použití v budoucnosti.

http://www.candy-hoover.cz/


2.  SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ 
 
 

 
Dobré větrání 

 

Pro odvod tepla, vysokou účinnost a nízkou spotřebu energie je potřebné dobré větrání. Proto 

nechejte kolem chladničky dodatečný volný prostor. Ze zadní strany nejméně 100 mm od stěny, po 

stranách spotřebiče nejméně 100 mm a z horní strany spotřebiče nejméně 200 mm. Volný prostor 

potřebný pro otevření dveří by měl být 160°. 
 
 

Napájení 
 

Chladnička je vhodná na jednofázový střídavý proud (220-240)V~/50Hz;230V~/60Hz. Pokud je 
kolísání proudu v různých zemích mimo uvedený rozsah, z důvodu bezpečnosti aplikuje automatický 
napěťový regulátor. Chladnička musí obsahovat speciální vidlici přívodního kabelu namísto 
standardního. Její konektor musí odpovídat zásuvce s uzemňovacím vodičem. 

 
 

Přívodní kabel 
 

Kabel nesmí být prodlužován ani smotán do cívky během provozu. Dbejte na to, aby se přívodní 
kabel nedotýkal kompresoru na zadní stěně spotřebiče, protože povrch může být horký během 
provozu a kontakt s kabelem může poškodit izolaci a způsobit zkrat. 

 
 

Ochrana proti vlhkosti 
 

Neumísťujte chladničku na místa, kde je vysoký obsah vlhkosti, zabráníte tím možné korozi 

kovových částí. Spotřebič nesmí být vystaven vodě, protože to způsobí nesprávnou izolaci a 

zkrat. 

 

 

Ochrana před teplem 

 

Spotřebič by měl být umístěn mimo zdrojů tepla a přímého slunečního záření. 
 
 

Vyvážení 

 

Povrch, na kterém bude stát spotřebič musí být pevný a rovný. Nedoporučujeme žádný měkký 
povrch. Pokud není spotřebič vyvážen, přizpůsobte jej pomocí nastavitelných nožiček. 

 
  

Zabraňte nebezpečí 

 

Neumisťujte spotřebič do blízkosti hořlavých látek jako je plyn, benzín, alkohol, lak, amylacetát, 
atd. Tyto předměty nevkládejte do spotřebiče. 

 
 
 

Přemísťování 
 

Při přemísťování spotřebiče jej nenaklánějte horizontálně ani doúhlu pod 45°. 



 

 

3. UPOZORNĚNÍ 
 

 
 
 

• Voda obsažena v potravinách nebo ve vzduchu se dostává do chladničky při otevření dveří a způsobuje 
formování námrazy, ovlivňuje správný chod chladničky v případě silné vrstvy. Když je silnější než 2 mm, 
musíte chladničku odmrazit. 

 

 
 
 
 
•   Odmrazování chladničky se provádí manuálně. Před odmrazováním vyjměte potraviny, zásobník ledu a 

dočasně uložte na chladné místo, poté nastavte ovladač teploty do pozice „0“ (compreso přestane pracovat) a 
nechejte otevřené dvířka, dokud se led a námraza nerozpustí na dno chladničky. Vodu utřete jemným hadrem. 
V případě urychlení odmrazování můžete umístit nádobu s horkou vodou (přibližně 50°C) do vnitřního prostoru 
chladničky. Po odmrazení nezapomeňte nastavit ovladač teploty do původní pozice. 

 
 

 
•   Není vhodné odmrazovat chladničku přímo horkou vodou nebo fénem na vlasy, protože můžete 

poškodit vnitřní prostor. 
 
 

 
•   Neodstraňujte led a námrazu ani neoddělujte potraviny, které jsou zmrazené dohromady, ostrými 

předměty nebo dřevěnými hůlkami, protože můžete poškodit vnitřní prostor chladničky nebo 
výparníku. 

 
 

 
•   Pokud je poškozen přívodní kabel spotřebiče, musí jej vyměnit servisní technik. 

 
 
 
 

 

4. Údržba 
 

 
 

Výměna žárovek 
 

Při výměně žárovky postupujte následovně: 
‐ Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky. 
‐ Zatlačte na pojistky po stranách krytu žárovky a sejměte jej. 
‐ Vyměňte žárovku za novou, maximální hodnoty jsou na štítku uvnitř spotřebiče u osvětlení. 
‐ Nasaďte kryt žárovky a před připojením spotřebiče k elektrické zásuvce počkejte 5 minut. 



5. Odstranění případných problémů 
 

 
 
 

1. POKUD CHLADNIČKA NEPRACUJE: 
-     Zkontrolujte, zda není výpadek proudu. 
-     Zkontrolujte, za je vidlice přívodního kabelu připojena k elektrické zásuvce. 
-     Zkontrolujte, zda není vypálena pojistka. 

 

 
2. POKUD CHLADNIČKA PŘÍLIŠ CHLADÍ: 
-     Ovladač nastavení teploty je nastaven na vysokou hodnotu. 
- Pokud umístíte potraviny s velkým množstvím vlhkosti přímo pod výstup chladného vzduchu, rychle 

namrznou. Toto neznamená poruchu. 
 

 
3. POKUD CHLADNIČKA DOSTATEČNĚ NECHLADÍ: 
-     Potraviny jsou baleny příliš těsně při sobě, což brání proudění chladného vzduchu. 
-     Vložili jste něco horkého nebo velké množství do chladničky. 
-     Dveře nejsou zavřené správně. 
-     Těsnění dveří je poškozené. 
-     Chladnička není větraná. 
-     Je nedostatečný prostor mezi chladničkou a stěnami kolem spotřebiče a nad spotřebičem. 
-     Nastavení teploty je nesprávné. 

 

 
4. PŘI ROZMRAZOVÁNÍ VODA TEČE PO VNITŘKU CHLADNIČKY A NA PODLAHU: 
-     Zkontrolujte, zda není odtokový otvor ucpaný. 
-     Zkontrolujte, zda je odkapávací zásobník umístěn správně. 
- 

 
5. KDYŽ SE TVOŘÍ KONDENZACE NA VNĚJŠÍCH STĚNÁCH CHLADNIČKY: 
- Kondenzace se může tvořit na vnějších stranách, když je vysoká vlhkost, například během vlhkého 

ročního období. Toto je stejný výsledek, jako když nalijete studenou vodu do sklenice. Nejedná se o 
závadu, proto vlhkost pouze otřete suchou utěrkou. 

 

 
6. KDYŽ SLYŠÍTE ZVUK, JAKO KDYŽ TEČE VODA: 
-     Zvuk tekoucí vody představuje tok chladící náplně. Nejedná se o závadu. 

 

 
7. KDYŽ SE HŘEJÍ STĚNY CHLADNIČKY: 
- Boční panel spotřebiče se ohřívá, pokud se dveře otevírají příliš často, při spuštění spotřebiče a 

když spotřebič pracuje v létě při vysoké okolní vlhkosti. V takovém případě se nedotýkejte panelu, 
je to výsledkem odvodu tepla zevnitř spotřebiče a nejedná se o poruchu chladničky. 

 
 

 

6. Technické údaje 
 

 

* Pro podrobnější technické informace viz výrobní štítek na zadním panelu chladničky. 
* Právo na změnu technických údajů vyhrazené. 
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1. Pred použitím spotrebiča 

• Váš nový spotrebič je navrhnutý 
výhradne pre použitie v domácnosti. 

 

Pre najlepšie využitie spotrebiča si 

pozorne prečítajte návod na obsluhu, 

ktorý obsahuje popis spotrebiča a 

pokyny o skladovaní a uchovaní 

potravín. Uschovajte si tento návod na 

obsluhu pre neskoršie použitie. 

 

 

 

 

1. Obaly  

Obalový materiál je 100% 

recyklovateľný na ktorom je uvedený 

symbol recyklácie. Pri likvidácii 

postupujte podľa miestnych 

predpisov. Plastové obaly (sáčky, 

polystyrénové časti, a pod.) udržiavajte 

mimo dosahu detí, pretože predstavujú 

možné nebezpečenstvo. 

2. Likvidácia 

Spotrebič je vyrobený z 

recyklovateľných materiálov. Tento 

spotrebič je označený v súlade s 

Európskou smernicou 2002/96/EC o 

Likvidácii elektrických a elektronických 

spotrebičov (WEEE). Zaistením 

správnej likvidácie spotrebiča 

pomôžete chrániť pred možným 

negatívnym vplyvom na životné 

prostredie a zdravie ľudí. 

Symbol   na spotrebiči alebo v 

návode znamená, že tento 

spotrebič nesmie byť zlikvidovaný s 

domovým odpadom, ale musíte ho 

odniesť do príslušného centra na 

recykláciu elektronických zariadení. 

Pri likvidácii spotrebiča ho znefukčnite 

prerezaním prívodného kábla a 

odstránením dvierok a poličiek tak, aby 

deti nemohli po spotrebiči liezť alebo sa 

vo vnútri prípadne uväzniť. Spotrebič 

zlikvidujte v súlade s miestnymi 

predpismi o likvidácii, odneste ho do 

špecializovaného strediska; 

nenechávajte spotrebič bez dohľadu ani 

na niekoľko dní, pretože je možným 

zdrojom nebezpečenstva pre deti. Pre 

podrobnejšie informácie o likvidácii a 

recyklácii spotrebiča kontaktujte miestnu 

samosprávu, recyklačné stredisko alebo 

predajňu, kde ste spotrebič zakúpili. 

1. Po vybalení spotrebiča sa uistite, či 

spotrebič nie je poškodený a či sa 

dvierka zatvárajú správne. Akékoľvek 

poškodenie nahláste predajcovi do 24 

hodín od doručenia spotrebiča. 

2. Pred zapnutím spotrebiča počkajte 
najmenej 

dve hodiny, pre ustálenie chladiaceho 

média. 
3. Inštaláciu a pripojenie k elektrickej sieti 

by mal vykonať kvaliikovaný servisný 

technik podľa pokynov výrobcu a v 

súlade s bezpečnostnými predpismi. 

4. Pred použitím spotrebiča 

vyčistite jeho vnútorný priestor. 

 
 

 
Informácie: 

Tento spotrebič neobsahuje CFC 

(chladiaci okruh obsahuje R134a) alebo 

HFC (chladiaci okruh obsahuje R600a) 

(viď výrobný štítok vo vnútri spotrebiča). 

Spotrebiče s izobutánom (R600a): 

Izobután je ekologický zemný plyn ale je 

horľavý. Preto sa uistite, či nie sú 

poškodené rúrky chladiaceho média. 

Prehlásenie o zhode 

• Tento spotrebič je určený pre 

uskladnenie potravín a je vyrobený v 

súlade s európskou smernicou (EG) 

C. 1935/2004. 
 

 
• Tento spotrebič bol navrhnutý, 

vyrobený a predáva sa v súlade s: 

- bezpečnostnou smernicou o Nízkom 

napätí 

73/23/EEC; 

- ochranné požiadavky EMO 

smernice 89/ 336/ EEC, doplnené 

smernicou 93/68/EEC. 

• Elektrická bezpečnosť spotrebiča je 

zaistená iba vtedy, pokiaľ je pripojený k 

účinnému a schválenému systému s 

uzemnením. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Dôležité bezpečnostné pokyny 
 

Tieto varovania sú v záujme Vašej bezpečnosti. Pred inštaláciou alebo použitím spotrebiča si ho dôkladne 

prečítajte. Vaša bezpečnosť je najdôležitejšia. Ak si nie ste istí významom varovaní, kontaktujte zákaznícke 

stredisko.

Inštalácia 
•   Tento spotrebič je ťažký. Pri premiestňovaní 

to berte do úvahy. 

•   Je nebezpečné meniť technické parametre 

alebo upravovať spotrebič akýmkoľvek 

spôsobom. 

•   Zaistite, aby spotrebič nestál na sieťovej 

šnúre. Ak je poškodená sieťová šnúra, musí 

byť vymenená za špeciálny kábel z nášho 

servisného strediska. 

•   Akékoľvek elektronické zásahy k inštalácii 

tohto spotrebiča môže vykonávať len 

kvalifikovaný servisný technik. 

•   Časti, ktoré sa zahrievajú, nesmú byť odkryté. 

Kedykoľvek je to možné, otočte zadný panel 

spotrebiča smerom k stene ale ponechajte 

požadovaný priestor pre vetranie. 

•   Po inštalácii nechajte pred zapnutím v kľude 

2 hodiny, pre stabilizáciu chladiaceho okruhu. 

 
POZOR: Spotrebič postavte na dobre 

vetrané miesto. 

 
Bezpečnosť detí 
•   Tento spotrebič nesmú obsluhovať deti alebo 

nespôsobilé osoby, ak nie sú pod dohľadom 

zodpovednej osoby. 

•   Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. 
 

Počas prevádzky 
•   Spotrebič je navrhnutý len pre použitie v 

domácnosti, hlavne na skladovanie potravín. 

•   Mrazené potraviny po odmrazení opäť 

nezmrazujte. 

•   V mrazničke neskladujte stene nápoje. 

•   Zmrzlinu nekonzumujte ihneď po vybratí z 

mrazáku, môže dôjsť k „popáleniu mrazom“. 

•   Nevyberajte potraviny z mrazničky mokrými 

rukami alebo vlhkými rukami, pretože sa 

môžete poraniť. 

Údržba a čistenie 
•   Pred akoukoľvek údržbou najskôr spotrebič 

vypnite a odpojte od elektrickej siete. 

•   Nepoužívajte ostré predmety na odstraňovanie 

námrazy alebo ľadu. (Viď pokyny pre 

odmrazovanie). 

 
- UPOZORNENIE: Nepoužívajte mechanické 

náradie ani iné spôsoby na urýchlenie 

odmrazovania. 

- UPOZORNENIE: Zabráňte poškodeniu 

chladiaceho okruhu. 

- UPOZORNENIE: Vo vnútri spotrebiča 

nepoužívajte elektrické prístroje, okrem 

odporúčaných výrobcom. 
 

Servis 
•   Spotrebič môže opravovať len autorizovaný 

servis použitím originálnych náhradných 

dielov. Zoznam servisných partnerov je 

uvedený na našich webových stránkach www. 

candy-hoover.cz v sekcii servis. 

•   Za žiadnych okolností sa nepokúšajte sami 

opravovať spotrebič. Opravy vykonané 

neskúsenými osobami môžu spôsobiť úraz 

alebo poruchu. V prípade potreby kontaktujte 

autorizované servisné stredisko. 
 

Likvidácia starého spotrebiča 

Poznámka: Pred likvidáciou starého 

spotrebiča ho vypnite a odpojte od elektrickej 

siete. Odrežte sieťový kábel. Zaistite, aby 

sa dvierka nedali zatvárať (najvhodnejšie 

je ich zložiť), bez ohľadu, či je možné alebo 

nie otvorenie zvnútra. STARÝ SPOTREBIČ 

PREDSTAVUJE RIZIKO PRE DETI! 

 
POZOR: Na konci životnosti spotrebiča ho 

musíte zlikvidovať v súlade s W.E.E.E smernicou. 

Váš spotrebič obsahuje R600a chladiace médium 

a horľavý plyn v izolačnej pene. 
 

•   Pred likvidáciou starého spotrebiča ho vypnite 

a odpojte od elektrickej zásuvky. Odrežte 

zástrčku. 

•   Zaistite, aby sa dvierka nedali úplne zatvoriť 

(najvhodnejšie je odstránenie dvierok).

 
Prečítajte si prosím tento návod 

pozorne pred použitím a uschovajte 

pre prípad použitia v budúcnosti.



 

 
 
 

 

Dobré vetranie 

Pre odvod tepla, vysokú účinnosť a nízku spotrebu energie je potrebné dobré vetranie. Preto 

nechajte okolo chladničky dostatočný voľný priestor. Zo zadnej strany najmenej 100 mm od steny, po 

stranách spotrebiča najmenej 100 mm a z hornej strany spotrebiča najmenej 200 mm. Voľný priestor 

potrebný pre otvorenie dvierok by mal byť 160°. 

 

 

 

Napájanie 

Chladnička je vhodná na jednofázový striedavý prúd (220-240)V~/50Hz;230V~/60Hz. Ak je kolísanie 

prúdu v rôznych krajinách mimo uvedený rozsah, z dôvodu bezpečnosti aplikujte automatický 

napäťový regulátor. Chladnička musí obsahovať špeciálnu vidlicu sieťového kábla namiesto 

štandardného. Jeho konektor musí zodpovedať zásuvke s uzemňovacím vodičom.  

 

 

Sieťový kábel 

Kábel nesmie byť predlžovaný ani zmotaný do cievky počas prevádzky. Dbajte na to, aby sa sieťový 

kábel nedotýkal kompresora na zadnej stene spotrebiča, pretože povrch môže byť horúci počas 

prevádzky a kontakt s káblom môže poškodiť izoláciu a spôsobiť skrat.  

 

 

Ochrana proti vlhkosti 

Neumiestňujte chladničku na miesta, kde je vysoký obsah vlhkosti, zabránite tým možnej korózii 

kovových častí. Spotrebič nesmie byť vystavený vode, pretože to spôsobí nesprávnu izoláciu a skrat.  

 

 

Ochrana pred teplom 

Spotrebič by mal byť umiestnený mimo zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia. 

 

 

Vyváženie 

Povrch, na ktorom bude stáť spotrebič, musí byť pevný a rovný. Neodporúčame žiadny mäkký 

povrch. Ak nie je spotrebič vyvážený, prispôsobte ho pomocou nastaviteľných nožičiek.  

 

 

Zabráňte nebezpečiu 

Neumiestňujte spotrebič do blízkosti horľavých látok ako je plyn, benzín, alkohol, lak, amylacetát, atď.  

Tieto predmety nevkladajte do spotrebiča. 

 

 

Premiestňovanie 

Pri premiestňovaní spotrebiča ho nenakláňajte horizontálne ani do uhlu pod 45°. 



 

3. Upozornenie 
 

Voda obsiahnutá v potravinách alebo vo vzduchu sa dostáva do chladničky pri otvorení 

dvierok a spôsobuje formovanie námrazy, ovplyvňuje správny chod chladničky v prípade 

hrubej vrstvy. Keď je hrubšia ako 2 mm, musíte chladničku odmraziť. 

 

Odmrazovanie chladničky sa vykonáva manuálne. Pred odmrazovaním vyberte potraviny, 

zásobník ľadu a dočasne uložte na chladné miesto, potom nastavte ovládač teploty do 

pozície „0“ (kompresor prestane pracovať) a nechajte otvorené dvierka, pokým sa ľad a 

námraza nerozpustí na dno chladničky. Vodu utrite jemnou handrou. V prípade urýchlenia 

odmrazovania môžete umiestniť nádobu s horúcou vodou (približne 50°C) do vnútorného 

priestoru chladničky. Po odmrazení nezabudnite nastaviť ovládač teploty do pôvodnej 

pozície. 
 

Nie je vhodné odmrazovať chladničku priamo horúcou vodou alebo fénom na vlasy, 

pretože môžete poškodiť vnútorný priestor. 

 

Neodstraňujte ľad a námrazu ani neoddeľujte potraviny, ktoré sú zmrazení dokopy, ostrými 

predmetmi alebo drevenými paličkami, pretože môžete poškodiť vnútorný priestor 

chladničky alebo výparníka. 

 
Ak je poškodený sieťový kábel spotrebiča, musí ho vymeniť servisný technika. 

 

 

4. Údržba 
 

Výmena žiaroviek 

 
Pri výmene žiarovky postupujte nas ledovne: 

- Odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky. 

- Zatlačte na poistky po bokoch krytu žiarovky a zložte ho. 

- Vymeňte žiarovku za novú, maximálne hodnoty sú na štítku vo vnútri spotrebiča pri osvetlení.  

- Nasaďte kryt žiarovky a pred pripojením spotrebiča k elektrickej zásuvke počkajte 5 minút.



 

5. Odstránenie prípadných problémov 
 

1.   Ak chladnička nefunguje:  

Skontrolujte, či nie je výpadok prúdu. 
Skontrolujte, či je vidlica sieťového kábla pripojená k elektrické zásuvke. Skontrolujte, či nie je 
vypálená poistka. 

 
2.  Ak chladnička veľmi chladí: 
Ovládač nastavenia teploty je nastavený na vysokú hodnotu. 

Ak umiestnite potraviny s veľkým množstvom vlhkosti priamo pod výstup chladného vzduchu, 
rýchlo namrznú. Toto neznamená poruchu. 
 

3.  Ak chladnička dostatočne nechladí: 
Potraviny sú balené veľmi tesne pri sebe, čo bráni prúdeniu chladného vzduchu. Vložili ste 
niečo horúce alebo veľké množstvo do chladničky. 

Dvierka nie sú zatvorené správne. Tesnenie dvierok je poškodené. Chladnička nie je vetraná. 
Je nedostatočný priestor medzi chladničkou a stenami okolo spotrebiča a nad spotrebičom. 
Nastavenie teploty je nesprávne. 

 
4.  Pri rozmrazovaní voda tečie po vnútri chladničky a na podlahu: Skontrolujte, či nie je 
odtoková hadička upchaná. 

Skontrolujte, či je odkvapkávací zásobník umiestnený správne. 
 
5.  Keď sa tvorí kondenzácia na vonkajších stenách chladničky: 

Kondenzácia vidy sa môže tvoriť na vonkajších stranách, keď je vysoká vlhkosť, napríklad 
počas vlhkého ročného obdobia. Toto je rovnaký výsledok, ako keď nalejete studenú vodu do 
pohára. Nejde o poruchu, preto vlhkosť len utrite suchou handričkou. 

 
6.  Keď počujete zvuk, ako keď tečie voda: 
Zvuk tečúcej vody predstavuje tok chladiacej náplne. Nepredstavuje to poruchu.  

 
7.  Keď sa hrejú horné steny chladničky: 
Bočný panel spotrebiča sa ohrieva, ak sa dvierka otvárajú veľmi často, pri spustení spotrebiča 

a keď spotrebič pracuje v lete pri vysokej okolitej vlhkosti. V takom prípade sa nedotýkajte 
panelu, je to výsledkom odvodu tepla zvnútra spotrebiča a nepredstavuje to poruchu 
chladničky. 

 

6. Technické údaje 
 

*Pre podrobnejšie technické informácie viď výrobný štítok na zadnom paneli chladničky. 

*Právo na zmenu technických údajov je vyhradené. 



 

 
 
 
 

CHLADNIČKA 
 

 
So zapojením spotrebiča počkajte najmenej dve hodiny, aby chladiaci okruh mohol dokonale fungovať. 

 

 

OVLÁDACÍ PANEL 
 
 

 
Termostat určený na ovládanie spotrebiča 

je umiestnený vo vnútri chladničky vpravo 

hore. Ak chcete skontrolovať, že zariadenie 

skutočne funguje, presvedčite sa, že 

termostat nie je nastavený v polohe „0“. 

 
 
 

 

ODMRAZOVANIE A MRAZENIE 
 

 

Popisný štítok stanovuje maximálne množstvo potravín, ktoré je možné zmraziť (viď obrázok 2). 

Mrazenie je zaručené vo všetkých polohách ovládača. 

(Obrázok 2)  
V   tomto   zariadenie   je   odmrazovanie   chladničky 

automatické. 

 
 

Kontrolujte,  či  je  odvod  vody  voľne  priechodný. 

Uistite sa,že sa potraviny nedotýkajú zadnej steny 

alebo strán chladničky. 

 
Malé množstvo námrazy alebo kvapiek vody na 
zadnej stene priestoru  chladničky  je normálne,  ak 

je chladnička v prevádzke. 

 
 
 

Odporúčame odmrazovať priestor mrazničky, ak je 

vrstva námrazy hrubšia ako 3 mm.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: Toto je popisný štítok. Ak potrebujete v prípade porúch kontaktovať servisné oddelenie, nezabudnite 
poskytnúť informácie uvedené na tomto štítku. 

Dôležité: Ak je teplota v miestnosti veľmi vysoká, môže spotrebič pracovať nepretržite a vrstva 

námrazy sa bude ukladať na zadnej stene chladničky. V takom prípade nastavte ovládač na nižšie 

nastavenie (1-2).



 

ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVERÍ 
 

Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov pri zmene smeru otvárania dverí. 
 

Chladničku nakloňte do 45° uhlu, pretože 
musíte sprístupniť spod spotrebiča. 

Demontujte spodný záves uvoľnením 
skrutiek, krytky a podložiek, potom zložte 

spodné dvierka. 

Demontujte dva kryty skrutiek a odmontujte 
skrutky zhora.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odmontujte dve skrutky na zadnej strane a 
odstráňte horný kryt. 

 

Demontujte pravý záves.             Presuňte pravý záves vľavo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vyberte západku na ľavej strane a vložte ju 
na pravú stranu. 

 
Namontujte  závesy  a  dvere  zdola  smerom 
hore.



 

 


