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Ďakujeme, že ste si kúpili  tento spotrebič.
Pred použitím chladničky si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu pre maximálne využitie 
jeho funkcií.
Odložte si návod a dokumentáciu od spotrebiča na bezpečnom mieste pre prípadné použitie v 
budúcnosti alebo pre prípadného ďalšieho majiteľa. 
Tento spotrebič je určený výlučne na použitie v domácnosti alebo na podobné použitie:
- zamestnanecké kuchyne v predajniach, kanceláriách alebo v inom pracovnom prostredí.
- na farmách, klientmi hotelov, motelov a v inom podobnom ubytovacom zariadení.
- v miestach na prípravu raňajok (B & B)
- pre keteringové služby a podobné využitie okrem komerčného prostredia. Tento 

spotrebič sa musí používať na skladovanie potravín, akékoľvek iné použitie je nesprávne 
a nebezpečné a výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenie v prípade nesprávneho 
použitia.

Dbajte na záručné podmienky.
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BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

V chladničke je plynné chladivo (R600a: izobután) a izolačný plyn (cyklopentán), ktoré sú šetrné k 
životnému prostrediu, ale ľahko sa vznietia. Aby ste zabránili nebezpečným situáciám, dodržiavajte 
nasledujúce pokyny:
• Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom, odpojte kábel napájania od zásuvky.
•  Systém chladenia umiestnený za a v chladničke obsahuje chladivo. Preto zabráňte poškodeniu 

potrubia.
•  Ak dôjde k úniku chladiva, nedotýkajte sa zásuvky a nepoužívajte otvorený oheň. Otvorte okno a 

vyvetrajte. Potom zavolajte servisné stredisko a požiadajte o opravu.
•   Námrazu neškriabte nožom alebo ostrými predmetmi. Mohlo by dôjsť k poškodeniu okruhu 

chladiva a vytečené chladivo môže spôsobiť požiar alebo poškodenie zraku.
•   Neinštalujte spotrebič vo vlhkom, mastnom alebo prašnom prostredí, zabráňte pôsobeniu priamych 

slnečných lúčov alebo vody.
•  Neinštalujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla alebo horľavých materiálov.
•  Nepoužívajte predlžovacie káble alebo adaptéry.
•  Neťahajte a neohýbajte kábel napájania, nedotýkajte sa zásuvky mokrými rukami.
•  Vyhnite sa poškodeniu zástrčky alebo kábla napájania; mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom 

alebo požiaru.
•  Odporúča sa udržiavať zástrčku v čistote. Nánosy prachu na zástrčke môžu spôsobiť požiar.
•  Nepoužívajte žiadne mechanické zariadenia na urýchlenie procesu odmrazovania.
•   Na urýchlenie procesu odmrazovania v žiadnom prípade nepoužívajte otvorený oheň alebo 

elektrické zariadenia, ako sú ohrievače alebo parné čističe, sviečky, olejové lampy atď.
•   Nepoužívajte ani neukladajte horľavé spreje, ako sú farby v spreji, v blízkosti chladničky. Mohlo by 

dôjsť k výbuchu alebo požiaru.
•   Vo vnútri priestoru na skladovanie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak sa nejedná o 

spotrebiče odporúčané výrobcom.
•   Neskladujte horľavé alebo vysoko prchavé látky, ako sú éter, benzín, LPG, propán, sprej, lepidlo, 

čistý alkohol atď. Tieto látky by mohli spôsobiť výbuch.
•  V chladničke neskladujte lieky alebo materiály určené na výskum. Ak sa má skladovať materiál, 

ktorý vyžaduje presné riadenie teploty, môže dôjsť k jeho znehodnoteniu alebo môže dôjsť k 
nekontrolovanej reakcii, čo môže znamenať riziko.

•   Otvory na vetranie spotrebiča alebo skrine, v ktorej je spotrebič zabudovaný, udržiavajte 
nezablokované.

•   Na hornú stranu spotrebiča neodkladajte predmety alebo nádoby s vodou.
•   Chladničku neopravujte. Všetky opravy musí vykonávať len kvalifikovaný opravár.

Tento spotrebič môže byť používaný deťmi vo veku od 8 rokov a ľuďmi s mentálnymi poruchami len 
pod dohľadom zodpovednej osoby staršej ako 18 rokov. Tieto zodpovedné osoby sú oboznámené s 
návodom na obsluhu a bezpečným používaním tohto spotrebiča. Údržba a čistenie spotrebiča nesmie 
byť vykonávaná deťmi bez dozoru dospelej osoby.
Otáčaním ovládača termostatu proti smeru hodinových ručičiek zaznamenáte cvaknutie a dôjde k 
vypnutiu spotrebiča.
Uistite sa, či je zásuvka kompatibilná so zástrčkou spotrebiča. Ak tomu tak nie je, požiadajte o výmenu 
zásuvky kvalifikovaného technika; nepoužívajte predlžovacie káble ani mnohonásobné zásuvky.
• Po inštalácii spotrebiča zaistite, aby zostali prívodný kábel a zásuvka ľahko prístupné.

Nedotýkajte sa vnútorných častí mrazničky vlhkými alebo mokrými rukami, pretože to môže spôsobiť 
„popálenie“ mrazom. 
Vyhnite sa použitiu otvoreného ohňa alebo elektrických spotrebičov, ako sú ohrievače, parné čističe, 
sviečky, olejové lampy a pod. na urýchlenie odmrazovania.
Neoškrabávajte námrazu nožom ani ostrými predmetmi. Mohli by ste poškodiť chladiaci okruh, 
vytečenie ktorého môže spôsobiť požiar alebo zranenie očí.
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Likvidácia starého spotrebiča

Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2012/19/EU o opotrebovaných 
elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ).
OEEZ obsahujú znečisťujúce látky, ktoré môžu spôsobiť negatívny dopad na životné prostredie, ale 
aj základné komponenty, ktoré môžu byť opäť použité. Preto je dôležité venovať týmto spotrebičom 
zvláštnu pozornosť pri ich likvidácii, aby boli znečisťujúce látky správne zlikvidované a materiály, ktoré 
môžu byť opäť využité, boli zrecyklované.
Ľudia hrajú dôležitú úlohu pri zaistení toho, aby OEEZ nespôsobili problémy v rámci životného 
prostredia. Je nutné dodržiavať niekoľko základných pravidiel:
• s OEEZ by sa nemalo zaobchádzať ako s domovným odpadom;
• OEEZ by mali byť odovzdané na likvidáciu na príslušnom zbernom mieste obce alebo 

registrovaných podnikov.

V mnohých krajinách je možné pri zakúpení nového spotrebiča vrátiť starý spotrebič predajcovi, ak je 
zariadenie ekvivalentného typu a funguje na rovnakom princípe ako dodané zariadenie. Túto službu 
vykonáva predajca zdarma. 

Zhoda

Umiestnením označenia  na tomto výrobku, prehlasujeme na našu vlastnú zodpovednosť, 
že dodržiavame všetky európske predpisy o bezpečnosti, zdraví a životnom prostredí stanovené 
právnymi predpismi pre tento produkt.

Úspora energie

Pre lepšiu úsporu energie odporúčame:
• Inštalujte spotrebič mimo zdroja tepla na dobre vetrané miesto a nevystavujte ho priamemu 

slnečnému žiareniu.
•  Nevkladajte do spotrebiča horúce pokrmy, aby ste zabránili zvýšeniu vnútornej teploty a tým 

nepretržitému chodu kompresora.
•  Nedávajte na seba veľmi veľa potravín, aby ste nebránili správnej cirkulácii vzduchu.
•  Odmrazujte spotrebič v prípade hrubej vrstvy námrazy (viď kapitolu Odmrazovanie) pre 

lepší prenosu chladu.
• V prípade výpadku elektrickej energie nechajte dvierka spotrebiča zatvorené.
•  Otvárajte dvierka spotrebiča čo najmenej.
•  Nenastavujte termostat spotrebiča na zbytočne nízke teploty.
•  Odstráňte prach zo zadnej strany spotrebiča (viď kapitolu Čistenie).
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Pred prvým použitím spotrebiča musíte byť 
informovaní o nasledujúcich pokynoch.
Vetranie spotrebiča

Na zlepšenie efektivity chladiaceho 
systému a pre úsporu energie je nutné 
zachovať dostatočnú ventiláciu okolo 

spotrebiča, pre dobrý odvod tepla. Z tohto 
dôvodu musíte ponechať dostatočný voľný 
priestor okolo chladničky. 
Odporúčanie: od zadne strany k stene 
odporúčame ponechať najmenej 75 mm voľného 
priestoru, zhora najmenej 100 mm, zo strán 
najmenej 100 mm. Pred spotrebičom ponechajte 
dostatočný priestor na otváranie dvierok v uhle 
135°. Viď nasledujúci obrázok.

Poznámka:
• Tento spotrebič funguje dobre v klimatickej 

triede N, ST uvedenej v tabuľke nižšie. 
Nemusí fungovať správne, ak bude dlhší čas 
v prostredí s teplotou nad alebo pod uvedenú 
hodnotu.

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

• Spotrebič postavte na suché miesto, aby ste 
zabránili vysokej vlhkosti.

•  Spotrebič držte mimo priameho slnečného 
žiarenia, dažďa alebo mrazu. Spotrebič 
postavte mimo zdroja tepla, ako sú pece, 
radiátory alebo ohrievače. 

Vyváženie spotrebiča
•  Pre správne vyváženie a cirkuláciu vzduchu 

v dolnej zadnej časti spotrebiča použite dolné 
nožičky. Môžete ich nastaviť ručne alebo 
pomocou vhodného kľúča.

•   Aby sa dvierka zatvárali samé, nakloňte hornú 
časť spotrebiča dozadu o približne 10 mm.

Inštalácia vášho nového spotrebiča
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Popis spotrebiča
1. Ovládací panel 
2. Priehradky 
3. Kryt zásobníka čerstvých potravín
4. Zásobník čerstvých potravín
5. Horná zásuvka mrazničky
6. Prostredná zásuvka mrazničky
7. Dolná zásuvka mrazničky
8. Nastaviteľná nožička
9. Horná priehradka dvierok
10. Dolná priehradka dvierok

Popis spotrebiča

Poznámka:
Z dôvodu neustáleho zlepšovania našich výrobkov sa môže váš spotrebič mierne odlišovať od 
uvedeného v návode, ale funkcie a spôsob použitia zostáva rovnaký. Na získanie väčšieho priestoru v 
mrazničke môžete zásuvky vybrať (okrem dolnej).
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Uvedenie do prevádzky a nastavenie teploty
• Pripojte zástrčku napájacieho kábla k 

uzemnené zásuvke. Ak sú otvorené dvierka 
chladiaceho priestoru, rozsvieti sa vnútorné 
osvetlenie.

•   Volič teploty sa nachádza na ovládacom 
paneli v hornej časti chladiaceho priestoru.

Nastavení 0 znamená:
vypnutý spotrebič.
Otočením ovládača zapnete spotrebič.

Nastavenie 1 znamená:
Najvyššia teplota, najteplejšie nastavenie.

Nastavenie 7 (na konci) znamená:
Najnižšia teplota, najchladnejšie nastavenie.

Dôležité! Bežne odporúčame zvoliť nastavenie 
2, 3 alebo 4. Ak požadujete vyššie alebo nižšie 
nastavenie teploty, otočte voličom teploty na 
nižšiu alebo vyššiu hodnotu. Ak nastavíte vyššiu 
teplotu, vedie to k vyššej úspore energie. 
V opačnom prípade dochádza k zvýšeniu 
spotreby energie.

Dôležité! Vysoká okolitá teplota (napr. počas 
horúcich letných dní) a nastavení nízkej teploty 
(pozícia 6 až 7) môže viesť k nepretržitej 
prevádzke kompresora! 
Príčina: ak je okolitá teplota vysoká, kompresor 
musí pracovať nepretržite pre udržanie nízkej 
teploty v spotrebiči.

Výmena LED osvetlenia:
Varovanie: LED osvetlenie nesmie meniť 
používateľ! Ak je LED osvetlenie chybné, 
kontaktujte autorizované servisné stredisko. Pre 
výmenu LED osvetlenia postupujte podľa nižšie 
uvedených krokov:

1.  Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2.  Zložte kryt osvetlenia zatlačením hore a von.  

Potom zložte ovládací box.
3.  Uchopte jednou rukou kryt LED osvetlenia a 

druhou rukou potiahnite a súčasne zatlačte 
poistky konektora.

4. Vymeňte LED osvetlenie a naložte ho správne 
na miesto.

Použitie

Vybratie a vloženie priehradiek
Varovanie: priehradky dvierok nesmie 
demontovať a inštalovať používateľ! Ak sú 
priehradky poškodené, kontaktujte autorizované 
servisní stredisko. Pri výmene priehradky dvierok 
postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

Vybratie priehradky dvierok

Zatlačte na pravú stranu priehradky smerom 
dovnútra so súčasným držaním ľavej strany. Keď  
sa uvoľnia výstupky priehradky z dvierok, vyberte 
ju šikmo hore.

Inštalácia priehradky

Najskôr nakloňte ľavú stranu priehradky a 
uistite sa, či výstupky zapadli do dvierok. Potom 
pritlačte jemne pravú stranu dovnútra a zatlačte 
dolu na miesto.

Zatlačte dovnútra 

Zatlačte dovnútra 
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 Zmena smeru otváranie dvierok
Ak to vyžaduje miesto inštalácie, môžete zmeniť 
smer otvárania dvierok z pravej (pri dodaní) na 
ľavú stranu. 
Varovanie! Pri zmene smeru otvárania dvierok 
nesmie byť spotrebič pripojený k elektrickej sieti. 
Nezabudnite odpojiť zástrčku od elektrickej siete.
Poznámka: pred položením spotrebiča na 
zadnú stranu si pripravte mäkký podklad, aby ste 
zabránili poškodeniu zadnej strany spotrebiča. 
Na zmenu smeru otvárania postupujte podľa 
nižšie uvedených krokov.
1.  Spotrebič postavte zvisle. Otvorte horné 

dvierka pre vybratie všetkých priehradiek 
dvierok (aby ste ich nepoškodili) a potom 
dvierka zatvorte.

2.  Zložte kryt horného závesu (pravý) 1, potom 
uvoľnite skrutky 2 a diel 3. Diel 1 uložte 
do plastového vrecka, skrutky 2 a diel 3 
odložte bokom pre ďalšiu inštaláciu.

Poznámka: uchopte horné dvierka rukou počas 
kroku 2, aby ste zabránili ich pádu. 
3.  Zložte horné dvierka a položte ich na hladký 

povrch čelnou stranou dolu. Uvoľnite skrutky 
1 a vyberte diel 2, potom inštalujte diel 2 
na ľavú stranu pomocou skrutiek 1.

Použitie

4.  Uvoľnite skrutky 1 upevňujúce prostredný 
záves 2 a prostrední záves 2 zložte. Potom 
zložte dolné dvierka.

5. Dolné dvierka položte na mäkký podklad 
čelnou stranou dolu. Uvoľnite skrutky 1 a 
zložte diel 2, potom inštalujte diel 2 na ľavú 
stranu pomocou skrutiek 1.

6.  Preneste kryty otvorov skrutiek stredného 
krytu zľava doprava (podľa obrázka).

7. Postavte spotrebič naplocho, zložte diel 3 a 
potom uvoľnite skrutky 4. Zložte diel 5, 2 a 
diel 1.
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8.  Vyskrutkujte dolný záves, presuňte do 
vedľajšieho otvoru a zaskrutkujte.

9. Z kroku 7, presuňte diel 1 vľavo a diel 2, 5 
vpravo, potom upevnite diel 1 skrutkami 4. 
Nakoniec inštalujte diel 3.

10. Priložte dolné dvierka a nastavte ich pozíciu 
v rovine s dolným otvorom a osou horného 
závesu. Otočte prostredný záves o 180°, 
inštalujte prostredný záves do príslušnej 
pozície a potom ho inštalujte.

Použitie

11. Vyskrutkujte os horného závesu, horný záves 
otočte a upevnite naň os. Potom ho uložte 
pre použitie.

12. Zložte kryt otvoru skrutky 1, inštalujte na 
pravú stranu 2 podľa obrázka nižšie.

13. Nastavte horné dvierka do správnej pozície, 
nastavte diel 1 a horné dvierka a potom 
upevnite diel 1 pomocou skrutiek 2 (Pri 
inštalácii držte horné dvierka rukou), potom 
inštalujte ďalší diel 3 (z plastového vrecka).

 Poznámka: pri inštalácii dielu 3 ho najskôr 
zatlačte z ľavej na pravú stranu a potom ho 
zatlačte dolu.

14. Otvorte horné dvierka, namontujte priehradky 
dvierok a zatvorte.
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Priehradka dvierok
•  Vhodná na skladovanie vajíčok, tekutín v 

plechovkách, nápojov vo fľašiach, balených 
potravín, a pod. Do priehradiek nevkladajte 
veľmi ťažké predmety.

Použitie

Váš spotrebič má príslušenstvo podľa časti „Popis spotrebiča“. Táto časť popisuje jeho správne 
použitie.

Priehradky v chladničke
• V chladničke sú priehradky, ktoré je možné za 

účelom čistenia vybrať.

•  Potraviny uložte tak, by okolo nich mohol 
prúdiť vzduch.

Tipy pre chladenie
•  Mäso (všetky druhy) zabaľte do polyetylénovej 

fólie: zabaľte a položte na sklenenú 
priehradku nad zásobník pre zeleninu. 
Dodržiavajte dátum spotreby odporúčaný 
výrobcom.

•  Varené pokrmy, studené jedlá a pod.: zabaľte 
a uložte na ktorúkoľvek priehradku.

• Ovocie a zelenina: skladujte v zásobníku 
čerstvých potravín.

• Maslo a syr: dajte do alobalu alebo 
polyetylénových (plastových) vreciek a 
vytlačte čo najviac vzduchu.

•  Fľaše s mliekom: mali by mať viečko a uložte 
ich do priehradky dvierok.

Užitočné rady a tipy
Tipy pre úsporu energie
Na úsporu energie postupujte podľa nižšie 
uvedených krokov.
•  Nenechávajte dvierka otvorené veľmi dlhý 

čas, aby ste neplytvali energiou.
•  Spotrebič postavte mimo zdroja tepla (priame 

slnečné žiarenie, elektrická rúra alebo sporák 
a pod.)

•  Nenastavujte nižšiu teplotu ako je nevyhnutne 
nutná.

•  Do spotrebiča nevkladajte teplé pokrmy a 
nápoje.

•  Spotrebič postavte na dobre vetrané, suché 
miesto. Prečítajte si kapitolu o inštalácii 
spotrebiča.

•  Ak obrázok znázorňuje správnu kombináciu 
zásuviek, priehradiek a zásobníkov, 
neupravujte túto kombináciu, pretože je 
navrhnutá pre najefektívnejšie využitie 
spotrebiča.

Tipy na chladenie čerstvých potravín
• Do chladničky alebo mrazničky nevkladajte 

horúce pokrmy, môže dôjsť k zvýšeniu 
vnútornej teploty a tým k zaťaženiu 
kompresora, následne k vyššej spotrebe 
energie.

•  Potraviny zakryte alebo zabaľte, hlavne ak 
majú prenikavú vôňu.
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Tipy pre mrazenie
•  Pri prvom zapnutí alebo po dlhodobej 

odstávke nechajte spotrebič pracovať 
najmenej 2 hodiny na najvyššom nastavení, 
až potom do neho vložte potraviny.

•  Pripravte si pokrmy na malé porcie pre rýchle 
a dokonalé zmrazenie a aby bolo možné 
rozmraziť len požadované množstvo.

•  Potraviny zabaľte do alobalu alebo 
polyetylénových vreciek a nepriedušne 
uzatvorte.

•  Zabráňte kontaktu čerstvých nezmrazených 
potravín s už zmrazenými, aby nedošlo k 
zvýšeniu teploty. 

• Ak budete konzumovať zmrzlinu ihneď po 
vybratí z mrazničky, môže dôjsť k popáleniu 
mrazom.

•  Každé balenie odporúčame označiť 
informáciou o obsahu a dátumom spotreby, 
aby ich bolo možné skonzumovať v správnom 
čase.

Tipy pre skladovanie mrazených potravín
•  Uistite sa, že boli mrazené potraviny 

skladované správne u predajcu.
•  Po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia 

a nesmú sa už zmrazovať. Neprekračujte 
výrobcom odporúčanú dobu skladovania.

Vypnutie spotrebiča
Ak je spotrebič nutné vypnúť na dlhší čas, 
postupujte podľa nasledujúcich krokov, aby ste 
zabránili plesni.
1. Vyberte všetky potraviny.
2. Odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.
3. Dôkladne vyčistite a vysušte vnútro.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby mohol v 

spotrebiči prúdiť vzduch.

Starostlivosť a čistenie
Z hygienických dôvodov (zvonku aj zvnútra 
spotrebiča) ho musíte pravidelne čistiť najmenej 
každé dva mesiace.

Pozor!  Spotrebič nesmie byť počas čistenia 
pripojený k elektrickej zásuvke. Riziko 
zasiahnutia elektrickým prúdom! Pred čistením 
spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.

Čistenie vonkajšieho povrchu
Na udržanie dobrého vzhľadu spotrebiča ho 
pravidelne čistite.
- Vodu nalejte na čistiacu utierku, nie na povrch 

spotrebiča. To pomôže zaistiť rovnomerné 
rozložení vlhkosti na povrchu.

- Vyčistite dvierka, madlá a povrch spotrebiča 
jemným umývacím prostriedkom a potom utrite 
suchou utierkou.

Pozor!
- Nepoužívajte ostré predmety, ktoré by mohli 

poškriabať povrch.
- Nepoužívajte riedidlo, čistič na auta, Clorox, 

éterické oleje, drsné čističe alebo organické 
rozpúšťadlá.

Čistenie vnútra
Vnútro spotrebiča musíte čistiť pravidelne. 
Čistenie bude ľahšie, Ak máte menšiu zásobu 
potravín. Vnútro spotrebiča utrite jemným 
roztokom jedlej sódy a vody, potom opláchnite 
teplou vodou pomocou špongie alebo utierky. 
Pred vložením priehradiek dôkladne vysušte.
Dôkladne vysušte povrch a vyberateľné diely.
Pri častom a dlhodobom otváraní dvierok sa 
môže na vnútorných stenách spotrebiča objaviť 
vrstva námrazy. Ak je vrstva veľmi hrubá, 
počkajte, pokým budete mať malú zásobu 
potravín a postupujte nasledovne:

1. Vyberte potraviny a príslušenstvo, odpojte 
spotrebič od elektrickej siete a dvierka 
nechajte otvorené.

 Miestnosť vyvetrajte pre urýchlenie procesu 
odmrazovania.

2.  Po úplnom odmrazení vyčistite mrazničku 
podľa vyššie uvedeného postupu.
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Upozornenie! Na odstraňovanie námrazy 
z mraziaceho priestoru nepoužívajte ostré 
predmety. Spotrebič môžete pripojiť k elektrickej 
sieti a zapnúť, len ak je vnútro úplne suché.

Čistenie tesnenia dvierok
Tesnenie dvierok udržiavajte čisté. Lepkavé 
pokrmy a nápoje môžu spôsobiť nalepení 
tesnenia na skrinku spotrebiča a problémy 
pri otváraní dvierok. Tesnenie umyte jemným 
roztokom saponátu a vody. Opláchnite a 
dôkladne vysušte.
Upozornenie! Spotrebič môžete zapnúť až keď 
je tesnenie úplne suché.

Odmrazovanie
Prečo odmrazovať
•   Voda obsiahnutá v potravinách alebo vo 

vzduchu sa dostáva do spotrebiča cez 
otvorené dvierka a môže vytvoriť vrstvu 
námrazy. V prípade hrubej vrstvy oslabí 
chladenie. Ak je viac ako 10 mm hrubá, 
musíte spotrebič odmraziť.

Odmrazovanie v priestore pre čerstvé 
potraviny
•   Je automaticky ovládané zapínaním a 

vypínaním regulátora teploty, preto nie je 
nutné odmrazovanie. Rozmrazená voda 
vytečie cez odtokový otvor do zásobníka na 
zadnej strane spotrebiča, kde sa automaticky 
odparí.

Odmrazovanie v mraziacom priestore
•  Odmrazovanie mrazničky sa vykonáva ručne. 

Pred odmrazovaním vyberte potraviny.
•  Vyberte zásobník ľadu alebo ho dočasne 

vložte do zásobníka pre čerstvé potraviny.
•  Nastavte volič teploty do pozície „0“ 

(kompresor prestane pracovať) a nechajte 
dvierka otvorené, pokým sa ľad a námraza 
neroztopia a nenahromadia na dne 
mraziaceho priestoru. Vodu utrite mäkkou 
utierkou.

•   Na urýchlenie procesu odmrazovania môžete 
vložiť misku s teplou vodou (približne 50°C) 
do mraziaceho priestoru a ľad oškriabať 
pomocou špachtle na odmrazovanie. Potom 
nastavte volič teploty do pôvodnej pozície.

•  Neodporúčame ohrievať mraziaci priestor 
horúcou vodou alebo fénom, mohlo by dôjsť k 
deformácii vnútorného povrchu.

 Tiež neodporúčame ľad oškrabávať ani 
oddeľovať od zásobníka ostrými nástrojmi 
alebo drevenými paličkami, pretože môže 
dôjsť k poškodeniu vnútorného povrchu alebo 
povrchu výparníka.

 Varovanie! Vypnite spotrebič pred 
odmrazovaním, nastavením voliča teploty do 
pozície „0“. 

 Dôležité! Spotrebič musíte odmrazovať 
minimálne raz mesačne. Ak otvárate dvierka 
často alebo na dlhý čas, alebo používate 
spotrebič vo vlhkom prostredí, odporúčame 
odmrazovať každé dva týždne.

Dlhodobé odstavenie spotrebiča
•  Vyberte všetky mrazené potraviny.
•  Vypnite spotrebič nastavením voliča teploty do 

pozície „0“.
•  Odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky alebo 

vypnite istič.
•  Dôkladne vyčistite (viď časť: starostlivosť a 

čistenie)
•  Nechajte dvierka otvorené, aby ste zabránili 

tvorbe zápachov.
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Odstránenie prípadných problémov
Ak máte problém s vašim spotrebičom alebo si všimnete, že spotrebič nefunguje správne, môžete 
vyskúšať niekoľko ľahkých krokov predtým, ako budete kontaktovať servis.
Varovanie! Nepokúšajte sa spotrebič opravovať svojpomocne. Ak problém trvá aj po uskutočnení 
nižšie popísaných krokov, kontaktujte kvalifikovaného technika, autorizované servisné stredisko alebo 
predajňu, kde ste spotrebič zakúpili.

Problém Možná príčina a riešenie
Spotrebič nefunguje správne. Skontrolujte, či je správne pripojená zástrčka.

Skontrolujte, či nie je vypnutý istič alebo vypálená poistka, v 
prípade potreby vymeňte.

Veľmi nízka okolitá teplota. Skúste nastaviť nižšiu teplotu pre 
odstránenie problému.

Zápach zo spotrebiča. Je nutné vyčistiť vnútro.

Niektoré potraviny, nádoby alebo obaly spôsobujú zápach.

Hluk zo spotrebiča. Úplne bežné zvuky: 
• Chod kompresora. 
• Cvakanie pri spustení kompresora.

Neobyčajné zvuky majú nižšie uvedené príčiny a môže byť nutné 
ich skontrolovať a prípadne odstrániť: spotrebič nestojí rovno. 
Zadná strana spotrebiča sa dotýka steny. Fľaše alebo nádoby 
padajú alebo sa váľajú.

Nepretržitý chod motora. Je bežné že počujete motor, ak však pracuje častejšie, 
skontrolujte nasledujúce: 
• Nastavenie teploty je chladnejšie ako je nutné.
• Vložili ste veľké množstvo teplých potravín do spotrebiča. 
• Veľmi vysoká okolitá teplota. 
• Časté alebo dlhodobé otváranie dvierok. 
• Po inštalácii spotrebiča alebo ak bol vypnutý dlhý čas.

Vrstva námrazy v spotrebiči. Potraviny v spotrebiči rozložte tak, aby bola zaistená dostatočná 
cirkulácia vzduchu. Zaistite správne zatvorenie dvierok. Na 
odstránenie námrazy viď kapitolu starostlivosť a čistenie.

Veľmi vysoká vnútorná teplota. Neotvárali ste dvierka často a na dlhý čas? Neblokuje dvierka 
cudzí predmet? Stojí spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od 
okolitých stien, stropu a steny?

Veľmi nízka vnútorná teplota. Zvýšte teplotu podľa kapitoly „Nastavenie teploty“.

Dvierka nie je možné ľahko 
zatvoriť.

Skontrolujte, či je vrch spotrebiča naklonený dozadu o približne 
10 - 15 mm pre samozatváranie dvierok a či nič nebráni v 
zatváraní.

Na podlahu kvapká voda. Zásobník vody (v dolnej zadnej časti spotrebiča) nie je v 
rovine, alebo môže byť nesprávne naložený odtok vody (nad 
kompresorom), alebo je zablokovaný odtok vody. Odtiahnite 
spotrebič od steny a skontrolujte odtok vody a zásobník.

Osvetlenie nefunguje. Chybné osvetlenie. Viď kapitolu o výmene osvetlenia a čistení.
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Likvidácia spotrebiča
Spotrebič sa nesmie likvidovať spoločne s bežným komunálnym odpadom. 

Obalové materiály
Obalové materiály so symbolom recyklácie sú recyklovateľné. Vyhoďte ich do príslušných zberných 
nádob alebo na zodpovedajúcom mieste recyklácie.

Pred likvidáciou spotrebiča
1. Odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.
2. Odrežte prívodný kábel a zlikvidujte spoločne so zástrčkou.

Varovanie! Chladničky obsahujú chladivo a plyny v izolácii. Chladivo a plyny sa musia zlikvidovať 
profesionálne, pretože môžu spôsobiť zranenie alebo vznietenie.
Pred likvidáciou spotrebiča nepoškoďte chladiaci okruh.



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.


