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Tento spotrebič vyhovuje nasledujúcim smerniciam EÚ: 2014/35/EU a 2014/30/
EU a 2009/125/EC a EC.643/2009 a 2002/96/EC

        Informácie o bezpečnosti a varovania

Z dôvodu bezpečnosti spotrebiteľa 
a správneho použitia si ešte 
pred inštaláciou a použitím 
spotrebiča pozorne prečítajte 
tento návod na obsluhu, vrátane 
týchto tipov a varovaní. Aby ste 
zabránili nežiaducim chybám 
a nehodám, zaistite dôkladné 
oboznámenie všetkých osôb 
používajúcich tento spotrebič s 
jeho obsluhou a bezpečnostnými 
funkciami. Uschovajte tieto 
pokyny na bezpečnom mieste a 
v prípade odovzdania spotrebiča 
ho odovzdajte spoločne so 
spotrebičom, aby sa používal 
počas celej životnosti a správne 
informoval o správnom použití 
spotrebiča a bezpečnosti. 
Z bezpečnostných dôvodov 
a z dôvodu ochrany majetku 
dodržiavajte pokyny v tomto 
návode, pretože výrobca nenesie 

žiadnu zodpovednosť za 
poškodenia spôsobené 
nedodržaním týchto pokynov.

Bezpečnosť detí a 
nespôsobilých osôb
• Tento spotrebič môžu používať 

deti od 8 rokov a osoby s 
obmedzenými fyzickými, 
senzorickými alebo zmyslovými 
schopnosťami, alebo bez 
dostatočných skúseností a 
znalostí, ak sú pod dozorom 
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 k spotrebiču) a 
zložte dvierka, aby ste zabránili 
úrazu detí elektrickým prúdom 
alebo uviaznutiu v spotrebiči.

• Ak je tento spotrebič vybavený 
magnetickým tesnením, 
nahrádza starší model s 
pružinovou zámkou (západkou) 
na dvierkach alebo veku, pred 
likvidáciou starého spotrebiča 
túto západku znefunkčnite. 
Tak zabránite prípadnému 
uväzneniu detí v spotrebiči.

Všeobecná bezpečnosť
• VAROVANIE−  Tento
spotrebič je určený 

na použitie v domácnosti a 
podobnom prostredí:
- zamestnanecké kuchyne v 
predajniach, kanceláriách alebo 
inom pracovnom prostredí; 
- na farmách a klientmi hotelov, 
motelov a v iných typoch 
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 a 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 sa nejedná o 
výrobcom odporúčaný typ.

• VAROVANIE − Chladiaci a 
izolačný plyn je horľavý. 
Likvidáciu starého spotrebiča 
môže vykonávať len 
autorizované servisné stredisko. 
Nevystavujte ohňu.
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Chladivo
Chladiaci izobután (R600a) 
obsiahnutý v chladiacom 
okruhu spotrebiča je prírodný 
plyn s vysokou kompatibilitou 
so životným prostredím, ktorý 
je aj napriek tomu horľavý. 
Počas prepravy a inštalácie 
spotrebiča zabráňte poškodeniu 
komponentov chladiaceho 
okruhu. Chladivo (R600a) je 
horľavé.

  Pozor: riziko požiaru/
vznietenia
Ak by došlo k poškodeniu 
chladiaceho okruhu:
- Vyhnite sa otvorenému ohňu a 
zdrojom vznietenia.
- Miestnosť, v ktorej sa nachádza 
spotrebič, dôkladne vyvetrajte.
Je nebezpečné meniť alebo 
upravovať spotrebič akýmkoľvek 
spôsobom. Akékoľvek 
poškodenia napájacieho kábla 
môžu viesť k skratu, požiaru a/
alebo zasiahnutiu elektrickým 
prúdom.

  Elektrická bezpečnosť
1.  Napájací kábel nesmiete 

predlžovať.
2. Uistite sa, že nie je poškodená 

zástrčka napájacieho kábla. 
Rozdrvená alebo poškodená 
zástrčka sa môže prehrievať a 
spôsobiť požiar.

3. Uistite sa, že máte voľný 
prístup k zástrčke spotrebiča.

4. Za napájací kábel neťahajte.
5. Ak je elektrická zásuvka voľná, 

nepripájajte k nej zástrčku. 
Hrozí riziko zasiahnutia 
elektrickým prúdom alebo 
vzniku požiaru.

6. Spotrebič nesmiete používať 
bez vnútorného krytu 
osvetlenia.

7. Chladnička je určená len 
na napájanie z jednej fázy 
striedavého prúdu s hodnotami 
220~240 V/50 Hz. Ak je kolísanie 
napätia v mieste bydliska 
používateľa také veľké, že 
presahuje vyššie uvedené limity, 
z bezpečnostných dôvodov 
použite pre chladničku 
automatický napäťový regulátor 
s viac ako 350 W. Chladnička 
musí byť vybavená špeciálnou 
napájacou zástrčkou namiesto 
bežnej s inými elektrickými 
spotrebičmi. Zástrčka musí 
zodpovedať zásuvke so 
zemniacim kontaktom.
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Bežné použitie
• V spotrebiči neskladujte horľavé 

plyny ani tekutiny. Hrozí riziko 
explózie.

• V spotrebiči nepoužívajte iné 
elektrické spotrebiče (napr. 
elektrický výrobník zmrzliny, 
mixéry a pod.).

• Pri odpájaní spotrebiča od 
elektrickej siete vždy ťahajte za 
zástrčku. Neťahajte za kábel.

• Do blízkosti plastových dielov 
tohto spotrebiča nedávajte 
horúce predmety.

• Nestavte pokrmy na výstupe 
vzduchu na zadnej stene.

• Balené mrazené potraviny 
skladujte v súlade s pokynmi 
výrobcu mrazených potravín.

• Mali by ste striktne dodržiavať 
odporúčania výrobcu týkajúce 
sa skladovania v spotrebiči. Viď 
príslušné pokyny o skladovaní.

• Do mraziaceho priestoru 
nedávajte sýtené nápoje, 
pretože vytvárajú tlak na 
nádobu, ktorá môže explodovať 
a následne poškodiť spotrebič.

• Nekonzumujte mrazené 
pokrmy ihneď po vybratí z 
mrazničky, môže to viesť k 
zraneniu.

• Spotrebič neumiestňujte na 
priame slnečné žiarenie.

• 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.

• Nevyberajte, ani sa nedotýkajte 
položiek v mraziacom priestore, 
ak máte vlhké/mokré ruky, 
môže to viesť k zraneniu 
pokožky alebo popáleniu 
mrazom.

• Vyhnite sa dlhodobému 
vystaveniu spotrebiča 
priamemu slnečnému žiareniu.

• Nikdy nepoužívajte dno, 
zásuvky, dvierka a pod. schodík 
alebo podperu.

• Nikdy neprenášajte spotrebič v 
horizontálnej polohe, pretože 
olej v kompresore môže stiecť 
do chladiaceho okruhu.

• Mrazené potraviny sa nesmú po 
rozmrazení opäť zmrazovať.
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• V mraziacom priestore 
neskladujte nápoje vo fľašiach 
alebo plechovkách (hlavne 
sýtené). Fľaše a plechovky môžu 
explodovať.

• Nekonzumujte ľadové nanuky 
alebo kocky ľadu ihneď po 
vybratí z mrazničky, pretože by 
ste si mohli poraniť ústa a pery.

Upozornenia!
Starostlivosť a čistenie
• Pred údržbou vypnite spotrebič 

a odpojte zástrčku od sieťovej 
zásuvky.

• Spotrebič nečistite kovovými 
predmetmi, parnými čističmi, 
éterickými olejmi, organickými 
rozpúšťadlami ani drsnými 
čističmi.

• Na odstraňovanie námrazy zo 
spotrebiča nepoužívajte ostré 
predmety. Použite plastovú 
škrabku.

Inštalácia 
Dôležité!
• Pri pripojení k elektrickej sieti 

buďte opatrní, dodržiavajte 
pokyny tohto návodu.

• Vybaľte spotrebič a skontrolujte 
z hľadiska poškodenia. Ak je 
poškodený, nepripájajte ho. 
Oznámte prípadné poškodenie 
v mieste zakúpenia. V takom 
prípade si ponechajte obalový 
materiál.

• Za účelom ustálenia oleja v 
kompresore počkajte pred 
pripojením niekoľko hodín.

• 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 nemala 
by sa dotýkať horúcich častí 
(kompresor, kondenzátor), aby 
sa zabránilo riziku požiaru, 
dodržiavajte príslušné pokyny 
na inštaláciu.

• Spotrebič neumiestňujte do 
blízkosti radiátorov alebo 
sporáka.

• Po inštalácii spotrebiča zaistite, 
aby zostala elektrická zástrčka 
ľahko prístupná.
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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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Ovládací panel

Ovládací panel, ktorý slúži na ovládanie 
vnútornej teploty spotrebiča je umiestnený 
v spotrebiči.

•	 : tlačidlo vypnutia alarmu.
•	 Alarm:	kontrolka	zvýšenej	teploty.
•	 Power:	kontrolka	napájania.
•	 Super:	kontrolka	Supermrazenia.
•	 Super	Freeze:	tlačidlo	funkcie	

Supermrazenia.

SUPER FREEZE (tlačidlo)
Ak potrebujete rýchlo znížiť teplotu v 
mrazničke, stlačte toto tlačidlo a rozsvieti 
sa kontrolka super. Spotrebič funguje v 
režime Super Freezer.
Ak chcete zastaviť režim Super Freeze, 
stlačte tlačidlo Super Freeze, kontrolka 
super zhasne.
Upozornenie! Spotrebič automaticky 
ukončí režim super freeze po 24 hodinách, 
súčasne zhasne kontrolka super.

ALARM SPOTREBIČA
Ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu k výpadku 
napájania spotrebiča na dlhší čas a 
vnútorná teplota sa zvýši (> -10 °C), potom 
sa aktivuje alarm.
Ak je teplota > -10 °C, kontrolka začne 
blikať a súčasne bude znieť akustická 
signalizácia 3 krát po 10 sekúnd. Po 2 
minútach sa alarm automaticky vypne a 
kontrolka zvýšenej teploty bude svietiť.
Ak je teplota < -10 °C, kontrolka zvýšenej 
teploty zhasne.

 (tlačidlo)
Počas znenia alarmu ho stlačením tlačidla 

 vypnete a kontrolka zvýšenej teploty 
svieti ale nebliká.

Uvedenie do prevádzky a nastavenie 
teploty
Pripojte zástrčku k sieťovej zásuvke so 
zemniacim kontaktom.

Nastavenie „Cold“ znamená:
Vyššia teplota, teplejšie nastavenie.

Nastavenie „Colder“ znamená:
Nižšia teplota, chladnejšie nastavenie.

Upozornenie o zapnutí! - Nenastavuje 
opakovane z pozície „studené“ na 
„chladnejšie“.

Dôležité! - Bežne odporúčame prostredné 
nastavenie Mid a ak požadujete vyššiu 
alebo nižšiu teplotu, upravte podľa toho 
ovládač.
Ak nastavíte ovládač na vyššiu teplotu, 
môže to viesť k zníženiu spotreby energie. 
V opačnom prípade dochádza k vyššej 
spotrebe.

Dôležité! - Vysoká okolitá teplota (napr. v 
lete) a nastavenie nízkej teploty (pozícia 
Colder) môže mať za následok nepretržitú 
prevádzku kompresora.

Príčina: Ak je okolitá teplota vysoká, 
kompresor pracuje nepretržite za účelom 
udržania nízkej teploty v spotrebiči.
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Počiatočné použitie a inštalácia

Čistenie pred použitím
•	 Pred	prvým	použitím	spotrebiča	umyte	

vnútorný priestor a príslušenstvo 
teplou vodou s jemným saponátom pre 
odstránenie typického zápachu nového 
spotrebiča, potom dôkladne vysušte.

Dôležité! Nepoužívajte rozpúšťadlá ani 
drsné prášky, pretože môžu poškodiť 
povrch.

Pozícia inštalácie
Varovanie! Pred inštaláciou si 
dôkladne prečítajte pokyny pre vašu 

bezpečnosť a správnu obsluhu spotrebiča.
•	 Spotrebič	umiestnite	čo	najďalej	od	

zdrojov tepla, ako sú pece, radiátory, 
priame slnečné žiarenie, a pod.

•	Maximálny	výkon	a	bezpečnosť	je	
zaručená udržaním správnej vnútornej 
teploty pre danú triedu jednotky, podľa 
údajov na výrobnom štítku.

•	 Tento	spotrebič	funguje	skvele	v	
klimatickej triede od N do ST. Spotrebič 
nemusí fungovať správne, ak je vystavený 
dlhší čas teplote nad alebo pod uvedený 
rozsah.

Dôležité! Okolo spotrebiča je nutné 
zaistiť dostatočnú ventiláciu pre ľahký 
odvod tepla, vysokú účinnosť chladenia 
a nízku spotrebu energie. Za týmto 
účelom ponechajte okolo spotrebiča 
dostatočný voľný priestor. Zo zadnej 
strany odporúčame ponechať 75 mm, 
najmenej 100 mm z obidvoch strán, nad 
spotrebičom viac ako 100 mm a pred 
spotrebičom nechajte voľný priestor na 
otvorenie dvierok v uhle 160°.

Klimatická trieda Okolitá teplota

SN +10 °C to +32 °C

N +16 °C to +32 °C

ST +16 °C to +38 °C

T +16 °C to +43 °C

•	 Spotrebič	nevystavujte	dažďu.	Je	nutné	
zaistiť cirkuláciu dostatočného množstva 
vzduchu v dolnej zadnej časti spotrebiča, 
pretože nedostatočná cirkulácia vzduchu 
môže ovplyvniť výkon. Vstavané 
spotrebiče je nutné umiestniť čo najďalej 
od zdrojov tepla, ako sú ohrievače a 
priame slnečné žiarenie. 

Vyváženie
•	 Spotrebič	by	mal	byť	vyvážený	s	cieľom	

eliminovať vibrácie. Na vyváženie 
spotrebiča musí byť vo zvislej polohe 
a obidve nožičky musia byť v pevnom 
kontakte s podlahou. Môžete ho vyvážiť 
aj vyskrutkovaním príslušných skrutiek 
(prstami alebo vhodným kľúčom).

Pripojenie k elektrickej sieti
Upozornenie! Všetky elektrické činnosti 
potrebné pri inštalácii tohto spotrebiča 
musí vykonať kvalifikovaný technik.
Varovanie! Spotrebič musí byť uzemnený. 
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť 
za nedodržanie týchto bezpečnostných 
opatrení.



10

Bežné použitie

Príslušenstvo 1)

Priehradky
•	 Priehradky	sú	vhodné	na	skladovanie	

pokrmov.
•	 Na	vybratie	priehradky:	zodvihnite	v	

prednej časti a vytiahnite.
•	 Pre	naloženie:	jednoducho	ju	zasuňte	až	

na doraz.

Mraziaca zásuvka
•	 Zásuvka	je	vhodná	na	uskladnenie	

mrazených potravín.

Výroba kociek ľadu
•	 Tento	spotrebič	je	vybavený	jedným	

alebo viacerými zásobníkmi na výrobu 
kociek ľadu.

Mrazenie čerstvých potravín 2)

•	Mraziaci	priestor	je	vhodný	na	mrazenie	
čerstvých a dlhodobé uskladnenie 
hlboko zmrazených potravín.

•	Maximálne	množstvo,	ktoré	je	možné	
zmraziť počas 24 hodín je uvedené na 
výrobnom štítku, ktorý sa nachádza v 
spotrebiči.

•	 Proces	mrazenia	trvá	24	hodín:	počas	
tejto doby nepridávajte ďalšie potraviny 
na zmrazenie.

Skladovanie mrazených potravín 2)

•	 Pri	prvom	zapnutí	alebo	po	dlhodobom	
odstavení, skôr ako vložíte potraviny 
do spotrebiča, nechajte ho pracovať na 
vyššom nastavení najmenej 2 hodiny.

Dôležité!
V prípade nechceného rozmrazenia, 
napríklad z dôvodu výpadku elektrickej 
energie na dlhší čas, ako je uvedená v 
technických parametroch pod „doba 
zvýšenia teploty“, je nutné rozmrazené 
potraviny čo najrýchlejšie spotrebovať 
alebo uvariť a potom prípadne opäť 
zmraziť (po uvarení).

Rozmrazovanie 2)

•	 Hlboko	zmrazené	alebo	mrazené	
potraviny môžete pred použitím 
rozmraziť v chladničke alebo pri izbovej 
teplote, v závislosti od dostupnej doby 
pre tento krok.

•	Malé	kúsky	potraviny	môžete	variť	aj	
zmrazené, priamo z mrazničky. V takom 
prípade bude varenie trvať dlhší čas.

Dôležité!
Pre maximálne využitie objemu 
skladovacieho priestoru pre čerstvé 
potraviny a mraziaceho priestoru môže 
používateľ vybrať jednu alebo viac 
priehradiek, zásuviek, podľa potreby 
použitia.
Za účelom úspory energie nevyťahujte 
dolnú mraziacu zásuvku. 3)

1) Ak spotrebič obsahuje zodpovedajúce 
príslušenstvo a funkciu.

2) Ak spotrebič obsahuje mraziaci priestor.
3) Ak je spotrebič Frost Free.



11

Užitočné rady a tipy

Bežné prevádzkové zvuky
Nasledujúce zvuky sú charakteristické pre 
prevádzku chladiaceho spotrebiča:
Cvakanie: kedykoľvek sa kompresor zapne 
a vypne, môžete počuť cvaknutie.
Hučanie: počas prevádzky kompresora 
môžete počuť hučanie.
Bublanie: pri prúdení chladiva cez 
chladiace rúrky môžete počuť zvuky 
bublania alebo špliechania.
Špliechanie: aj krátky čas po vypnutí 
kompresora môžete počuť zvuk 
špliechania.

Tipy pre úsporu energie
•	 Neinštalujte	spotrebič	do	blízkosti	

sporáka, radiátora ani iných zdrojov tepla.
•	 Neotvárajte	dvierka	veľmi	často	ani	ich	

nenechávajte otvorené veľmi dlhý čas.
•	 Nenastavujte	nižšiu	teplotu,	ako	je	

potrebná.
•	 Spotrebič	umiestnite	v	dostatočnej	

vzdialenosti od okolitého nábytku a stien 
podľa pokynov na inštaláciu.

•	 Ak	obrázok	znázorňuje	správnu	
kombináciu zásuviek, košov a 
priehradiek, neupravujte túto 
kombináciu, mohlo by to viesť k vyššej 
spotrebe energie.

Tipy k chladeniu čerstvých potravín
Na dosiahnutie najlepších výsledkov:
•	Do	spotrebiča	nevkladajte	teplé	pokrmy	s	

odparujúcou sa tekutinou.
•	 Potraviny	dobre	zabaľte	alebo	prekryte,	

hlavne ak majú silnú vôňu.
•	 Potraviny	uložte	tak,	aby	mohol	okolo	

nich voľne prúdiť vzduch.

Tipy k mrazeniu
Pre maximálne využitie procesu mrazenia 
ponúkame niekoľko dôležitých rád:
•	Maximálne	množstvo	potravín,	ktoré	

je možné zmraziť počas 24 hodín je 
uvedené na výrobnom štítku.

•	 Proces	mrazenia	trvá	24	hodín.	Počas	
tejto doby nepridávajte ďalšie potraviny.

•	 Zmrazujte	len	kvalitné,	čerstvé	a	
dôkladne čisté potraviny.

•	 Pripravte	si	malé	porcie	potravín	pre	
rýchle zmrazenie a na rozmrazenie len 
potrebného množstva.

•	 Potraviny	zabaľte	do	hliníkovej	alebo	
polyetylénovej fólie a nepriedušne 
uzatvorte;

•	 Zabráňte	kontaktu	čerstvých,	
nezmrazených potravín s už zmrazenými, 
aby ste zabránili zvýšeniu teploty 
zmrazených potravín a prípadnému 
znehodnoteniu.

•	 Chudé	pokrmy	sa	skladujú	lepšie	ako	
mastné; soľ skracuje dobu uskladnenia.

•	 Ak	konzumujete	kocky	ľadu	ihneď	po	
vybratí z mrazničky, môžu spôsobiť 
zranenie.

•	Odporúčame	poznačiť	si	dátum	mrazenia	
na každé balenie za účelom dodržania 
doby uskladnenia potravín.
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Tipy pre skladovanie mrazených 
potravín
Na dosiahnutie najlepších výsledkov z 
tohto spotrebiča:
•	 Uistite	sa,	že	boli	zmrazené	potraviny	

správne uskladnené predajcom potravín.
•	 Preneste	mrazené	potraviny	z	obchodu	

do mrazničky v čo najkratšom čase.
•	 Neotvárajte	dvierka	veľmi	často	ani	na	

zbytočne dlhý čas.
•	 Po	rozmrazení	sa	potraviny	rýchlo	kazia	a	

nesmú sa opätovne zmrazovať.
•	 Neprekračujte	dobu	uskladnenia	

uvádzanú výrobcom na obale výrobku.
 Poznámka: ak spotrebič obsahuje 

zodpovedajúce príslušenstvo a funkciu.
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Starostlivosť a čistenie

Starostlivosť a čistenie
Z hygienických dôvodov je nutné 
pravidelne čistiť vnútro spotrebiča, vrátane 
vnútorného vybavenia.
Spotrebič by ste mali čistiť najmenej raz za 
dva mesiace.

Varovanie! Hrozí nebezpečenstvo 
úrazu elektrickým prúdom!

•	 Spotrebič	nesmie	byť	počas	čistenia	
pripojený k sieťovej zásuvke. Hrozí 
nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom! Pred čistením spotrebič vypnite 
a odpojte zástrčku napájacieho kábla od 
sieťovej zásuvky alebo vypnite istič.

Dôležité!
•	 Pred	čistením	spotrebiča	z	neho	vyberte	

potraviny. Uložte ich dobre zakryté na 
chladnom mieste.

•	 Spotrebič	nikdy	nečistite	parným	
čističom. V elektrických komponentoch 
by sa mohla nahromadiť vlhkosť.

•	 Horúce	výpary	môžu	viesť	k	poškodeniu	
plastových častí.

•	 Éterické	oleje	a	organické	rozpúšťadlá	
môžu poškodiť plastové diely, napr. 
citrónová šťava alebo šťava z pomaranča, 
kyselina maslová, čističe obsahujúce 
kyseliny. Zabráňte kontaktu týchto látok s 
dielmi spotrebiča.

•	 Na	čistenie	nepoužívajte	drsné	čističe.
•	 Spotrebič	a	vnútorné	vybavenie	čistite	

vlažnou vodou. Môžete použiť aj 
dostupné prostriedky na umývanie riadu.

•	 Po	čistení	utrite	čistou	vodou	a	utierkou.

•	Nahromadený	prach	na	kondenzátore	
zvyšuje spotrebu elektrickej energie, 
vyčistite kondenzátor na zadnej strane 
spotrebiča minimálne raz ročne mäkkou 
kefkou alebo vysávačom.

•	 Skontrolujte	odtokový	otvor	na	zadnej	
stene spotrebiča.

•	 Vyčistite	zablokovaný	odtokový	
otvor tenkým mäkkým predmetom, 
nepoškoďte skriňu spotrebiča ostrými 
predmetmi.

•	 Keď	je	všetko	suché,	uveďte	spotrebič	do	
prevádzky.

Rozmrazovanie
•	 Spotrebič	je	typu	„frost	free“.
•	 Znamená	to,	že	počas	prevádzky	

nedochádza k hromadeniu námrazy na 
vnútorných stenách a potravinách.

•	 Absencia	námrazy	je	spôsobená	
nepretržitou cirkuláciou studeného 
vzduchu v chladiacom priestore, vďaka 
automaticky ovládanému ventilátoru.

V prípade dlhodobého odstavenia
•	 Vyberte	všetky	potraviny.
•	Odpojte	zástrčku	alebo	vypnite	istič.
•	Dôkladne	vyčistite	(viď:	Čistenie	a	

údržba).
•	 Aby	ste	zabránili	tvorbe	zápachu,	

nechajte dvierka pootvorené.
 Poznámka: ak spotrebič obsahuje 

mrazničku.
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Čo robiť keď...

Varovanie! Pred riešením 
problémov odpojte napájanie 

spotrebiča. Ak sa vám nepodarí odstrániť 
problém podľa nasledujúcich rád, iné 
opravy môže vykonávať len kvalifikovaný 
technik.

Dôležité! Počas prevádzky môžete 
počuť určité bežné prevádzkové zvuky 
(kompresor, cirkulácia chladiva).

Dôležité!
Opravy spotrebiča môže vykonávať 
len kvalifikovaný technik. Nesprávne 
opravy môžu predstavovať značené 
nebezpečenstvo pre používateľa. Ak váš 
spotrebič vyžaduje opravu, kontaktujte 
kvalifikovaného servisného technika alebo 
miestne servisné stredisko.

Problém Možná príčina Riešenie

Spotrebič nefunguje. Spotrebič nie je zapnutý. Zapnite spotrebič.

Nie je pripojená zástrčka 
alebo je voľná.

Pripojte zástrčku.

Vypálená alebo poškodená 
poistka.

Skontrolujte poistku a 
v prípade potreby ju 
vymeňte.

Zásuvka je chybná. Opravu zásuvky musí 
vykonať kvalifikovaný 
technik.

Spotrebič nadmerne chladí. Je nastavená nízka teplota. Nastavte ovládač teploty 
dočasne na vyššiu teplotu.

Potraviny sú veľmi teplé. Teplota nie je nastavená 
správne.

Prečítajte si časť „Prvé 
zapnutie“.

Dlhodobé otvorenie 
dvierok.

Dvierka otvorte len na 
nutný čas.

Do spotrebiča ste počas 
posledných 24 hodín vložili 
veľké množstvo teplých 
potravín.

Nastavte ovládač teploty 
dočasne na chladnejšie 
nastavenie.

Spotrebič stojí v blízkosti 
zdroja tepla.

Prečítajte si časť „Pozícia 
inštalácie“.

Nefunguje vnútorné 
osvetlenie.

Chybná žiarovka. Viď časť „Výmena žiarovky“.
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Problém Možná príčina Riešenie

Hrubá vrstva námrazy, 
prípadne aj na tesnení 
dvierok.

Tesnenie dvierok nie je 
vzduchotesné (prípadne 
po zmene smeru otvárania 
dvierok).

Opatrne ohrejte netesniace 
miesta na tesnení dvierok 
pomocou fénu (so 
studeným vzduchom). 
Súčasne vytvarujte ohriate 
tesnenie dvierok rukou, aby 
správne pasovalo.

Neobyčajné zvuky. Spotrebič nie je vyvážený. Nastavte nožičky.

Spotrebič sa dotýka steny 
alebo iných predmetov.

Spotrebič jemne posuňte.

Komponent,	napr.	potrubie	
v zadnej časti spotrebiča sa 
dotýka inej časti spotrebiča 
alebo steny.

Ak je to nutné, opatrne 
ohnite tento komponent, 
aby nedochádzalo ku 
kontaktu.

Kompresor	sa	nespustí	
ihneď po zmene nastavenia 
teploty.

Je to úplne normálne a 
nepredstavuje to poruchu.

Kompresor	sa	spustí	po	
krátkej chvíli.

Voda na podlahe alebo 
poličkách spotrebiča.

Je zablokovaný vypúšťací 
otvor.

Prečítajte si časť „Čistenie a 
údržba“.

Popis spotrebiča

Pohľad na spotrebič
1. Ovládací panel
2. Dvierka
3. Horné zásuvky
4. Zásobník ľadu (vo vnútri)
5. Zásuvky
6. Dolná zásuvka
7. Nastaviteľná nožička
8. Dvierka
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Zmena smeru otvárania dvierok

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

Potrebné náradie: 
1. 8 mm nástrčkový kľúč.

2.	 Krížový	skrutkovač.

3. Nôž alebo iný skrutkovač s tenkou 
čepeľou.

Pred položením spotrebiča na zadnú 
stranu pre sprístupnenie základne ho 
musíte položiť na penový alebo iný mäkký 
materiál, aby ste nepoškodili chladiace 
potrubie na zadnej strane spotrebiča.

1. Plochým skrutkovačom zložte štyri 
záslepky z hornej časti spotrebiča. 
Vyskrutkujte skrutky pod záslepkami 
pomocou krížového skrutkovača.

2. 8 mm nástrčkovým kľúčom uvoľnite 
tri skrutky nad závesom dvierok. 
Zodvihnite držiak. Zložte dvierka 
spotrebiča.

3. Vyberte kolík z držiaka a naložte ho do 
rovnakého otvoru na druhej strane.

4. Vyberte dosku pre záves z dolnej strany 
dvierok spotrebiča. Naložte na druhú 
stranu.

5. Nakloňte spotrebič dozadu v uhle 
maximálne 45°, pre sprístupnenie 
dolného závesu a nožičky. Zložte 
nožičku a skrutky zaisťujúce pravý záves 
a ľavú upevňujúcu dosku.

6. Vyberte kolík z pozície 1 a naložte do 
pozície 2. Inštalujte záves na protiľahlú 
stranu skrinky. Zaistite tromi skrutkami, 
naskrutkujte nožičku na miesto.

Pozícia 2
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7. Umiestnite upevňovaciu dosku na 
protiľahlú stranu spotrebiča, zaistite 
tromi skrutkami a naskrutkujte nožičku.

8. Ak tesnenie nepasuje na niektorej 
strane dvierok, zahrejte ho teplou 
vodou a napasuje do pozície. Môžete 
to vykonať aj pomocou fénu, ale dbajte 
na to, aby ste ho nadmerne neprehriali 
alebo si nepopálili ruky.

 Pred finálnym dotiahnutím skrutiek 
závesov skontrolujte horizontálne 
a vertikálne zarovnanie dvierok a či 
tesnenie pasuje po celom obvode. 

Výmena madla dvierok (voliteľné)
Vyberte záslepky skrutiek madla 
upevňujúce madlo na pravej strane 
dvierok, potom zložte madlo a otočte ho 
o 180°, umiestnite na ľavú stranu, zaistite 
skrutky a prekryte otvory.

Varovanie!
Postavte, vyvážte spotrebič, počkajte 
najmenej dve hodiny a potom pripojte k 
elektrickej sieti. Ak si netrúfate na vyššie 
uvedené operácie, kontaktujte najbližšie 
autorizované servisné stredisko. Servisné 
stredisko vykoná zmenu smeru otvárania 
dvierok na vaše náklady. Po zmene smeru 
otvárania dvierok skontrolujte dotiahnutie 
všetkých skrutiek a napasovanie tesnenia.
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Likvidácia starého spotrebiča

Tento spotrebič sa nesmie likvidovať spoločne s bežným domovým odpadom.

Obalové materiály
Obalové materiály so symbolom recyklácie je možné recyklovať. Obaly vhoďte do 
príslušného zberného kontejnera za účelom recyklácie.

Pred likvidáciou spotrebiča.
1. Odpojte zástrčku napájacieho kábla od zásuvky.
2. Odrežte napájací kábel a zlikvidujte ho spoločne so zástrčkou.

Správna likvidácia tohto výrobku

Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s týmto 
výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Mali by 
ste ho odovzdať na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických 
a elektronických zariadení. Zaistením správnej recyklácie tohto 
výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym vplyvom na životné 
prostredie a ľudské zdravie, ku ktorému by mohlo dôjsť v prípade 
nesprávnej likvidácie tohto výrobku. Pre podrobnejšie informácie 
o recyklácii tohto výrobku kontaktujte vaše miestne zastupiteľstvo 
poverené službou likvidácie domového odpadu, alebo kontaktujte 
predajňu, v ktorej ste tento výrobok kúpili.



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.


