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Pred použitím si pozorne prečítajte tieto inštrukcie. Dôležité pokyny si podčiarknite. Používateľskú príručku si uložte 
na bezpečné miesto, aby ste sa k nej mohli v budúcnosti vrátiť. Nezabudnite ju odovzdať novému majiteľovi, ak 
spotrebič predáte. 
 
Kúpili ste si bezpečnú a spoľahlivú chladničku. Ak ju budete riadne používať a udržiavať, bude v prevádzke po dlhé 
roky. Na poslednej strane tejto používateľskej príručky sú uvedené špecifikácie tohto spotrebiča a výkonnostné údaje 
uvedené na výkonnostnom štítku spotrebiča sú testovanými údajmi získanými pri rozsahu okolitých teplôt 10 ~ 32 °C. 
– 
 
Dôležité! 
Tento prístroj nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou 
alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo ak im 
neboli podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. 
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nebudú hrať. 
 
Spotrebič je určený na použitie iba v domácnosti. V prípade použitia na priemyselné alebo komerčné účely zaistite, 
aby boli dodržané zodpovedajúce normy a predpisy. 
 
Test na priesaky bol vykonaný v súlade s príslušnou bezpečnostnou normou. 
 
Pred likvidáciou chladničky sa uistite, že nie je už prevádzkyschopná, a odstráňte z chladničky všetky zámky a 
západky, aby nemohlo dôjsť k uväzneniu dieťaťa vnútri spotrebiča. 
 
Dôležité! 
Je nutné si uvedomiť, že chladiaci systém obsahuje chladivá, ktoré pri likvidácii vyžadujú špeciálnu metódu likvidácie. 
Informácie o riadnej likvidácii starého spotrebiča vám podá miestna organizácia pre odvoz odpadu alebo miestne 
úrady, prípadne váš predajca. Uistite sa, že potrubie spotrebiča nie je pred odovzdaním do príslušného zberného 
miesta poškodené, a prispejte k povedomiu o ochrane životného prostredia tým, že budete trvať na vhodnej, 
neznečisťujúcej metóde likvidácie. 



Na výkonnostnom štítku je uvedený typ použitého chladiva a izolácie. 
 
Po inštalácii by mala byť sieťová zásuvka voľne prístupná. 
 
Ak dôjde k poškodeniu sieťového kábla, je potrebné ho vymeniť za nový sieťový kábel od výrobcu alebo 
autorizovaného servisného zastúpenia. 
 
Pozor: 
Spotrebič je potrebné inštalovať do dobre ventilovaného priestoru. Prepravný obal je potrebné odstrániť. 
 
Pozor: 
Pri odmrazovaní nepoužívajte ostré alebo špicaté predmety. 
 
Pozor: 
Uistite sa, že chladiaci systém nie je poškodený. 
 
Pozor: 
Vnútri úložného priestoru pre potraviny spotrebiča nepoužívajte iné elektrické spotrebiče než modely, ktoré odporúča 
výrobca. 
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Táto používateľská príručka sa vzťahuje na rôzne modely a jednotlivé modely sa v určitých aspektoch od 
seba môžu líšiť. 
 
1. Ochrana životného prostredia a správna likvidácia 
 
Obalové materiály 
 
Spotrebič je zabalený takým spôsobom, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu. Používajú sa recyklovateľné 
materiály. 
 
Škatuľa obalu je vyrobená z vlnitej lepenky (najmä z recyklovaného papiera). 
 
• Tvarované časti z polystyrénu (penový polystyrén bez CFC) 
• Obloženie a polyetylénové vrecúška 
• Polypropylénové pásky 
 
Všetky tieto hodnotné materiály odovzdajte v zbernom dvore a po zodpovedajúcej recyklácii znovu použite. 
Všetok odpadový materiál je potrebné riadne likvidovať. 
 
2. Umiestnenie 
Počas manipulácie nechávajte spotrebič vo vertikálnej polohe. 
Ak je potrebné spotrebič nahnúť, uhol by nemal prekročiť 45º. Inak môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča, čo bude mať 
za následok zníženie chladiaceho výkonu. 
 
Aby ste predišli poškodeniu výrobku alebo zraneniu, vybaľujte chladničku vo dvojici po tom, čo ju umiestnite do 
vopred zvolenej polohy. 
 
Pred inštaláciou sa uistite, že chladnička nemá žiadne viditeľné vonkajšie poškodenia. 
 
Pri manipulácii chladničku nezdvíhajte za jej hornú dosku, aby nedošlo k poškodeniu chladničky. 
 
Poškodenú chladničku nespúšťajte. 
 
Spotrebič starostlivo skontrolujte z hľadiska: 
• Poškodeného balenia z dôvodov nesprávnej manipulácie počas prepravy 
• Poškodenia vnútri 
• Poškodenia sieťového kábla/zástrčky 
 
V prípade akýchkoľvek pochýb kontaktujte autorizovaný servis, ktorý vykoná podrobnú kontrolu spotrebiča. 
 
Urobte všetky nevyhnutné opatrenia na prevenciu úniku chladiva pri spustení chladničky, pretože únik chladiva môže 
mať za následok znečistenie životného prostredia. 
 
3. Inštalácia 
a) Odstráňte všetok obalový materiál. 
b) Vyberte predmety z chladničky. 
c) Uistite sa, že ste odstránili fóliu a pásku na skrini a dverách. 
d) Odstráňte polystyrénové hranoly (ak sú priložené) okolo chladničky. 
e) Z chladničky vyberte príslušenstvo a dokumentáciu. 
f) Vyčistite vnútro spotrebiča vlažnou vodou s octom a starostlivo ho vysušte suchou handrou. 
g) Priloženým kľúčom upravte polohovateľnú nohu a ubezpečte sa, že chladnička stojí stabilne. 
 
Pri čistení chladničky nepoužívajte ostré alebo špicaté nástroje alebo saponáty či čistiace prostriedky 
obsahujúce sódu. 
 
• Pred inštaláciou sa presvedčte, že chladiaci systém nie je nijako poškodený. 



• Chladnička sa musí používať iba na určený účel. 
• Chladnička by mala byť umiestnená na pevnej a rovnej podlahe, aby bol zaistený obeh chladiva a chladiaci 
výkon. 
• Ak je to možné, umiestnite chladničku do chladnej a dobre ventilovanej miestnosti. 
• Nevystavujte chladničku priamemu slnečnému svetlu a ubezpečte sa, že okolitá teplota nie je extrémne 
vysoká. 
• Chladničku uchovávajte mimo dosahu tepelných zdrojov, ako je kúrenie, rúra alebo sporák. V opačnom 
prípade bude kompresor fungovať častejšie a zvýši sa tak i spotreba elektrickej energie. 
 
Ak umiestnite chladničku blízko tepelného zdroja, odporúčame inštalovať medzi chladničku a tepelný zdroj tepelnú 
izoláciu (nie azbest) alebo medzu chladničkou a tepelným zdrojom udržiavať nasledujúcu medzeru: 
 
Plynový alebo elektrický sporák 3 cm 
Radiátor alebo rúra 30 cm 
Iná chladnička 2 cm 
 
Na hornú plochu chladničky neumiestňujte žiadne tepelné žiariče, ako je mikrovlnka či rúra na pečenie. 
 
Uistite sa, že vetrací otvor nie je zakrytý. 
 
Chladničku nikdy neodpájajte od siete ťahom za sieťový kábel. Vždy pevne stlačte zástrčku a vytiahnite priamo zo 
zástrčky. 
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Výstraha! 
Po umiestnení chladničky ju nechajte stáť v pokoji najmenej 2 hodiny a potom ju môžete zapnúť; tým zaistíte stabilný 
obeh chladiva a bezporuchovú prevádzku. 
Pred spustením chladničky sa ubezpečte, že vnútorný priestor chladničky je suchý (najmä v rohoch). 
 
Nebezpečenstvo! 
Chladivo môže byť vysoko horľavé, v závislosti od zloženia. 
Tesnosť systému obehu chladiva je testovaná. Neoprávnený zásah do systému obehu chladiva môže mať za 
následok požiar. 
Ubezpečte sa, že systém obehu chladiva a všetky periférie kompresora nie sú nijako narušené. 
 
Akýkoľvek zásah do chladiaceho systému môže vykonávať iba odborník. 
 
Výstraha! 
Pri vniknutí do očí môže chladivo spôsobiť vážne poranenie. V takom prípade oči vymyte prúdom vody a okamžite 
navštívte očného lekára. 
 
Chladnička by sa mala používať v príslušnom rozsahu izbových teplôt podľa klimatického typu. 
 
Je potrebné dodržiavať rozsah izbovej teploty pre špecifický typ klímy. Pozrite výkonnostný štítok spotrebiča, na 
ktorom je vyznačený typ klímy. 
 
Typ klímy Izbová teplota 
SN +10 °C – +32 °C 
N +16 °C – +32 °C 
ST +18 °C – +38 °C 
T +18 °C – +43 °C 
 
4. Výkonnostný štítok 
Výkonnostný štítok je umiestnený na bočnom paneli alebo na zadnej strane chladničky a obsahuje dôležité technické 
údaje. 
 
Tieto technické údaje si poznamenajte. 
Zapíšte si technické údaje pre neskoršie použitie a predídete tak nutnosti premiestniť chladničku vždy, keď tieto údaje 
budete potrebovať. 
 
Model / Typ 
Ložný objem liter 
Pracovné napätie volt 
Maximálny príkon (W) watt 
Prúd ampér 
Spotreba energie kWh / 24 h 
Zmrazovací výkon kg / 24 h (neuvedené pri chladničkách bez mraziaceho priestoru) 
 
5. Pripojenie k sieti 
Chladnička by mala využívať riadne uzemnenú zásuvku, ktorú by mal skontrolovať kvalifikovaný elektrikár. 
Chladnička by mala byť vždy zapojená do vlastnej zásuvky, ktorá má výkon a istenie v súlade s výkonnostným 
štítkom. 
 
V prípade nesúladu ihneď kontaktujte miestne servisné centrum či predajcu. 
 
Chladnička by nemala byť zapojená s konvertorom (ako napríklad solárny panel). 
 
Nepoužívajte predlžovací kábel. 
 



6. Návod na obsluhu 
a) Zapnite chladničku (alebo vypnite) a zvoľte nastavenie teploty 
 
• Regulátor teploty (termostat) 
• Regulátor teploty sa používa na zapnutie/vypnutie chladničky a voľbu teplotného nastavenia. 
 
b) Spustenie 
Otočte regulátor teploty v smere hodinových ručičiek a tým chladničku zapnete. (Otočte maximálne po zarážku, inak 
môžete regulátor teploty poškodiť). 
 
Kompresor sa spustí a bude v prevádzke dovtedy, než bude vnútorná teplota zodpovedať nastaveniu. 
 
c) Nastavenie teploty 
Otočte regulátor teploty proti smeru hodinových ručičiek na najnižšie nastavenie = najmenšie chladenie; 
 
(Otočením regulátora teploty až po zarážku dôjde k vypnutiu chladničky a kompresor sa zastaví) 
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Otočte regulátor teploty proti smeru hodinových ručičiek na najvyššie nastavenie = najchladnejšie nastavenie; 
 
Nastavenie teploty by malo zodpovedať nasledujúcim podmienkam: 
 
• Okolitej teplote 
• Množstvu skladovaných potravín 
• Otváraniu dverí 
 
Pozorovaním vysledujte, ako zvoliť vhodné nastavenie teploty. 
 
Správne nastavenie teploty je dôležité pre skladovanie potravín. Mikróby dokážu potraviny skaziť veľmi rýchlo, ak ich 
množenie nie je potlačené prostredím s nízkou teplotou. Odporúčame nastaviť teplotu na 5 °C alebo menej, čím dôjde 
k efektívnej eliminácii procesu kazenia potravín mikróbmi. 
 
d) Zastavenie 
Otočte regulátor teploty proti smeru hodinových ručičiek až po zarážku. 
Kompresor by sa mal zastaviť. 
Odpojte od sieťovej zásuvky. 
 
7. Vnútorné osvetlenie (pri niektorých modeloch nie je) 
Pri všetkých modeloch vybavených vnútorným osvetlením nájdete spínač osvetlenia. Hneď ako chladničku spustíte, 
pri otvorení dverí sa svetlo rozsvieti a pri ich zatvorení zase zhasne. Svetlo obsahuje ochranné tienidlo. Maximálny 
výkon žiarovky je 15 wattov s päticou E14. Žiarovku vymieňajte podľa inštrukcií uvedených v prílohe. 
 
8. Výmena žiarovky 
Odpojte od siete alebo vypnite poistky. 
 
Odoberte tienidlo svetla. 
 
Tienidlo odoberte podľa ilustrácií v kapitole 23 na poslednej strane. 
 
Nasaďte tienidlo späť. 
 
Tienidlo nasaďte podľa ilustrácií v kapitole 23 na poslednej strane. 
 
Nikdy nepoužívajte žiarovku, ktorá je silnejšia než 15 wattov. Napätie žiarovky musí spĺňať požiadavky uvedené na 
výkonnostnom štítku. 
 
9. Odporúčané umiestnenie pre rôzne potraviny (zhora dole) 
 
1. Dvere: 
 a) Maslo, syr; 
 b) Vajcia; 
 c) Potraviny vo fľašiach alebo plechovkách, korenie; 
 d) Veľké fľaše alebo plechovky; 
 
2. Priestor chladničky: 
 a) Želé; 
 b) Chlieb, múčniky, varené mäso; 
 c) Údeniny, mäso; 
 d) Ovocie, zelenina, šaláty. 

 
10. Vyberateľná polica 
Pri niektorých modeloch je možné vyberať sklenené police, takže je možné ukladať predmety rôznych veľkostí. 
Z police, ktorú chcete vybrať, zložte všetky potraviny. 



Vyberte policu a vložte ju do inej drážky na vnútornej stene a dorazte až do konca. 
 
POZNÁMKA! 
1 Pri skladovaní potravín, ktoré sa ľahko kazia, je potrebné použiť vhodné balenie. 
2 Ovocie, zeleninu a šaláty je možné skladovať nezabalené v oddiele na zeleninu. 
3 Na balenie potravín je vhodná plastová fólia, alobal a sklenené nádoby. 
4 Balenie s potravinami by sa nikdy nemalo dotýkať zadnej steny chladničky, pretože môže dôjsť k namrznutiu 
a prilipnutiu k zadnej stene. 
5 Pred uložením do chladničky nechajte horúce potraviny a nápoje dostatočne schladiť. 
6 Pri otvorených dverách môže do chladničky vniknúť teplý vzduch. Dvere otvárajte čo najmenej a tak ušetríte 
energiu. 
7 V chladničke nikdy neskladujte explozívne materiály (ako sú napríklad tlakované spreje), pretože môžu 
vybuchnúť. 
8 V policiach na dverách nikdy neskladujte jedlé oleje, pretože môže dôjsť k popraskaniu plastových panelov 
vo dverách. 
9 Nápoje s vysokým obsahom alkoholu je potrebné skladovať iba v oddelení chladničky a je potrebné ich 
dobre uzavrieť. 
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11. Oddelenie mrazničky (iba pri niektorých modeloch, iba pre 
chladničky označené 4 hviezdami) 
 
3 alebo 4 hviezdičkové mrazničky sú vhodné na skladovanie hlboko zmrazených potravín (zmrazených už pred 
vložením do mrazničky), skladovanie čerstvých potravín krátky čas (2 – 3 týždne) zmrazením, alebo výrobu ľadu, 
zmrzliny a vodnej triešte. 
 
Je potrebné dodržiavať odporúčaný dátum spotreby pri potravinách. 
 
Mrazničku je možné používať na výrobu ľadových kociek. 
 
1 Teplotu vnútri mrazničky je možné nastavovať pomocou regulátora teploty. Pre čerstvé potraviny a potraviny, 
ktoré je potrebné skladovať dlhšie obdobie, odporúčame teplotu -18 °C a nižšiu, pretože pri tejto teplote mikróby 
prežívajú len veľmi obmedzene. Hneď ako je teplota vyššia než -10 °C, mikróby začnú rozkladať potraviny a čas 
skladovania potravín sa primerane skráti. Ak potrebujete zmraziť potraviny, ktoré sú už čiastočne alebo celkom 
rozmrazené, pred ďalším skladovaním v mrazničke ich spracujte. Vysoké teploty pri varení dokážu zlikvidovať väčšinu 
mikróbov. 
2 Čím vyššie nastavenie regulátora, tým nižšia bude teplota v mrazničke. 
3 Za normálnych okolností, ak je potraviny potrebné skladovať iba krátko, zvoľte stredné nastavenie. 
4 Za normálnych okolností, ak je potraviny potrebné skladovať dlhší čas, zvoľte vysoké nastavenie. 
 
POZNÁMKA! 
• Do mrazničky nikdy nedávajte karbonizované nápoje v plechovkách alebo fľašiach, pretože pri zmrazovaní 
môže dôjsť k roztiahnutiu oxidu uhličitého a môže nastať nebezpečenstvo výbuchu. 
• Potraviny vo fľaši, ktoré vyžadujú okamžité schladenie, by sa nemali v mrazničke skladovať dlhšie než jednu 
hodinu, inak môže dôjsť k roztrhnutiu fľaše. 
• Zmrzlina či vodná triešť by sa mala pred používaním nechať niekoľko minút rozmraziť, pretože môže dôjsť k 
primrznutiu pier a jazyka a ich poraneniu. Zároveň sa nedotýkajte vnútorných stien mrazničky mokrými rukami. 
 
DÔLEŽITÉ! 
• Potraviny, ktoré do mrazničky vkladáte, je potrebné starostlivo zabaliť. 
• Dodržujte dátum expirácie zmrazených potravín. 
 Pamätajte si, že na zmrazovanie sú vhodné iba kvalitné čerstvé potraviny. 
• Potraviny uložené v mrazničke by mali mať vhodnú veľkosť a objem. 
• Hmotnosť jedného balenia zmrazenej potraviny by nemala presiahnuť 2 kg. 
 Na balenie potravín je vhodná plastová fólia, alobal a sklenené nádoby. 
• Balíčky s potravinami by v sebe nemali mať príliš mnoho vzduchu. 
• Na uzatvorenie balíčka s potravinami použite kolíček, gumičku alebo mrazuvzdornú pásku. 
• Na uzatvorenie plastových balíčkov je možné použiť zariadenie na zváranie fólie. 
• Širokú stranu balíčka s potravinami umiestnite na dno a tak dosiahnete rýchlejší proces zmrazenia. 
• Pred vložením balíčkov do mrazničky ich dosucha utrite, pretože sa môžu navzájom zlepiť a primrznúť k 
sebe. 
 Ak potrebujete zmraziť potraviny, ktoré sú už čiastočne alebo celkom rozmrazené, pred ďalším skladovaním 
v mrazničke ich spracujte. 
• Nepoužívajte potraviny, ktoré sú už po expiračnej lehote, pretože môžu spôsobiť otravu. 
 
12. Výroba kociek ľadu, zmrzliny a ľadovej triešte (iba pri niektorých 
modeloch, iba pre chladničky označené 4 hviezdami) 
 
Kocky ľadu:  
• Do 3/4 objemu zásobníka na ľad nalejte vodu a umiestnite na dno mrazničky. Hneď ako sú kocky ľadu 
hotové, prepláchnite zásobník na ľad vodou a potom je možné kocky ľahko vybrať. 
 
Výroba zmrzliny: 



• Zo zásobníka na ľad vyberte priečky. Všimnite si, že čím viac bude v zmrzline smotany, tým dlhšie bude trvať 
jej výroba. Hneď ako je zmrzlina hotová, prepláchnite zásobník na ľad vodou a potom je možné zmrzlinu ľahko vybrať. 
 
13. Príprava na dovolenku 
Pri dlhej dovolenke alebo neprítomnosti odpojte chladničku od siete a chladničku vyčistite podľa popisu v kapitole 
„Čistenie a údržba“. Dvere chladničky nechajte otvorené; zabránite tak tvorbe plesne či nepríjemných pachov. 
 
14. Čistenie a údržba 
Pred čistením spotrebič odpojte od siete. 
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Vonkajšok chladničky udržujte v čistote. Na čistenie vonkajška chladničky pravidelne používajte leštič na nábytok 
alebo povrchový kondicionér (tieto čistiace prostriedky nepoužívajte na vnútorné čistenie). Tesnenie dverí očistite 
handrou ľahko namočenou v teplej vode. Nepoužívajte žiadny čistiaci prostriedok. Na čistenie tesnenia na dverách 
nikdy nepoužívajte olej alebo tuk. 
 
Vnútro chladničky čistite pravidelne. 
• Priestor chladničky čistite každý mesiac a priestor mrazničky čistite po každom rozmrazení. 
• Z priestoru chladničky a mrazničky vyberte všetky potraviny a uložte ich na chladné miesto. 
• Odstráňte všetky vyberateľné časti. 
• Vnútorné diely nie sú vhodné na umývanie v umývačke. Umyte ich ručne pomocou teplej vody s trochou 
prostriedku na umývanie riadu. Nepoužívajte koncentrované umývacie prostriedky, brúsne prostriedky a chemikálie, 
ako sú napríklad kyseliny. Odporúčame jemný prostriedok na riad. 
 
Parné čističe sú nebezpečné a prísne zakázané. 
 
Vytrite vnútorné priestory a príslušenstvo čistou vodou a všetko osušte pomocou suchej handry. Po 3 – 4 minútach sú 
absolútne suché. 
Výkonnostný štítok chladničky neničte ani neodstraňujte. Je potrebný v prípade popredajných služieb alebo iných 
procesov. 
 
Ubezpečte sa, že do elektrických častí chladničky nevnikne voda. 
 
Ak je na zadnej strane chladničky namontovaný tepelný výmenník, t. j. kondenzátor, je potrebné z neho pravidelne 
odstraňovať prach a chuchvalce, aby dochádzalo k efektívnemu rozptylu tepla a nedochádzalo k prílišnej spotrebe el. 
energie. Na čistenie vonkajška tepelného výmenníka použite jemnú kefu alebo prachovku. 
 
Rozmrazená voda odteká kanálikom. Odtokový otvor je potrebné pravidelne čistiť pomocou vatového štetca alebo 
podobného nástroja. 
 
Ubezpečte sa, že počas čistenia nedochádza k odtoku vody cez odtokový otvor. Inak môže dôjsť k rozliatiu vody z 
dôvodu malej kapacity odparovacej misky. 
 
15. Odmrazovanie 
a) Priestor chladničky: 
Pri prevádzke kompresora (chladiacej jednotky) môže dôjsť k namŕzaniu vnútornej zadnej steny priestoru chladničky. 
Chladnička má automatické odmrazovanie a odmrazená voda odteká kanálikom a cez odtokový otvor do misky, kde 
sa vyparuje. 
 

b) Priestor mrazničky (ak je súčasťou) 
c) Priestor mrazničky je určený na skladovanie zmrazených potravín a nemá automatické odmrazovanie. 

 
Priestor mrazničky je nutné pravidelne odmrazovať. Priestor mrazničky odmrazujte vždy, keď hrúbka ľadovej vrstvy 
dosiahne 5 cm. 
 
Pred rozmrazovaním chladničku odpojte od siete. • Z priestoru mrazničky vyberte všetky potraviny a uložte ich na 
chladné miesto. Pomocou škrabky na ľad odstráňte ľad. Na urýchlenie môžete do priestoru mrazničky umiestniť 
nádobu s horúcou vodou. Vyčistite priestor mrazničky a potom potraviny uložte späť. 
 
POTENCIÁLNE NEBEZPEČENSTVO! 
Pri odmrazovaní priestoru mrazničky nepoužívajte elektrické zariadenia, ako je fén na vlasy, elektrický 
ventilátor, parný čistič, odmrazovací sprej či otvorený oheň (sviečka). 
Plastové diely vnútorného priestoru sa môžu roztaviť a v prítomnosti výbušného plynu môže vďaka 
otvorenému ohňu alebo iskre dôjsť k výbuchu. 
Pri rozmrazovaní priestoru mrazničky nikdy nepoužívajte parný čistič – nebezpečenstvo úrazu el. prúdom! 
 
Pozor! 
Zmrazené potraviny zabaľte do deky či novín. 



• Skôr ako ukončíte odmrazovanie mrazničky, potraviny uložte na chladné miesto. 
 Dvere mrazničky nechajte otvorené. 
• Počas prevádzky sa na povrchu tvorí vrstva námrazy. Hrubá vrstva ľadu alebo námrazy funguje ako tepelná 
izolácia a bráni normálnemu prenosu tepla. 
• Odmrazte priestor chladničky v čo najkratšom časovom úseku, aby ste zabránili rozmrazeniu zmrazených 
potravín. 
• Odmrazenú vodu z času na čas utrite pomocou huby. 
• Do blízkosti dverí priestoru mrazničky umiestnite nádobu s horúcou vodou (nepoužívajte vriacu vodu) a tým 
urýchlite proces odmrazovania. 
• Priestor mrazničky vysušte a uložte doň potraviny. 
 Po odmrazení chladničku pripojte do siete. 
• Spustite chladničku nastavením regulátora teploty. 
 Dvere mrazničky zavrite. 
 
16. Diagnostika problémov 
Pri výrobe chladničky boli použité najnovšie výrobné techniky a špičková technológia chladenia a mrazenia tak, aby 
bola zaistená bezpečná a spoľahlivá prevádzka vášho spotrebiča. Ak máte pochyby o poruche, pred privolaním 
servisu najskôr vykonajte nasledujúce kontroly: 
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Všimnite si: 
Kompresor (tiež označovaný ako chladiaca jednotka) nie je v prevádzke nonstop. 
Kompresor je ovládaný automatickým regulátorom teploty, ktorý predstavuje číselník s teplotou. Hneď ako vnútorná 
teplota presiahne nastavenú teplotu, kompresor sa automaticky spustí a hneď ako vnútorná teplota klesne pod 
nastavenú teplotu, kompresor sa automaticky zastaví. 
Je normálne, že počas prevádzky kompresor vydáva hluk. 
Hluk vzniká z motora. Tok chladiva v chladiacom systéme môže spôsobovať bublavé zvuky. Tieto zvuky 
neznamenajú poruchu chladničky. Ak je vonkajší povrch chladný a okolitá teplota nízka, môže povrch navlhnúť. Je 
normálne, že vonkajší povrch oschne s rastúcou okolitou teplotou. Ak nie je možné identifikovať príčiny takéhoto javu, 
kontaktujte servisné oddelenie. 
 
17. Odstraňovanie problémov 
a) Problém: Chladnička nefunguje 
Skontrolujte: 
• Je napájací kábel v dobrom stave? Je chladnička riadne zapojená do zásuvky? 
• Nedošlo k výpadku napätia? (Na kontrolu použite malý spotrebič, napríklad fén na vlasy) 
• Je chladnička zapnutá? (Volič teploty by nemal byť nastavený na „0“). 
• Nie je vypadnutá/spálená poistka? Alebo zlý kontakt? 
 
b) Problém: Vnútorný priestor nie je dostatočne chladný; kompresor často spína a vypína. 
Skontrolujte: 
• Chladnička by mala byť v pokoji aspoň počas 2 hodín po inštalácii, aby došlo k stabilizácii obehového 
systému chladiva. Pozrite „Spustenie“. Ak to nefunguje, odpojte chladničku od siete a nahnite ju na chvíľu na jednu 
stranu alebo ju umiestnite na šikmú plochu a potom ju vráťte do normálnej polohy. 
 Po dvoch hodinách chladničku pripojte do siete. Dvere nechajte zatvorené počas 12 hodín. 
• Sú dvere riadne zatvorené? Ak áno, tesnenie by malo priliehať na vonkajšok chladničky tesne po celej 
ploche. 
 
Test: Papier umiestnený medzi tesnenie a vonkajší povrch chladničky by sa mal dať vytiahnuť pomerne 
ťažko. 
Ak je možné papier vytiahnuť ľahko, kontaktujte servisné oddelenie. 
 
• Ak je v priestore mrazničky hrubá vrstva ľadu. (Pozrite „čistenie a údržba“) 
• Je chladnička vystavená priamemu slnečnému svetlu alebo je v blízkosti tepelného zdroja (rúra, radiátor 
atď.)? 
 
Čo mám robiť: Nevystavujte chladničku priamemu slnečnému žiareniu; Chladničku uchovávajte mimo 
tepelného zdroja; Inštalujte tepelnú izoláciu medzi chladničku a tepelný zdroj (pozrite „Umiestnenie“) 
 
• Nie je vnútorný priestor preplnený? 
• Je miestnosť dobre ventilovaná? Nie je zakrytý ventilačný otvor? 
 Je tepelný výmenník (kondenzátor) na zadnej strane pokrytý prachom? 
 
c) Teplota v chladničke je príliš nízka 
Skontrolujte: 
• Je teplota správne nastavená? 
• Sú dvere mrazničky riadne uzatvorené? 
• Nie je v priestore mrazničky príliš veľké množstvo čerstvých potravín (viac než 1 kg)? (Ak je mraznička v 
prevádzke dlhší čas, teplota v chladničke klesne.) 
 
d) Priestor v mrazničke je príliš teplý a zmrazené potraviny sa roztápajú 
• Je okolitá teplota príliš nízka? (Ak áno, chladiaca jednotka nebude správne fungovať, čo bude mať za 
následok vyššie teploty v priestore mrazničky.) 
 
Čo mám robiť: Zvýšte okolitú teplotu. 
 
e) Ak je v priestore mrazničky hrubá vrstva ľadu 



Skontrolujte: 
 
• Sú dvere mrazničky riadne uzatvorené? 
• Ak na vnútorné steny primrznú potraviny, pokúste sa ich odstrániť pomocou tupého nástroja, ako je rukoväť 
lyžice. 
• Rozmrazte a vyčistite priestor mrazničky (pozrite „Odmrazovanie“). Hrubá vrstva ľadu bude brániť 
mraziacemu výkonu a zvýši spotrebu. 
 
f) Vnútorné svetlo nesvieti 
Skontrolujte: 
• Funguje správne spínač svetla? 
• Ak je spínač svetla v dobrom stave, je nutné vymeniť žiarovku (pozrite „Výmena žiarovky“) 
 
g) Nezvyčajný hluk 
Skontrolujte: 
• Je chladnička pevne postavená? Neopiera sa chladnička o iný nábytok alebo predmety? Nie je medzi 
chladničkou a stenou niečo zachytené? 
• Odstráňte predmety, ktoré sa dotýkajú chladničky z dosahu a medzi chladničkou a okolím ponechajte 
dostatočný priestor. 
• Sú pohyblivé časti bezpečne uchytené? 
• Dotýkajú sa navzájom fľaše a nádoby vnútri chladničky? 
 
POZNÁMKA! 
Je normálne, že prietok chladiva systémom chladenia vydáva hluk. 
Je normálne, že okolo kľučky chladničky sa v lete tvorí vlhkosť. 
Vysušte pomocou jemnej handry. 
 
Chladničku si nemôže opravovať spotrebiteľ a do normálneho chodu chladničky teda nezasahujte. 
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18. Počas výpadku napätia 
Ak výpadok napätia trvá menej než 2 hodiny, nie je nutné potraviny z chladničky vyberať. Inak potraviny po 2 
hodinách vyberte. 
 
19. Objednávka servisu 
Servis a opravy by mal vykonávať autorizovaný personál. 
Výrobca nezodpovedá za riziko poškodenia alebo úrazy spôsobené nedodržaním tohto ustanovenia; zároveň dôjde k 
porušeniu záruky. 
Záručný list a zoznam servisných centier označujú autorizovaných poskytovateľov popredajného servisu pre váš 
spotrebič. 
V prípade, že vo vašom okolí nie je žiadne servisné centrum, kontaktujte vášho predajcu. 
V prípade porúch alebo problémov spôsobených nesprávnym používaním alebo porušením pokynov tu uvedených 
ponesie náklady vzniknuté pri servise a oprave spotrebiteľ a predajca nebude za takéto náklady a výdaje 
zodpovedný. 
Pre okamžitú asistenciu sú dôležité nasledujúce údaje. 
• Typ a model spotrebiča (pozrite výkonnostný štítok) 
• Dátum nákupu. 
• Názov a miesto predajcu 
• Popis poruchy/problému 
 
20. Inštalácia do kuchyne 
Ak chcete chladničku umiestniť do kuchyne, mali by ste sa riadiť príslušnými pokynmi uvedenými v manuáli pre 
inštalácie iných typov chladničiek. 
 
21. Záruka 
Podmienky a záručná lehota sú uvedené na priloženom záručnom liste. Predajca vás pri nákupe bude o nich v 
skratke informovať. 
 
Výrobca si vyhradzuje právo na vylepšenie dizajnu, konštrukcie a technológie z času na čas bez predchádzajúceho 
upozornenia. 
 
22. Ilustrácie častí 
 
AHR-163A, HR-186A {A HR-163A, HR-186A} 
BHR-153A, HR-176A {B HR-153A, HR-176A} 
 
1 Polica (sklo) 7 Kondenzátor
2 Vnútorné osvetlenie a termostat 8 Kompresor 
3 Zásuvka na zeleninu 9 Tienidlo 
4 Mraznička 10 Žiarovka 
5 Polica na fľaše 11 Spínač 
6 Spodný záves a nivelačná noha   
 
23. Vnútorné osvetlenie – výmena žiarovky 
Výmena žiarovky (podľa obrázka D, kapitola 22) 
Odpojte chladničku od siete. 
a. Tienidlo zatlačte smerom dole tak, ako je vyznačené na obrázku. 
b. Odoberte tienidlo svetla. 
c. Vymeňte žiarovku (230 V, 15 W). 
d. Nasaďte tienidlo svetla. 
 
24. Obojstranné dvere 
 



Otváranie dverí je možné pri tejto chladničke obrátiť. Pre obrátenie otvárania dverí vykonajte nasledujúce kroky: 
a. Nahnite ľahko chladničku a vyberte skrutku polohovateľnej nohy a potom spodný záves. Odoberte dvere 
chladničky. 
 
POZNÁMKA! Aby ste zabránili poškodeniu chladničky, nedržte okraj hornej plochy silou. 
 
b. Odoberte horný záves a umiestnite ho do otvoru na hornej strane šachty pre záves na druhej strane 
chladničky. Záves utiahnite. 
c. Dvere nainštalujte. 
d. Chladničku opäť nahnite a utiahnite spodný záves, skrutku a polohovateľnú nohu. 



9 
 
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení 
 

 
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako 
s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zberné miesto na recykláciu elektrických 
a elektronických zariadení. V krajinách Európskej únie a iných európskych krajinách existujú samostatné zberné 
systémy na zhromažďovanie použitých elektrických a elektronických výrobkov. Zaistením ich správnej likvidácie 
pomôžete prevencii vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť 
nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi. Recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov 
surovín – z uvedeného dôvodu nelikvidujte, prosím, vaše staré elektrické a elektronické zariadenia s domovým 
odpadom. Na získanie podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte, prosím, pracovníka ochrany 
životného prostredia miestneho (mestského alebo obvodného) úradu, pracovníkov zberného dvora alebo 
zamestnancov predajne, v ktorej ste výrobok kúpili. 



 
Fast ČR, a. s. 
Černokostelecká 1621 
CZ-251 01 
Říčany u Prahy 
Fax: +420 - 323 204 110 
Tel.: +420 - 323 204 111 
info@fastcr.cz 
http://www.fastcr.cz 


