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PREHLÁSENIE O ZHODE
Výrobca produktu/ov tu uvedený, ku ktorému sa vzťahuje popis, prehlasuje na svoju zodpovednosť, 
že produkt / produkty zodpovedajú príslušným bezpečnostným, zdravotným a ochranným nariadeniam 
smerníc Európskej únie a že zodpovedajúce výsledky testov sú k dispozícii k nahliadnutiu príslušných 
inštitúcií a predajca produktu si ich môže vyžiadať, obzvlášť s ohľadom na CE prehlásenie o zhode 
vydané výrobcom alebo so súhlasom výrobcu.
Ďalej výrobca prehlasuje, že časti výrobku popísané v tomto návode na obsluhu, ktoré prichádzajú do 
kontaktu s čerstvými potravinami, neobsahujú žiadne toxické látky.

SK
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Čítajte pozorne návod na obsluhu, aby ste sa oboznámili s používaním spotrebiča. Podčiarknite si hlavne tie 
časti, ktoré sú pre Vás dôležité na používanie spotrebiča. Návod na obsluhu uchovajte na bezpečnom mieste pre 
neskoršie použitie alebo pre nového majiteľa spotrebiča.

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili tento kvalitný výrobok, ktorý Vám bude niekoľko rokov slúžiť, pokiaľ ho budete 
používať podľa návodu na obsluhu a budete ho správne udržiavať v dobrom stave.
Obrázky pre použitie spotrebiča nájdete na zadnej strane tohto návodu na obsluhu.
Uvedené údaje na typovom štítku sa vzťahujú k izbovej teplote v rozmedzí medzi +16°C až 32°C.

Dôležité!
Tento výrobok je určený iba pre domáce použitie. Pre použitie k profesionálnym alebo komerčným účelom je 
potrebné zaistiť príslušné obchodné štandardy.
Plomba spotrebiča bola testovaná, aby zodpovedala príslušným právnym bezpečnostným nariadeniam. Ak ste si 
kúpili nový výrobok a chcete tak nahradiť starú chladničku/mrazničku, odstráňte zo spotrebiča všetky istenia, skôr 
ako ho úplne vyhodíte. Zabránite tak situácii, kedy by sa deti mohli v spotrebiči zatvoriť.

Nechajte starý spotrebič ekologicky zlikvidovať v zariadeniach, ktoré sa špecializujú na ekologickú likvidáciu 
produktov podľa nariadenia o životnom prostredí (viac informácií na obecnom úrade). Spotrebič obsahuje 
nebezpečné súčasti v chladení, ktoré musia byť zlikvidované v špeciálnych zariadeniach.

VAROVANIE: Neblokujte ventilačné otvory. V blízkosti spotrebiča alebo vo vstavaní udržiavajte ventilačné otvory 
ľahko prístupné a voľné. Odstráňte všetky prekážky.
VAROVANIE: Nepoužívajte žiadne iné mechanické zariadenia ani iné podobné zariadenia na rozmrazovanie, iba tie 
ktoré odporúča výrobca.
VAROVANIE: Chladiaca zmes sa môže ľahko vznietiť. Neničte ani nenarušujte chladiaci obvod.
VAROVANIE: Nepoužívajte elektrické zariadenia vo vnútri spotrebiča, ak nie je taký prístroj odporúčaný výrobcom.
VAROVANIE: Po zapojení spotrebiča do siete, je potrebné, aby zásuvka zostala ľahko dostupná.
VAROVANIE: Zničený napájací kábel musí byť vymenený napájacím káblom dodávaným výrobcom alebo jeho 
autorizovaným servisom.



42

Pokyny na obsluhu
Nižšie nájdete dôležité informácie na obsluhu Vášho 
spotrebiča.
Tento návod na obsluhu sa vzťahuje pre viac modelov, 
ktoré sa od seba môžu odlišovať v závislosti na type 
spotrebiča.

1   Inštalácia (Výber miesta na Inštaláciu)
Pri inštalácii spotrebiča sa vyvarujte extrémne vysokým 
teplotám a priamemu slnečnému svetlu.
Odporúčame inštalovať spotrebič na chladnom, dobre 
vetranom a suchom mieste. Nevhodná je inštalácia 
spotrebiča v blízkosti zdroja tepla (kúrenie, rúra a pod.) 
(je potrebné zvýšiť činnosť kompresora a výsledkom by 
bola výrazne vyššia spotreba energie).

Ak spotrebič musíte inštalovať pri tepelnom zdroji, 
vložte medzi spotrebiče izolačnú dosku (nepoužívajte 
azbestové dosky) alebo dodržiavajte nižšie uvedené 
minimálne vzdialenosti medzi spotrebičmi:

 Od kúrenia alebo rúry  3 cm
 Od radiátora alebo pece  5 cm
 Od steny, nábytku alebo iného
 vybavenia   2 cm

Nikdy nezakrývajte ventilačnú mriežku
Veľké pultové mrazničky sú vybavené ventilačnou 
mriežkou (F) umiestnenou na strane spotrebiče. Tieto 
spotrebiče môžu byť umiestnené priamo pri stene alebo 
pri nábytku ale nie stranou, kde sa nachádza ventilačná 
mriežka.

Spotrebiče bez ventilačnej mriežky
Ponechajte dostatočne voľný priestor medzi zadnou 
časťou spotrebiča a stenou, aby ste zaistili dostatočný 
priestor pre odvetranie teplého vzduchu. Spotrebiče 
musia byť umiestnené horizontálne na rovnom povrchu. 
Iba tak môže byť zaistené dostatočné odvetranie a 
optimálna funkčnosť spotrebiča.

DÔLEŽITÉ!
Ponechajte spotrebič aspoň 2 hodiny v kľude stať 
na svojom mieste pred zapnutím, aby sa ustálila 
chladiaca zmes v obvode a neobjavili sa neskôr 
žiadne problémy pri používaní spotrebiča.

Zápach typický pre nové spotrebiče môžete ľahko 
odstrániť. Poriadne umyte vnútro spotrebiča pomocou 
mäkkej utierky namočenej vo vlažnej vode s octom.

Nepoužívajte prostriedky na umývanie, ostré 
alebo abrazívne čistiace prostriedky alebo 
čistiace prostriedky obsahujúce sódu.

Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že 
vnútorný priestor (hlavne rohy) sú úplne suché.

Dôležité varovanie
Spotrebič sa môže ľahko vznietiť. Chladiaca zmes v 
obvode je hermeticky uzatvorená a hustota zmesi je 
predmetom pravidelného testovania. Neoprávnený 
zásah môže spôsobiť vznik požiaru.

Inštrukcie na obsluhu

Zabráňte akémukoľvek mechanickému zásahu v 
chladiacom systéme, hlavne na nasledujúcich častiach 
kompresora (L):

 Zadná stena kondenzátora alebo plášť 
kondenzátora (R)

 Kompresor (P) (motor)
 Kapilárne rúrky (Q)
 Filter sušenia (N)

Zásahy do chladiaceho systému môže vykonávať iba 
kvalifikovaná osoba.

DÔLEŽITÉ!
Zabráňte, aby vytečená chladiaca zmes vnikla do 
očí. Pokiaľ však k tomu dôjde, vypláchnite oči veľkým 
množstvom tečúcej vody a vyhľadajte okamžite lekára.

2   Typový štítok
Typový štítok (s technickými údajmi) je umiestnený na 
zadnej časti (D) spotrebiča.

Majte na vedomí technické údaje
Okopírujte si technické údaje na štítku, aby ste do nich 
mohli kedykoľvek nahliadnuť, bez toho aby ste museli 
hýbať spotrebičom.

3   Zapojenie do siete
Váš spotrebič musí byť zapojený do uzemnenej zásuvky 
el. napätia, ktorá zodpovedá príslušným predpisom a 
bola nainštalovaná zodpovednou osobou.
Pred zapojením spotrebiča do zásuvky el. napätia 
sa uistite, že napätie (V) uvedené na typovom štítku 
zodpovedá napätiu vo Vašej sieti.
Pokiaľ je napätie rozdielne, kontaktujte autorizovaný 
servis alebo predajcu a v žiadnom prípade nezapínajte 
spotrebič do zásuvky.

4   Nastavenie teploty 
   (termostat) (Obr. 4)

Aby ste zabránili náhodnej zmene teploty, je volič odolný 
proti pretáčaniu. Pre nastavenie teploty odporúčame 
použiť mincu alebo skrutkovač.

Zapnutie: Otočte kontrolkou doprava a nastavte teplotu 
na požadovanú hodnotu medzi ryskami:
- Min. (jemne chladené) a 
- Max. (najnižšia teplota)

Slovenčina

Model/Typ

Net kapacita
Napätie
Maximálny príkon
Bezpečnosť (A)
Spotreba energie
Kapacita mrazenia
Hlučnosť

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

litre
V-50 Hz
W
Amp
kWh/24 h
kg/24 h
45 dB
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Teplotu nastavte podľa:

- teploty okolia spotrebiča 
- množstva uložených potravín 
- otvárania

Odporúčame nastavenie na strednú hodnotu. 
Časom zistíte, ktorú teplotu je najvhodnejšie nastaviť.

5   Svetelné kontrolky (Obr. 4)
Ak je Váš výrobok vybavený svetelnými kontrolkami, 
nižšie je vysvetlené, čo každá kontrolka znamená:

- - zelená = KONTROLKA
      (Prístroj je pod napätím a je zapnutý).
Zelená svetelná kontrolka musí byť vždy rozsvietená, 
keď je spotrebič pripojený k sieti a je zapnutý. Je veľmi 
dôležité, aby ste dbali na pozornosť pri rozsvietení, 
pretože v prípade výpadku prúdu červená alebo žltá 
kontrolka znamená, že je spotrebič vypnutý a ďalšie 
varovanie nebude nasledovať.

ALARM
- červená = VÝSTRAHA
      (Teplota je vo vnútri veľmi vysoká.)
Ak sa rozsvieti červená kontrolka, môže mať jej 
rozsvietenie niekoľko príčin:

 Prvé zapnutie spotrebiča
 Reštart po rozmrazení
 Naplnenie mrazničky čerstvými potravinami

Zapnite funkciu SUPER MRAZENIA (ak je k dispozícii) 
(Obr. 4). (Vypnite najskôr za 24 hodín alebo keď 
červená kontrolka zhasne.)

Opäť otvorte spotrebič, iba ak červená kontrolka zhasne.

Ak červená kontrolka zostane rozsvietená dlhšie ako 12 
až 24 hodín, je možné, že sa jedná o poruchu.

Riaďte sa inštrukciami v kapitole „Riešenie problémov, 
čo robiť keď...“ na konci tohto návodu.

-        žltá = KONTROLKA SUPER MRAZENIA  
      (kontrolka je zapnutá a funkcia termostatu  
      nie je funkčná.)
Kompresor stále chladí, pokiaľ nebude funkcia SUPER 
MRAZENIA vypnutá.

6   Varovné signály
Ak je spotrebič vybavený funkciou varovných signálov, 
zaznie signál, akonáhle sa rozsvieti červená kontrolka. 
Varovný signál sa automaticky vypne, keď sa zapne 
kontrolka SUPER MRAZENIA.

Slovenčina Inštrukcie na obsluhu

7   Zapnutie

1.   Spotrebič úplne rozbaľte.
2.  Zložte polystyrénove časti z kompresora 
 (pokiaľ je dodávaný).
3.  Z vnútorného priestoru spotrebiča vyberte 

dokumenty a príslušenstvo.
4.  Vyčistite vnútorný priestor mäkkou utierkou 

namočenou vo vlažnej vode s octom, vysušte do 
sucha čistou utierkou.

5.   Zatvorte spotrebič.
6.  Zasuňte vidlicu zástrčky do zásuvky el. napätia.
7.  Zapnite spotrebič otočením voliča teploty (Obr. 4) 

smerom doprava (pre tentokrát otočte kontrolkou 
celkom doprava do max. polohy). 

 (Zelená kontrolka sa rozsvieti.)
8.  Ak je spotrebič vybavený funkciou SUPER 

MRAZENIE, zapnite túto funkciu. 
 (Žltá kontrolka sa rozsvieti.)
9.   Neotvárajte dvierka spotrebiča viac ako 4 hodiny, 

pokiaľ svetelná kontrolka svieti na červeno. 
Nechajte, aby teplota vo vnútornej časti spotrebiča 
klesla na nevyhnutnú hodnotu.

10. Teraz môžete spotrebič naplniť akýmkoľvek 
množstvom potravín (zakúpené zmrazené 
potraviny). (Viac v kapitole „Maximálne množstvo“).

11.  Po 24 hodinách a viac vypnite funkciu SUPER 
MRAZENIA.

12.  Ak chcete zamraziť čerstvé potraviny, nezmrazené, 
prejdite na kapitolu „Mrazenie/ukladanie čerstvých 
potravín“.

Dôležité!
Neuchovávajte fľaše naplnené vodou alebo inou 
tekutinou. Tekutina sa pri procese mrazenia rozpína 
a fľaša môže explodovať. Nikdy neukladajte ani 
neuchovávajte nádoby s výbušným materiálom (plynové 
zapaľovače, benzín a pod.).
Pri skladovaní zmrazeného jedla sa riaďte inštrukciami 
od výrobcu.

Hlboko zmrazenú zmrzlinu alebo nanuky konzumujte 
až po niekoľkých minútach po vybraní z mrazničky, aby 
ste zabránili poraneniu pier alebo jazyka (nebezpečné 
prilepenie pokožky). Z rovnakého dôvodu sa nedotýkajte 
vnútorných stien mokrými rukami. Odporúčame 
spotrebovať zmrazené alebo jemne zmrazené výrobky 
v čo najkratšom čase. Neodporúčame rozmrazené jedlo 
opäť zamrazovať.

8   Mrazenie/ukladanie čerstvých potravín
Takmer všetky potraviny sú vhodné na zamrazenie a 
ukladanie do mrazničky.
Pri najčastejších potravinách sme vytvorili tabuľku s 
inštrukciami o skladovacom čase a najvhodnejšom 
obale (viď kapitola „Tabuľka skladovania potravín“). 
Štítky čerstvých potravín nie sú po zamrazení ľahko 
čitateľné. Preto odporúčame, aby ste používali 
komerčne dostupné štítky pre zmrazené jedlo.

Baľte čerstvé potraviny podľa porcií v domácnosti, aby 
ste zabránili zbytočnému rozmrazeniu veľkého množstvo 
potravín.
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Na štítok napíšte aspoň nasledujúce informácie:

 Názov výrobku (napr. hovädzia kotleta)
 Hmotnosť
 Množstvo (celkový počet kusov)
 Dátum zamrazenia
 Dátum spotreby (viď. „Tabuľka skladovania potravín“)

Potom pokračujte nasledovne:

a) Odporúčame ukladať čerstvé potraviny v časti 
„predzmrazenie“ (l) (nie každý model je touto časťou 
vybavený) alebo na dne mrazničky. Jedná sa o 
najchladnejšiu časť.

Neukladajte potraviny priamo do kontaktu s hlboko 
zamrazenými potravinami. Hlboko zamrazené potraviny 
sa môžu rozmraziť a nemusia vydržať do uvedeného 
dátumu spotreby.
b)  Naplňte do 24 hodín iba množstvom čerstvých 

potravín, ktoré sú vhodné na zamrazenie v tomto 
spotrebiči. Viac informácii na typovom štítku 

 (XX kg/24h).
c)  Ak je dostupná, zapnite funkciu SUPER 

MRAZENIE (Obr. 4) (nie je potrebné pri vkladaní 
už zamrazených potravín (napr. hlboko mrazené 
potraviny).

d)  Po 24 hodinách presuňte hlboko zmrazené jedlo z 
dna mrazničky alebo zo závesných košov (K) tak, 
aby sa na dne alebo v závesných košoch mohlo 
zamrazovať ďalšie jedlo.

e)  Vypnite funkciu SUPER MRAZENIA 
 (Žltá kontrolka zhasne).
f)   Nastavte teplotu tak, aby zodpovedala naplnenej 

kapacite mrazničky 
 (viď kapitola „Maximálne množstvo“).
g)  Udržiavajte teplotu v priehradke (E) stále pod 

kontrolou, môžete umiestniť aj teplomer do - 26°C. 
Skladovacia teplota musí byť vždy minimálne 
-18°C.

Naplnenie čerstvými potravinami (nie zmrazenými)

Ďalšie množstvo čerstvých potravín určených na zamrazenie

množstvo zodpovedalo odporúčanému množstvu, ktoré bolo 
uvedené na typovom štítku (XX kg/24h).

9   Maximálne množstvo

Uistite sa, že skladujete zmrazené potraviny správne. 
Nikdy nenapĺňajte priehradku (E) až po okraj. Vždy 
nechajte voľný priestor medzi vekom a mrazeným jedlom.

Nastavte volič teploty (Obr. 4) v závislosti na množstve 
potravín.

Slovenčina

4

Možné množstvo Značka skladovania Nastavenie

Plné
Polovica
¼ a menej

upper
medium
lower

12 h
10 h
8 h

Inštrukcie na obsluhu

10  Čas skladovania
Čas skladovania pre zakúpené hlboko zmrazené 
potraviny sa odlišuje a záleží na type potravín a balení, 
preto sa riaďte údajmi od výrobcu na balení výrobku. 
Pre čerstvé potraviny, ktoré chcete hlboko zamraziť, sa 
riaďte inštrukciami v tabuľke skladovania potravín na 
konci tohto návodu.

Po rozmrazení by sa mali potraviny skonzumovať alebo 
tepelne upraviť najneskôr do 24 hodín.

11  Upozornenie a typy

 Kedykoľvek pri čistení alebo rozmrazovaní odpojte 
spotrebič zo siete.

   Neotvárajte veko spotrebiča po okamžitom zatvorení 
ani sa ho nesnažte otvoriť silou.

   Po 1 - 2 minútach sa uvoľní vzniknuté vákuum z 
tesniacej podložky (B), až potom je možné veko 
otvoriť.

  Aby ste zabránili kondenzácii alebo tvoreniu 
ľadu, nechajte uvarené jedlo, ktoré chcete vložiť 
do mrazničky, celkom vychladnúť pred jeho 
zamrazením a uskladnením.

   Nechajte veko spotrebiča otvorené len nevyhnutne 
dlhý čas.

  Zabránite tak úniku energie a možnej tvorbe ľadu.
  Ak sa nečakane rozsvieti červená kontrolka alebo 

zostane rozsvietená dlhší čas, neotvárajte veko 
a okamžite skontrolujte nastavenie (viď kapitola 
„Riešenie problémov (čo robiť keď..)“ na konci tohto 
návodu na obsluhu).

  Nepoužívajte skrutkovač alebo iné kovové predmety 
na odstránenie ľadu. Vnútorné steny spotrebiča sú 
krehké a môžu sa ľahko poškriabať. 

 Pre odstránenie ľadu použite plastovú alebo 
drevenú špachtľu.

12  Čistenie a údržba
Pre údržbu a čistenie vonkajšieho plášťa spotrebiča 
používajte čistiaci prostriedok na nábytok alebo iné 
ochranné prostriedky (nikdy nepoužívajte vo vnútri 
spotrebiča). Tesniacu podložku (B) utrite čistou teplou 
vodou bez čistiaceho prípravku.

Ak je Váš spotrebič vybavený kondenzátorom (R), 
odstráňte nečistoty a prach. Nečistoty a prach môžu 
brániť v odvetraní tepla z vnútornej časti kondenzátora 
a výrazná sa tak môže zvýšiť spotreba energie. Pre 
lepšie výsledky použite malú kefku alebo handru na 
odstránenie prachu z kondenzátora.

Ak nebudete spotrebič dlhší čas (napr. keď ste na 
dovolenke) používať, nechajte ho otvorený, aby ste tak 
zabránili vzniku nepríjemného zápachu. Pre spotrebiče 
so zámkom: ak je veko pultovej mrazničky otvorené, 
vždy nastavte zámok do polohy „zatvorené“. Schovajte 
kľúč na bezpečné miesto mimo dosahu detí.

Akonáhle ľad a vrstva ľadu dosiahnu určitú hrúbku, 
začne sa ľad a ľadová vrstva chovať ako nežiadúci 
element a bude brániť v chladení. Z tohto dôvodu musia 
byť ľad aj vrstva ľadu odstránené.
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Pre odstránenie ľadovej vrstvy použite plastovú alebo 
drevenú škrabku bez ostrých hrán. Zakryte zmrazené 
potraviny utierkou, na ktorú budú kusy ľadu padať a 
budete ho tak môcť lepšie vybrať.

13  Rozmrazovanie
Za normálnych podmienok (3 až 4 otvorení denne) by 
mala byť mraznička rozmrazovaná jeden alebo dvakrát 
za rok (v iných prípadoch častejšie).

Varovanie
NIKDY na rozmrazovanie nepoužívajte žiadne 
elektronické zariadenie, ako sušič vlasov, tepelné 
ventilátory alebo podobné zariadenia s otvoreným ohňom 
(napr. sviečky). Plastové časti vo vnútri spotrebiča by sa 
mohli roztopiť a unikajúci plyn by mohol spôsobiť iskrenie 
alebo vznietenie.

Postupujte následovne:
1.  Pripravte si vhodnú nádobu 
 (napr. plastovú misku).
2.  Uistite sa, že ste naozaj vytiahli zástrčku zo zásuvky 

el. napätia.
3.  Poriadne si vysušte ruky, aby ste zabránili poraneniu 

pokožky pri kontakte s ľadom (odporúčame použiť 
rukavice).

4.  Vyberte všetky zmrazené potraviny z mrazničky, 
zabaľte ich do novinového papiera, vložte do 
nádoby a uložte ju na chladné a suché miesto.

5.  Zabaľte nádobu so zmrazenými potravinami do 
hrubej deky.

6.  Vyberte oddeľovaciu dosku (H) (nie je pri všetkých 
modeloch) z koľajníc v mrazničke.

7.  Použite oddeľovaciu dosku (ak je dostupná) ako 
rozmrazovaciu nádobu a zasuňte ju pod mrazničku 
- kde sa nachádza vypúšťací otvor pre rozmrazenú 
vodu. Vytiahnite zátku.

8.  Vytiahnite šuplík z mrazničky čo najviac. 
9 .  Ako je popísané vyššie, zoškrabte najhrubšiu ľadovú 

vrstvu opatrne z vnútorných stien a ľad dajte do 
kuchynského drezu rozmraziť.

10.  Ak je to potrebné, môžete urýchliť rozmrazovanie 
tým, že na dno mrazničky umiestnite nádobu s 
teplou vodou (ale nesmie byť na varenie).

11.  Pri spotrebičoch bez vypúšťacieho otvoru, zbierajte 
vodu pomocou špongie.

12.  Vyčistite vnútorný priestor spotrebiča. Vypláchnite 
teplou vodou s octom a potom opäť čistou teplou 
vodou.

13.  Utrite mrazničku čistou utierkou do sucha a nechajte 
3 až 4 minúty vyschnúť.

14.  Zatlačte zátku späť do vypúšťacieho otvoru 
 (ak je k dispozícii).
15.  Vyprázdnite oddeľovaciu dosku s rozmrazenou 

vodou (ak je k dispozícii) a zasuňte ju späť na svoje 
miesto pomocou koľajničiek na stranách mrazničky.

16.  Zatvorte veko spotrebiča a zapojte zástrčku späť do 
zásuvky el. napätia.

17.  Nastavte teplotu (Obr. 1) na maximum (zelená a 
červená kontrolka sa rozsvieti) a zapnite funkciu 
SUPER MRAZENIA (Obr. 4) (ak je dostupná) 

 (žltá kontrolka sa dodatočne rozsvieti).

Slovenčina Inštrukcie na obsluhu

18.  Teraz opäť naplňte mrazničku zmrazenými 
potravinami - najstaršie potraviny navrch. Aby ste 
zabránili rozmrazeniu zmrazených potravín, je 
potrebné vykonať kroky 1 -17 maximálne počas 2 
hodín.

19.  Akonáhle červená kontrolka zhasne, nastavte 
teplotu podľa kapacity mrazničky.

20.  Vypnite funkciu SUPER MRAZENIA po 8 až 12 
hodinách alebo najdlhšie po 24 hodinách 

 (žltá kontrolka zhasne).

14  Vnútorní svetlo
(nie je dostupné pri všetkých modeloch)

Model vybavený vnútorným svetlom má zabudovaný 
spínač. Akonáhle otvoríte veko, svetlo sa automaticky 
rozsvieti a opäť automaticky zhasne, keď sa veko 
zatvorí. Svetlo je chránené priehľadným krytom. 
Používajte IBA 15 W žiarovky.
Ak je potrebné vymeniť žiarovku, najskôr vyskrutkujte 
dve skrutky, potom vyskrutkujte žiarovku tak, že ju 
budete otáčať v protismere hodinových ručičiek a 
vymeňte ju za novú rovnakého typu. Potom opäť 
namontujte priehľadný kryt a upevnite pomocou skrutiek.

15  Riešenie porúch
Vysoká kvalita výrobného procesu a použitie 
najmodernejších technológií chladenia a mrazenia 
zaručí bezproblémovú funkčnosť Vášho spotrebiča.
Ak zistíte akúkoľvek poruchu, kontaktujte priamo 
autorizovaný servis alebo predajcu. Uistite sa, že ste sa 
riadili inštrukciami a pokynmi v návode.

Opravy po uplynutí záručnej doby a opravy spôsobené 
nesprávnym používaním (v rozpore s inštrukciami 
a pokynmi v návode) hradí zákazník sám a nie sú 
zahrnuté v záruke.

Upozornenie
Kompresor (M) (motor) nemusí stále pracovať. 
Je kontrolovaný termostatom, ktorý ste nastavili 
pomocou nastavenia teploty (Obr. 4). Automaticky sa 
zapne, keď teplota v spotrebiči prekročí nastavenú 
teplotu. Automaticky sa vypne, keď je dosiahnutá 
nastavená teplota.

Akonáhle je kompresor zapnutý, je počuť činnosť 
chladiaceho systému. Hluk je produkovaný motorom 
kompresora, keď je zapnutý, a taktiež prúdením 
chladiacej zmesi v chladiacom systéme. 
Nie je to porucha, ale o normálny jav.

V nevyhrievanej miestnosti a pri nízkych teplotách 
môže na vonkajších stranách kondenzovať voda. Nie 
je to porucha. Skondenzovaná voda sa sama vyparí, 
akonáhle sa teplota zvýši.

Zavolanie do servisu
Volajte servis iba vtedy, keď ste po analýze možnej 
poruchy nenašli príčinu poruchy alebo neviete, ako 
zabrániť poruche. Preto najskôr skontrolujte inštrukcie v 
časti „Čo robiť, keď...“.
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16  Autorizovaný servis
Prečítajte si priložený záručný list alebo zoznam 
autorizovaných servisov na www.haier.cz, aby ste 
našli servisné stredisko pre Váš spotrebič. Ak je na 
zozname niekoľko kontaktov, vyberte ten, ktorý je k Vám 
najbližšie. Ak sa nenachádza žiadne servisné centrum 
vo Vašom okolí, kontaktujte svojho predajcu.

Je potrebné uviesť nasledujúce údaje:

 Značku spotrebiča
 Model/typ
 Druh problému
 Dátum zakúpenia
 Kde ste spotrebič kúpili?

17  Záruka
Všeobecné pravidla záruky a záručná doba sú uvedené 
na záručnom liste. Ak spotrebič neobsahoval príslušnú 
dokumentáciu (záručný list), kontaktujte svojho predajcu.

18 Riešenie problémov (čo robiť, keď...)

UPOZORNENIE!
V prípade problému alebo výpadku el. prúdu izolačná 
stena spotrebiča poskytuje 10 až 12 hodinový čas na 
uskladnenie od počiatku takejto nehody. Kontaktujte 
svojho predajcu, aby ste zistili „čas na uskladnenie po 
zahájení tohto problému“ Vášho spotrebiča.

Ak bude problém alebo výpadok trvať dlhšie, potraviny 
sa začnú rozmrazovať. Preto sa snažte tomuto zabrániť 
a môžete uskladniť potraviny v inom spotrebiči 
(napr. u susedov).

b)  Spotrebič nechladí dostatočne.
   Proces mrazenia je veľmi dlhý. 
   Kompresor sa veľmi často spína.

Možné príčiny/opravy:

 Nechali ste spotrebič v kľude stať na finálnom mieste
aspoň 2 hodiny pred zapnutím? (stabilizuje sa tým tak 
chladiaca zmes v chladiacom systéme). 

  Viď kapitola zapnutie. 
Ak nie: odpojte spotrebič zo siete, keď je veko 
zatvorené. Na chvíľu veko otvorte a potom opäť 
zatvorte. Po cca 2 hodinách opäť zapojte do zásuvky 
el. napätia. Neotvárajte veko počas tohto času ani po 
nasledujúcich 12 hodinách, pokiaľ nezhasne červená 
kontrolka.
 Nie je zástrčka poškodená a je správne vložená do 

zásuvky?
 Je zásuvka pod napätím?
  (vyskúšajte iný elektronický spotrebič, ako je napr. 

ručný mixér.)
  Veko spotrebiča nezatvoríte. Tesniaca podložka netesní.
Test: Umiestnite kus papiera medzi tesniacu podložku a 
okraj spotrebiča a zatvorte veko. Malo by byť obtiažne 
vybrať vložený papier. Ale ak papier vytiahnete bez 
násilia, kontaktujte servisné stredisko.
 Hrubá vrstva ľadu na vnútorných stenách (viď kapitola 

„Čistenie a údržba“), Izbová teplota je veľmi nízka.

Slovenčina Inštrukcie na obsluhu

 Spotrebič je vystavený priamemu vplyvu slnečného 
žiarenia alebo je umiestnený blízko zdroja tepla (rúra, 
kúrenie a pod).

Chráňte spotrebič pred vplyvom priameho slnečného 
svetla; skontrolujte vzdialenosť od zdroja tepla; 
umiestnite izolačnú dosku (viď kapitola „Inštalácia“).

 Množstvo potravín nezodpovedá kapacite spotrebiča 
  (viď typový štítok: XX kg/ 24 h) alebo ste spotrebič 

naplnili veľmi horúcimi potravinami (viď odstavec 
„Naplnenie čerstvými potravinami“).

Výrobca neustále pracuje na vývoji všetkých 
produktov. Z tohto dôvodu hodnoty a údaje 
nastavenia a použité technológie podliehajú zmenám, 
bez upozornenia.

Pokyny a Informácie o nakladaní s použitým obalom
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené 
obcou pre ukladanie odpadu.

Likvidácia použitých elektrických a elektronických 
zariadení

Tento symbol           na produktoch alebo v dokumentoch 
znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky 
nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. 
Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 
tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne 
v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných 
európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky 
miestnemu predajcovi pri kúpe nového produktu. 
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať 
cenné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych 
negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské 
zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie 
odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho 
úradu alebo najbližšieho zberného miesta. 
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v 
súlade s národnými predpismi uložené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej 
únie Ak chcete zlikvidovať elektrické a elektronické 
zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho 
predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európsku úniu
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento 
výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o 
správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo 
od svojho predajcu.

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc 
EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej 
bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajnu a technických špecifikáciách sa
môžu meniť bez upozornenia a vyhradzujeme si právo 
na ich zmenu.
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Slovenčina Tabuľka skladovania potravín SK

Cca čas skladovania v mesiacochVhodné balenieČerstvé potraviny

Polyetylénový mraziaci sáčok
Polyetylénový mraziaci sáčok
Polyetylénový mraziaci sáčok
Polyetylénový mraziaci sáčok
Plastová nádoba

Plastová nádoba

Polyetylénový mraziaci sáčok
Polyetylénový mraziaci sáčok
Polyetylénový mraziaci sáčok
Sklenená nádoba

Polyetylénový mraziaci sáčok
Polyetylénový mraziaci sáčok
Polyetylénový mraziaci sáčok
Polyetylénový mraziaci sáčok

Polyetylénový mraziaci sáčok

Polyetylénový mraziaci sáčok
Polyetylénový mraziaci sáčok

Sklenená nádoba
Sklenená nádoba

Mleté mäso
Údeniny

Srdce

Ovocie

Chlieb
(veľká)

Bravčové
Hovädzie
Zajac
Jahňacie

Huby

Chren
(krájaná)

Kurča
Kačka
Morka

Karfiol
Fazuľa

Džem
Kompóty
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Časti
Dostupnosť v závislosti od modelu / typu

Veko
Tesniaca podložka
Vnútorné svetlo
Vonkajší plášť spotrebiča
Priehradka spotrebiča
Ventilačná mriežka
Ovládací panel
Oddeľovacia doska
Šuplík „predzmrazenie“
Závesný šuplík
Kompresor (komora)
Kompresor (motor)
Fiter vysušenia
Ventilátor
Kondenzátor
Kapilárna rúrka
Kondenzátor na zadnej stene
Ryska plnenia
Kondenzátor vonkajšej steny

Verzia kontrolného panelu

Podčiarknite si verziu Vášho spotrebiča.

verzia s oddeleným spínačom pre funkciu SUPER MRAZENIE

verzia s kontrolkou funkcie SUPER MRAZENIE

Kontrolka teploty (termostat)
Výstraha
Kontrola
SUPER MRAZENIE
SUPER SPÍNAČ

červená kontrolka
zelená kontrolka

žltá kontrolka
oddelený

Kontrolka teploty (termostat)
SUPER MRAZENIE
Výstraha
Kontrola

žltá kontrolka
červená kontrolka

zelená kontrolka

Ak sú svetelné kontrolky na Vašom spotrebiči inak uložené, platí že: 
Zelená = ovládanie spotrebiča; červená = Výstraha; žltá = zapnutie 
funkcie SUPER MRAZENIA



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú 
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. 
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na 
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty 
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. 
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym 
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho 
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom 
úrade. 
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. 

Pre právnické osoby v Európskej únii 
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate 
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. 

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na 
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Fast Plus s.r.o.
Na pántoch 18

831 06 Bratislava




