OBOZNÁMENIE SA SO SPOTREBIČOM

Výrobok, ktorý ste si kúpili, označený symbolom
, umožňuje dôkladné zmrazenie čerstvých a varených
potravín, prípravu ľadových kociek a skladovanie mrazených a hlboko zmrazených potravín. Aby ste čo
najlepšie využili možnosti vášho nového spotrebiča, preštuduje si tento návod. Táto príručka obsahuje popis
spotrebiča a užitočné rady na skladovanie potravín.
POPIS SPOTREBIČA (Obr. 1)
A) Ovládací panel
1. Kontrolka činnosti spotrebiča (zelené svetlo)
2. Kontrolka teplotného alarmu (červené svetlo)
3. Ovládací gombík na reguláciu vnútornej teploty
(termostat)
4. Vypínač zvukového alarmu otvorených dverí
(ak je k dispozícii)
B) Koše na zmrazovanie a skladovanie
zmrazených potravín
C) Kôš iba na skladovanie.
Niektoré modely sú vybavené zásobníkmi na
udržiavanie chladu (chladiace zásobníky): vyberte
ich zo zadnej časti koša (C) a umiestnite jeden blízko
druhého vnútri samotného koša.
INŠTALÁCIA
Skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený.
Prípadné poškodenia, ktoré vznikli pri preprave, oznámte predajcovi do 24 hodín od doručenia spotrebiča.
Spotrebič nainštalujte na suchom a dobre vetranom mieste, ďaleko od zdrojov tepla ako pece, sporáky,
slnečné lúče a pod. Ak by ste sa tomuto spôsobu inštalácie nemohli vyhnúť, dodržiavajte nasledujúce
vzdialenosti po bokoch spotrebiča:
a) medzi spotrebičom a sporákom na uhlie alebo olej: minimálne 30 cm
b) medzi spotrebičom a plynovým alebo elektrickým sporákom: minimálne 3 cm.
Inou možnosťou je umiestniť medzi spotrebič a sporák izolačné panely, ktoré sa predávajú v špecializovaných
predajniach. Spotrebič musíte nainštalovať na stabilný a rovný povrch, pričom musíte dodržiavať pokyny
uvedené na zadnej strane šablóny, ktorú nájdete vnútri spotrebiča.
Pred zapnutím mrazničky ho nechajte stáť v kľude aspoň pár hodín: medzitým vyčistite jeho vnútro špongiou
navlhčenou v roztoku vody a octu a umiestnite prípadné dodávané príslušenstvo.
Dôležité upozornenie: K zástrčke spotrebiča musí byť ľahký prístup aj po inštalácii, aby bolo možné v prípade
potreby vytiahnuť zástrčku zo zásuvky elektrickej siete. Ak to nie je možné, zapojte spotrebič k elektrickej sieti
prostredníctvom dvojpólového vypínača s minimálnou vzdialenosťou kontaktov 3 mm ktorý bude na ľahko
dostupnom mieste.
ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE A ZAPNUTIE SPOTREBIČA
Skontrolujte, či napätie na výrobnom štítku nachádzajúcom sa vnútri spotrebiča zodpovedá napätiu elektrickej
siete.
Podľa noriem STN musí byť spotrebič uzemnený. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za úrazy
osôb alebo zvierat, ako aj za škody spôsobené nedodržaním platných predpisov.
Keď je spotrebič zapojený do siete, po otočení gombíka termostatu do polohy symbolu sa rozsvietia zelená
a červená kontrolka (1) a (2) (obr. 1). Zelená svetelná kontrolka ostane svietiť, čo znamená, že spotrebič je
zapnutý. Červená svetelná kontrolka ostane svietiť, až kým sa nedosiahne správna pracovná teplota. Znovu
sa rozsvieti, keď sa teplota vnútri mrazničky zvýši následkom častého otvárania dverí alebo ak dvere ostanú
otvorené dlho a keď ste do spotrebiča nedávno vložili veľa potravín na zmrazenie.

•
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NASTAVENIE TEPLOTY
Termostat (pozrite Obr. 1) umožňuje nastaviť teplotu postupne. Poloha znamená dočasne prerušenú
činnosť. Ideálna teplota na dlhodobé skladovanie mrazených alebo hĺbkovo zmrazených potravín je -18 °C.
Za normálnych podmienok (teplota prostredia v rozpätí +20 °C až +25 °C), sa odporúča nastaviť ukazovateľ
gombíka termostatu do strednej polohy. Ak chcete, aby sa dosiahla v mrazničke nižšia alebo vyššia teplota
ako -18 °C otočte gombík termostatu do polohy vyššieho alebo nižšieho čísla ako „ “. Pripomíname vám,
že nastavenia termostatu sú ovplyvňované zmenami teploty prostredia, množstvom skladovaných potravín,
umiestnením spotrebiča a frekvenciou otvárania dverí: skúsenosť vám napovie, ktorý stupeň nastavenia je
najvhodnejší pre vaše podmienky. Na kontrolu teploty zmrazených potravín vsuňte medzi balíčky teplomer
(ak sa dodáva); ak by ste ho položili na balíčky, nameraná teplota by zodpovedala teplote vzduchu, nie teplote
potravín.

•

•

POUŽITIE MRAZIACEHO PRIESTORU
Tento výrobok je vybavený zvukovým alarmom (ak je vo výbave), ktorý sa aktivuje, keď ste nechtiac nechali
otvorené dvere.
ZMRAZOVANIE (Obr. 6)
Maximálne množstvo potravín, vyjadrené v kg, ktoré
možno zmraziť počas 24 hodín, pri teplote prostredia
25 °C, je uvedené na štítku s technickými údajmi.
Nikdy nevkladajte do mrazničky teplé jedlá; nezmrazujte
znovu rozmrazené potraviny, aj keď sa rozmrazili
iba čiastočne. Potraviny zabaľte do hliníkovej alebo
polyetylénovej fólie alebo do príslušných nádob. Na
zabalené balíčky pripevnite nálepky, na ktorých bude
uvedený dátum zmrazenia a obsah. Mraziaci priestor
môže udržiavať teplotu vhodnú na skladovanie potravín
aj v prípade prerušenia dodávky elektriny počas približne
15 hodín; Napriek tomu Vám odporúčame počas
výpadku prúdu dvere neotvárať.
Poznámka: Vzhľadom na účinnosť tesnenia sa dvere mrazničky nedajú otvoriť opäť ihneď po ich zatvorení;
pred ich otvorením počkajte niekoľko minút.
PRÍPRAVA ĽADOVÝCH KOCIEK
Naplňte príslušné misky na ľad do troch štvrtín výšky a vložte ich do najvyššej zásuvky.
V prípade, že sa misky primrazia, nesnažte sa ich vybrať pomocou ostrých alebo špicatých predmetov, ktoré by
mohli poškodiť spotrebič, ale použite radšej rukoväť lyžice.
Dôležité upozornenie: Nejedzte ľadové kocky, ani nanuky ihneď potom, ako ich vyberiete z mraziaceho
priestoru - hrozí nebezpečenstvo „studených“ popálenín. Kvapaliny nezmrazujte v sklenených nádobách.
SKLADOVANIE MRAZENÝCH POTRAVÍN
Pri nákupe mrazených potravín skontrolujte, či balenie nie je porušené, či balíček nie je vydutý alebo či na ňom
nie sú vlhké škvrny. Odporúčame vám mrazené potraviny vložiť do mrazničky čo najskôr, aby zvýšená teplota
pri prenose neohrozila ich čerstvosť. V každom prípade sa tieto produkty musia skonzumovať v rámci doby
uvedenej na obale.
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ROZMRAZOVANIE
Uvádzame niekoľko odporúčaní:
Strukoviny na varenie: nerozmrazujte, ale ponorte do vriacej vody a varte ako zvyčajne.
Mäso všeobecne (veľké kusy): rozmrazte v chladničke bez toho, že by ste ich vybrali z pôvodného obalu.
Pred prípravou jedla nechajte odpočívať pár hodín pri izbovej teplote.
(malé kusy): rozmrazte pri teplote prostredia alebo priamo varte.
Ryby: rozmrazte v chladničte bez odstránenia obalu alebo varte priamo polorozmrazené.
Hotové jedlá: vložte ich priamo do rúry bez toho, že by ste ich vybrali z alobalovej misky.
Ovocie: rozmrazte v chladničke.
ODMRAZOVANIE
Spotrebič odmrazujte aspoň dvakrát ročne a v každom prípade, keď vrstva námrazy dosiahne 3 mm.
V období medzi dvoma odmrazeniami vám odporúčame občas škrabkou odstrániť námrazu z mriežok
mrazničky, pričom sa vyhýbajte použitiu ostrých alebo špicatých predmetov. Na akékoľvek poškodenie
následkom použitia uvedených predmetov sa nevzťahuje záruka. Mrazničku odmrazujte, keď je množstvo
potravín v nej minimálne alebo keď je prázdna. Zabaľte mrazené potraviny do novinového papiera
(alebo do prikrývky) a uložte ich v chladničke alebo na chladnom mieste. Gombík termostatu nastavte do
polohy , vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a nechajte otvorené dvere. Vyberateľné koše vyberte
nadvihnutím ich prednej časti. Dávajte
pozor na spreje na rozmrazovanie predávané v špecializovaných obchodoch: mohli by obsahovať škodlivé
látky. Po odmrazení vyčistite a starostlivo osušte. Znovu pripojte mrazničku. Znovu uložte mrazené potraviny.

•

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Správna činnosť a životnosť spotrebiča závisia od jeho správnej a pravidelnej údržby.
Pred vykonaním akéhokoľvek zásahu vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
Vnútro spotrebiča pravidelne umývajte vlažnou vodou s prídavkom octu. Opláchnite a osušte.
Nikdy nepoužívajte abrazívne, ani iné čistiace prostriedky.
Tesnenie dverí z času na čas čistite vodou a starostlivo osušte. Dávajte pozor, aby sa tesnenie nezašpinilo
olejom alebo tukom.
Po čistení nezabudnite spotrebič znovu zapojiť k elektrickému napájaniu.
ODPORÚČANIA PRI DLHODOBEJ NEPRÍTOMNOSTI
Ak budete mimo domu dlhú dobu, spotrebič úplne vyprázdnite a odpojte od elektrickej siete. Vyčistite a
nechajte otvorené dvere.
Ak budete mimo domu dlho, nechajte spotrebič zapnutý.

19

SERVIS

Nie vždy je nesprávna činnosť spotrebiča spôsobená poruchou spotrebiča, ale skôr nesprávnou inštaláciou
alebo používaním. Aby ste predišli zbytočným zásahom a nákladom za opravy, odporúčame vám urobiť
nasledujúce:
1. Ak vnútorná teplota spotrebiča nie je dostatočne nízka a bliká alebo svieti červená kontrolka
alarmu. Skontrolujte, či:
• dvere sa dobre zatvárajú
• termostat je v správnej polohe (pozrite kapitolu o nastavení teploty)
• mraznička nie je blízko tepelných zdrojov
• vzduch voľne prúdi vetracími otvormi
• na stenách nie sú hrubé vrstvy námrazy.
V prípade, že spotrebič je vybavený zásuvkou (pozrite Obr. 11)
nachádzajúcou sa v spodnej časti ľavého boku, odporúča sa vybrať ju a
vyčistiť jej vnútro kefou.
2. Nepretržitá činnosť kompresora môže byť spôsobená nasledujúcim:
• teplota prostredia je príliš vysoká
• používanie mrazničky je veľmi intenzívne s častým otváraním dverí.
3. Spotrebič je nadmerne hlučný. Skontrolujte, či:
• spotrebič je vo vodorovnej polohe
4. Spotrebič nepracuje. Skontrolujte, či:
• gombík termostatu je v polohe
• nie je prerušená dodávka elektriny
• zástrčka je dobre zasunutá do elektrickej zásuvky
• prípadný automatický spínač nezasiahol na sieti v domácnosti alebo či nie sú vypálené poistky
• prívodný elektrický kábel nie je prerušený (pozrite aj Poznámku).

•

Poznámka: Ak by ste museli dať vymeniť prívodný elektrický kábel, vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky,
namontujte prívodný kábel a skontrolujte, či je dobre upevnený. Ak po predchádzajúcich kontrolách spotrebič
naďalej nefunguje správne, požiadajte o pomoc servisné stredisko, ktorého sídlo je uvedené na záručnom liste
alebo v telefónnom zozname; uveďte typ poruchy, model a výrobné číslo spotrebiča.
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