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 Bezpečnostné informácie
Pred použitím vášho spotrebiča si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu pre maximálne využitie. 
Uschovajte si dokumentáciu pre prípadné použitie v budúcnosti alebo pre prípadného ďalšieho 
majiteľa.
Tento spotrebič je určený výhradne na použitie v domácnostiach alebo podobné využitie, ako je:
- kuchyňa pre zamestnancov v predajniach, kanceláriách alebo inom pracovnom prostredí.
- na farmách, klientmi hotelov a motelov a v inom type ubytovacieho zariadenia.  
- v mieste pre ubytovanie a pre výdaj raňajok, nie na komerčné účely. 
Tento spotrebič sa môže používať len na skladovanie potravín, iné použitie je nebezpečné a výrobca 
nezodpovedá za žiadne prípadné následky. Prečítajte si aj záručné podmienky.
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 Bezpečnostné informácie

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

senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak boli 
poučené o správnom použití alebo sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. 

• Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. 
• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
• Držte obalový materiál mimo dosahu detí, pretože predstavuje možné riziko udusenia. 
• Pri likvidácii starého spotrebiča odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, odrežte prívodný kábel (čo 

najbližšie k spotrebiču) a zložte dvierka, aby ste zabránili možnému uväzneniu detí v spotrebiči.
• Ak tento spotrebič, vybavený magnetickým tesnením, nahrádza starší typ so zámkom (západkou) 

na dvierkach alebo veku, urobte zámok nepoužiteľným, pred likvidáciou spotrebiča. Týmto zabránite 
možnému uväzneniu detí v spotrebiči.

Všeobecná bezpečnosť
Tento spotrebič obsahuje chladivo (R600a: izobután) a izolačný plyn (cyklopentán), je to zemný 
plyn, ktorý je nezávadný voči životnému prostrediu, ale aj napriek tomu je horľavý. Počas prevádzky 
a inštalácie spotrebiča nepoškoďte komponenty chladiaceho okruhu spotrebiča. Chladiaci okruh 
umiestený za a v spotrebiči, obsahuje chladivo. Zabráňte poškodeniu rúrok. Ak dôjde k netesnosti 
chladiaceho okruhu, nedotýkajte sa zástrčky, nepoužívajte otvorený plameň.
Otvorte okno a miestnosť vyvetrajte, potom kontaktujte autorizované servisné stredisko za účelom 
opravy.

 VAROVANIE! Udržiavajte vetracie otvory spotrebiča alebo vstavaného nábytku voľné, bez 
prekážok.

 VAROVANIE! Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia alebo iné 
spôsoby neodporúčané výrobcom.
VAROVANIE! V spotrebiči nepoužívajte iné elektrické prístroje (ako je výrobník ľadu), ak nie je 
schválený výrobcom.

• V spotrebiči neskladujte horľavé a prchavé materiály, ako sú: éter, benzín, LPG, propán, spreje, 
lepidlá, alkohol a pod. Tieto materiály môžu explodovať.

• V spotrebiči neskladujte lieky ani výskumný materiál, ak vyžaduje presnú teplotu skladovania, môžu 
sa znehodnotiť a môže nastať nekontrolovaná reakcia, vedúca k nebezpečenstvu.

• V blízkosti spotrebiča nepoužívajte ani neskladujte horľavé spreje, ako je farba. Môže predstavovať 
riziko požiaru alebo explózie.

• Na spotrebič neumiestňujte nádoby naplnené tekutinami, ako sú vázy. Na urýchlenie procesu 
odmrazovania NIKDY nepoužívajte otvorený plameň ani elektrické zariadenia, ako sú ohrievače, 
parné čističe, sviečky, olejové lampy a pod.

• Námrazu a ľad neodstraňujte nožom ani iným ostrým predmetom, mohli by ste poškodiť chladiaci 
okruh, čo môže viesť k zraneniu alebo požiaru.

• Spotrebič neopravujte. Všetky zásahy musí vykonávať kvalifikovaný servisný technik.

Elektrická bezpečnosť
 VAROVANIE! Všetky elektrické komponenty (kábel, zástrčka, zásuvka) musí vymieňať alebo 
opravovať len kvalifikovaný elektrikár.

• Prívodný kábel nepredlžujte. Nepoužívajte predlžovacie káble ani adaptéry.
•   Zaistite, aby prívodný kábel nebol pritlačený alebo poškodený zadnou stenou spotrebiča. 

Poškodený kábel sa môže prehrievať a spôsobiť požiar.
•   Udržiavajte zástrčku čistú, nahromadený prach na zástrčke môže spôsobiť požár. Zástrčka musí 

zostať ľahko prístupná.
•  Neťahajte za prívodný kábel ani sa nedotýkajte kábla mokrými rukami.
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 Bezpečnostné informácie

• Ak je zásuvka voľná, nepripájajte zástrčku. Hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom alebo 
požiaru.

• Spotrebič nepoužívajte bez vnútorného osvetlenia.
• Po inštalácii spotrebiča musí zostať elektrická zástrčka ľahko prístupná.
• Zásuvka musí byť kompatibilná so zástrčkou spotrebiča.
•  Tento spotrebič sa môže napájať len jednou fázou striedavým prúdom s hodnotou 220/240 V/50 Hz.
•  Ak v sieti dochádza ku kolísaniu, väčšiemu ako uvedená hodnota, z bezpečnostných dôvodov 

použite automatický napäťový regulátor s viac ako 350 W.
•  Spotrebič sa musí pripájať k špeciálnej zásuvke.
•   Zástrčka musí zodpovedať zásuvke s uzemňovacím kontaktom.

Bežné použitie
• Na plastové diely spotrebiča nevkladajte horúce pokrmy.
• Potraviny neopierajte o zadnú vnútornú stenu spotrebiča.
• Zmrazené potraviny po rozmrazení opätovne nezmrazujte.
• Mrazené balené potraviny skladujte v súlade s pokynmi výrobcu. Dodržiavajte pokyny výrobcu 

potravín.
• V mraziacom priestore spotrebiča neskladujte sýtené nápoje, pretože sa zvyšuje ich tlak, čo môže 

viesť k explózii a poškodeniu spotrebiča.
• Mrazené potraviny nevkladajte do úst ihneď po vybratí.
• Nedotýkajte sa vnútorných častí mrazničky alebo mrazených potravín mokrými rukami, môžete sa 

zraniť.

Starostlivosť a čistenie
• Pred čistením a údržbou spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.
• Nečistite spotrebič kovovými predmetmi.
• Na odstraňovanie námrazy nepoužívajte ostré predmety. Použite plastovú škrabku.
• Pravidelne kontrolujte odtokový otvor v spotrebiči. Ak je to nutné, z času na čas ho vyčistite. Ak je 

odtokový otvor blokovaný, voda sa nahromadí na dne spotrebiča.

Inštalácia
Dôležité! Ohľadne elektrického pripojenia dôkladne dodržiavajte pokyny v príslušnom odstavci.
• Spotrebič vybaľte a skontrolujte z hľadiska poškodenia. Ak je poškodený, spotrebič nepripájajte.  

Prípadné poškodenia oznámte ihneď v mieste zakúpenia. V takom prípade si ponechajte obalový 
materiál.

• Po postavení spotrebiča počkajte pred jeho pripojením k elektrickej sieti najmenej štyri hodiny pre 
ustálenie chladiaceho okruhu.

• Okolo spotrebiča zaistite dostatočné vetranie, aby ste zabránili prehriatiu. Na dosiahnutie 
dostatočného vetrania dodržiavajte pokyny v príslušnej kapitole o inštalácii. 

• Kdekoľvek je to možné, je nutné inštalovať dištančné podložky na spotrebič, pre zabráneniu kontaktu 
horúcich častí (kompresor, kondenzátor).

•  Spotrebič neumiestňujte do blízkosti sporákov a radiátorov.
• Po inštalácii spotrebiča sa uistite, že je zástrčka ľahko prístupná.
•  Spotrebič neinštalujte na vlhké, mastné alebo prašné miesta ani ho nevystavujte slnku alebo vode.
•  Neinštalujte spotrebič do blízkosti ohrievačov alebo horľavých materiálov.



5

 Bezpečnostné informácie

Servis
• Akékoľvek servisné činnosti na spotrebiči musí vykonávať len kvalifikovaný servisný technik alebo 

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

originálne náhradné diely.

Úspora energie
• Do spotrebiča nedávajte horúce potraviny;
• Potraviny neukladajte tesne k sebe, pretože to bude brániť v cirkulácii vzduchu;
• Zabráňte kontaktu potravín so zadnou stenou spotrebiča;
• V prípade výpadku elektrickej energie neotvárajte dvierka;
• Neotvárajte dvierka veľmi často;
• Nenechávajte dvierka otvorené veľmi dlhý čas;
• Nenastavujte termostat na zbytočne nízku teplotu;
• Niektoré diely príslušenstva, ako sú zásuvky, je možné vybrať na dosiahnutie väčšieho 

skladovacieho priestoru a nižšej spotreby energie.

Likvidácia starého spotrebiča

Zaistením správnej likvidácie tohto spotrebiča pomáhate zabrániť možnému negatívnemu dopadu 
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré môže byť negatívne ovplyvnené nesprávnou likvidáciou 
tohto spotrebiča na konci jeho životnosti. Správnou likvidáciou je možné získať hodnotné suroviny! 
Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2012/19/EU o likvidácii elektrického 
a elektronického zariadenia (WEEE). Symbol na výrobku označuje, že tento spotrebič sa nesmie 
likvidovať spoločne s bežným domovým odpadom; musíte ho odniesť na príslušné zberné miesto na 
recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia sa musí vykonávať v súlade s platnými 
predpismi o likvidácii odpadu. Pre podrobnejšie informácie o zbere, obnovení a recyklácii tohto 
výrobku kontaktujte miestnu správu (oddelenie životného prostredia), miestne recyklačné stredisko, 
alebo predajňu, kde ste spotrebič zakúpili.

Odrežte a zlikvidujte prívodný kábel so zástrčkou. Až do správnej likvidácie nepoškoďte chladiaci okruh, 
pretože obsahuje chladiaci plyn. Na likvidáciu obalových materiálov dodržiavajte miestne predpisy.
WEEE obsahuje škodlivé látky (ktoré môžu mať negatívny dopad na životné prostredie) a základné 
komponenty (ktoré je možné opätovne využiť). Je dôležité zaistiť pre WEEE špeciálne zaobchádzanie 
na odstránenie a likvidáciu všetkých škodlivín a využitie recyklovateľných materiálov.
Jednotlivci môžu zohrať dôležitú úlohu v zaistení, že sa WEEE nestane nebezpečným pre životné 
prostredie; je dôležité dodržiavať niektoré základné pravidlá:
- WEEE sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad.
- WEEE by mal byť odovzdaný do príslušných zberných miest spravovaných obcou alebo 
registrovanými spoločnosťami. V mnohých krajinách môže byť pre veľké WEEE zber z domácnosti.
V mnohých krajinách platí, že pri kúpe nového ekvivalentného spotrebiča môžete starý spotrebič 
bezplatne odovzdať predajcovi.

Prehlásenie o zhode

Tento spotrebič v určitých častiach prichádzajúcich do kontaktu s potravinami, vyhovuje požiadavkám 
EC smernice č. 195/2004. Spotrebič vyhovuje Európskej smernici 2004/1 08/EC, 2006/95EC a 
následným dodatkom.
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Prehľad spotrebiča

Poznámka: Vyššie uvedený obrázok je len ilustračný, aktuálny model sa môže líšiť.

LED osvetlenie

Priehradky 
dvierok 
chladničky

Priehradky 
chladničky

Zásuvky 
chladničky

Nastavovacie nožičky

Priehradky 
dvierok 

mrazničky

Priehradky 
mrazničky

Zásuvky 
mrazničky
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Inštalácia
POZNÁMKA:
-  Na demontáž dvierok sa NEVZŤAHUJE záruka.
-  Demontáž dvierok musí vykonať kvalifikovaný servisný technik.

Ak sa chladnička nezmestí cez dvere do kuchyne, môžete z chladničky demontovať madlá podľa 
nižšie uvedeného postupu.

Demontáž madiel

Potrebné náradie: šesťhranný kľúč z príslušenstva.

• Skontrolujte, či je spotrebič odpojený a prázdna.
• Všetky demontované diely musíte uložiť na opätovnú inštaláciu.

1.  Odskrutkujte madlá pomocou šesťhranného kľúča.

2.  Potiahnutím madla zložte.

3. Po umiestnení spotrebiča inštalujte madlá v opačnom poradí.
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Inštalácia

Demontáž dvierok

Potrebné náradie: krížový skrutkovač, plochý skrutkovač.
• Uistite sa, že je spotrebič odpojený a prázdny.
•  Na zloženie dvierok je nutné spotrebič nakloniť dozadu. Musíte ho oprieť o niečo pevné, aby sa 

počas procesu nezosunul.
• Všetky demontované diely uschovajte pre opätovnú inštaláciu.
• Neumiestňujte spotrebič do horizontálnej polohy, pretože môžete poškodiť chladiaci systém.
• Pri tomto procese odporúčame dve osoby.

1. Odskrutkujte kryt závesu krížovým skrutkovačom.

2. Odpojte káblovú svorku.

3.  Odskrutkujte horný záves.
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Inštalácia
4. Zodvihnite dvierka a postavte ich na mäkkú podložku. Potom rovnakým 

postupom zložte druhé dvierka.

5. Odskrutkujte dolné závesy.

6. Po umiestnení spotrebiča inštalujte dvierka v opačnom poradí.

Požiadavky na priestor
• Zvoľte pozíciu bez priameho slnečného žiarenia;
• Zvoľte pozíciu s dostatočným voľným priestorom pre ľahké otváranie dvierok chladničky;
• Zvoľte pozíciu s rovnou (alebo takmer rovnou) podlahou;
• Nechajte dostatočný priestor na inštaláciu spotrebiča;
• Nechajte voľný priestor z ľavej, pravej, zadnej a hornej strany pri inštalácii. Týmto pomôžete znížiť 

spotrebu energie.

Najmenej 50 mm
Najmenej 50 mm

130°

1400 mm

12
00

 m
m
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Inštalácia

Vyváženie a zaistenie spotrebiča

Postavenie
Spotrebič inštalujte na mieste, kde okolitá teplota zodpovedá teplote klimatickej triedy uvedenej na 
výrobnom štítku spotrebiča:

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

Pozícia
Spotrebič inštalujte mimo zdroja tepla, ako sú radiátory, bojlery, priame slnko, a pod. Zaistite, aby 
mohol vzduch voľne prúdiť okolo zadnej strany spotrebiča. Na zaistenie najlepšej prevádzky, ak 
spotrebič umiestnite pod presahujúcu časť kuchynskej linky, minimálna vzdialenosť medzi hornou 
hranou spotrebiča a skrinkou musí byť najmenej 100 mm. Ak je to možné, spotrebič neumiestňujte 
pod presahujúci nábytok. Presné vyváženie zaistíte pomocou jednej alebo viacerých nastaviteľných 
nožičiek spotrebiča.

Pripojenie k elektrickej sieti
Pred pripojením skontrolujte, že napätie a frekvencia uvedená na výrobnom štítku zodpovedajú 
napätiu a frekvencii elektrickej siete. Spotrebič musí byť uzemnený. Napájací kábel je vybavený 
kontaktom pre tento účel. Ak sieťová zásuvka v domácnosti nie je uzemnená, pripojte spotrebič 
k samostatnému systému uzemnenia v súlade s platnými predpismi, kontaktujte kvalifikovaného 
elektrikára. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade nedodržania vyššie uvedených pokynov. 
Tento spotrebič vyhovuje E.E.C. smerniciam.

Dvierka

- Vyváženie a zaistenie spotrebiča nožičkami.
- Otočením v smere hodinových ručičiek 

spotrebič zvýšite. 
- Otočením proti smeru spotrebič znížite.
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Použitie ovládacieho panela

Tlačidlá
A Stlačením nastavte teplotu mraziaceho priestoru (ľavá strana) od -14°C do -22°C.
B	Stlačením nastavte teplotu chladiaceho priestoru (pravá strana) od 2°C do 8°C a „OFF“ (vypnutý). 

Ak zvolíte „OFF“, chladiaci priestor sa vypne.
C Stlačením zvoľte režim prevádzky SMART, ECO, SUPER COOLING, SUPER FREEZING a 

USER‘S B SETTING (žiadny symbol na displeji).
D	Stlačte tlačidlo 3 SEC. a podržte na 3 sekundy pre uzamknutie zostávajúcich 3 tlačidiel. Stlačením 

a podržaním na 1 sekundu tieto tlačidlá odomknete.

Displej
1 SMART režim, chladnička automaticky nastaví teplotu dvoch chladiacich priestorov podľa vnútornej 

a okolitej teploty.
2	ECO režim, spotrebič pracuje v režime najnižšej spotreby energie.
3 SUPER COOLING chladí chladiaci priestor na najnižšiu teplotu približne 2 hodiny. Potom sa 

automaticky obnoví teplota zvolená pred super režimom.
4 SUPER FREEZING chladí mraziaci priestor na najnižšiu teplotu približne 6 hodín. Potom sa 

automaticky nastaví skôr zvolená teplota.
5 LOCK, symbol svieti, ak sú zamknuté tlačidlá.
6 Zobrazenie nastavenia teploty mraziaceho priestoru. 
7	Zobrazenie nastavenia teploty chladiaceho priestoru.

Alarm otvorených dvierok
Ak sú jedny z dvierok otvorené dlhšie ako 90 sekúnd, bude znieť pravidelný alarm, pokým dvierka 
nezatvoríte.
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Prvé použitie
Čistenie vnútra spotrebiča
Pred prvým použitím spotrebiča umyte vnútro a vnútorné vybavenie teplou vodou a neutrálnym 
saponátom na odstránenie typického pachu novoty, potom dôkladne vysušte.

Dôležité! Nepoužívajte agresívne ani drsné čistiace prostriedky, prášky, pretože môžu poškodiť 
povrch.

Mrazenie čerstvých potravín
• Mraziaci priestor je vhodný na mrazenie čerstvých potravín a dlhodobé skladovanie mrazených 

potravín.
• Vložte čerstvé potraviny do dolného priestoru.
• 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 na mrazenie.

Skladovanie mrazených potravín
Po prvom zapnutí alebo po dlhodobom odstavení spotrebiča. Pred vložením potravín do spotrebiča ho 
nechajte pracovať približne 2 hodiny na najvyššom nastavení.

Dôležité! V prípade nechceného rozmrazenia, napríklad v prípade výpadku elektrickej energie na 
dlhší čas ako je uvedený v technických parametroch, musíte potraviny čo najrýchlejšie spotrebovať a 
potom prípadne opäť zmraziť (po uvarení).

Rozmrazovanie
Mrazené potraviny je možné pred použitím rozmraziť v chladiacom priestore alebo pri izbovej teplote, 
v závislosti od dostupného času pre túto operáciu.
Malé kusy potraviny je možné variť aj zmrazené, rovno z mrazničky. V takom prípade bude varenie 
trvať dlhší čas.

Príslušenstvo
Nastaviteľné priehradky
Steny chladničky sú vybavené sériou koľajničiek, do ktorých je možné podľa 
potreby zasunúť priehradky.

Umiestnenie priehradiek do dvierok
Na uskladnenie potravín rôznych veľkostí je možné vložiť priehradky dvierok 
do rôznych výšok. Postupujte nasledovne: postupne vytiahnite priehradku v 
smere šípok, pokým sa neuvoľní, pom umiestnite podľa potreby.

Použitie výrobníka ľadu1)

1.  Vysuňte zásobník ľadu z výrobníka a potom zložte kryt.
2.  Pred prvým použitím ho dôkladne vyčistite.
3.  Naplňte zásobník pitnou vodou a potom naložte kryt.
4.  Opatrne zasuňte zásobník do výrobníka ľadu a potom dajte výrobník ľadu 

na sklenenú poličku mraziaceho priestoru.
5. Počkajte, pokým voda nezmrzne. Otáčajte ovládače podľa obrázka a 

kocky ľadu vypadnú do zásobníka ľadu.

1)  Ak je výrobník ľadu k dispozícii.
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Užitočné tipy
Tipy k mrazeniu
Pre najlepšie využitie procesu mrazenia je tu niekoľko rád:
• maximálne množstvo potraviny, ktoré je možné zmraziť počas 24 hodín, je uvedené na výrobnom 

štítku;
• mraziaci proces trvá približne 24 hodín. Počas tejto doby nepridávajte ďalšie čerstvé potraviny;
• zmrazujte len kvalitné, čerstvé a čisté potraviny;
• pripravte si pokrmy na malé porcie, ktoré je možné rýchlo zmraziť a v prípade potreby rozmraziť len 

potrebné množstvo;
• zabaľte potraviny do hliníkovej fólie alebo polyetylénu a uistite sa, že je balenie vzduchotesné;
• zabráňte kontaktu čerstvých, nezmrazených potravín s už zmrazenými potravinami;
• jemné pokrmy sa skladujú lepšie ako mastné; soľ skracuje dobu skladovania potravín;
• kocky ľadu, ak ich konzumujete ihneď po vybratí z mrazničky, môžu spôsobiť zranenie pokožky;
• na každé balenie odporúčame zapísať dátum mrazenia pre správnu dobu skladovania;

Tipy k skladovaniu mrazených potravín
Na dosiahnutie najlepších výsledkov zo spotrebiča:
- uistite sa, že boli potraviny správne skladované u predajcu;
- mrazené potraviny preneste z predajne domov čo najrýchlejšie;
- neotvárajte dvierka spotrebiča často ani na veľmi dlhý čas.
Po rozmrazení potraviny už opätovne nezmrazujte.
Neprekračujte uvedenú dobu skladovania uvedenú výrobcom.

Tipy k chladeniu čerstvých potravín
Na dosiahnutie najlepších výsledkov:
• Do spotrebiča nevkladajte teplé potraviny.
• Potraviny so silnou arómou dobre zabaľte.

Tipy k chladeniu
Užitočné rady:
• Surové mäso (všetky typy): zabaľte do polyetylénových vreciek a umiestnite na sklenené priehradky 

nad zásobníkom na zeleninu.
• Z dôvodu bezpečnosti skladujte týmto spôsobom potraviny jeden alebo dva dni.
• Varené potraviny, studené jedlá, a pod.: tieto zakryte a vložte na ktorúkoľvek priehradku.
• Ovocie a zelenina: tieto musia byť dôkladne čisté a uložené v špeciálnom zásobníku.
• Maslo a syr: tieto dajte do uzatvorených nádob alebo zabaľte do hliníkovej fólie alebo 

polyetylénového vrecka a vytlačte čo najviac vzduchu.
• Fľaše s mliekom: tieto majú veko a môžete ich skladovať na priehradkách dvierok.
• Banány, zemiaky, cibuľa a cesnak, ak nie sú zabalené, neuchovávajte ich v chladničke.

Čistenie
Z hygienických dôvodov musíte vnútro spotrebiča, vrátane príslušenstva, pravidelne čistiť.

 Pozor! Spotrebič nesmie byť počas čistenia pripojený k elektrickej sieti. Riziko zasiahnutia 
elektrickým prúdom! Pred čistením spotrebič vypnite a odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, alebo 
vypnite istič alebo poistku. Spotrebič nikdy nečistite pomocou vysokotlakovho parného čističa. Na 
elektrických komponentoch sa môže nahromadiť vlhkosť, čo predstavuje riziko zasiahnutia elektrickým 
prúdom! Horúce výpary môžu viesť k poškodeniu plastových dielov. Spotrebič musí byť suchý pred 
uvedením do prevádzky. 

Dôležité! Éterické oleje a organické rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové diely, napr. citrónová šťava 
alebo šťava z pomarančov, kyselina maslová, čističe obsahujúce kyselinu maslovú.
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• Zabráňte kontaktu týchto látok s dielmi spotrebiča.
• Nepoužívajte žiadne drsné čističe.
• Z mrazničky vyberte potraviny. Uložte ich na chladnom mieste, dobre zakryte.
• Spotrebič vypnite a odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, alebo vypnite istič alebo poistku.
• Spotrebič a vnútorné príslušenstvo vyčistite teplou vodou so saponátom. Po čistení utrite čistou 

vodou a vysušte.
• Potom vložte príslušenstvo na miesto a uveďte spotrebič do prevádzky.

Odstránenie možných problémov

 Upozornenie! Pred riešením prípadných problémov odpojte napájací kábel. Len kvalifikovaný 
servisný technik môže odstraňovať poruchy, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke.

Dôležité! Počas prevádzky môžete počuť štandardné zvuky (kompresor, chladiaci okruh).

Problém Možná príčina Riešenie

Spotrebič nefunguje.

Zástrčka nie je pripojená alebo je 
voľná.

Pripojte zástrčku.

Chybná alebo vypálená poistka. Skontrolujte poistku, v prípade 
potreby vymeňte.

Chybná zásuvka. Opravu zásuvky môže vykonávať 
len elektrikár.

Pokrmy sú veľmi teplé.

Nesprávne nastavená teplota. Viď časť o nastavení teploty.
Dlhodobé otváranie dvierok. Otvorte dvierka len na nutný čas.
Počas posledných 24 hodín ste vložili 
veľmi veľké množstvo čerstvých 
potravín.

Nastavte termostat dočasne na 
nižšiu teplotu.

Spotrebič stojí v blízkosti zdroja 
tepla.

Viď časť o inštalácii spotrebiča.

Spotrebič nadmerne 
chladí.

Veľmi nízke nastavenie teploty. Nastavte dočasne vyššiu teplotu.

Neobyčajné zvuky.

Spotrebič nestojí rovno. Upravte vyváženie pomocou 
nožičiek.

Spotrebič sa dotýka stien alebo iných 
predmetov.

Spotrebič mierne odsuňte.

Komponenty, napr. rúrky, na zadnej 
strane spotrebiča sa dotýkajú inej 
časti spotrebiča alebo steny.

Ak je to nutné, rúrku mierne ohnite. 

Voda na podlahe. Upchatý odtokový otvor. Viď kapitolu „Starostlivosť a 
čistenie“.

Bočné panely sú 
horúce.

Je to normálne. Výmenník tepla je v 
bočných paneloch.

Ak je to nutné, vezmite si rukavice.

Ak sa problém zopakuje, kontaktujte servisné stredisko.



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.


