POUŽITIE CHLADIACEHO PRIESTORU
Zapnutie spotrebiča
Uvedenie spotrebiča do prevádzky
Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
• Osvetlenie, nachádzajúce sa pod ovládacím panelom alebo vnútri spotrebiča (v závislosti od modelu) sa
rozsvieti pri otvorení dverí.
• Rozsvieti sa zelené svetlo indikujúce, že spotrebič je v prevádzke (ak je k dispozícii).
Poznámka:
U spotrebičov s mechanickým ovládaním sa vnútorné osvetlenie rozsvieti pri otvorení dverí, ak gombík
termostatu nie je v polohe symbolu .

•

Nastavenie teploty
• Pri úprave teploty postupujte podľa pokynov v priloženom popise spotrebiča
Poznámka:
• Vnútornú teplotu spotrebiča môže ovplyvniť izbová teplota, frekvencia otvárania dverí a umiestnenie
spotrebiča. Nastavenie teploty treba upraviť v súlade s uvedenými faktormi.
Skladovanie potravín v chladiacom priestore
Potraviny ukladajte ako na obrázku.
A Varené jedlá
B Ryby, mäso
C Ovocie, zelenina
D Fľaše
E Syry
Poznámka:
• Priestor medzi policami a zadnou stenou chladiaceho priestoru
musí zostať voľný, aby bolo zaručené voľné prúdenie vzduchu.
• Jedlá ukladajte tak, aby sa nedotýkali priamo zadnej steny
chladiaceho priestoru.
• Do chladničky nevkladajte ešte horúce jedlá.
• Kvapaliny skladujte v uzavretých nádobách.
Poznámka
Pri skladovaní zeleniny s vysokým obsahom vody sa môže na stenách skladovacích nádob na ovocie
a zeleninu tvoriť vodný kondenzát: neovplyvňuje to však riadnu prevádzku spotrebiča.
Lahôdkové oddelenie (ak je k dispozícii)
Oddelenie s prírodnými antibakteriálnymi látkami vhodné pre kontakt s potravinami; zaisťujú lepšiu hygienu,
obmedzenie nepríjemných pachov a udržiavajú zrelé syry a nárezy dlhšie čerstvé.
Funkcia "6th Sense" (6. zmysel)
Funkcia "6th Sense" (ak je k dispozícii) sa automaticky aktivuje v nasledujúcom prípade:
Otvorenie dverí
Funkcia sa aktivuje pri každom otvorení dverí, pretože sa pritom značne zmení vnútroná teplota a ostane
aktívna, kým sa opäť automaticky nedosiahnu optimálne podmienky skladovania.
POZNÁMKA: Doba, kým ostane funkcia "6th Sense" aktívna, sa vypočíta podľa množstva potravín
prítomných v spotrebiči a podľa vonkajšej teploty. Preto nie je zvláštne, ak v súvislosti s touto vlastnosťou
vyskytnú značné variácie počas prevádzky spotrebiča.
Funkcia "Fresh Control" (Kontrola čerstvosti) (ak je k dispozícii)
Umožňuje rýchle dosiahnutie optimálnej skladovacej teploty a vlhkosti vnútri spotrebiča.
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AKO POUŽÍVAŤ PRIESTOR S NÍZKOU
TEPLOTOU
Priestor s nízkou teplotou je označený
,
alebo
.
V priestoroch
alebo
môžete uskladňovat' mrazené potraviny po dobu skladovania
uvedenú na ich obale. Ak je mraziace oddelenie označené
, môžete v ňom aj zmrazovať
potraviny.
Množstvo čerstvých potravín, ktoré sa môžu zmrazit' za 24 hodín sa uvádza na typovom štítku.
Poznámka:
Priestor s nízkou teplotou dokáže udržat' teplotu vhodnú pre skladovanie potravín aj v prípade výpadku
dodávky elektrickej energie. Napriek tomu Vám odporúčame počas výpadku prúdu dvere neotvárat'.
Zmrazovanie čerstvých potravín (iba v priestore
)
Dôležité upozornenie
• Čerstvé potraviny na zmrazovanie pevne zabaľte do: hliníkovej
fólie, plastovej fólie, vzducho- a vodotesných plastových vreciek,
uzavretých polyetylénových nádob a osobitných zmrazovacích
nádob.
• Potraviny, ktoré chcete zmrazit', uložte do vrchného oddelenia,
pričom okolo balíčkov nechajte dostatočný priestor pre prúdenie
vzduchu.
• Na lepšie zmrazenie vložených potravín nastavte ovládací gombík
termostatu zo strednej polohy smerom k nižším číslam.
• Potraviny sa úplne zmrazia za 24 hodín.
Spotrebiče s priestorom označeným
Tabuľka vedľa ukazuje odporúčanú maximálnu dobu skladovania
mrazených čerstvých potravín.
Pri nákupe mrazených potravinárskych výrobkov:
• Presvedčte sa, či obal nie je porušený, pretože potraviny sa mohli
znehodnotit'. Ak je balíček vydutý alebo sú na ňom vlhké škvrny, je
to príznakom nevhodného uchovávania a možného čiastočného
rozmrazenia potravín počas skladovania.
• Pri nákupoch si nechávajte nákup mrazených potravín až nakoniec MESIACE
a výrobky prepravujte v tepelne izolovanom chladiacom vrecku.
• Mrazené výrobky uložte do priestoru s nízkou teplotou ihneď po
príchode domov.
• Rozmrazené potraviny, dokonca už aj čiastočne rozmrazené,
znovu nezmrazujte. Spotrebujte ich do 24 hodín.
• Potraviny nevystavujte zmenám teploty. Dodržiavajte dátum
spotreby uvedený na obale.
• Vždy sa riaďte pokynmi pre skladovanie mrazených potravín
uvedenými na obale.

POTRAVINY

Príprava kociek ľadu
• Naplňte misku na ľad do 2/3 jej výšky a vložte ju do priestoru s nízkou teplotou.
• Ak sa nádobka na ľad primrazila ku dnu priestoru s nízkou teplotou, nepoužívajte na jej uvoľnenie ostré
alebo špicaté predmety.
• Opatrným prehnutím misky na ľad kocky uvoľnite.
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AKO POSTUPOVAŤ PRI ODMRAZOVANÍ
CHLADNIČKY
Pred akýmkoľvek zásahom údržby alebo čistenia odpojte spotrebič z
elektrickej siete.
Rozmrazenie chladničky je plne automatické.
Periodická prítomnosť vodných kvapiek na zadnej stene upozorňuje, že
prebieha fáza rozmrazovania.
Rozmrazená voda sa odvádza automaticky do odtokového otvoru a do
zbernej nádobky, odkiaľ sa odparuje.
Odtokový otvor na rozmrazenú vodu čistite pravidelné nástrojom
dodávaným spolu spotrebičom.
Takto si zaistíte riadny odtok rozmrazenej vody von z chladničky.
Odmrazovanie priestoru nízkej teploty
Odporúčame rozmrazenie oddelenie nízkej teploty 1 alebo 2 krát ročne
alebo keď sa vytvorilo nadmerné množstvo námrazy.
Vytváranie námrazy je bežným javom. Množstvo a rýchlosť jej vytvárania sa mení podľa podmienok
okolia a od frekvencie otvárania dverí.
Nahromadenie námrazy hlavne na hornom časti vnútorného priestoru je bežným javom a nemá vplyv
na správnu prevádzku spotrebiča.
Podľa možnosti rozmrazujte mraziaci priestor, keď je takmer prázdny.
• Otvorte dvere a vytiahnite všetky potraviny, potom ich zabaľte do novinového papiera a umiestnite tak aby
sa medzi sebou dotýkali a umiestnite ich na veľmi chladné miesto alebo do termickej tašky.
• Pre rozpustenie námrazy nechajte otvorené dvere chladničky.
• Vyčistite vnútro chladničky špongiou namočenou vo vlažnej vode, prípadne s prídavkom neutrálneho
čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte abrazívne prostriedky.
• Vnútro opláchnite a vysušte mäkkou handričkou.
• Umiestnite potraviny.
• Zatvorte dvere.
• Zasuňte zástrčku do zásuvky.
• Spusťte spotrebič.
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ODDELENIE 'NULA STUPŇOV' (v závislosti od modelu)
Oddelenie "Nula stupňov" je špeciálne navrhnuté na udržiavanie
nízkej teploty a správnej vlhkosti za účelom čo najdlhšieho
uchovania čerstvých potravín (napríklad mäsa, rýb, ovocia a
zimnej zeleniny).

Aktivácia a vypnutie oddelenia
Teplota vnútri oddelenia dosiahne po jeho aktivácii približne 0° C.
Aby ste oddelenie aktivovali, stlačte tlačidlo
indikované na obrázku a podržte ho dlhšie ako
jednu sekundu, až kým sa nerozsvieti symbol.
Rozsvietený symbol indikuje, že oddelenie
funguje. Aby ste oddelenie vypli, opäť stlačte
tlačidlo a podržte ho dlhšie ako jednu sekundu.
Aby oddelenie "Nula stupňov" fungovalo správne, bude nevyhnutné, aby:
- bol zapnutý chladiaci priestor
- teplota chladiaceho priestoru dosahovala hodnoty z intervalu +2°C až +6°C
- bola vložená zásuvka, iba tak sa bude dať aktivovať
- neboli zapnuté špeciálne funkcie (Stand-by, Cooling-Off, Vacation - ak sú k dispozícii).
V prípade, že je aktívna niektorá z uvedených funkcií, oddelenie "Nula stupňov" sa musí vyradiť manuálne,
pričom treba zaistiť vybratie čerstvých potravín, ktoré sa v ňom nachádzali. Ak oddelenie nevyradíte
manuálne, oddelenie sa vypne automaticky po približne 8 hodinách.
Poznámka:
- ak sa symbol po aktivácii oddelenia nerozsvieti, skontrolujte, či je zásuvka vložená správne; ak problém
pretrváva, zavolajte autorizované servisné stredisko
- ak je oddelenie aktívne, po otvorení zásuvky by sa symbol na ovládacom paneli mohol vypnúť automaticky.
Po vsunutí zásuvky sa symbol opäť rozsvieti
- nezávisle od stavu oddelenia, bude možné počuť slabý zvuk, ktorý treba považovať za normálny
- keď je oddelenie vyradené, jeho vnútorná teplota bude závisieť od teploty v chladiacom priestore. V takom
prípade sa odporúča na skladovanie ovocia a zeleniny, ktorá nie je citlivá na chlad (lesné ovocie, jablká,
marhule, mrkva, špenát, šalát a pod.).
Dôležité upozornenie: v prípade zapnutej funkcie a v prítomnosti potravín s veľkým obsahom vody by mohla
na policiach skondenzovať voda. V takom prípade funkciu na určitú dobu vypnite. Odporúča sa dávať pozor
pri ukladaní potravín a nádob s malými rozmermi na hornú policu oddelenia „nula stupňov", aby sa predišlo
ich náhodnému spadnutiu medzi zásuvku a zadnú stenu chladničky.
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Vybratie oddelenia "Nula stupňov":
Aby ste dosiahli väčší skladovací priestor v chladničke, oddelenie "Nula stupňov" sa dá vybrať. Postupujte
nasledovne:
- aby sa ľahšie vyberalo, odporúčame vyprázdniť dva spodné priečinky (a prípadne ich aj vybrať)
- vypnite oddelenie
- vyberte oddelenie a bielu plastovú policu pod ním.
Poznámka: horná polica a bočné police sa nedajú vybrať.
Aby ste oddelenie "Nula stupňov", vrátili na miesto, dávajte pozor, aby ste namontovali bielu plastovú policu
pod oddelením a až potom vsunuli samotnú zásuvku a zapli funkciu. Aby ste zaistili úsporu energie, odporúča
sa vypnúť oddelenie "Nula stupňov" a vybrať oddelenie.
Oddelenie a jeho komponenty pravidelne čistite použitím utierky a vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
detergentu vhodného na čistenie vnútra chladničky (dávajte pozor, aby ste do vody neponorili bielu plastovú
policu spod zásuvky.
Pred čistením oddelenia (aj na vonkajšej strane) bude nevyhnutné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky
elektrickej siete, aby sa prerušilo napájanie oddelenia.
Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

ÚDRŽBA A ČISTENIE
Pre vykonaním akejkoľvek údržbárskej alebo čistiacej operácie,
vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického napájania v každom
prípade odpojte od elektrickej siete.
• Priestor chladničky čistite periodicky špongijou navlhčenou v letnej vode
alebo s neutrálnym čistiacim prostriedkom. Opláchnite a vysušte mäkkou
handričkou. Nepoužívajte abrazívne prostriedky.
• Oddeľovače sa nesmú ponoriť do vody ale umývajte ich jemne
navlhčenou špongijou.
• Čistite vnútorný priestor mrazničky počas odmrazovania.
• Periodicky čistite ventilačné mriežky a kondenzátor umiestnený na
zadnej časti spotrebiča vysávačom alebo kefou.
• Vonkajšie časti spotrebiča očistite navlhčenou handričkou. Nepoužívajte
abrazívne pasty alebo drôtenky, ani odstraňovače škvŕn (napr. acetón,
tetrachlór) ani ocot.
V prípade dlhej neprítomnosti
1. Úplne vyprázdnite chladničku.
2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
3. Odmrazte a vyčistite vnútorný priestor a jeho príslušenstvá.
4. Pre zabránenie vytvárania plesní a nepríjemných pachov a oxidácií, dvere spotrebiča musia byť otvorené
ak spotrebič sa nebude používať dlhší čas.
5. Čistite spotrebič.
• Čistite vnútrajšok oddelenia nízkej teploty (v modeloch ktoré sú ním vybavené) počas rozmrazovania.
• Čistite periodicky vnútorný priestor chladničky so špongijou navlhčenou v letnej vode alebo neutrálnym
čistiacim prostriedkom. Opláchnite a vysušte mäkkou handričkou. Nepoužívajte abrazívne materiály.
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PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE
PROBLÉMOV
Keď počuješ tieto zvuky

..Tvoj spotrebič je živý!!!
1. Spotrebič nefunguje.
• Bola prerušená dodávka elektriny?
• Je zástrčka riadne zasunutá v sieťovej zásuvke?
• Je zapnutý dvojpólový vypínač?
• Je bezpečnostný spínač elektrickej siete v domácnosti v poriadku?
• Je napájací kábel v bezchybnom stave?
2. Teplota vnútri priestorov nie je dostatočne nízka.
• Sú dvere dobre zatvorené?
• Nie je spotrebič nainštalovaný v blízkosti tepelného zdroja?
• Nie sú zakryté vetracie otvory?
3. Na dne chladiaceho priestoru je voda.
• Nie je upchatý odtok rozmrazenej vody?
4. Vnútorné osvetlenie nefunguje.
Skontrolujte bod 1, potom:
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Ak je vo vašom spotrebiči žiarovka skontrolujte ju a vymeňte podľa pokynov a obrázku na priloženej
schéme
• Ak sú vo vašom spotrebiči diódové žiarovky, zavolajte servis.
5. Nadmerná námraza v mraziacom oddelení.
• Sú dvere správne zatvorené?
• Nebránia zatvoreniu dverí potraviny?
Bublanie a pískanie spôsobené expanziou v chladiacom okruhu je normálne.
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SERVIS
Skôr ako zavoláte servis:
1. Skontrolujte či nie ste schopní vyriešiť problémy
sami (viď "Príručku na odstraňovanie problémov").
2. Znovu zapnite domáci spotrebič a presvedčte sa,
či problém naďalej pretrváva. Ak problém
pretrváva aj naďalej, vypnite spotrebič znovu a
pred opakovaným zapnutím počkajte jednu
hodinu.
3. Ak napriek tomu je výsledok ešte negatívny
obráťte sa na Servisné stredisko.

• Vašu úplnú adresu,
• Vaše telefónne číslo a smerový kód.

Poznámka:
Smer otvárania dverí môže zmeniť. Ak túto
operáciu vykonáva popredajný servis, ide o
platenú službu, na ktorú sa nevzťahuje záruka.

Uveďte tieto informácie:
• charakter poruchy,
• model,
• servisné číslo spotrebiča (číslo uvedené po slove
SERVICE, na typovom štítku vo vnútri spotrebiča),

INŠTALÁCIA
• Spotrebič nainštalujte ďaleko od tepelných zdrojov. Umiestnenie v horúcom prostredí, priame pôsobenie
slnečného žiarenia alebo umiestnenie spotrebiča v blízkosti tepelných zdrojov (ohrievače, radiátory,
sporáky) vedie k zvýšeniu spotreby, preto sa mu treba vyhýbať.
• Ak toto nie je možné, musíte dodržiavať tieto minimálne vzdialenosti:
- 30 cm od sporákov na uhlie alebo naftu;
- 3 cm od elektrických alebo plynových sporákov.
• Na dosiahnutie optimálnej prevádzky zabezpečte:
- minimálny voľný prietor 5 cm nad spotrebičom;
- minimálnu vzdialenosť 4 cm za zadnou stenou;
- nábytok umiestnite tak, aby bo zaručený dostatočný minimálny priestor na prúdenie vzduchu
• Spotrebič umiestnite na suchom a dobre vetranom mieste. Skontrolujte, či je vo vodorovnej polohe. Polohu
upravte reguláciou predných nožičiek.
• Vyčistite vnútro.
• Namontujte príslušenstvo.
Zapojenie do elektrickej siete
• Elektrické zapojenie musí zodpovedať požiadavkám platných noriem STN.
• Údaje o napätí, príkone a elektrickom krytí sa uvádzajú na typovom štítku umiestnenom vnútri spotrebiča.
• Podľa noriem STN musí byť spotrebič uzemnený. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za
úraz osôb alebo zvierat a za škody na majetku spôsobené nedodržaním vyššie uvedených
požiadaviek.
• Ak zástrčka a zásuvka nie sú toho istého typu, dajte zásuvku vymeniť kvalifikovanému elektrikárovi.
• Nepoužívajte predlžovacie káble ani rozdvojky.
Odpojenie spotrebiča od elektrického napájania
Zabezpečte možnosť odpojenia spotrebiča od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky, alebo
pomocou dvojpólového vypínača zapojeného pred zásuvkou.
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