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Všeobecné upozornenia
VAROVANIE: Vetracie otvory, v spotrebiči alebo vo 
vstavanej konštrukcii, udržujte bez prekážok.
VAROVANIE: Nepoužívajte mechanické zariadenia 
ani iné spôsoby na urýchlenie odmrazovania iné 
ako tie, ktoré odporúča výrobca.
VAROVANIE: V priestore na potraviny nepoužívajte 
elektrické spotrebiče, ak nejde o typ odporúčaný 
výrobcom.
VAROVNIE:Nepoškoďte chladiaci okruh.
VAROVANIE: Aby ste predišli nebezpečenstvu 
spôsobenému nestabilitou spotrebiča, je potrebné 
ho upevniť podľa pokynov.

• Ak váš spotrebič ako chladivo používa R600 - 
túto informáciu zistíte zo štítku na chladničke - 
musíte dávať pozor počas prepravy a inštalácie, 
aby ste predišli poškodeniu prvkov chladničky.  Aj 
napriek tomu, že R600a je prírodný plyn šetrný na 
životné prostredie, tak z dôvodu, že je výbušný, 
treba v prípade výskytu úniku spôsobeného 
poškodením prvkov chladiča odniesť chladničku 
od otvoreného plameňa alebo zdrojov tepla a 
nechať niekoľko minút vetrať miestnosť, v ktorej 
sa spotrebič nachádza.

• Počas prenášania a umiestnenia chladničky 
dávajte pozor, aby ste nepoškodili okruh 
chladiaceho plynu.

• V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, 
napr. plechovky s aerosólom.

• Tento spotrebič je určený na použitie v 
domácnostiach a podobných zariadeniach, napr.

 - vybavenie kuchýň v obchodoch, kanceláriách a 
iných pracovných prostrediach.

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA
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 - na farmách a v hoteloch, moteloch a iných obytných 
prostrediach

 - zariadeniach typ bed and breakfast,
 - v cateringu a podobnom prostredí

• Ak sa zástrčka chladničky nezmestí do zásuvky, musí 
byť vymenená výrobcom, servisným technikom alebo 
kvalifikovanými osobami, aby sa predišlo zraneniu.

• Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami 
(vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými 
alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom 
skúseností a znalostí, pokiaľ na ne nebude dohliadať 
osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo im nedá 
pokyny ohľadom používania spotrebiča. Na deti treba 
dohliadať, aby sa zaručilo, že sa so spotrebičom nebudú 
hrať.

• Špeciálne uzemnená zástrčka musí byť pripojená k 
napájaciemu káblu vašej chladničky. Táto zástrčka musí 
byť použitá so špeciálne uzemnenú zásuvkou o 16 amp. 
V prípade, že doma takú zástrčku nemáte, nechajte ju 
nainštalovať autorizovaným elektrikárom.

• Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a 
staršie a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými 
alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom 
skúseností a znalostí, ak sa na ne bude dohliadať alebo 
sa im poskytnú pokyny o používaní spotrebiča bezpečným 
spôsobom a pochopia príslušné nebezpečenstvá. Deti 
sa nesmú hrať so spotrebičom. Deti bez dozoru nesmú 
vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu.

• Ak je napájací kábel poškodený, výrobca, jeho servisné 
stredisko alebo iná náležite kvalifikovaná osoba ho musí 
vymeniť, aby nemohlo dôjsť k ublíženiu na zdraví.

• Tento spotrebič nie je určený na pouzitie v nadmorských 
výškach nad 2000 m.

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA
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Staré a zastarané chladničky
• Ak má vaša stará chladnička zámok, zlomte ho alebo ho 

odstráňte, pretože deti sa môžu zachytiť dovnútra a môže 
dôjsť k nehode.

• Staré chladničky a mrazničky obsahujú izolačný materiál a 
chladiace látku s CFC. Pri eliminovaní starých chladničiek 
dajte pozor, aby ste nepoškodili životné prostredie.

Na miesto likvidácie starých chladničiek sa spýtajte na 
miestnom úrade.

Poznámky:
• Pred inštaláciou a použitím spotrebiča si pozorne 

prečítajte návod na použitie.  Nie sme zodpovední za 
škody vzniknuté nesprávnym používaním.

• Dodržte pokyny uvedené na spotrebiči a v návode na 
použitie, tento návod uchovajte na bezpečnom mieste, 
aby ste mohli vyriešiť problémy, ak k nim v budúcnosti 
nedôjde.         

• Tento spotrebič sa vyrobil, aby sa používal v domácnostiach 
a môže sa používať výlučne v domácnosti a na uvedené 
účely.  Nie je určená na komerčné alebo laboratórne 
použitie. Takéto použitie spôsobí, že záruka stratí platnosť 
a naša spoločnosť neponesie zodpovědnot za straty, ku 
ktorým dôjde. 

• Tento spotrebič je vyrobený tak, aby sa používal v 
domácnostiach a je vhodný iba pre skladovanie / 
chladenie potravín. Nie je vhodný na komerčné použitie 
a/alebo skladovanie látok iných ako sú potraviny. Naša 
spoločnosť nie je zodpovedná za straty, ktoré by sa v 
opačnom prípade vyskytli.
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Bezpečnostné upozornenia
• Nepoužívajte rozdvojky ani predlžovací kábel.
• Nezapájajte do starých, poškodených alebo 

opotrebovaných zásuviek.
• Kábel neťahajte, neohýbajte.

• Tento spotrebič je navrhnutý na používanie dospelými 
osobami, takže nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom 
hrali, prípadne im nedovoľte sa vešať na dvierka.

• Nezapájajte do zásuvky ak máte mokré ruky, mohlo by 
dôjsť k úrazu elektrickým prúdom!

• Do priečinka mrazničky nedávajte sklenené fľaše 
alebo nádoby s nápojmi. Fľaše alebo plechovky môžu 
explodovať.

• Z dôvodu vašej bezpečnosti nedávajte do chladničky 
výbušné alebo horľavé materiály. Nápoje s vyšším 
obsahom alkoholu umiestnite vertikálne pričom ich hrdlá v 
priečinku chladničky pevne uzatvorte.

• Keď beriete ľad vyrobený v priestore mrazničky, nedotýkajte 
sa ho, pretože môže spôsobiť omrzliny a/alebo sa môžete 
porezať.

• Zmrazených produktov sa nedotýkajte mokrými rukami! 
Nejedzte zmrzlinu a kocky ľadu okamžite potom, čo ich 
vyberiete z priečinku mrazničky!

• Zmrazené tovary po roztopení opätovne nezmrazujte. To 
môže spôsobiť zdravotné problémy, napr. otravu jedlom.

• Hornú časť chladničky nezakrývajte. Ovplyvní to výkonnosť 
chladničky.

• Príslušenstvo v chladničke počas prepravy upevnite, aby 
ste predišli jeho poškodeniu.
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Inštalácia a prevádzka vašej chladničky
Pred spustením chladničky musíte venovať pozornosť 
nasledujúcim bodom:

• Prevádzkové napätie vašej chladničky je 220-240V pri 50 Hz.
• Sieťový kábel vašej chladničky má uzemnenú zástrčku. 

Táto zástrčka by sa mala používať s uzemnenou zásuvkou, 
ktorá obsahuje minimálne 16 ampérovú poistku. Ak 
nemáte zásuvku, ktorá by to spĺňala, nechajte to vykonať 
kvalifikovaným elektrikárom. 

• Nenesieme zodpovednosť za škody, ku ktorým dôjde v 
dôsledku neuzemnenia.

• Chladničku umiestnite na miesto, kde nebude vystavená 
priamemu slnečnému svetlu.

• Váš spotrebič musí byť minimálne 50 cm od rúr, plynových 
rúr alebo radiátorov, a minimálne 5 cm od elektrických rúr.

• Vaša chladnička nesmie byť nikdy používaná vonku alebo 
ponechaná na daždi.

• Keď je vaša chladnička umiestnená vedľa hlbokého marzáku, 
musí byť medzi nimi minimálne 2 cm miesto, aby sa predišlo 
hromadeniu vlhkosti na vonkajšom povrchu.

• Na chladničku nič nedávajte a chladničku inštalujte na vhodné 
miesto, aby bolo dostupných aspoň 15 cm na hornej strane.

• Nastaviteľné predné nožičky by sa mali stabilizovať v 
príslušnej výške, aby mohla chladnička fungovať stabilným 
a správnym spôsobom. Nožičky môžete nastaviť otočením v 
smere hodinových ručičiek (alebo naopak). Toto by sa malo 
vykonať pred vložením potravín do chladničky.

• Pred použitím chladničky utrite všetky diely vlažnou vodou s 
pridanou plnou čajovou lyžičkou sódy bikarbóny, potom ich 
následne opláchnite čistou vodou a vysušte. Po vyčistení 
všetko dajte na svoje miesto.

• Nainštalujte plast na nastavenie vzdialenosti (diel s 
čiernymi lopatkami na zadnej strane) otočením o 90° tak, 
ako je zobrazené na obrázku, aby sa predišlo tomu, že sa 
kondenzátor dotkne steny.

• Chladnička musí byť umiestnená proti stene vo vzdialenosti 
nepresahujúcej 75 mm.
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Pred použitím chladničky
• Pri prvom spustení alebo pri spustení po preprave nechajte 

chladničku stáť 3 hodiny a až potom zapojte.  V opačnom 
prípade poškodíte kompresor.

• Vaša chladnička môže pri prvom spustení trochu zapáchať, 
zápach zmizne akonáhle chladnička začne chladiť.

Informácie o chladiacej technológii novej generácie
Chladničky s mrazničkou s chladiacou technológiou novej 
generácie majú iný systém fungovania ako statické chladničky 
s mrazničkou. V bežných chladničkách s mrazničkou sa vlhký 
vzduch vchádzajúci do mrazničky a vodná para vychádzajúca 
z potravín v mraziacom oddiele menia na námrazu. Na 
roztavenie tejto námrazy, inými slovami na rozmrazenie, 
treba chladničku odpojť od elektrickej siete. Na zachovanie 
chladu potravín po dobu odmrazovania musí užívateľ uložiť 
potraviny na inom mieste a musí odstrániť zostávajúci ľad a 
nahromadenú námrazu.
V oddieloch mrazničky vybavených chladiacou technológiou 
novej generácie je situácia úplne iná. Pomocou ventilátora 
cez oddiel mrazničky fúka studený a suchý vzduch. Vplyvom 
studeného vzduchu, ktorý s ľahkosťou fúka cez oddiel – aj 
v priestoroch medzi poličkami – sa potraviny zamrazia 
rovnomerne a správne. A nebude vznikať námraza.   
Konfigurácia v oddiele chladničky bude takmer rovnaká ako 
pri oddieli mrazničky. Vzduch, ktorý prúdi vďaka ventilátoru 
nachádzajúcom sa v hornej časti oddielu chladničky, sa 
chladí počas toho, ako prechádza cez medzeru za prívodom 
vzduchu. Súčasne cez otvory na prívode vzduchu prúdi 
vzduch tak, že sa v oddiele chladničky úspešne dokončuje 
chladiaci proces. Otvory v prívode vzduchu sú navrhnuté na 
rovnomernú distribúciu vzduchu v oddiele.
Keďže medzi oddielom mrazničky a oddielom chladničky 
neprechádza žiadny vzduch, pachy sa nebudú miešať. 
V dôsledku toho sa vaša chladnička s chladiacou technológiou 
novej generácie ľahko používa a ponúka vám prístup k 
veľkému objemu a estetickému vzhľadu.
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Táto prezentácia sa týka iba častí spotrebiča. Časti sa môžu podľa 
modelu spotrebiča líšiť.

ČASTI SPOTREBIČE A PRÍSLUŠENSTVO
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A) Priestor chladničky
B) Priestor mrazničky

1) Poličky chladničky
2) Rošt na víno *
3) Vnútorný displej / Vnútorné ovládanie
4) Chladiaci oddiel *
5) Kryt kontajnera
6) Kontajner
7) Horný kôš mrazničky
8) Stredný kôš mrazničky
9) Dolný kôš mrazničky
10) Zarovnávacie nožičky
11) Podnos na ľad
12) Sklenená polička
13) Polička na fľaše
14) Nastaviteľné poličky vo dverách
15) Horné poličky vo dverách
16) Držiak na vajcia

* V niektorých modeloch
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Displej a ovládací panel

Prevádzka chladničky

Nastavenia teploty chladenia 
• Počiatočná hodnota teploty pre nastavenie chladenia je 2. 
• Tlačidlo stlačte raz, nastavená hodnota začne blikať.
• Ak budete tlačidlo držať stlačené, vyberie sa nižšia teplota. (1, 2, 3, 

4, 5, super a eko) 
• Ak nebude žiadne z tlačidiel stlačené po 1 sekúnd, vaša voľba sa 

nastaví, zabliká 3x. Ozve sa pípnutie.
• Hodnota teploty vybrané pred aktiváciou režimu super chladenie 

alebo úsporného režimu zostane rovnaká aj v prípade, že režim skončí 
alebo bude zrušený. Spotrebič naďalej funguje s touto hodnotou.

Ukazovateľ 
úsporného režimu.

Ukazovateľ režimu 
super chladenie.

tlačidlo nastavenia

Ukazovateľ úrovne 
nastavenia termostatu.

Tlačidlo LED

Vnútorný displej / Vnútorné ovládanie
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Režim superchladenia 

Ako sa použije? 
Stlačte tlačidlo nastavenia, kým sa na obrazovke zobrazí symbol 
super chladenie. Bzučiak vydá zvuk píp píp. Režim sa nastaví. 

Počas tohto režimu: 
• Nie je možné zvoliť úsporný režim. 
• Režim super chladenia môžete zrušiť rovnakým postupom, ktorý 

ste použili pri jeho zvolení.

Ekonomický režim 

Ako sa použije? 
Tlačidlo nastavenia stlačte, kým sa na obrazovke zobrazí symbol eko. 
Bzučiak vydá zvuk píp píp. Režim sa nastaví. 

Počas tohto režimu: 
• Možno vybrať super chladenie. Ekonomický režim sa automaticky 

zruší a aktivuje sa zvolený režim. 
• Úsporný režim je možné zrušiť rovnakým postupom, ako bol 

vykonaný výber.

Výstrahy o nastaveniach teplôt
• Nastavenia teplôt sa pri výpadku napájania nestratia. 
• Neodporúčame prevádzkovať chladničku v prostrediach chladnejších 

ako 10 °C.
• Nastavenia teplôt by ste mali nastaviť na základe frekvencie otvárania 

dverí, množstva potravín v chladničke a okolitej teploty chladničky.
• Po pripojení by vaša chladnička mala v závislosti od okolitej teploty 

bez prerušenia pracovať až 24 hodín, kým sa úplne nevychladí. 
Počas tejto doby neotvárajte dvere chladničky a nedávajte do nej 
žiadne potraviny. 

• Keď po výpadku energie odpojíte a opäť zapojíte zástrčku, použije 
sa funkcia 5-minútového oneskorenia, aby sa zabránilo poškodeniu 
kompresora chladničky. Chladnička začne po 5 minútach fungovať 
normálne. 

• Chladnička je navrhnutá tak, aby fungovala v intervaloch okolitej 
teploty uvedených v štandardoch a podľa klimatickej triedy uvedenej 
na informačnom štítku. Kvôli efektivite chladenia neodporúčame 
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Príslušenstvo

prevádzkovať chladničku mimo uvedené teplotné limity.
• Toto zariadenie je určené na 

použitie pri okolitej teplote v 
rámci rozsahu 10 °C – 43 °C.

Klimatická trieda Okolitá teplota oC 
T 16 až 43 °C

ST 16 až 38 °C
N 16 až 32 °C

SN 10 až 32 °C

Schránka mrazničky
• Schránka mrazničky je určená na potraviny, ku ktorým je potrebný 

jednoduchší prístup.
• Vyberanie schránky mrazničky;
• Vytiahnite schránku čo najviac von
• Vytiahnite prednú časť schránky smerom hore a von.
 ! Pri opätovnom vložení schránky postupujte obráteným postupom, 

ako je uvedený vyššie.
Poznámka: Pri presune dovnútra alebo von vždy držte rúčku schránky.

Schránka mrazničky
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Poličky chladiaceho oddielu
Keď namiesto oddielu mrazničky alebo chladničky 
necháte potraviny v chladiacom oddiele, udržia si 
čerstvosť a chuť dlhšie a zachovajú si svoj čerstvý 
vzhľad. Keď sa podnos chladiaceho oddielu zašpiní, 
vyberte ho a umyte ho vodou.
(Voda zamŕza pri 0 °C, ale potraviny obsahujúce soľ 
alebo cukor zamŕzajú pri nižšej teplote)
Ľudia obvykle používajú chladiaci oddiel na surovú 
rybu, ryžu a pod...

Nedávajte sem potraviny, ktoré chcete zmraziť, ani podnosy na ľad, 
aby ste urobili ľad.

Vybranie poličky chladiaceho oddielu
• Vytiahnite poličku chladiaceho oddielu von smerom k sebe posúvaním 

po koľajniciach.
• Vytiahnite poličku chladiaceho oddielu smerom hore z koľajničiek, 

aby ste mohli vybrať chladiaci oddiel.
Po odstránení poličky chladiaceho oddielu má nosnosť maximálne 20 kg.

Ovládač vlhkosti
Keď je ovládač vlhkosti v zatvorenej polohe, 
umožňuje to dlhšie uskladnenie čerstvého 
ovocia a zeleniny.
Ak je kontajner úplne plný, otvor na čerstvý 
vzduch, ktorý sa nachádza pred kontajnerom, 
treba otvoriť. Pomocou tohto vzduchu sa 
bude ovládať množstvo vlhkosti v kontajneri 
a môžete zvýšiť životnosť.
Ak na sklenenej poličke uvidíte nejakú kondenzáciu, ovládanie vlhkosti 
by ste mali dať do otvorenej polohy.

(pri niektorých modeloch)

(pri niektorých modeloch)
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Nastaviteľná polička vo dverách 

K vytvorenie úložných plôch, ktoré potrebujete, môžete 
použiť nastaviteľnou poličku vo dverách.

Ak chcete zmeniť pozíciu nastaviteľnej poličky vo dverách ; 
Podržte tlačidlo poličky a zatlačte na tlačidlá po stranách 
poličky vo dverách v smere šipky. (Obr. 1)
Poličku vo dverách umiestnite do potrebnej výšky, posunutím 
nahor a nadol.

Po dosiahnutí požadovanej pozície poličky vo dverách 
uvoľnite tlačidlá po stranách poličky (Obr. 2). Pred uvoľnením 
poličky vo dverách ju presuňte hore a dole a uistite sa, či je 
polička vo dverách upevnená.
Poznámka: Pred presunutím naplnené poličky vo dverách 
musíte poličku pridržať pomocou tlačidla. V opačnom prípade 
by mohla polička vo dverách v dôsledku hmotnosti vykĺznuť 
z drážok. Tak by sa mohla polička vo dverách alebo drážky 
poškodiť.

Prispôsobiteľná Sklenená Polička
Mechanizmus prispôsobiteľnej sklenenej poličky umožňuje 
jedným pohybom vytvoriť viac úložného priestoru.

Ak chcete sklenenú poličku zakryť, zatlačte na ňu.
Do získaného priestoru si môžete ľubovoľne ukladať svoje 
potraviny.
Ak poličku chcete vrátiť na jej pôvodné miesto, potiahnite je 
k sebe.

obr. 1

obr. 2

obr. 2

obr. 1

(pri niektorých modeloch)

(pri niektorých modeloch)
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• Pred začatím čistenia sa uistite, že chladničku 
odpojíte.

• Chladničku nečistite nalievaním vody.

• Vnútornú a vonkajšiu stranu môžete utrieť pomocou jemnej 
handričky alebo špongie s použitím teplej a mydlovej vody. 

• Samostatne vyberte časti a vyčistite ich 
mydlovou vodou. Nečistite ich v umývačke 
riadu.

• Pri čistení nikdy nepoužívajte horľavé, výbušné alebo 
leptavé materiály, ako napríklad riedidlo, plyn alebo 
kyselinu.

• Raz do roka by ste mali vyčistiť kondenzátor metlou, aby 
sa zabezpečila úspora energie a zvýšila produktivita.

Uistite sa, že počas čistenia bude chladnička odpojená.
Rozmrazovanie
Vaša chladnička vykonáva plnoautomatické rozmrazovanie. 
Vytvorená voda, ktorá predstavuje výsledok rozmrazovania, 
prechádza cez výlevku na zozbieranie vody, preteká do 
odparovacieho priečinku za chladničkou a z neho sa vyparuje. Priečinok 

výparníka

Výmena kontrolky LED
Ak má vaša chladnička kontrolku LED, kontaktujte helpdesk, 
lebo jej výmenu musí vykonať len autorizovaní zamestnanci.
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Oddiel chladničky
• Na zníženie vlhkosti a následného zvýšenia tvorby námrazy nikdy 

nedávajte kvapaliny do chladničky v neutesnených nádobách. 
Námraza sa obvykle koncentruje v najchladnejších častiach výparníka 
a časom bude potrebné častejšie rozmrazovanie.

• Do chladničky nikdy nedávajte teplé potraviny. Teplé jedlo alebo 
potraviny by ste mali nechať vychladnúť pri izbovej teplote a treba 
ich uložiť tak, aby sa zaistila adekvátna cirkulácia vzduchu v oddiele 
chladničky.

• Nič by sa nemalo dotýkať zadnej steny, pretože to spôsobí tvorbu 
námrazy a primrznutie balenia k zadnej stene. Neotvárajte dvere 
chladničky príliš často.

• Dajte mäso a rybu (zabalené v balení alebo v plastových vrecúškach), 
ktoré použijete do 1 – 2 dní, do dolnej časti oddielu chladničky (tzn. 
nad kontajnerom), keďže je to najchladnejšia časť a zaistí najlepšie 
podmienky skladovania.

• Ovocie a zeleninu môžete dať nezabalené do kontajnera.

ROZLOŽENIE POTRAVÍN V SPOTREBIČI

Potraviny Čas 
skladovania

Miesto umiestnenia v priečinku 
chladničky

Zelenina a ovocie 1 týždeň V chladiacom priečinku (bez 
zabalenia)

Mäso a ryby 2 až 3 dni
Zabalené do plastovej fólie a 

vreciek, prípadne v priečinku na 
mäso (na sklenenej polici)

Čerstvý syr 3 až 4 dni V špeciálnej poličke vo dverách
Maslo a margarín 1 týždeň V špeciálnej poličke vo dverách

Produkty vo fľašiach, 
mlieko a jogurt

Až do dátumu 
spotreby 

odporúčaného 
výrobcom

V špeciálnej poličke vo dverách

Vajíčka 1 mesiac V poličke na vajíčka
Varené potraviny  Všetky poličky
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Oddiel mrazničky
• Oddiel hlbokého zmrazenia vašej chladničky použite na skladovanie 

zmrazeného jedla na dlhú dobu a na produkciu ľadu.
• Na získanie maximálnej kapacity oddielu mrazničky používajte 

sklenené poličky iba v hornej a strednej časti. V dolnej časti použite 
dolný kôš.

• Nedávajte jedlo, ktoré chcete nanovo zmraziť, vedľa už zmrazeného 
jedla. 

• Jedlo (mäso, mleté mäso, rybu, a pod.) by ste mali zmraziť rozdelením 
na porcie tak, že sa budú dať skonzumovať naraz.

• Nezmrazujte opäť jedlo, ktoré už bolo rozmrazené. Môže to ohroziť 
vaše zdravie, pretože môže spôsobiť problémy ako je otrava jedlom.

• Nedávajte horúce jedlo do oddielu hlbokého zmrazenia skôr, ako 
vychladne. Spôsobili by ste zhnitie iného jedla, ktoré už bolo predtým 
zmrazené v oddiele hlbokého zmrazenia. 

• Keď kupujete zmrazené jedlo, uistite sa, že bolo zmrazené pri 
vhodných podmienkach a že balenie nie je poškodené.

• Počas skladovania zmrazeného jedla treba dodržiavať podmienky 
skladovania uvedené na balení. Ak nie je uvedené žiadne vysvetlenie, 
jedlo treba skonzumovať v čo najkratšom možnom čase.

• Ak v balení mrazeného jedla bola vlhkosť a má zlý zápach, jedlo 
asi nebolo skladované pri vhodných podmienkach a pokazilo sa. 
Nekupujte tento typ jedál! 

• Skladovacie doby mrazených potravín sa menia v závislosti od okolitej 
teploty, častosti otvárania a zatvárania dverí, nastavení termostatu, 
typov potravín a doby, ktorá uplynula od okamihu, keď ste potravinu 
získali, do doby, kedy ste ju dali do mrazničky. Vždy dodržiavajte 
pokyny na balení a nikdy nepresahujte označenú dobu skladovania.

• Majte na pamäti, že ak chcete otvoriť dvere mrazničky ihneď po ich 
zatvorení, nebudú sa dať otvoriť ľahko. Je to celkom normálne! Po 
dosiahnutí rovnováhy sa dvere budú dať jednoducho otvoriť.

Dôležitá poznámka:
• Keď sú mrazené potraviny rozmrazené, mali by ste ich tepelne upraviť 

ako čerstvé potraviny. Pokiaľ ich neuvaríte po rozmrazení, NIKDY ich 
nesmiete znovu zmraziť.

• Chuť niektorých korenín, ktoré sa nachádzajú vo varených jedlách 
(aníz, bazalka, žerucha, ocot, rôzne korenie, zázvor, cesnak, cibuľa, 

ROZLOŽENIE POTRAVÍN V SPOTREBIČI
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horčica, tymian, majorán, čierne korenie, atď.), sa mení a chuť sa 
zvýrazní, ak sú uložené po dlhú dobu. Preto by ste do zmrazeného 
jedla mali pridať málo korenín alebo požadované množstvo korenín 
pridajte po rozmrazení jedla.

• Doba skladovania potravín závisí od použitého oleja. Vhodné oleje 
sú margarín, teľací tuk, olivový olej a maslo a nevyhovujúce oleje sú 
arašidový olej a bravčová masť.

• Potraviny v kvapalnej forme by ste mali zmraziť v plastových nádobách 
a ďalšie potraviny by mali byť zmrazené v plastových fóliách alebo 
vreckách.

ROZLOŽENIE POTRAVÍN V SPOTREBIČI
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Ryby a mäso Príprava
Dĺžka 

skladovania
(mesiace)

Dĺžka 
rozmrazovania 

pri izbovej 
teplote

-hodiny-

Hovädzí stejk Zabalené na zmrazenie v 
primeraných porciách 6-10 1-2

Jahňacie mäso Zabalené na zmrazenie v 
primeraných porciách 6-8 1-2

Teľacie pečené mäso Zabalené na zmrazenie v 
primeraných porciách 6-10 1-2

Teľacie kocky Na malé kúsky 6-10 1-2
Ovčie kocky Na kúsky 4-8 2-3

Mleté mäso V primeraných porciách, 
zabalené bez okorenenia 1-3 2-3

Drobky (kus) Na kúsky 1-3 1-2

Jaternice/saláma Musia byť zabalené aj 
vtedy, ak sú v črievku  Do rozmrazenia

Kura a moriak Zabalené na zmrazenie v 
primeraných porciách 7-8 10-12

Hus/kačka Zabalené na zmrazenie v 
primeraných porciách 4-8 10

Jeleň - zajac - diviak Porcie po 2,5 kg a bez 
kostí 9-12 10-12

Sladkovodná ryba 
(pstruh, kapor, severská 
šťuka, sumec)

Mala by sa umyť a 
vysušiť po detailnom 
vyčistení zvnútra a 
odstránení šupín, 
chvosta, hlavy a mala by 
sa narezať na miestach, 
kde je to potrebné.

2 Kým sa dobre 
nerozmrazí

Štíhle ryby (morský 
ostriež, kambala veľká, 
platýz)

4-8 Kým sa dobre 
nerozmrazí

Tučné ryby (tuniak 
bonito, makrela, lufara 
dravá, sardela)

2-4 Kým sa dobre 
nerozmrazí

Kôrovce Očistené a vložené do 
sáčkov 4-6 Kým sa dobre 

nerozmrazí

Kaviár
Vo svojom balení, vo 
vnútri hliníkového alebo 
plastového pohárika

2-3 Kým sa dobre 
nerozmrazí

Slimák
V slanej vode, vo vnútri 
hliníkového alebo 
plastového pohárika

3 Kým sa dobre 
nerozmrazí
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Zelenina a ovocie Príprava
Dĺžka 

skladovania
(mesiace)

Dĺžka 
rozmrazovania 

pri izbovej 
teplote

-hodiny-

Karfiol

Odstráňte listy, rozdeľte jadro 
na časti a nechajte ho odstáť vo 
vode, v ktorej je malé množstvo 

citrónu

10 - 12
Môže sa používať 

v zmrazenom 
stave

Zelené fazule, 
francúzske fazule

Umyte ich a narežte na malé 
kúsky. 10 - 13

Môže sa používať 
v zmrazenom 

stave

Hrášok Olúpte ho a umyte 12
Môže sa používať 

v zmrazenom 
stave

Hríby a špargľa Umyte ich a narežte na malé 
kúsky 6 - 9

Môže sa používať 
v zmrazenom 

stave
Kel Vyčistený 6 - 8 2

Baklažán Po umytí narežte na kúsky s 
hrúbkou 2 cm 10 - 12 Kolieska od seba 

oddeľte

Kukurica Očistite ju a zabaľte ju so 
šúľkom alebo len ako zrná 12

Môže sa používať 
v zmrazenom 

stave

Mrkva Očistite ju a narežte na plátky 12
Môže sa používať 

v zmrazenom 
stave

Korenie Odstráňte stonku, rozdeľte na 
dve časti a oddeľte semienka 8 - 10

Môže sa používať 
v zmrazenom 

stave
Špenát Umývaný 6 - 9 2

Jablko a hruška Naporcujte ich, pričom 
odstráňte jaderník 8 - 10 (V mrazničke) 5

Marhuľa a 
broskyňa

Rozdeľte ich na polovičky a 
odstráňte kôstku 4 - 6 (V mrazničke) 4

Jahody a maliny Umyte ich a očistite 8 - 12 2

Varené ovocie V poháriku s pridaním 10 % 
cukru 12 4

Slivky, čerešne, 
višne Umyte ich a odstráňte stonky 8 - 12 5 - 7
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Mliečne výrobky a 
cestoviny Príprava

Dĺžka 
uskladnenia 

(mesiace)
Skladovanie

Balené 
(homogenizované) 
mlieko

Vo vlastnom balení 2 - 3 Len homogenizované 
mlieko

Syr (okrem bieleho 
syra) Vo forme plátkov 6 - 8

Môže sa nechať v 
pôvodnom balení pri 
krátkodobom uskladnení. 
Pri dlhodobom uskladnení 
by sa mal tiež zabaliť do 
plastovej fólie.

Maslo, margarín Vo vlastnom balení 6

Va
jíč

ka
 (*

)

Vaječné bielka 10 - 12 30 g sa rovná jednému 
vaječnému žĺtku.

V
 z

at
vo

re
no

m
 p

oh
ár

ik
u

Zmes vajíčok 
(bielka - žĺtka)

Je veľmi dobre 
premiešaný, pričom sa 
pridá štipka soli alebo 
cukru, aby sa predišlo 
jeho zhrubnutiu

10 50 g sa rovná jednému 
vaječnému žĺtku.

Vaječný žĺtok

Je veľmi dobre 
premiešaný, pričom sa 
pridá štipka soli alebo 
cukru, aby sa predišlo 
jeho zhrubnutiu

8 - 10
20 gr sa rovná 

jednému vaječnému 
žĺtku.

Dĺžka 
skladovania 
(mesiace)

Dĺžka rozmrazovania 
pri izbovej teplote 

(hodiny)

Trvanie rozmrazovania 
v rúre (minúty)

Chlieb 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225 °C)
Pečivo 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)
Koláč 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)
Ovocná torta 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200 °C)
Plnené cestoviny 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)
Pizza 2 - 3 2 - 4 15-20 (200 °C)

(*) Nemali by sa zmrazovať so škrupinou. Bielok a žĺtok vajíčka by sa mal 
zmrazovať samostatne alebo v dobre zmiešanom stave..
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• Originálne balenie a penovú výplň si môžete uschovať pre 
opätovnú prepravu (voliteľne).

• Chladničku by ste mali dať do hrubého balenia, upevniť 
páskami alebo silnými špagátmi a postupovať podľa 
pokynov prepravy balenia za účelom opätovného 
prepravenia.

• Vyberte pohyblivé diely (poličky, príslušenstvo, priečinky na 
zeleninu atď.) alebo ich upevnite v chladničke k zarážkam 
pomocou pások počas premiestňovania a prepravy.

Chladničku prenášajte vo vzpriamenej polohe.

Zmena pozície dverí
• Smer otvárania dvierok vašej chladničky sa nedá zmeniť, 

ak sú rukoväte dverí na vašej chladničke nainštalované z 
predného povrchu dvierok. 

• Smer otvára možno zmeniť v prípade dverí bez rukoväte.
• Ak je potrebné zmeniť smer otvárania dverí, musíte 

kontaktovať najbližší autorizovaný servis, a požiadať o 
zmenu smeru otvárania.

DODANIE A PREMIESTNENIE



SK-23

Ak vaša chladnička nefunguje;
• Došlo k výpadku napájania?
• Je zástrčka zapojená správne do zásuvky?
• Je spálená poistka zásuvky, do ktorej je zapojená zástrčka, alebo je 

spálená hlavná poistka?
• Je chyba v zásuvke?  Aby ste to skontrolovali, zapojte chladničku do 

zásuvky, o ktorej viete, že funguje.

Ak vaša chladnička nechladí dostatočne;
• Je správne nastavenie teploty?
• Otvárajú sa často dvere chladničky a ostávajú otvorené dlhú dobu?
• Sú dvere chladničky správne zatvorené?
• Dali ste jedlo alebo potraviny do chladničky tak, že sa dotýkajú zadnej 

steny chladničky a bránia cirkulácii vzduchu?
• Je vaša chladnička nadmerne naplnená?
• Je dostatočná vzdialenosť medzi vašou chladničkou a zadnou a 

bočnou stenou?
• Je okolitá teplota v rozmedzí hodnôt uvedených v návode na 

používanie?

Ak sú potraviny v chladničke príliš schladené
• Je správne nastavenie teploty?
• Dali ste do oddielu mrazničky v poslednom čase viaceré potraviny? 

Ak áno, vaša chladnička môže príliš schladiť potraviny v oddiele 
chladničky, keďže bude fungovať dlhšie, aby sa tieto potraviny 
vychladili.

Ak je vaša chladnička pracuje príliš hlasno;
Na udržanie nastavenej úrovne chladenia sa môže z času na čas aktivovať 
kompresor. Zvuky z vašej chladničky sú v takom prípade vzhľadom k jej 

KÝM KONTAKTUJETE POPREDAJNÝ SERVIS

Pozrite si výstrahy: 
Vaša chladnička vás varuje, ak niektorá z častí nefunguje. V takom prípade sa LED 
okolo tlačidla rozbliká a ozve sa zvukové upozornenie.

TYP CHYBY VÝZNAM DÔVOD ČO TREBA VYKONAŤ

SR "Zlyhanie 
Varovanie"

Niektorá časť / 
Niektoré časti sú 
mimo prevádzku.

Čo najskôr zavolajte 
ohľadom asistencie do 
servisu.
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funkcii normálne. Keď sa dosiahne požadovaný stupeň chladenia, zvuky 
sa automaticky znížia. Ak zvuky pretrvávajú;

• Je vaše zariadenie stabilné? Sú nohy nastavené správne?
• Je niečo za chladničkou?
• Vibrujú poličky alebo riad na poličkách? Ak sa to stane, vymeňte 

poličky a/alebo riad.
• Vibrujú veci umiestnené do chladničky?

Normálne zvuky;
Praskanie (praskanie ľadu):

• Počas automatického rozmrazovania.
• Ak sa zariadenie ochladí alebo zahreje (v dôsledku rozpínavosti 

materiálu zariadenia).
Krátke praskanie: Začuté, keď termostat zapne/vypne kompresor.
Hluk kompresora (normálny hluk motora): Tento zvuk znamená, že 
kompresor pracuje normálne. Keď je kompresor aktivovaný, môže na 
krátko spôsobiť väčší hluk. 
Hluk bublania a špliechania: Tento hluk je spôsobený prúdením 
chladiacej kvapaliny v rúrkach systému.
Zvuk toku vody: Normálny zvuk toku vody prúdiacej do nádoby 
na odparovanie počas rozmrazovania. Tento hluk môže byť počas 
rozmrazovania počuť.
Hluk prúdenia vzduchu (normálny hluk ventilátora): Tento hluk 
môže byť vďaka cirkulácii vzduchu počuť v chladničkách s technológiou 
zabraňujúcou tvorbe námrazy pri bežnej prevádzke systému.

Ak sa vnútri chladničky hromadí vlhkosť;
• Boli potraviny riadne zabalené? Boli kontajnery dobre vysušené pred 

tým, ako ste ich dali do chladničky?
• Otvárajú sa dvere chladničky veľmi často? Pri otvorení dverí vstupuje 

vlhkosť nachádzajúca sa vo vzduchu v miestnosti do chladničky. 
Najmä vtedy, keď je vlhkosť v miestnosti príliš vysoká, čím častejšie 
otvárate dvere, tým rýchlejšie bude dochádzať k zvlhčovaniu.

• Po procese automatického rozmrazovania je normálne, že sa na 
zadnej stene vytvoria kvapky vody. (V statických modeloch)

V prípade, že dvere nie sú riadne otvorené a zatvorené;
• Bránia balenia potravín zatvoreniu dverí?

KÝM KONTAKTUJETE POPREDAJNÝ SERVIS
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• Sú priehradky na dverách, poličky a zásuvky na svojom mieste?
• Sú tesnenia dverí poškodené?
• Je chladnička na vodorovnom povrchu?

Ak sú okraje kabinetu chladničky, ktoré sa dotýkajú kĺbov dverí, 
teplé;
Najmä v lete (teplom počasí) môžu pri prevádzke kompresora byť 
dotýkajúce sa plochy teplejšie, to je normálne.

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY:
• Tepelná poistka ochrany kompresora preruší napájanie po náhlej 

havárii elektrickej energie alebo po odpojení zariadenia, pretože plyn 
v chladiacom systéme nie je stabilizovaný.  To je úplne normálne a 
chladnička sa po 4 až 5 minútach reštartuje.

• Chladiaca jednotka chladničky je skrytá v zadnej stene. Preto môžu 
v dôsledku prevádzky kompresora v určených intervaloch na zadnom 
povrchu chladničky vznikať kvapky vody alebo ľadu. To je normálne. 
Pokiaľ nie je ľadu príliš veľa, nie je potrebné vykonať rozmrazovanie.

• Ak nebudete chladničku dlhšiu dobu používať (napríklad počas letných 
prázdnin), odpojte ju. Vyčistite chladničku tak, ako je to opísané v 
časti 4, a nechajte dvere otvorené, aby sa zabránilo hromadeniu 
vlhkosti a zápachu.

• Zakúpené zariadenie je určené na použitie v domácnostiach a môže 
sa použiť iba v domácnostiach a na uvedené účely.  Nie je vhodné na 
komerčné alebo bežné používanie. Ak zákazník používa zariadenie 
spôsobom, ktorý nie je v súlade s týmito funkciami, zdôrazňujeme, 
že výrobca a predajca nenesú zodpovednosť za akékoľvek opravy a 
poruchy v záručnej dobe.

• Ak problém pretrváva po tom, čo ste postupovali podľa vyššie 
uvedených pokynov, obráťte sa na autorizovaný servis.

KÝM KONTAKTUJETE POPREDAJNÝ SERVIS
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1– Spotrebič nainštalujte v chladnej a dobre vetranej miestnosti, ale nie 
na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti zdrojov tepla (radiátor, 
sporák atď.). V opačnom prípade použite izolačnú platňu. 

2– Teplé potraviny a nápoje nechajte vychladiť mimo spotrebiča. 
3– Keď roztápate mrazené potraviny, umiestnite ich do priečinka 

chladničky. Nízka teplota zmrazených potravín vychladí počas 
rozmrazovania priestor chladničky. Tak ušetríte energiu. Ak je 
zmrazené jedlo neoddelili, dochádza k plytvaniu energiou.

4– Keď vkladáte nápoje a kvapaliny, musia byť zakryté. V opačnom 
prípade sa zvýši vlhkosť v spotrebiči. Z tohto dôvodu sa predĺži 
pracovný čas. Zakrytie nápojov tiež zabraňuje tomu, aby nasiakli 
ostatnému zápachy.

5– Pri vkladaní potravín a nápojov otvorte dvierka spotrebiča na čo 
možno najkratší čas. 

6– Kryty ktoréhokoľvek priečinka spotrebiča s odlišnou teplotou nechajte 
zatvorené (priečinok pre jemné potraviny, chladiaci priečinok atď.). 

7– Tesnenie dvierok musí byť čisté a pružné. Ak sú tesnenia 
opotrebované, vymeňte ich.

TIPY NA ÚSPORU ENERGIE
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Obecná upozornění
VAROVÁNÍ:  Větrací otvory udržujte bez překážek.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte mechanické nástroje 
nebo jiné prostředky k urychlení procesu odmrazení 
s výjimkou těch, které doporučuje výrobce..
VAROVÁNÍ: V prostoru pro skladování potravin 
nepoužívejte elektrické spotřebiče, s výjimkou těch, 
které doporučuje výrobce.
VAROVÁNÍ:Nepoškoďte chaldící okruh.
VAROVÁNÍ: Abyste předešli nebezpečí z důvodu 
nestability spotřebiče, je třeba hu upevnit v souladu 
s pokyny.

• Pokud vaše chladnička používá jako chladivo 
R600 - bude to vyznačeno na štítku na chladicím 
zařízení- musíte si dát pozor během přepravy a 
montáže, aby nedošlo k poškození chladících 
prvků spotřebiče.  I když je R600a ekologický a 
přírodní plyn, je výbušný. Pokud dojde k velkému 
úniku z důvodu poškození chladicích prvků, 
přemístěte chladničku od otevřeného ohně 
nebo zdrojů tepla a místnost, v níž je spotřebič 
umístěný, několik minut větrejte.

• Během přenášení a umisťování chladničky dejte 
pozor, abyste nepoškodili chladící okruh plynu.

• Neskladujte výbušné substance, např. plechovky 
s aerosolem, neboť ty mohou v  tomto spotřebiči 
způsobit vznik požáru.

• Tento spotřebič je určený k použití v domácnosti 
a podobných zařízeních, např.;

 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, 
kancelářích a ostatních pracovních prostředích

 - pro klienty v hotelech, motelech a ostatních 
obytných prostorech

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
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 - pro klienty v penzionech;
 - pro catering a ostatní podobná prostředí

• Pokud zásuvka neodpovídá zástrčce chladničky, musí ji 
vyměnit výrobce, jeho servis nebo podobně kvalifikované 
osoby, aby se tak předešlo nebezpečí.

• Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s 
omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními 
schopnostmi anebo osoby bez příslušných znalostí a 
zkušeností, pokud nejsou pod dozorem anebo nebyli 
poučeni o užívání tohoto přístroje osobou, která odpovídá 
za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby si s 
přístrojem nehrály.

• Speciálně uzemněná zástrčka byla připojena k 
napájecímu kabelu vaší chladničky. Tato zástrčka musí být 
použita se speciálně uzemněnou zástrčkou s 16 ampéry. 
Nemáte-li doma takovou zásuvku, nechte ji nainstalovat 
autorizovaným elektrikářem.

• Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby 
s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními 
schopnostmi anebo osoby bez příslušných znalostí 
a zkušeností, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny 
o bezpečném užívání tohoto přístroje a chápou související 
nebezpečí. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a 
údržba nesmí být prováděny dětmi bez dohledu dospělé 
osoby.

• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit 
výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně 
kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku.

• Tento spotřebič není určen k použití v nadmořských 
výškách nad 2000 m.

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
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Staré a nefunkční chladničky
• Má-li vaše stará chladnička zámek, odstraňte ho před 

likvidací nebo´t děti se do něj mohou zachytit a může dojít 
k nehodě.

• Staré chladničky a mrazničky obsahují izolační materiál 
a chladivo s CFC. Proto dejte pozor, abyste při likvidaci 
starých chladniček nepoškodili životní prostředí a dodrželi 
lokální směrnice.

Ohledně likvidace WEEE, opětovného použití, recyklace a 
regenerace se obraťte na místní orgány.

Poznámky:
• Před instalací a použitím vašeho spotřebiče si pečlivě 

přečtěte návod s pokyny.  Nezodpovídáme za škody 
způsobené špatným použitím.

• Řiďte se všemi pokyny na vašem spotřebiči a v návodu 
k použití a tento návod uchovejte na bezpečném místě, 
abyste mohli vyřešit problémy, k nimž může dojít v 
budoucnosti.         

• Tento spotřebič je vyroben pro použití v domácnostech 
a lze ho použít pouze doma a pro specifikované účely.  
Nehodí se pro komerční či hromadné použití. Na takové 
použití nebude uplatněna záruka a naše společnost 
neponese odpovědnost za případné ztráty. 

• Tento spotřebič je vyrobený k použití v domácnostech a 
musí být použit pouze pro chlazení/skladování potravin. 
Není vhodné pro komerční nebo společné používání a/
nebo pro skladování látek s výjimkou potravin. Naše 
společnost neodpovídá za ztráty k nimž dojde v opačném 
případě.



CZ-31PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

Bezpečnostní varování
• Nepoužívejte rozdvojky nebo prodlužovací kabely.
• Nezapojujte do poškozených, opotřebovaných nebo 

starých zástrček.
• Netahejte, nelámejte ani nepoškozujte kabel.

• Tento spotřebič je určený k použití pouze dospělými 
osobami, nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály, 
ani jim nedovolte, aby se zavěšovaly na dveře.

• Nezapojujte ani neodpojujte zástrčku mokrýma rukama, 
mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem!

• Do mrazničky nikdy nevkládejte skleněné láhve nebo 
plechovky. Láhve nebo plechovky mohou explodovat.

• Z důvodu zajištění své bezpečnosti nevkládejte do 
chladničky hořlavé nebo výbušné materiály. Alkoholické 
nápoje vkládejte do chladničky vertikálně a to tak, že lahve 
pevně utáhněte.

• Při vybírání ledu z mrazničky se ho nedotkněte, neboť 
může způsobit omrzliny a/nebo řezné rány.

• Nedotýkejte se zmraženého zboží mokrýma rukama. 
Zmrzlinu a ledové kostky nepoužívejte jakmile je vyjmete 
z mrazničky!

• Znovu nezmrazujte zboží, které se rozpustilo. To může 
způsobit zdravotní problémy, např. otravu jídlem.

• Kryt ani horní část chladničky nezakrývejte pokrývkou. To 
ovlivní výkon vaší chladničky.

• Upevněte příslušenství v chladničce během přepravy tak, 
aby se předešlo poškození příslušenství.



CZ-32 PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

Instalace a obsluha vaší chladničky
Než začnete chladničku používat, musíte věnovat pozornost 
následujícím bodům:

• Provozní napětí vaší chladničky je 220-240 V při 50Hz.
• Napájecí kabel vaší chladničky má uzemněnou zásuvku. 

Tato zásuvka musí být uzemněna v uzemněné zástrčce, 
která má pojistku minimálně 16 ampérů. Nemáte-li 
zástrčku, která to splňuje, nechte ji vytvořit kvalifikovaným 
elektrikářem. 

• Neneseme zodpovědnost za škodu, k níž může dojít z 
důvodu neuzemněného použití.

• Chladničku umístěte na místo, kde nebude vystaveno 
přímému slunečnímu světlu.

• Váš spotřebič musí být minimálně 50 cm od trouby, 
plynové trouby nebo hořáků a musí být minimálně 5 cm 
od elektrické trouby.

• Vaše chladnička nesmí být používána venku nebo 
ponechána na dešti.

• Když je vaše chladnička umístěna blízko mrazáku, 
musí být mezi nimi vzdálenost minimálně 2 cm, aby se 
předešlo vzniku vlhkosti na vnějším povrchu.

• Na chladničku neumisťujte nic a umístěte ji na vhodné 
místo tak, aby nad horní částí zůstalo minimálně 15 cm.

• Nastavitelné přední nožky je nutno nastavit do vhodné 
výšky, aby mraznička mohla fungovat stabilně a správně. 
Nožičky můžete nastavit otáčením ve směru hodinových 
ručiček (nebo opačným směrem). To musí být provedeno 
před vložením potravin do chladničky.

• Než začnete mrazničku používat, otřete všechny vnitřní 
povrchy a zásuvky hadříkem ponořeným do teplé vody 
s lžičkou jedlé sody a potom opláchněte čistou vodou a 
osušte. Po očištění vraťte zpět všechny díly.

• Nainstalujte plastovou rozpěrku (část s černými lopatkami 
vzadu) otočením o 90° jak je zobrazeno na obrázku, 
abyste předešli dotýkání kondenzátoru stěny.

• Chladničku je třeba umístit tak, aby volný prostor 
nepřekračoval 75 mm.
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Než začnete chladničku používat
• Při prvním spuštění nebo po přepravě nechte mrazničku 

stát 3 hodiny, ještě než ji zapojíte.  Jinak by mohlo dojít k 
poškození kompresoru.

• Vaše chladnička může při prvním spuštění zapáchat; 
zápach zmizí jakmile se spustí chlazení.

Informace o nové technologii chlazení
Chladničky-mrazničky s novou technologií chladničky mají jiný 
systém než statické chladničky-mrazničky. V případě běžných 
chladniček-mrazniček se do mrazničky vhání vlhký vzduch 
a voda vypařující se z potravin se v prostoru mrazničky 
změní na led. Aby bylo možné tuto námrazu odstranit, jinými 
slovy odmrazit, je třeba chladničku odpojit ze sítě. Během 
odmrazování musí uživatel dát potraviny jinam a odstranit 
zbývající let a nahromaděnou námrazu.
V případě mrazniček vybavených novou technologií chlazení 
je situace zcela jiná. Studený a suchý vzduch se v prostoru 
mrazničky rozptyluje pomocí ventilátoru. Studený vzduch 
se tak snadno rozptýlí po celém prostoru - i v místech mezi 
poličkami, a potraviny se zmrazí správně a rovnoměrně. A 
netvoří se žádná námraza.   
Konfigurace v prostoru chladničky bude téměř stejná jako v 
prostoru mrazničky. Vzduch rozptylovaný ventilátorem v horní 
části prostoru chladničky se chladí během průchodu mezerou 
za průduchem. Aby byl proces chlazení v prostoru chladničky 
úspěšně dokončen, ve stejný okamžik dochází k uvolňování 
vzduchu skrz otvory na průduchu. Otvory na průduchu jsou 
navrženy pro rovnoměrnou distribuci vzduchu v prostoru.
Vzhledem k tomu, že nedochází mezi chladničkou a mrazničkou 
neprochází žádný vzduch, nedojde k míšení pachů. 
Díky tomu se chladnička s novou technologií chlazení snadno 
používá a nabízí vám jak velký objem, tak estetický vzhled.



CZ-34

Tato prezentace je pouze informativní a týká se součástí spotřebiče. 
Části se mohou lišit v závislosti na modelu.

ČÁSTI SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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A) Chladnička
B) Mraznička

1) Poličky v chladničce
2) Přihrádka na víno *
3) Vnitřní displej / Vnitřní ovládání
4) Chladicí prostor *
5) Kryt prostoru pro čerstvé potraviny
6) Prostor pro čerstvé potraviny
7) Horní košík v mrazničce
8) Prostřední košík v mrazničce
9) Spodní košík v mrazničce
10) Nastavitelná nožička
11) Zásobník na led
12) Skleněná police mrazničky
13) Police na lahve
14) Nastavitelná police ve dveřích
15) Horní polička ve dveřích
16) Držák vajec

* U některých modelů

Tato prezentace je pouze informativní a týká se součástí spotřebiče. 
Části se mohou lišit v závislosti na modelu.
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Displej a ovládací panel

Obsluha chladničky

Nastavení teploty chladničky 
• Počáteční hodnota teploty pro nastavení chlazení je 2. 
• Tlačítko stiskněte jednou, nastavená hodnota začne blikat.
• Pokud budete tlačítko držet stisknuté, vybere se nižší teplota. (1, 2, 

3, 4, 5, super a eko) 
• Nebude-li žádné z tlačítek stisknuto po 1 sekund, vaše volba se 

nastaví, zabliká 3x. Ozve se pípnutí.
• Hodnota teploty vybrané před aktivací režimu super chlazení nebo 

úsporného režimu zůstane stejná i v případě, že režim skončí nebo 
bude zrušen. Spotřebič nadále funguje s touto hodnotou.

Ukazatel úsporného 
režimu.

Ukazatel režimu super 
chlazení.

Tlačítko 
nastavení

Ukazatel úrovně 
nastavení termostatu.

Tlačítko LED

Vnitřní displej/Vnitřní ovládání
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Režim rychlého chlazení 

Jak ho lze použít? 
Stiskněte tlačítko nastavení, dokud se na obrazovce nezobrazí symbol 
super chlazení. Ozve se pípnutí. Režim bude nastavený. 

Během tohoto režimu: 
• Nelze vybrat úsporný režim. 
• Režim super chlazení lze zrušit stejným postupem, jako byl 

proveden výběr.

Úsporný režim 

Jak ho lze použít? 
Tlačítko nastavení stiskněte, dokud se na obrazovce nezobrazí 
symbol eko. Ozve se pípnutí. Režim bude nastavený. 

Během tohoto režimu: 
• Lze vybrat super chlazení. Úsporný režim se automaticky zruší a 

vybraný režim se aktivuje. 
• Úsporný režim lze zrušit stejným postupem, jako byl proveden 

výběr.

Upozornění týkající se nastavení teploty
• Vaše nastavení teploty se nesmaže dojde-li k výpadku napájení. 
• Nedoporučuje se, abyste chladničku používali v prostředí, kde je 

teplota nižší než 10°C .
• Nastavení teploty musí být provedeno v souladu s frekvencí otevírání 

dveří a množstvím potravin uložených v chladničce.
• Vaše chladnička musí být provozována 24 hodin v dané okolní teplotě 

bez přerušení, aby došlo k naprostému vychlazení. Dveře chladničky 
neotevírejte často a v tuto dobu do ní nevkládejte příliš velké množství 
potravin. 

• Funkce 5 minutové prodlevy slouží k tomu, aby se předešlo poškození 
kompresoru chladničky když odpojíte zástrčku a potom ji znovu 
zapojíte nebo když dojde k výpadku napájení. Vaše chladnička začne 
fungovat normálně po 5 minutách. 

• Vaše chladnička je navržena tak, aby pracovala v intervalech 
uvedených ve standardech, v souladu s třídou uvedenou na 
informačním štítku. Nedoporučujeme spuštění vaší chladničky mimo 
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Příslušenství

uvedené limity, aby bylo možné dosáhnout efektivního chlazení.
• Tento spotřebič je navržen k použití při okolní teplotě v rozmezí 

10°C - 43°C.

Mraznička - box
• Box slouží ke skladování potravin, ke kterým potřebujete snadný 

přístup.
• Vyjmutí boxu;
• Box vysuňte co nejdále to jde.
• Přední část boxu zdvihněte a vysuňte.
 ! Při resetování proveďte opačný postup.

Poznámka: Při vysunování či zasunování vždy držte rukojeť.

Mraznička - box
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Poličky - chiller
Uchování potravin v chilleru místo v mrazničce 
umožní, aby si potraviny zachovaly svoji čerstvost a 
chuť ještě déle než na čerstvém vzduchu. Když se 
zásuvka chilleru zašpiní, vyjměte ji a umyjte.
(Voda mrzne při 0 °C, ale potraviny obsahující sůl 
nebo cukr mrznou při nižší teplotě.)
Lidé chiller používají ke skladování čerstvých ryb, 
rýže, atd....
Nevkládejte potraviny, které chcete zmrazit nebo 

zásobníky na led, v kterých chcete připravit led.

Vyjmutí poličky chilleru;
• Poličku chilleru vysuňte směrem k sobě.
• Poličku vysuňte směrem nahoru a poličku vytáhněte.

Po vyjmutí poličky chilleru lze vložit maximálně 20 kg.

Ovladač vlhkosti
Je-li ovladač vlhkosti v uzavřené pozici, 
umožní to dlouhodobější skladování 
čerstvého ovoce a zeleniny.
V případě, že je zásobník na zeleninu úplně 
plný, lze otevřít kolečko před zásobníkem. 
Tak se zajistí kontrola vzduchu a vlhkosti a 
zvýší se životnost potravin.
Pokud na skleněné poličce uvidíte 
kondenzaci, je třeba, abyste ovládání vlhkosti nastavili do otevřené 
pozice.

(u některých modelů)

(u některých modelů)
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Vizuální a textové popisy na části s příslušenstvím se 
mohou lišit podle modelu vašeho spotřebiče.

Nastavitelná polička ve dveřích 

K vytvoření úložných ploch, které potřebujete, můžete použít 
nastavitelnou poličku ve dveřích.

Změna pozice nastavitelné poličky ve dveřích ; 
Přidržte tlačítko poličky a zatlačte na tlačítka po stranách 
poličky ve dveřích ve směru šipky. (Obr. 1)
Poličku ve dveřích umístěte do potřebné výšky, posunutím 
nahoru a dolů.

Po dosažení požadované pozice poličky ve dveřích uvolněte 
tlačítka po stranách poličky (Obr. 2). Před uvolněním poličky 
ve dveřích ji přesuňte nahoru a dolů a ujistěte se, zda je 
polička ve dveřích upevněna.
Poznámka: Před přesunutím naplněné poličky ve dveřích 
musíte poličku přidržet pomocí tlačítka. V opačném 
případě by mohla polička ve dveřích v důsledku hmotnosti 
vyklouznout z drážek. Tak by se mohla polička ve dveřích 
nebo drážky poškodit.

Nastavitelná Skleněná Polička 

Mechanismus nastavitelné skleněné poličky umožňuje 
jednoduchým pohybem vytvořit větší úložný prostor.

Chcete-li skleněnou poličku zakrýt, zatlačte na ni.
Do získaného prostoru lze potraviny ukládat dle libosti.
Chcete-li poličku vrátit do původní polohy, vytáhněte ji 
směrem k sobě.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 2 

Obr. 1

(u některých modelů)

(u některých modelů)
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• Než začnete chladničku čistit, zkontrolujte, zda je 
odpojená.

• Chladničku nečistěte tekoucí vodou.

• Vnitřní část můžete otřít měkkým hadříkem a houbičkou 
namočenou do teplé vody s čisticím prostředkem. 

• Vyjměte jednotlivé části a omyjte je vodou s 
čistícím prostředkem. Nemyjte v myčce.

• K čištění nikdy nepoužívejte hořlavé, výbušné nebo 
korozivní materiály, např. ředidlo, benzín, kyselinu.

• Kondenzátor musíte jednou ročně očistit kartáčem, abyste 
tak zajistili úsporu energie a zvýšili produktivitu.

Ujistěte se, zda je vaše chladnička během čištění odpojená.
Odmrazování
Vaše chladnička provádí plně automatizované odmražování. 
Voda nahromaděná v důsledku odmrazování projde do 
odpařovací nádoby a tam se sama odpaří.

Odpařovací 
nádobyVýměna kontrolky LED

Má-li vaše chladnička kontrolku LED, kontaktujte help 
desk, neboť její výměnu musí provést pouze autorizovaní 
zaměstnanci.
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Chladnička
• Abyste snížili vlhkost a následné zvýšení námrazy, nikdy neumisťujte 

kapaliny do neutěsněných nádob. Námraza má tendenci hromadit se 
v nejchladnějších částech výparníku a proto je třeba provádět častější 
odmrazování.

• Do chladničky nikdy nevkládejte teplé potraviny. Teplé potraviny je 
třeba nechat vychladnout na pokojovou teplotu a v prostoru chladničky 
je třeba zajistit adekvátní cirkulaci vzduchu.

• Nic by se nemělo dotýkat zadní stěny, neboť to způsobí hromadění 
námrazy a balíčky se mohou k zadní stěně přichytit. Dveře chladničky 
příliš často neotevírejte.

• Maso a očištěné ryby (zabalené do sáčků nebo plastové fólie), které 
spotřebujete během 1-2 dnů, umístěte do spodní části chladničky 
(nad crisperem), neboť jde o nejchladnější část a to zajistí ty nejlepší 
podmínky skladování.

• Ovoce a zeleninu můžete vkládat do crisperu nezabalené.

ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI

Potraviny Délka 
skladování

V které části chladničky 
skladovat

Ovoce a zelenina 1 týden Do zásuvky crisper (bez obalu)

Maso a ryby 2-3 dny
Zakryté plastovou fólií nebo 

sáčky nebo v boxu na maso (na 
skleněné poličce)

Čerstvý sýr 3-4 dny Ve speciální poličce ve dveřích
Máslo a margarín 1 týden Ve speciální poličce ve dveřích

Produkty v lahvích, 
mléko a jogurt

Do expirace 
doporučené 
výrobcem

Ve speciální poličce ve dveřích

Vejce 1 měsíc V zásobníku na vajíčka
Vařené potraviny  Všechny poličky
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Mraznička
• Pro dlouhodobé uložení mrazených potravin a výrobu ledu použijte 

mrazničku, prosím.
• Abyste dosáhli maximální kapacity mrazničky, používejte skleněné 

poličky v horní a střední části. Do spodní části umístěte nižší košík.
• Nevkládejte potraviny, které chcete zmrazit do blízkosti již zmrazených 

potravin. 
• Potraviny, které chcete zmrazit (maso, mleté maso, ryby, atd.) 

musíte před zmrazením rozdělit na takové porce, aby je bylo možné 
zkonzumovat najednou.

• Jakmile jsou potraviny rozmrazené, znovu je nezmrazujte. Mohlo by 
vám to způsobit zdravotní problémy, např. otravu jídlem.

• Do mrazničky nevkládejte horké potraviny, nechte je vychladnout. 
Došlo by tak k narušení hlubokého zmražení ostatních potravin. 

• Když koupíte zmrazené potraviny, zkontrolujte, zda byly zmrazeny při 
vhodných podmínkách a balení není poškozené.

• Během skladování zmrazených potravin musí být dodrženy podmínky 
skladování uvedené na obalu. Není-li tam uvedeno žádné vysvětlení, 
potraviny musí být spotřebovány co nejdříve.

• Pokud došlo ke zvlhnutí zmraženého jídla a je nepříjemně cítit, jídlo 
mohlo být skladováno v nevhodných podmínkách a díky tomu se 
zkazilo. Tento typ potravin nekupujte! 

• Délka skladování zmrazených potravin závisí na okolní teplotě, 
frekvenci otevírání dveří, nastavení termostatu, typu potravin a času, 
který uplynul od zakoupení potravin do vložení do mrazničky. Vždy 
se řiďte pokyny na balení a nikdy nepřekračujte uvedenou délku 
skladování.

• Upozorňujeme, že chcete-li dveře mrazničky otevřít okamžitě po 
zavření, nepůjde to snadno. Je to zcela normální. Poté, co se přetlak 
vyrovná, bude možné dveře otevřít snadno.

Důležitá poznámka:
• Zmrazené potraviny lze po rozmrazení vařit stejně jako čerstvé 

potraviny. Nedojde-li k jejich uvaření pro rozmrazení, nesmí být 
NIKDY znovu zmrazeny.

• Chuť některých druhů koření ve vařených pokrmech (anýz, bazalka, 
petrželka, vinný ocet, zázvor, česnek, hořčice, tymián, pepř, 

ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI
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majoránka, atd.) se mění a při dlouhodobém skladování zesílí. Proto 
musí být do zmražených potravin přidáno malé množství koření nebo 
je koření možné přidat až po rozmrazení.

• Délka skladování závisí na použitém oleji. Vhodné oleje jsou 
margarín, telecí lůj, olivový olej, máslo a nevhodný je arašídový olej 
a vepřové sádlo.

• Potraviny v kapalné formě musí být zmrazeny v plastových nádobách, 
jiné potraviny musí být zmrazené v plastových fóliích nebo sáčcích.

ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI
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Ryby a různé druhy 
masa Příprava

Délka 
skladování
(měsíce)

Délka 
rozmrazování při 
pokojové teplotě

-hodiny-

Hovězí steak Zabalený k mražení v 
praktických porcích 6-10 1-2

Jehněčí maso Zabalený k mražení v 
praktických porcích 6-8 1-2

Telecí pečeně Zabalený k mražení v 
praktických porcích 6-10 1-2

Telecí kostky Na malé kousky 6-10 1-2
Skopové kousky Na kousky 4-8 2-3

Mleté maso V praktických porcích, 
balené bez kořenění 1-3 2-3

Droby (kousky) Na kousky 1-3 1-2
Párky/Salámy Musí být zabalené.  Do rozmrazení

Kuře a krůta Zabalený k mražení v 
praktických porcích 7-8 10-12

Kachna/Husa Zabalený k mražení v 
praktických porcích 4-8 10

Jelen - Králík - Kanec Porce po 2,5 kg a bez 
kostí 9-12 10-12

Sladkovodní ryby 
(pstruh, kapr, štika, 
candát)

Musí být omyté a 
osušené, dobře 
vyčištěné, ocasní 
ploutev a hlava musí být 
odříznuté.

2 Do úplného 
rozmrazení

Mořské ryby (okoun, 
platýs, kambala) 4-8 Do úplného 

rozmrazení
Tučné ryby (makrela, 
tuňák, sardinky) 2-4 Do úplného 

rozmrazení

Korýši Očištění a v sáčcích 4-6 Do úplného 
rozmrazení

Kaviár
Ve vlastním obalu, 
hliníkovém nebo 
plastovém

2-3 Do úplného 
rozmrazení

Hlemýždi
Ve slané vodě, v 
hliníkovém nebo 
plastovém obalu

3 Do úplného 
rozmrazení
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Zelenina a ovoce Příprava
Délka 

skladování
(měsíce)

Délka 
rozmrazování 
při pokojové 

teplotě
-hodiny-

Květák
Odstraňte listy, rozdělte na 
části a vložte do nádoby s 
vodou a trochou citrónu

10 - 12 Lze použít ve 
zmražené formě

Fazolky, zelené 
fazolky

Omyjte a nakrájejte na malé 
kousky. 10 - 13 Lze použít ve 

zmražené formě

Hrášek Vyloupejte a opláchněte 12 Lze použít ve 
zmražené formě

Houby a chřest Omyjte a nakrájejte na malé 
kousky. 6 - 9 Lze použít ve 

zmražené formě
Zelí Očištěné 6 - 8 2

Lilek Po omytí nakrájejte na 2 cm 
kousky 10 - 12 Plátky oddělte

Kukuřice Očistěte a zabalte klas nebo 
zrna 12 Lze použít ve 

zmražené formě

Mrkev Očistěte a nakrájejte na plátky 12 Lze použít ve 
zmražené formě

Paprika Odstraňte stonek, rozdělte na 
poloviny a odstraňte semínka. 8 - 10 Lze použít ve 

zmražené formě
Špenát Omytý 6 - 9 2
Jablko a hruška Nakrájené, oloupané 8 - 10 (V mrazničce) 5
Meruňka a broskev Rozpulte a odstraňte pecku 4 - 6 (V mrazničce) 4
Jahoda a malina Omyjte a očistěte 8 - 12 2

Vařené ovoce V nádobě s přidáním 10% 
cukru 12 4

Švestky, třešně, 
višně Omyjte je a vyjměte pecky. 8 - 12 5 - 7
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Mléčné produkty a 
pečivo Příprava

Délka 
skladování 
(měsíce)

Skladovací podmínky

Balené 
(homogenizované) 
mléko

Ve vlastním obalu 2 - 3 Pouze homogenizované 
mléko

Sýr (s výjimkou 
tvarohu) Na plátky 6 - 8

Při krátkodobém 
skladování lze ponechat 
v původním balení. Při 
dlouhodobém skladování 
je třeba je zabalit do 
plastové fólie.

Máslo, margarín Ve vlastním obalu 6

Ve
jc

e(
*)

Bílek 10 - 12 30 gr se rovná žloutku

V
 u

za
vř

en
ém

 p
oh

ár
ku

Vaječná směs 
(bílek-žloutek)

Dobře promíchejte, 
přidejte špetku cukru 
nebo soli, abyste 
předešli nadměrnému 
zhoustnutí.

10 50 gr se rovná žloutku

Žloutek

Dobře promíchejte, 
přidejte špetku cukru 
nebo soli, abyste 
předešli nadměrnému 
zhoustnutí.

8 - 10 20 g se rovná žloutku

Délka 
skladování 
(měsíce)

Délka rozmrazování 
při pokojové teplotě 

(hodiny)

Délka rozmrazování v 
troubě (minuty)

Chléb 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225 °C)
Sušenky 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)
Koláč 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)
Dort 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200 °C)
Listové těsto 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)
Pizza 2 - 3 2 - 4 15-20 (200 °C)

(*) Nesmí dojít ke zmražení se skořápkou. Bílek a žloutek se musí zmrazit 
odděleně nebo musí být dobře promíchány..
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• Pro přemístění je třeba uchovat původní balení a pěnu 
(volitelné).

• Chladničku musíte upevnit v obalu, pomocí pásů nebo 
silných kabelů a postupovat dle pokynů pro přepravu, 
které jsou na obalu.

• Vyjměte pohyblivé části (poličky, příslušenství, přihrádky 
na zeleninu, atd.) nebo je připevněte do chladničky pomocí 
pásů, aby během přemisťování a přepravy nedošlo k 
nárazům.

Chladničku převážejte kolmo.

Přemístění dveří
• Jsou-li madla vaší chladničky instalovaná z přední části 

dveří, nelze změnit směr otevírání dveří chladničky. 
• Směr otevírání dveří lze změnit u modelů bez madel.
• Má-li být směr otevírání vaší mrazničky změněn, musíte 

kontaktovat nejbližší autorizované servisní centrum a 
požádat o provedení změny otevírání.

DOPRAVA A PŘEMÍSTĚNÍ
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Pokud vaše chladnička nefunguje;
• Došlo k výpadku napájení?
• Je zástrčka zapojena správně?
• Je pojistka zástrčky, do níž je zásuvka zapojená, vypálená?
• Došlo k problému se zásuvkou?  Chcete-li to zkontrolovat, zapojte 

chladničku do známé funkční zásuvky.

Pokud vaše mraznička dostatečně nechladí:
• Je nastavení teploty správné?
• Jsou dveře chladničky otevírány často a dlouho ponechávány 

otevřené?
• Jsou dveře chladničky řádně uzavřené?
• Vložili jste do chladničky jídlo nebo potraviny, které jsou v kontaktu se 

zadní stěnou chladničky, a tak brání cirkulaci vzduchu?
• Není chladnička naplněna až moc.
• Je mezi chladničkou a stěnou dostatek místa?
• Je okolní hodnota v rozsahu hodnot specifikovaných v návodu k 

použití?

Je-li potravina ve vaší chladničce přechlazena
• Je nastavení teploty správné?
• Není do mrazničky vloženo příliš mnoho jídla? Pokud ano, vaše 

chladnička může jídlo vychladit až moc, a bude déle spuštěná, aby 
potraviny vychladila.

Je-li vaše chladnička příliš hlasitá:
Abyste udrželi nastavenou úroveň chlazení, kompresor se čas od času 
aktivuje. Hluk, který se v takový okamžik z chladničky ozývá je zcela 
normální. Když je dosaženo požadované úrovně chlazení, hluk se 
automaticky sníží. Pokud hluku přetrvává:

NEŽ SE OBRÁTÍTE NA POPRODEJNÍ SERVIS

Zkontrolujte upozornění; 
Vaše chladnička vás varuje, pokud některá z částí nefunguje. V takovém případě 
se LED okolo tlačítka rozbliká a ozve se zvukové upozornění.

TYP CHYBY VÝZNAM PROČ CO DĚLAT

SR Upozornění na 
chybu

Některá část/Některé 
části jsou mimo 

provoz.

Co nejdříve kontaktujte 
servis.
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• Je váš spotřebič stabilní? Jsou nožičky zastavené?
• Je za chladničkou překážka?
• Vibrují poličky nebo nádobí? Poličky a/nebo nádobí v takovém 

případě přemístěte.
• Vibrují předměty umístě na vaší chladničce.

Normální zvuky:
Zvuk praskání (praskání ledu):

• Během automatického odmrazování.
• Když se spotřebič zahřeje nebo zchladí (z důvodu expanze materiálu)
Krátké praskání: Tento zvuk zaslechnete když termostat zapne a 
vypne kompresor.
Hluk kompresoru (Normální zvuk motoru): Tento hluk znamená, že 
kompresor funguje normálně. Kompresor může způsobit větší hluk po 
kratší dobu po svém spuštění. 
Zvuk bublání: Tento zvuk je způsoben průtokem chladiva v trubicích 
systému.
Zvuk tekoucí vody: Normální zvuk tekoucí vody odtékající do výparníku 
během odmrazování. Tento zvuk lze zaslechnout během odmrazování.
Zvuk dmýchání vzduchu (normální zvuk ventilátoru): Tento zvuk lze 
zaslechnout v chladničce No-Frost během normální provozu systému z 
důvodu cirkulace vzduchu.

Pokud se v chladničce vytvoří vlhkost:
• Byly potraviny řádně zabaleny? Byly nádoby před vložením do 

chladničky dobře osušeny?
• Dochází často k otevírání dveří chladničky? Když dojde k otevření 

dveří, do chladničky se dostane vlhkost ve vzduchu v místnosti. 
Zejména, je-li vlhkost v místnosti vysoká, čím častěji jsou dveře 
chladničky otevírány, tím častěji dojde k hromadění vlhkosti.

• Je normální, že se během automatického odmrazování tvoří na zadní 
stěně chladničky kapky vody. (U statických modelů)

Nejsou-li dveře řádně otevírány a zavírány:
• Brání zavření dveří obaly potravin?
• Byly správně umístěny poličky, zásuvky a příslušenství ve dveřích 

chladničky?
• Je těsnění dveří opotřebované nebo poškozené?

NEŽ SE OBRÁTÍTE NA POPRODEJNÍ SERVIS
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• Je chladnička na rovném povrchu?

Pokud jsou hrany chladničky, které jsou v kontaktu s dveřmi, horké:
Zejména v létě (teplém počasí), se mohou povrchy spojů během provozu 
kompresoru zahřát, to je normální.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
• Po náhlém výpadku napájení nebo po odpojení spotřebiče se aktivuje 

funkce ochrany kompresoru, protože plyn v chladícím systému ještě 
není stabilizovaný .  To je zcela normální, chladnička se restartuje 
zhruba po 4 nebo 5 minutách.

• Chladící jednotka vaší chladničky je skrytá v zadní stěně. Tak se 
mohou na zadní stěně vaší chladničky vytvořit kapky vody nebo 
námrazy, a to z z důvodu činnosti kompresoru ve specifikovaných 
intervalech. To je normální. Není-li námraza nadměrná, není nutné 
provádět odmrazování.

• Pokud nebudete chladničku používat delší dobu (např. během 
dovolené), odpojte ji. Chladničku vyčistěte v souladu s pokyny v části 
4 a nechte dveře otevřené, abyste tak zabránili hromadění vlhkosti a 
zápachu.

• Zakoupený spotřebič je určený do domácnosti a lze ho použít 
pouze v domácím prostředí a ke stanoveným účelům.  Nehodí se 
pro komerční či hromadné použití. Pokud uživatel použije spotřebič 
způsobem, který je v rozporu s uvedenými funkcemi, zdůrazňujeme, 
že výrobce a prodejce nenesou zodpovědnost za žádnou opravu a 
selhání v rámci záručního období.

• Pokud problém přetrvává i poté, co jste postupovali pode výše 
uvedených pokynů, obraťte se na autorizovaný servis.

NEŽ SE OBRÁTÍTE NA POPRODEJNÍ SERVIS
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1– Spotřebič nainstalujte do chladné, dobře větrané místnosti, ale ne na 
přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdroje tepla (radiátor, sporák, 
atd.). Jinak použijte izolační desku. 

2– Horké potraviny a nápoje nechte před vložením do spotřebiče 
vychladnout. 

3– Při rozmrazování vložte potraviny do chladničky. Nízká teplota 
zmrazených potravin pomůže zchladit prostor chladničky. Ušetříte 
tak energii. Je-li zmrazené jídlo rozmrazováno venku, je to plýtvání 
energií.

4– Nápoje musí být při vložení zakryté. V opačném případě se zvýší 
vlhkost ve spotřebiči. A vše bude trvat déle. Zakrytí nápojů rovněž 
pomáhá zachovat chuť a vůni.

5– Při vložení potravin a nápojů otevřete dveře spotřebiče na co 
nejkratší dobu. 

6– Kryty různých části ve spotřebiči ponechte uzavřené (crisper, chiller, 
atd.). 

7– Těsnění dveří musí být čisté a tvárné. Při opotřebení je vyměňte.

TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE
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