
Návod k použití

Domácí chladnička
HR-138A

CZ
• Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod • Návod uchovejte na bezpečném místě 

• Změny v návodu vyhrazeny.
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Upozornění
Likvidace starého spotřebiče
Než zlikvidujete starý nefunkční spotřebič, zajistěte, aby byl nefunkční a bezpečný. Spotřebič odpojte 
a odstraňte nebo zničte všechny pružiny, západky nebo pojistné šrouby, aby nedošlo k uvěznění dětí 
uvnitř spotřebiče.

Musíme zdůraznit, že chladicí systém spotřebiče obsahuje plyny a chladicí směsi, které musí být 
zlikvidovány speciálním způsobem.

Hodnotné materiály, ze kterých je chladnička vyrobena, lze recyklovat. Informace o řádné likvidaci 
starého spotřebiče vám podá místní organizace pro odvoz odpadu nebo místní úřady, případně 
váš prodejce. Zajistěte, aby před odevzdáním spotřebiče k likvidaci nebylo poškozeno jeho potrubí 
a přispějte k ochraně životního prostředí řádnou a neznečišťující likvidací spotřebiče.

Likvidace obalů nového spotřebiče
Veškerý obalový materiál použitý k zabalení vašeho nového spotřebiče je likvidovatelný bez 
nebezpečí poškození životního prostředí.

Kartónové krabice můžete složit nebo nařezat na malé části a vyhodit do tříděného odpadu na papír. 
Obalové fólie jsou vyrobené z polyethylenu a polyethylenové vycpávky a těsnění neobsahují fl uoro-
chloro uhlovodík.

Veškeré tyto hodnotné materiály odevzdejte ve sběrném dvoře a po odpovídající recyklaci znovu 
použijte.

Název a adresu sběrného dvora a nejbližšího recyklačního místa vám sdělí váš místně příslušný úřad.

Bezpečnostní pokyny a upozornění
Před uvedením spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte informace uvedené v návodu k použití. 
Návod k použití obsahuje velmi důležité postřehy týkající se sestavení, provozu a údržby spotřebiče.

Návod uložte na bezpečné místo a v případě prodeje ho nezapomeňte předat spolu s tímto 
spotřebičem novému uživateli.

Výrobce není odpovědný za jakékoliv škody vzniklé nedodržováním následujících pokynů.

•  Poškozené spotřebiče neuvádějte vůbec do provozu. V případě jakýchkoliv pochybností 
kontaktujte dodavatele.

•  Připojení a instalace spotřebiče by měly být provedeny přesně v souladu s odpovídajícími pokyny 
uvedenými v tomto návodu.
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•  Z bezpečnostních důvodů musí být spotřebič řádně uzemněný a to v souladu s technickými údaji.

•  Před čištěním nezapomeňte spotřebič odpojit od zdroje energie. Nikdy netahejte za kabel.
Vždy uchopte pevně zástrčku a tahejte vodorovným směrem ze zásuvky ven.

•  Veškeré elektrické opravy musí provést kvalifi kovaný elektrikář. Neodpovídající opravy mohou mít 
za následek riziko ohrožení uživatele spotřebiče.

•  Alkoholické nápoje skladujte ve vzduchotěsných lahvích nebo nádobách a vždy ve svislé poloze. 
Dále v chladničce neskladujte žádné výbušné směsi. 
Nebezpečí výbuchu!

•  Nepoškozujte žádné z částí spotřebiče obsahující chladicí směs jejich propíchnutím nebo perforací 
žlábků chladničky ostrým nebo špičatým předmětem, zmáčknutím nebo ohýbáním jakýchkoliv 
trubek nebo seškrabáváním povrchové úpravy. V případě vystříknutí chladicí směsi a kontaktu 
s očima může dojít k vážném poškození zraku.

•  Nezakrývejte a neblokujte větrací otvory spotřebiče.

•  Nenechávejte děti si se spotřebičem hrát. V žádném případě si děti nesmí sedat na zásuvky nebo 
se věšet na dvířka chladničky.

•  Pokud je poškozený napájecí kabel, musí být vyměněn servisním zástupcem, případně podobně 
kvalifi kovanou osobou, aby nedošlo ke vzniku nebezpečí.

Technické údaje
•  Tento spotřebič je určený pro udržení potravin v chladu, v případě nastavení teploty na stupeň „6“ 

nebo „7“ může sloužit k výrobě ledu a zmražení potravin.

•  Je určený výhradně pro domácí použití.
V případě použití pro průmyslové nebo komerční účely zajistěte, aby byly dodrženy odpovídající 
normy a předpisy.

• Chladicí obvod je samotěsnící.

 VAROVÁNÍ:

  Po umístění spotřebiče na jeho místo by měla být zásuvka snadno přístupná.
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Výrobce si vyhrazuje právo na příležitostné zdokonalování výrobku bez předchozího  
  upozornění.

Popis

Průhledná police na lahve

Odpařovač (mrazicí box) 

Tác na vodu

Ovladač teploty a osvětlení

Police

Skleněná police

Zásuvka na ovoce a zeleninu
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•  Spotřebič musí stát na rovné zemi. Pokud není ve vodorovné poloze, upravte jeho vyvážení 
pomocí stavitelné nožky.

•  Spotřebič postavte do dobře větrané 
místnosti. Z každé strany spotřebiče nechte 
10 cm volného místa a nad ním také 10 
cm - usnadníte tím jeho instalaci a zajistíte 
řádnou cirkulaci vzduchu.

•  Spotřebič nevystavujte přímému slunci 
nebo působení zdrojů tepla, např. sporáku, 
radiátorů, kamen apod.

•  Spotřebič není vhodný do extrémně 
chladným prostor.

•  Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, 
nevystavujte spotřebič dešti a vlhkosti.

Instalace
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Otočení dvířek
1. Vyjměte zátku (6) v levém horním rohu a šrouby (1) v levém spodním rohu.

2.  Odstraňte kryt (5) závěsu v pravém horním rohu, abyste mohli horní závěs demontovat. Dvířka 
přidržte a nadzdvihněte, sejměte je a položte stranou.

3.  Demontujte spodní závěs (2) a jeho příslušenství (3). Příslušenství závěsu (3) vložte do otvoru 
spodního závěsu (2) a utáhněte.

4. Šrouby (1) nasaďte do odpovídající polohy na pravé straně a utáhněte.

5. Horní závěs (4) nasaďte do odpovídající polohy na levé straně a utáhněte.

6. Dvířka nasaďte na závěs (4).

7. Spodní závěs (2) instalujte na levou stranu dvířek.

8. Zátku (6) nasaďte do pravého horního rohu.

9.  Po otočení dvířek je zkuste několikrát otevřít a zavřít, abyste se ujistili, že nedělají žádné 
neobvyklé zvuky a že jsou utažené všechny šrouby a závěsy.

Základní obsluha
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•  Před použitím spotřebič uvnitř vyčistěte.

•  Po vyvážení a vyčištění chladničky vyčkejte min. 
30 minut a teprve potom ji zapojte do zásuvky.

Spuštění
•  Chladničku umyjte.

•  Po 2 až 3 hodinách chodu je teplota uvnitř chladničky 
dostatečná pro uložení potravin.

Výběr teploty
•  Upravte vnitřní teplotu podle okolní teploty a množství 

potravin.

Nastavení Použití
1-2 léto, okolní teplota 25˚C-35˚C
2-4 jaro a podzim, okolní teplota 15˚C-25˚C
4-5 zima, okolní teplota 5˚C-15˚C

6-7
Rychlé chlazení nebo výroba ledu.
Po použití nastavte ovladač teploty zpět do původní polohy. 
V opačném případě by mohly potraviny v chladničce zmrznout.

Poznámka: za níže uvedených okolností potraviny 
zmrznou.

•  Ovladač teploty nastavíte na extrémně vysoké 
nastavení. Pokud tak učiníte, nastavte ovladač zpět na 
správné nastavení.

•   V zimě, pokud je okolní teplota nižší než 5˚C.

Osvětlení
•  Technické údaje osvětlení chladničky - 240 V, 15 W.

•  Závit: E14 (Žárovky pro více než 15 W nesmí být 
použity.)

•  Před výměnou žárovky spotřebič odpojte od zdroje 
energie. Žárovku vyšroubujte a vyměňte ji za novou.

Základní obsluha
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•  Teplotu uvnitř chladničky nesnižujte zbytečně mnoho. 
Ovladač teploty nastavte podle okolní teploty a množství 
uložených potravin.

•  Spotřebu energie snížíte, pokud teplé pokrmy a nápoje 
necháte před jejich uložením do chladničky vychladnout.

•  Aby uvnitř chladničky mohl volně proudit studený 
vzduch, neplňte ji příliš.

•  Potraviny, které budete ukládat do chladničky, zabalte, 
aby od nich nenačichly ostatní potraviny a abyste 
předešli jejich vysychání.

Příprava ledu
•  4/5 mřížky na led naplňte vodou a položte na dno 

odpařovače.

•  Nastavte teplotu na ovladači na stupeň ‘7’.

•  Jakmile je led hotový, nastavte ovladač teploty zpět do 
původní polohy. V opačném případě by mohly potraviny 
v chladničce zmrznout.

Jak vyjmout kostky ledu
•  Mřížku na led vyjmete tak, že do ní mírně strčíte, abyste 

ji mohli vyjmout z odpařovače.

•  Podržte chvíli spodek mřížky na led pod tekoucí vodou.

•  Potom protilehlé strany mřížky na led otočte každou 
opačným směrem a kostky ledu vypadnou.

Pokyny k použití
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•  Spotřebič není vhodný pro uskladnění mražených 
potravin a zmrzliny - hrozí roztátí!

•  Lahve s nápoji, které mohou v případě zmrznutí 
prasknout, byste neměli skladovat v odpařovači.

•  Lékařské nebo hodnotné vědecké vzorky byste neměli 
skladovat v chladničce.

•  Nedotýkejte se chladného povrchu odpařovače, 
zejména ne mokrýma rukama.

•  Pokud vytáhnete zástrčku ze zásuvky, vyčkejte před 
opakovaným zapojením min. 3 minuty. V opačném 
případě by mohlo dojít k poškození kompresoru.

Vyřazení z provozu
•  Spotřebič odpojte od zdroje energie. 

•  Vnitřek dobře vyčistěte. Nechte dvířka 2 nebo 3 dny 
otevřená.

Poznámka: Spotřebič nevypínejte příliš často. Jinak 
může dojít ke zkrácení jeho životnosti.
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Odmrazování
•  Povrch odpařovače během chodu chladničky namrzá. 

Pokud je vrstva námrazy silnější než 3 mm, musíte 
chladničku odmrazit a vyčistit. V opačném případě by 
mohlo dojít ke snížení efektivity a zvýšení spotřeby 
energie.

•  Teplotu nastavte na stupeň ‘0’. Po odmrazení vysušte 
tác na vodu a vložte ho zpět pod odpařovač. Ovladač 
teploty nastavte zpět do původní polohy.

Poznámka: K odstraňování námrazy nebo uvolnění 
ledu nikdy nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty. 
Mohli byste tak poškodit povrchovou úpravu odpařovače 
a následně by mohlo dojít k úniku chladicí směsi. Výrobce 
následně neodpovídá za náklady spojené s opravami, 
přestože je spotřebič v záruční lhůtě.

V případě oznámení vypnutí elektrického 
proudu
•  Neodmrazujte
•  Ovladač teploty nastavte na nejvyšší možné nastavení.
•  Do chladničky nevkládejte žádné další potraviny.

Výpadek proudu
•  Dvířka neotvírejte častěji, než je nezbytně nutné.

•  Pokud výpadek proudu netrvá déle než 3 hodiny, 
můžete nechat potraviny uskladněné v chladničce 
i v létě.

Přesun chladničky
•  Spotřebič odpojte od zdroje energie.

•  Před přesunem chladničky z ní vyjměte potraviny 
a vysušte tác na vodu.

Poznámka: Chladničku nedržte za dvířka ani za potrubí 
kondenzátoru - Je to nebezpečné!

Odmrazování/Čištění 
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Čištění
1. Spotřebič odpojte od zdroje energie.

2.  Vnitřek umyjte vlažnou vodou a neutrálním čisticím 
prostředkem.

3. Vysušte povrch chladničky.

Poznámka:

1.  Při čištění dávejte pozor, abyste na mrazicí box 
nevystříkli vodu.

2.  Nepoužívejte čističe, např. mýdlo, lak, vařenou vodu 
nebo kyselinu apod.

3.  Pokud použijete chemickou utěrku, nedrhněte vnitřní 
povrch příliš silně.

•  K zajištění efektivního chodu pravidelně odstraňujte 
prach a nečistoty ze zadní a spodní části chladničky.

•  K čištění těsnění dvířek používejte pouze jemnou, 
mýdlovou vodu.
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Než zavoláte servis, zkontrolujte následující body a zjistěte, jestli nemůžete 
problém odstranit sami.

Problém Možná příčina

Nechladí
•  Uvolněné připojení ke zdroji energie.

•  Vyhořelá pojistka.

Teplota uvnitř chladničky není 
dostatečně nízká.

•  Špatné nastavení ovladače teploty.

•  Chladnička je přeplněná.

•  Chladnička je vystavená přímému slunci nebo zdroji tepla, 
např. kamnům.

•  Často otevíráte dvířka chladničky.

Neobvyklé zvuky
•  Chladnička nestojí vodorovně.

•  Některá část chladničky se dotýká stěny nebo jiného 
nábytku.

Vnější povrch chladničky je 
mokrý.

•  Vysoce vlhké období dešťů.

•  Pokud tomu tak je, povrch otřete.

Vnitřní povrch chladničky je 
mokrý.

•  Často otevíráte dvířka chladničky nebo je necháváte 
otevřená příliš dlouho.

•  V chladničce jsou potraviny s vysokým obsahem vody. 
Vnitřek dobře vysušte.

Odstraňování problémů

Symbol p eškrtnutého kontejneru na kole kách: Nevhazujte elektrická za ízení do 
net íd ného domovního odpadu, využijte separa ní sb rné dvory. Kontaktujte místní správu, 
kde vám podají bližší informace o sb rných místech. Pokud elektrická za ízení odvezete na 
skládku nebo smetišt , mohou z nich vytéct nebezpe né látky, které se následn  mohou 
dostat do spodních vod a potravinového et zce a poškodit tak vaše zdraví. P i vým n
starého za ízení za nové je prodejce ze zákona povinný odebrat vaše staré za ízení
k likvidaci, zdarma.
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