Hlavné časti spotrebiča
Obr. 1 (Fig. 1)
1. Rukoväť
2. Zámok rukoväte/dverí
3. Tesnenie
4. Otvor pre vypúšťanie vody z odmrazenej námrazy
5. Ovládací panel
6. Kôš
7. Zadná kondenzačná stena

Návod pre nastavenie funkcií
Obr. 2 (Fig. 2)
Červená signálka a: Alarm - indikuje nárast vnútornej teploty po výpadku prúdu alebo dlhodobom
otvorení dverí mrazničky. Skontrolujte stav potravín, či nedošlo k ich čiastočnému rozmrazeniu.
Zelené signálky b: zobrazujú nastavenie vnútornej teploty
b 1 – vyššia teplota, použite pri čiastočnom zaplnení mrazničky
b 2 – stredná teplota, bežná skladovacia pre dlhodobé skladovanie už zmrazených potravín
b 3 – najnižšia teplota, pre skladovanie práve zmrazených potravín
Zatlačením tlačidla c na dobu minimálne 3 sekundy aktivujte funkciu Rýchlomrazenie (Fast Freezing).
V tomto prípade budú svietiť všetky tri zelené signálky.
Funkciu vypnete opätovným zatlačením tlačidla c dlhšie ako 3 sekundy, zelené signálky 3x po sebe
zablikajú a funkcia sa zruší. Funkciu používajte na rýchle zmrazovanie čerstvých potravín. Funkciu
odporúčame po 24 hodinách vypnúť.

Odstránenie prepravných prvkov
Obr. 3 (Fig. 3)
Odstáňte prepravné prvky umiestnené medzi vekom a skriňou. Pre zabezpečenie dostatočnej
vzdialenosti spotrebiča od steny, nainštalujte na zadnú stenu 2 ks prepravných prvkov, ktoré slúžia aj
ako dorazy (viď. obrázok).

Skladovanie potravín
Obr. 4 (Fig. 4)
Balené potraviny v krabiciach môžete ukladať do mrazničky nad seba, potraviny balené
v igelitových/plastových obaloch ukladajte do koša mrazničky.

Odporúčaná doba skladovania
Obr. 5 (Fig. 5)
Pri skladovaní potravín dodržujete dobu skladovania podľa odporúčania výrobcov!
Pre orientáciu približnej doby skladovania môžete použiť priloženú tabuľku.

Odmrazovanie mrazničky
Obr. 6 (Fig. 6)
1. Mrazničku odmrazujte, keď vrstva námrazy dosahuje 5-6 mm.
2. Vypnite spotrebič vytiahnutím elektrického kábla zo zásuvky
3. Vyberte všetky potraviny z mrazničky
4. Vytiahnite krytku otvoru pre vypúšťanie vody z rozpustenej námrazy
5. Pod otvor zasuňte krytku podľa obrázka a pod krytku umiestnite plytkú tácku pre
zachytávanie vody

6. Po odmrazení spotrebič poutierajte od zbytkovej vody do sucha, zapojte späť do elektrickej
siete. Pre rýchle dosihnutie nízkej teploty odporúčame nastaviť teplotu najskôr na najnižšiu
teplotu (b 3)a po 24 hodinách prestaviť teplotu na stredný stupeň.

Výmena žiarovky (pokiaľ je vo výbave)
Obr. 7 (Fig. 7)
1. Vypnite spotrebič vytiahnutím elektrického kábla zo zásuvky
2. Odstráňte kryt žiarovky – postupujte podľa pokynov zobrazených na obrázku
3. Vymeňte žiarovku, založte kryt a zapojte späť spotrebič.

