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PRED UVEDENÍM SPOTREBIÈA DO
ÈINNOSTI
• Výrobok, ktorý ste si kúpili, je spotrebiè
urèený výhradne na pouitie v domácnosti.
Dôkladne si pretudujte príruèku
uívate¾a, aby ste èo najlepie vyuili
monosti Váho nového spotrebièa. Táto
príruèka obsahuje popis spotrebièa a
rady na skladovanie potravín.
Odlote si túto príruèku na budúce
pouitie.

1. Po vybalení spotrebièa sa presvedète, èi
nie je pokodený a èi sa dvere dobre
zatvárajú. Dodatoèné reklamácie
pokodenia spotrebièa nemusia byt
úspené.
2. Pred pripojením k elektrickej sieti vyèkajte
najmenej dve hodiny, aby bol chladiaci
okruh funkèný.
3. Elektrické pripájanie môe vykonávat iba
primerane kvalifikovaná osoba v súlade s
pokynmi výrobcu a pri dodraní platných
vnútrotátnych predpisov a noriem STN.
4. Pred vloením potravín spotrebiè vyèistite.

OCHRANA IVOTNÉHO PROSTREDIA
1. Balenie
Materiál obalu je 100% recyklovate¾ný
(oznaèený symbolom recyklácie). Pri jeho
likvidácii dodriavajte platné predpisy.
Obalový materiál (plastové vrecia a pod.)
musí byt uloený mimo dosahu detí,
pretoe môe byt pre ne nebezpeèný.
2. Likvidácia/Odovzdanie do zberu
Spotrebiè je vyrobený z recyklovate¾ného
materiálu.
Tento spotrebiè je oznaèený v súlade s
Európskou smernicou 2002/96/ES o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení
(WEEE).
Zabezpeèením správnej likvidácie tohto
spotrebièa pomôete predchádzat
potenciálnym negatívnym dôsledkom na
ivotné prostredie a zdravie ¾udí.
Symbol
na výrobku alebo na
sprievodných dokumentoch znamená, e s
týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzat ako
s domovým odpadom. Naopak, treba ho
odovzdat v zbernom stredisku na recykláciu
elektrických alebo elektronických zariadení.
V prípade jeho likvidácie odrete prívodný
elektrický kábel, aby nebolo moné
spotrebiè znovu pouit. Odstráòte dvere a
vyberte police, aby sa deti nemohli dostat
¾ahko do vnútra spotrebièa.
Pri likvidácii dodriavajte miestne predpisy
pre likvidáciu odpadu a spotrebiè
odovzdajte v zbernom stredisku.
Nenechávajte ho bez dozoru ani na
nieko¾ko dní, pretoe predstavuje
nebezpeèenstvo pre deti. Podrobnejie
informácie o zaobchádzaní, regenerácii a
recyklácii tohto výrobku si vyiadajte na
Vaom miestnom úrade, v zberných
surovinách alebo v obchode, kde ste
výrobok kúpili.

Informácie:
Tento spotrebiè neobsahuje CFC. Chladiaci
okruh obsahuje R134a (HFC) alebo R600a
(HC), pozri výrobný títok umiestnený vnútri
spotrebièa.
Spotrebièe s izobutánom (R600a): Izobután
je plyn vyskytujúci sa v prírode bez
kodlivých vplyvov na ivotné prostredie, no
zápalný. Dbajte, aby sa nepokodili rúrky
okruhu chladiva
Prehlásenie o zhode
• Tento spotrebiè je urèený na skladovanie
potravinárskych výrobkov a je vyrobený v
súlade s poiadavkami Nariadenia (ES) è.
1935/2004.
• Tento spotrebiè bol navrhnutý, vyrobený a
uvedený na trh v súlade s:
- bezpeènostnými predpismi
Nízkonapätovej smernice 2006/95/ES
(ktorá nahrádza Smernicu 73/23/EHS v
znení následných úprav).
- poiadavkami na ochranu Smernice "EMC"
89/336/EHS, v upravenom znení Smernice
93/68/EHS.
• Elektrická bezpeènost výrobku je
zaruèená iba v prípade zapojenia k sieti s
úèinným uzemnením pod¾a noriem STN.
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RADY A BEZPEÈNOSTNÉ POKYNY
• Poèas intalácie skontrolujte, èi spotrebiè
nemôe pokodit prívodný elektrický
kábel.
• Dávajte pozor, aby spotrebiè nestál v
blízkosti tepelného zdroja.
• Aby bolo zabezpeèené správne vetranie,
nechajte po oboch bokoch a nad
spotrebièom vo¾ný priestor, postupujte
pod¾a pokynov na intaláciu.
• Vetracie otvory spotrebièa nezakrývajte,
nechajte ich vo¾né.
• Úpravu alebo výmenu prívodného
elektrického kábla môe vykonat
výhradne vykolený pracovník.
• Spotrebiè sa musí dat odpojit od siete
vytiahnutím vidlice zo zásuvky alebo
pomocou dvojpólového spínaèa
zaradeného v prívode k zásuvke.
• Skontrolujte, èi napätie na výrobnom
títku zodpovedá napätiu elektrickej siete
vo Vaej domácnosti
• Pri zapojení spotrebièa do vodovodnej
siete pouite hadicu, ktorá sa dodáva s
novým spotrebièom, nepouívajte hadicu
z predchádzajúceho spotrebièa.
• Spotrebiè naintalujte a vyrovnajte do
vodorovnej polohy na podlahe, ktorá udrí
jeho hmotnost a v prostredí, ktoré je
vhodné pre jeho rozmery a úèel pouitia.
• Premiestòovanie a inataláciu spotrebièa
nesmie vykonávat jedna osoba, ale dve
alebo viac.
• Pri premiestòovaní dávajte pozor, aby ste
nepokodili podlahu (napr. parkety).
• Nepouívajte predlovacie káble ani
rozdvojky.
• Spotrebiè umiestnite v suchom a dobre
vetranom prostredí. Spotrebiè je urèený
na èinnost v prostrediach, teplota ktorých
musí byt v doluuvedených intervaloch, v
závislosti od klimatickej triedy uvedenej
na títku s technickými údajmi. Ak
spotrebiè necháte dlho pri teplote vyej
alebo niej ako je teplota uvedená v
urèenom intervale, jeho èinnost by tým
mohla byt naruená.
Klimatická
trieda
SN
N
ST
T
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Prostr.
prostr. (°C)
Od 10 po 32
Od 16 po 32
Od 16 po 38
Od 16 po 43

Prostr. prostr.
(°F)
Od 50 po 90
Od 61 po 90
Od 61 po 100
Od 61 po 110

• V blízkosti spotrebièa, ani iných
spotrebièov v domácnosti neskladujte a
nepouívajte benzín, ani iné hor¾avé
kvapaliny a plyny. Uvo¾òované výpary
môu spôsobit poiar alebo výbuch.
• Na urýchlenie rozmrazovania
nepouívajte mechanické nástroje,
elektrické zariadenia, ani chemické
prípravky, ak ich neodporuèil výrobca.
• Nepokodzujte rúrky chladiaceho okruhu
spotrebièa.
• Nepouívajte a nevkladajte elektrické
zariadenia do vnútra priestorov
spotrebièa, ak nie sú typu, ktorý
vyslovene odporuèil výrobca.
• Spotrebiè nie je urèený, aby ho pouívali
deti, ani postihnuté osoby bez dozoru.
• Aby ste predili nebezpeèenstvu
zatvorenia sa a udusenia detí, nedovo¾te
im hrat sa alebo schovávat sa vo vnútri
spotrebièa.
• Nepoívajte tekutinu (nie je jedovatá),
ktorá je v zmrazovacích balíèkoch, ak sú k
dispozícii.
• Pouívajte chladiaci priestor iba na
skladovanie èerstvých potravín a nápojov
a mraziaci priestor iba na skladovanie
mrazených potravín, zmrazovanie
èerstvých potravín a prípravu ¾adových
kociek.
• V mraziacom priestore neskladujte
kvapaliny v sklenených nádobách,
pretoe by mohli prasknút.
• Nejedzte ¾adové kocky ani nanuky ihneï
potom, ako ich vyberiete z mraziaceho
priestoru, hrozí nebezpeèenstvo
"studených" popálenín.
• Pred údrbou alebo èistením spotrebiè
odpojte zo siete vypnutím alebo
vytiahnutím prívodného kábla.
• Vetky spotrebièe vybavené výrobníkom
¾adu alebo dávkovaèom vody musia byt
pripojené k vodovodnému potrubiu, ktoré
privádza výhradne pitnú vodu (s tlakom vo
vodorovnom potrubí od 0,17 po 0,81
Mpascalov (1,7 a 8,1 bar)). Výrobníky
¾adu alebo dávkovaèe vody, ktoré nie sú
priamo pripojené k rozvodu vody, sa
musia plnit výhradne pitnou vodou.
 Výrobca odmieta akúko¾vek
zodpovednost v prípade nedodrania
horeuvedených pokynov a
odporúèaní.
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AKO POUÍVA MRAZIACI PRIESTOR
Uvedenie spotrebièa do prevádzky

Zapnutie spotrebièa
V závislosti od modelu je spotrebiè vybavený vonkajími alebo vnútornými ovládacími
prvkami.
Spotrebiè zapojte spät do siete elektrickej energie.
Spotrebièe vybavené vonkajími ovládacími prvkami:
• Osvetlenie, umiestnené pod ovládacím panelom alebo vo vnútri spotrebièa (v závislosti od modelu),
sa rozsvieti pri otvorení dverí.
• Zelená kontrolka sa rozsvieti, èo znamená, e spotrebiè je v èinnosti.
Spotrebièe vybavené vnútornými ovládacími prvkami, keï je spotrebiè zapojený v sieti,
vnútorné osvetlenie sa rozsvieti pri otvorení chladnièky, ak ovládací gombík termostatu nie je v
polohe z.
Termostat, umiestnený v chladiacom priestore alebo na prednom paneli samotného spotrebièa,
môete pouit na reguláciu teploty v chladiacom priestore a v priestore s nízkou teplotou (ak je
prítomný).

Nastavenie teploty

1. Na zabezpeèenie správnej funkcie a najlepej kvality skladovaných potravín Vám
odporúèame nastavit termostat pod¾a údajov priloeného listu popisu výrobku.
2. Teplotu chladiaceho priestoru zmeníte nastavením ovládacieho gombíka termostatu na:
• niie èísla 1-2/MIN, ak chcete, aby bola teplota vnútri priestoru VYIA;
• èísla 3-4/MED na dosiahnutie STREDNEJ TEPLOTY;
• vyie èísla 5-7/MAX, aby ste dosiahli NIIU TEPLOTU.
Termostat v polohe z: vypnutie vetkých funkcií spotrebièa, vrátane osvetlenia.
Poznámka:
• Vnútorná teplota spotrebièa závisí od teploty vzduchu v miestnosti, frekvencie otvárania dverí
a umiestnenia spotrebièa. Gombík termostatu nastavte s oh¾adom na tieto vplyvy.
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Pouitie chladiaceho priestoru

Potraviny ukladajte, ako je to znázornené na obrázku.
A Varené jedlá
B Ryby, mäso
C Ovocie a zelenina
D F¾ae
E Syry
Poznámka:
• Priestor medzi policami a zadnou stenou chladiaceho
priestoru musí zostat vo¾ný, aby bolo moné prúdenie
vzduchu.
• Jedlá ukladajte tak, aby sa nedotýkali priamo zadnej
steny chladiaceho priestoru.
• Do chladnièky nevkladajte horúce jedlá.
• Tekutiny skladujte v uzavretých nádobách.
Dôleité upozornenie
Pri skladovaní zeleniny s vysokým obsahom vody sa
môe na stenách skladovacích nádob na ovocie a
zeleninu tvorit vodný kondenzát: tento vak nemá
vplyv na riadnu prevádzku spotrebièa.

Oddelenie na lahôdky (ak je k dispozícii)

Zásuvka obsahuje prírodné antibakteriálne látky, ktoré
vyhovujú predpisom na styk s potravinami; zvyujú
hygienu zásuvky, bránia tvorne nepríjemných pachov a
napomáhajú uchovávat tvrdé syry a údeniny dlho v
èerstvom stave.

Funkcia "6. zmysel" (6th Sense)

Funkcia 6. zmyslu, ak je k dispozícii, sa aktivuje
automaticky v nasledujúcom prípade:
Otvorenie dverí
Funkcia sa aktivuje pri kadom otvorení dverí, pri ktorom
sa cite¾ne zmení vnútorná teplota v spotrebièi a ostane
aktívna dostatoène dlhú dobu, aby sa automaticky
obnovili optimálne podmienky skladovania potravín.
Poznámka: Doba èinnosti funkcie 6. zmyslu sa vypoèíta
na základe mnostva prítomných potravín v spotrebièi a
pod¾a vonkajej teploty. Preto treba povaovat za úplne
normálny jav, e zmeny týchto podmienok budú mat
vplyv na èinnost spotrebièa.
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AKO POUÍVA PRIESTOR S NÍZKOU
TEPLOTOU
Priestor s nízkou teplotou je oznaèený
,
alebo
.
V priestoroch
alebo
môete
uskladòovat mrazené potraviny po dobu
skladovania uvedenú na ich obale. Ak je mraziace
oddelenie oznaèené
, môete v òom aj
zmrazova″ potraviny.
Mnostvo èerstvých potravín, ktoré sa môu
zmrazit za 24 hodín sa uvádza na typovom títku.
Poznámka:
Priestor s nízkou teplotou dokáe udrat teplotu vhodnú
pre skladovanie potravín aj v prípade výpadku dodávky
elektrickej energie. Napriek tomu Vám odporúèame
poèas výpadku prúdu dvere neotvárat.

Zmrazovanie èerstvých potravín (iba v
priestore
)
Dôleité upozornenie
• Èerstvé potraviny na zmrazovanie pevne zaba¾te do:
hliníkovej fólie, plastovej fólie, vzducho- a
vodotesných plastových vreciek, uzavretých
polyetylénových nádob a osobitných zmrazovacích
nádob.
• Potraviny, ktoré chcete zmrazit, ulote do vrchného
oddelenia, prièom okolo balíèkov nechajte dostatoèný
priestor pre prúdenie vzduchu.
• Na lepie zmrazenie vloených potravín nastavte
ovládací gombík termostatu zo strednej polohy
smerom k niím èíslam.
• Potraviny sa úplne zmrazia za 24 hodín.
Spotrebièe s priestorom oznaèeným
Tabu¾ka ved¾a ukazuje odporúèanú maximálnu
dobu skladovania mrazených èerstvých potravín.
Pri nákupe mrazených potravinárskych výrobkov:
• Presvedète sa, èi obal nie je poruený, pretoe
potraviny sa mohli znehodnotit. Ak je balíèek vydutý
alebo sú na òom vlhké kvrny, je to príznakom
nevhodného uchovávania a moného èiastoèného
rozmrazenia potravín poèas skladovania.
• Pri nákupoch si nechávajte nákup mrazených
potravín a nakoniec a výrobky prepravujte v tepelne
izolovanom chladiacom vrecku.
• Mrazené výrobky ulote do priestoru s nízkou teplotou
ihneï po príchode domov.
• Rozmrazené potraviny, dokonca u aj èiastoène
rozmrazené, znovu nezmrazujte. Spotrebujte ich do
24 hodín.
• Potraviny nevystavujte zmenám teploty. Dodriavajte
dátum spotreby uvedený na obale.
• Vdy sa riaïte pokynmi pre skladovanie mrazených
potravín uvedenými na obale.

MESIACE

POTRAVINY
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Príprava kociek ¾adu

• Naplòte misku na ¾ad do 2/3 jej výky a vlote ju do
priestoru s nízkou teplotou.
• Ak sa nádobka na ¾ad primrazila ku dnu priestoru s
nízkou teplotou, nepouívajte na jej uvo¾nenie ostré
alebo picaté predmety.
• Opatrným prehnutím misky na ¾ad kocky uvo¾nite.
.

AKO CHLADNIÈKU ROZMRAZOVA A ÈISTI
Pred akýmko¾vek úkonom údrby alebo pred
èistením spotrebièa vytiahnite zástrèku prívodného
kábla. V kadom prípade odpojte spotrebiè zo siete.
Rozmrazovanie chladiaceho priestoru je úplne
automatické.
Kvapky vody na zadnej stene chladiaceho priestoru sú
znakom prebiehajúceho periodického automatického
rozmrazovacieho cyklu.
Rozmrazená voda sa odvádza automaticky do
odtokového otvoru a do zbernej nádobky, odkia¾ sa
odparuje.
Odtokový otvor na rozmrazenú vodu pravidelne èistite
nástrojom dodávaným spolu so spotrebièom. Takto
zaistíte riadny odtok rozmrazenej vody von z
chladiaceho priestoru.
Rozmrazovanie priestoru s nízkou teplotou
Priestor s nízkou teplotou rozmrazujte raz a
dvakrát roène alebo pri nadmernom mnostve ¾adu.
Tvorba námrazy je úplne bený jav. Mnostvo a
rýchlost závisí od izbovej teploty, vlhkosti a od
frekvencie otvárania dverí. ¼ad sa tvorí najmä v
hornej èasti priestoru, je beným javom a nevplýva
na riadne fungovanie spotrebièa.
Pod¾a monosti mraziaci priestor rozmrazujte, keï
je takmer prázdny.
• Vyberte potraviny z mraziaceho priestoru, zaba¾te ich
do novín a ulote ich spoloène na studené miesto
alebo do prenosnej chladnièky.
• Dvere nechajte otvorené, aby sa ¾ad mohol roztopit.
• Vyèistite vnútro mraziaceho priestoru pongiou
namoèenou vo vlanej vode, prípadne s neutrálnym
èistiacim prostriedkom. Nepouívajte abrazívne
èistiace prostriedky.
• Vnútro dôkladne opláchnite a vysute.
• Ulote potraviny spät do mraziaceho priestoru.
• Zatvorte dvere.
• Vsuòte zástrèku do zásuvky.
• Spotrebiè zapnite.
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STAROSTLIVOS A ÚDRBA
Pred akýmko¾vek úkonom údrby alebo pred èistením spotrebièa vytiahnite zástrèku
prívodného kábla. V kadom prípade odpojte spotrebiè zo siete.
 Vnútro chladiaceho priestoru pravidelne èistite pongiou navlhèenou v teplej vode a/alebo
neutrálnom èistiacom prostriedku. Vnútro opláchnite a vysute mäkkou handrièkou.
Nepouívajte abrazívne èistiace prostriedky.
 Odde¾ovacie èlánky neponárajte do vody, umývajte ich mierne navlhèenou pongiou.
 Poèas rozmrazovania vyèistite vnútro mraziaceho priestoru.
 Pravidelne vyèistite vetracie mrieky a kondenzátor na zadnej èasti spotrebièa vysávaèom
alebo kefou.
 Vyèistite spotrebiè zvonka mäkkou handrièkou, navlhèenou vo vode. Nepouívajte abrazívne
prostriedky, èistièe kvàn (napr. acetón, trichlóretylén) ani ocot.
Dlhodobá neprítomnost
1. Chladnièku úplne vyprázdnite.
2. Odpojte spotrebiè z elektrickej siete.
3. Rozmrazte a vyèistite vnútro oboch priestorov.
4. Aby ste zabránili tvorbe plesní, nepríjemnému zápachu a oxidácii, dvere spotrebièa nechajte
otvorené, ak je spotrebiè mimo prevádzky.
5. Spotrebiè vyèistite.
• Poèas rozmrazovania vyèistite vnútro nízkoteplotného priestoru (ak ho model obsahuje).
• Vnútro chladnièky pravidelne èistite pongiou navlhèenou vo vlanej vode s prídavkom
neutrálneho saponátu. Vnútro opláchnite a vysute mäkkou handrièkou. Nepouívajte
abrazívne èistiace prostriedky.
6. Vyèistite spotrebiè zvonka mäkkou handrièkou, navlhèenou vo vode. Nepouívajte abrazívne
prostriedky, èistièe kvàn (napr. acetón, trichlóretylén), ani ocot.
Výmena iarovky:
Pri výmene iarovky dodriavajte nasledujúci postup:
• Vytiahnite zástrèku zo zásuvky elektrickej siete
• Stlaète vrchnú èast krytu iarovky.
• Vyberte kryt iarovky.
• iarovku vymeòte za novú, s rovnakým výkonom alebo s max. výkonom pod¾a údaju
uvedeného ved¾a upevnenia iarovky.
• Namontujte spät kryt iarovky a pred opätovným zapojením spotrebièa k sieti poèkajte 5
minút.
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PRÍRUÈKA NA ODSTRAÒOVANIE
PROBLÉMOV
Keï poèuje tieto zvuky

..Tvoj spotrebiè je
ivý!!!
1. Spotrebiè nepracuje.
• Bola preruená dodávka elektriny?
• Je zástrèka riadne zasunutá v sietovej
zásuvke?
• Je sietový vypínaè v polohe ON (Zapnuté)?
• Elektrické poistky v domácnosti sú v
poriadku?

3. V spodnej èasti chladnièky sa
zhromaïuje voda.
• Nie je rozmrazovací odtokový otvor
upchatý?
4. Vnútorné svetlo nesvieti.
Najprv skontrolujte pod¾a bodu 1., potom:
• Odpojte spotrebiè z elektrickej siete.

• Sú dvere dobre zatvorené?

• iarovku vymeòte za novú, s rovnakým
výkonom alebo s max. výkonom pod¾a
údaju uvedeného ved¾a upevnenia
iarovky.

• Nie je spotrebiè umiestnený blízko
tepelného zdroja?

5. Nadmerná tvorba ¾adu v mraziacom
priestore.

• Nie sú vetracie otvory zakryté?

• Zatvorili ste správne dvere?

• Je napájací kábel v bezchybnom stave?
2. Teplota nie je dostatoène nízka.

• Neprekáajú skladované potraviny
správnemu zatvoreniu dverí?
Bublanie a pískanie spôsobené expanziou
v chladiacom okruhu je normálne.
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SERVIS
Skôr ako zavoláte servis:
1. Presvedète sa, èi problém nedokáete
vyriet samostatne (pozri Príruèka na
odstraòovanie problémov).
2. Znovu zapnite domáci spotrebiè a
presvedète sa, èi problém naïalej
pretrváva. Ak nie, odpojte spotrebiè od
napájacieho napätia a pred opätovným
zapnutím poèkajte pribline hodinu.
3. Ak problém pretrváva aj naïalej, zavolajte
servis.
Uveïte tieto informácie:
• charakter poruchy,
• model,

• servisné èíslo (èíslo uvedené po slove
SERVICE na typovom títku vnútri
spotrebièa),
• Vau úplnú adresu,
• Vae telefónne èíslo a smerový kód.

Poznámka:
Smer otvárania dverí môete zmenit. Ak
túto operáciu vykonáva popredajný servis,
ide o platenú slubu, na ktorú sa
nevztahuje záruka.
Smer otvárania dverí sa nedá zmenit na
modeloch s rukovätou na prednej èasti.

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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