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POPIS SPOTREBIÈA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Teleso chladnièky
Dvere mraziaceho priestoru
Miska na zachytávanie vody
Prieèinky
Police
Kompresor (vzadu)
Zásuvka na zeleninu

8. Vyrovnávacie noièky
9. Prieèinky na f¾ae
10.Zapustená rukovät
11.Vypínaè dverí
12.Ovládací gombík na reguláciu teploty
13.Horný kryt
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PRED UVEDENÍM SPOTREBIÈA DO
ÈINNOSTI
• Spotrebiè, ktorý ste si kúpili je urèený
výhradne na pouitie v domácnosti.
Dôkladne si pretudujte návod na
pouívanie, 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. Pri kúpe 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. Intaláciu spotrebièa a jeho elektrické
zapojenie môe uskutoènit kvalifikovaný
pracovník servisu v súlade s pokynmi
výrobcu a poiadavkami 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,
polystyrénové èasti 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
výrobku pomôete predchádzat
potenciálnym negatívnym dôsledkom na
ivotné prostredie a zdravie ¾udí.
Symbol
na spotrebièi alebo na jeho
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.
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Informácie:
Tento spotrebiè neobsahuje CFC. Chladiaci
okruh obsahuje R134a (HFC) alebo R600a
(HC), informácie nájdete na výrobnom títku
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
predaný v súlade s:
- bezpeènostnými predpismi
Nízkonapätovej smernice 2006/95/ES
(ktorá nahrádza smernicu 73/23/EHS v
znení následných úprav).
- poiadavkami 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.

60202010SK.fm Page 163 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM

BEZPEÈNOS PRI PRÁCI A VEOBECNÉ RADY
• Poèas intalácie dávajte pozor, aby
spotrebiè nepokodil prívodný elektrický
kábel.
• Skontrolujte, èi spotrebiè nie je v blízkosti
zdroja tepla.
• Aby bolo zabezpeèené správne vetranie,
nechajte po oboch stranách a nad
spotrebièom dostatoèný vo¾ný priestor a
dodrte pokyny na intaláciu.
• Vetracie otvory spotrebièa nechajte vdy
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 intaláciu 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

Tepl. prostr.
(°C)
Od 10 po 32
Od 16 po 32
Od 16 po 38
Od 16 po 43

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

• V blízkosti výrobku alebo iných domácich
spotrebièov neskladujte a nepouívajte
benzín, plyn, ani iné hor¾avé kvapaliny.
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 nesmú bez dozoru pouívat
deti, ani postihnuté osoby.
• Aby ste predili nebezpeèenstvu
zatvorenia sa a udusenia detí vnútri
spotrebièa, 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 priestor
na výrobu ¾adu iba na zmrazovanie a
skladovanie 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 v
potrubí od 0,17 po 0,81 Mpascal (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 odporúèaní a
bezpeènostných opatrení.
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AKO POUÍVA CHLADIACI PRIESTOR
Zapnutie spotrebièa
Uvedenie spotrebièa do chodu

• Zapojenie spotrebièa.
• Vnútorné osvetlenie sa rozsvieti pri otvorení dverí.
• Nastavenie teploty
Presvedète sa, e nádoba na zachytávanie vody,
umiestnená pod priestorom s nízkou teplotou, je v
polohe, e sa dotýka zadnej steny.
Termostat, umiestnený na pravej strane chladnièky, reguluje
vnútornú teplotu.
Teplotu chladiaceho priestoru zmeníte nastavením
ovládacieho gombíka termostatu na:
• niie èísla 1÷2, ak chcete, aby bola vnútri priestoru
VYIA TEPLOTA ;
• na èísla 3÷4, aby sa dosiahla STREDNÁ TEPLOTA;
• na èíslo 5, aby sa dosiahla NIIA TEPLOTA.
Termostat v polohe z: vypnutie vetkých funkcií spotrebièa,
bez prívodu elektrickej energie.
Poznámka:
Vnútorná teplota spotrebièa závisí od teploty vzduchu v
miestnosti, frekvencie otvárania dverí a umiestnenia
spotrebièa. Gombík termostatu nastavte s oh¾adom na tieto
vplyvy.

Poloha nádoby na zachytávanie vody:

Ak je teplota prostredia vyia ako 25°C, potiahnite nádobu
vpred (obr. 1).

Ako pouívat chladiaci priestor

Potraviny ukladajte, ako je uvedené ïalej:
A. Varené jedlá, torty, polievky/cestoviny
B. Ryby, mäso, salámy
C. Ovocie a zelenina
D. F¾ae, konzervy
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.
• Nikdy nevkladajte do mraznièky teplé jedlá.
• Tekutiny skladujte v uzavretých nádobách.
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(Obr. 1)
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AKO POUÍVAT PRIESTOR S NÍZKOU
TEPLOTOU
Rozmrazovanie priestoru s nízkou teplotou je
manuálne. Pred rozmrazovaním vyberte doèasne
vetky potraviny, misku na ¾ad a policu z priestoru s
nízkou teplotou, potom otoète ovládací gombík na
reguláciu teploty do polohy 0 (poloha, pri ktorej sa
preruí èinnost kompresora) a nechajte dvere
spotrebièa otvorené, a kým sa úplne nerozpustí ¾ad a
námraza nahromadené na dne mraznièky, potom
odstráòte vodu mäkkou handrou.
Ak chcete rozmrazovanie urýchlit, vlote do priestoru s
nízkou teplotou álku s horúcou vodou (pribline 50° C)
a skontrolujte, èi ste po rozmrazovaní otoèili gombík na
reguláciu teploty do pôvodnej polohy.
Na odstránenie námrazy nepouívajte ostré
predmety, ani kovové nástroje.

AKO CHLADNIÈKU ROZMRAZOVAT A
ÈISTIT
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 do odtokového otvoru a
do nádobky, odkia¾ sa odparuje.
Odtokový otvor na rozmrazenú vodu pravidelne èistite,
aby bol zaruèený 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.
• Zapnite spotrebiè.
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ÈISTENIE A ÚDRBA
Pred akýmko¾vek úkonom údrby alebo pred
èistením spotrebièa vytiahnite zástrèku
prívodného kábla. V kadom prípade odpojte
spotrebiè zo siete.
• Pravidelne èistite vnútro pongiou namoèenou v
teplej vode, prípadne s neutrálnym èistiacim
prostriedkom. Nepouívajte abrazívne èistiace
prostriedky.
• Vnútro dôkladne opláchnite a vysute.
• Vyèistite vnútro priestoru s nízkou teplotou poèas
rozmrazovania.
• Vonkají povrch èistite navlhèenou handrou.
Nepouívajte abrazívne práky, drôtenky, ani èistièe
kvàn (napr. acetón, trichlóretylén), ani ocot.
• Pravidelne èistite vetracie mrieky a kondenzátor
umiestnený na zadnej èasti spotrebièa vysávaèom
alebo kefou.

Dlhodobá neprítomnost
Chladnièku úplne vyprázdnite.
Odpojte spotrebiè z elektrickej siete.
Rozmrazte a vyèistite vnútro oboch priestorov.
Aby ste zabránili tvorbe plesní, nepríjemnému
zápachu a oxidácii, dvere spotrebièa nechajte
otvorené, ak je spotrebiè mimo prevádzky.
5. Spotrebiè vyèistite.
1.
2.
3.
4.
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Vonkajie èasti èistite mäkkou handrièkou.
- Poèas rozmrazovania vyèistite vnútro
nízkoteplotného priestoru (ak ho model obsahuje).
- Pravidelne èistite chladiaci priestor pongiou
navlhèenou vo vlanej vode s prídavkom neutrálneho
saponátu. Opláchnite a vysute mäkkou handrièkou.
Nepouívajte abrazívne práky, drôtenky, ani èistièe
kvàn (napr. acetón, trichlóretylén), ani ocot.

Výmena iarovky.
1. Vyberte nádobu na zachytávanie vody.

2. Uchopte kryt iarovky a zatlaète ho smerom k vnútru
spotrebièa.

3. Vyberte kryt iarovky.

4. Odskrutkujte iarovku a nahraïte ju novou.

5. Podrte kryt iarovky a vlote ho na príslunú
úchytku na zablokovanie katule termostatu.

6. Kryt iarovky potiahnite, aby sa katu¾a termostatu
zablokovala.

7. Namontujte nádobu na zachytávanie vody.
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PRÍRUÈKA NA ODSTRAÒOVANIE
PROBLÉMOV
Keï poèujete tieto zvuky

..Tvoj spotrebiè je ivý!!!
1. Spotrebiè nepracuje.
• Nebola preruená dodávka elektrického
prúdu?
• Je pokodený prívodný elektrický kábel?
• Je zástrèka riadne zasunutá v sietovej
zásuvke?
• Je hlavná poistka v poriadku?
• Nie je termostat v polohe ● (Stop) alebo
(rozmrazovanie)?
2. Teplota nie je dostatoène nízka.
• Zatvorili ste správne dvere?
• V oddelení s nízkou teplotou je nadmerná
vrstva ¾adu?
• Nie je spotrebiè umiestnený blízko
tepelného zdroja?
• Je termostat v správnej polohe?
• Je umonené prúdenie vzduchu?
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3. Teplota vnútri chladiaceho priestoru je
príli nízka.
• Je termostat v správnej polohe?
4. Spotrebiè je nadmerne hluèný.
• Bol spotrebiè naintalovaný správne?
• Nedotýkajú sa rúrky vzadu zadnej steny
alebo nevibrujú?
5. V spodnej èasti chladnièky sa
zhromaïuje voda.
• Je termostat v správnej polohe?
6. Vnútorné svetlo nesvieti.
• Nebola preruená dodávka elektrického
prúdu?
• Vytiahnite zástrèku zo zásuvky
elektrickej siete, odstráòte kryt a
skontrolujte, èi sa neuvo¾nila iarovka.
Prípadne vymeòte iarovku za novú
(max 15 W).
Poznámka:
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
vyrieit 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 naïalej pretrváva, zavolajte
popredajný servis.

Uveïte:
• charakter poruchy.
• model.
• servisné èíslo (èíslo uvedené po slove
SERVICE na typovom títku vnútri
spotrebièa).

• Vau úplnú adresu.
• Vae telefónne èíslo a smerový kód.

INTALÁCIA
• Spotrebiè neumiestòujte v blízkosti tepelného zdroja.
Umiestnenie v horúcom prostredí, priame pôsobenie
slneèného iarenia alebo umiestnenie v blízkosti
tepelných zdrojov (ohrievaèe, radiátory, sporáky) vedie
k zvýeniu spotreby, preto sa jej treba vyhýbat.
• Nad spotrebièom nechajte vo¾ný priestor aspoò 5 cm a
umiestnite ostatné kusy nábytku v dostatoènej
vzdialenosti, aby bolo zabezpeèené prúdenie vzduchu.
• Spotrebiè umiestnite na suchom a dobre vetranom
mieste. Skontrolujte, èi je vo vodorovnej polohe, ak je
to potrebné, polohu upravte pomocou prednej noièky.
• Nezakrývajte vetraciu mrieku nad spotrebièom, ktorá
zabezpeèuje vo¾né prúdenie vzduchu.
• Vyèistite vnútro a namontujte prísluenstvo.
• Naplòte vodou misku na ¾ad (ak je súèastou
prísluenstva) a vlote ju do priestoru s nízkou
teplotou.

Zapojenie do elektrickej siete
• Elektrické zapojenie musí zodpovedat
poiadavkám platných noriem STN.
• Údaje o napätí, príkone a elektrickom krytí sa uvádzajú
na typovom títku umiestnenom vnútri spotrebièa, dolu
v¾avo v priestore zásuvky na ovocie a zeleninu.
• Pod¾a noriem STN musí byt spotrebiè uzemnený.
Výrobca odmieta akúko¾vek zodpovednost za
poranenie osôb alebo zvierat a za pokodenie
majetku, ktoré vyplynú z nedodrania uvedených
noriem.
• Ak zástrèka a zásuvka nie sú toho istého typu, dajte
zásuvku vymenit kvalifikovanému elektrikárovi.
• Nepouívajte adaptéry, predlovacie káble, ani
rozdvojky.
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ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVERÍ
Tento spotrebiè bol vyrobený so závesmi dverí na pravej
strane. Ak chcete zmenit smer otvárania dverí, postupujte
pod¾a nasledujúcich pokynov:
1. Vyberte skrutky (6), ktoré upevòujú pracovnú plochu,
aby sa dala odmontovat
2. Vyberte dve skrutky (1), ktoré upevòujú k rámu horný
záves (5) (pravá strana). Vyberte horný záves (5).
3. Nadvihnite dvere a ulote ich na mäkký povrch, aby sa
nepokriabali.
4. Vyberte dve skrutky (8), ktoré upevòujú spodný záves
(2) a vyberte spodný záves (2).
5. Vyberte prednú ¾avú noièku (4) a premiestnite ju na
pravú stranu.
6. Predtým, ako premiestnite spodný záves (2), vyberte
èap závesu (9) a zmeòte smer závesu (2). Namontujte
spät spodný záves (2) na ¾avú stranu rámu, pouite
dve skrutky (8).
7. Namontujte spät èap (9) do spodného závesu (2).
8. Namontujte spät dvere, skontrolujte, èi dobre zapadli
na spodný záves (2).
9. Driac dvere v zatvorenej polohe namontujte spät
horný záves (5) na ¾avú stranu horného rámu, pouite
dve skrutky (1). Neutahujte dve skrutky (1), kým
nebude horná strana dverí vo vodorovnej polohe.
10. Pracovnú plochu namontujte na hornú stranu
chladnièky pomocou dvoch skrutiek (6).
Obrázok 1
Znázoròuje polohu dielov pred zmenou smeru otvárania
dverí.
Obrázok 2
Znázoròuje polohu dielov po zmene smeru otvárania dverí.
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