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Vážený zákazník
ªakujeme, že ste si vybrali tento produkt, ktorý bol navrhnutý a vyrobený tak, aby sp¿�al 
požiadavky moderného spôsobu života. Tento spotrebi� vám zaistí bezproblémovú 
prevádzku a maximálnu funk�nos� k vašej úplnej spokojnosti po mnoho rokov. Tento 
návod na obsluhu je ur�ený pre niekoÐko rôznych spotrebi�ov. Preto sa medzi jednotlivými 
modelmi môžu vyskytnú� menšie rozdiely.
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Pred uvedením spotrebi�a do prevádzky si, prosím, pre�ítajte tento návod na použitie. 
Uschovajte tento návod na �alšie použitie. Skontrolujte, �i spotrebi� obsahuje všetky 
príslušenstvá uvedené v tomto návode.



17Copyright © 2011, Fast �R, a. s. Revision 06/2011

Bezpe�nostné upozornenia

Symboly
Všeobecné rady pre optimálnu prevádzku spotrebi�a

Všeobecné nebezpe�enstvo

Horúce povrchy

Skôr ako uvediete spotrebi� do prevádzky
•  Pre�ítajte si pozorne návod na použitie a na montáž pred inštaláciou, zapnutím 

a používaním prístroja! Tento návod obsahuje dôležité informácie týkajúce sa 
inštalácie, použitia a údržby spotrebi�a. Návod si uschovajte aj na neskoršie 
nahliadnutie, prípadne pre �alších majiteÐov spotrebi�a v prípade �alšieho predaja 
výrobku.

Ak je spotrebi� prepravovaný v horizontálnej polohe, olej z kompresora môže 
zatiec� do chladiaceho okruhu. Preto ponechajte spotrebi� po�as 12 hodín pred 
zapnutím vo vertikálnej polohe, aby olej natiekol spä� do kompresora.

Po vybalení spotrebi� starostlivo prezrite, �i nie je nejako poškodený. Presved�te 
sa taktiež, že kábel nie je poškodený. Ak zistíte nejaké poruchy, vypnite spotrebi� 
a kontaktujte predajcu alebo v prípade poškodeného prívodného kábla servisné 
centrum. Ak je prístroj a všetky jeho sú�asti v poriadku, nainštalujte podÐa pokynov 
v príslušnej kapitole. 

•  Pri inštalácii spotrebi�a na miesto, príp. pri posúvaní spotrebi�a, by mohlo dôjs� 
k jeho zatla�eniu alebo poškodeniu prívodného kábla. Skontrolujte, �i prívodný 
kábel nikde neprekáža.

•  Pred pripojením spotrebi�a k zdroju elektrickej energie sa uistite, že kapacita 
systému zodpovedá údajom uvedeným na výkonnostnom štítku spotrebi�a.

•  AkékoÐvek úpravy domovej elektroinštalácie nutné na pripojenie spotrebi�a 
môže vykona� iba odborný pracovník.

Ak presúvate spotrebi� z jeho obvyklej pozície, je nutné si uvedomi�, že aj ke� ste 
odpojili prívodný kábel, sú�asti na zadnej strane spotrebi�a môžu by� ešte ur�itý 
�as veÐmi horúce.

Tento spotrebi� nie je ur�ený na zabudovanie. Nezakrývajte alebo nezaložte 
otvory prívodu a odvodu vzduchu. Nedostato�né odvetranie spôsobí zlú funkciu 
a poškodenie spotrebi�a.

Prevádzka prístroja
• Používajte spotrebi� iba na ú�ely, na ktoré je ur�ený. 
•  Tento spotrebi� je ur�ený výhradne na domáce použitie, na uchovávanie alebo 

zmrazovanie potravín a na prípravu Ðadu.
•  Teplota vnútri mrazni�ky môže mierne stúpa� alebo klesa�, tieto zariadenia nie sú 

preto vhodné na uchovávanie výrobkov (napr. liekov), ktoré vyžadujú stabilnú teplotu.
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Nepoužívajte vnútri spotrebi�a žiadne �alšie elektrospotrebi�e (napr. vyhrievacie 
telesá, elektrické zmrzlinové stroj�eky at�.). Hrozí nebezpe�enstvo výbuchu!

Neukladajte do mrazni�ky potraviny s horÐavými hnacími plynmi (napr. spreje) 
a žiadne výbušné, kontaminujúce alebo prchavé látky. Hrozí nebezpe�enstvo 
výbuchu!

Neskladujte v mraziacom priestore tekutiny vo fÐašiach a plechovkách (najmä 
nápoje s obsahom oxidu uhli�itého). FÐaše a plechovky môžu prasknú�!
•  Vysoko percentný alkohol ukladajte len s pevným uzáverom a vo zvislej 

polohe.
•  Nepoužívajte podstavec, zásuvky, dvierka spotrebi�a at�. ako stúpadlo 

alebo ako opierku. Hrozí nebezpe�enstvo zranenia osôb alebo poškodenie 
spotrebi�a.

•  Dbajte na to, aby sa plastové sú�asti spotrebi�a a tesnenie dverí nezne�istili 
olejom alebo tukom. Plastové sú�asti a tesnenie sa potom stávajú poréznymi.

•  Nekonzumujte zmrazené potraviny ihne� po vybratí z mraziaceho priestoru. 
Hrozí nebezpe�enstvo omrzlín!

Vyhnite sa dlhšiemu kontaktu rúk so zmrazenými potravinami, Ðadom alebo 
odparovacími rúrkami. Hrozí nebezpe�enstvo omrzlín a primrznutia!

Neodporú�ame vklada� horúce tekutiny alebo jedlá dovnútra mrazni�ky a plni� 
nádoby až po okraj.

Nekla�te na mrazni�ku krehké, �ažké alebo nestabilné predmety.

Deti v domácnosti
•  Nikdy nenechávajte obaly a ich sú�asti de�om. Hrozí nebezpe�enstvo otravy alebo 

udusenia skladacími kartónmi a fóliami!
•  Tento spotrebi� nie je žiadna hra�ka pre deti!
•  Pri spotrebi�och so zámkou na dverách: nenechávajte kÐú�e v dosahu detí!
•  Ak už mrazni�ku nebudete používa�, demontujte dvierka, tesnenie, police a uložte 

ich na bezpe�né miesto. Predídete tak nebezpe�enstvu uviaznutia die�a�a vnútri 
mrazni�ky.

Údržba a �istenie
Skôr než za�nete s pravidelnou alebo mimoriadnou údržbou, odpojte prívodný 
kábel spotrebi�a alebo vypínajte istenie. Ne�ahajte nikdy za sie�ový prívodný 
kábel, ale vždy priamo za vidlicu.

Nepoužívajte mechanické ani iné zariadenia, okrem zariadení odporú�aných 
výrobcom, na to, aby ste urýchlili proces rozmrazovania.
•  Neodmrazujte alebo ne�istite spotrebi� pomocou parného �istiaceho prístroja! 

Para môže vniknú� do elektrických sú�astí spotrebi�a, kde by mohlo dôjs� ku 
skratu. Hrozí nebezpe�enstvo zásahu elektrickým prúdom!

•  Zmrznutú vrstvu Ðadu a primrznuté potraviny neodstra�ujte nožom alebo 
ostrým predmetom. Môžete tým poškodi� rúrky na chladiace médium. Pri úniku 
chladiaceho média môže dôjs� k poraneniu o�í alebo sa môže vznieti�.
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Všeobecné pokyny
•  Zariadenie nie je ur�ené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, 

zmyslovými alebo psychickými schopnos�ami, nedostatkom skúseností a znalostí, 
pokiaÐ nie sú pod dozorom alebo neboli pou�ené o použití zariadenia osobou 
zodpovednou za ich bezpe�nos�. Deti by mali by� pod dozorom, aby sa so zariadením 
nehrali.

• Tento spotrebi� je otestovaný v súlade so smernicami platnými v Európskej únii.
• Tesnos� chladiaceho okruhu je preskúšaná.
•  Tento výrobok zodpovedá príslušným bezpe�nostným ustanoveniam pre elektrické 

spotrebi�e platným v Európskej únii.

Technická bezpe�nos�
Spotrebi� obsahuje chladiaci plyn ISOBUTHAN (R600a). Spotrebi� prepravujte 
�i presúvajte len s maximálnou opatrnos�ou, vyhnite sa nadmerným nárazom 
a otrasom, aby nedošlo k poškodeniu spotrebi�a. Ak dôjde k poškodeniu 
chladiaceho okruhu a možnému úniku chladiaceho plynu, vzniká riziko výbuchu, 
ktorý môže by� vyvolaný iskrou alebo plame�mi. Ak spotrebi� vykazuje známky 
poškodenia, nesmie by� uvedený do prevádzky. V takom prípade kontaktujte 
servisné centrum, vyvetrajte miestnos�, kde je zariadenie umiestnené a zamedzte 
šíreniu plame�ov alebo iným zásahom do zariadenia.

�ím je v spotrebi�i viac chladiaceho média, tým vä�šia musí by� miestnos�, 
kde spotrebi� stojí. V malých miestnostiach sa môže pri poškodení chladiaceho 
potrubia vytvori� zápalná zmes plynu a vzduchu.

Bezpe�nostné pokyny pre plyn R600a

Opatrenia v prípade náhleho úniku
Ak je možné vetra�, nechajte materiál odpari�.

Vlastnosti plynu
Plyn je vysoko horÐavý, je nutné úplne vylú�i� kontakt s otvoreným oh�om a horúcimi 
povrchmi. Pretože je plyn R600a �ažší než vzduch, môže dochádza� k jeho vysokej 
koncentrácii pri zemi, kde je vetranie slabé.

Prvá pomoc

Vdýchnutie
Odve�te zasiahnutú osobu zo zamoreného priestoru na teplé, dobre vetrané miesto. 
Dlhodobý pobyt v zamorenom území môže spôsobi� dusenie, prípadne stratu vedomia. 
Ak je to nutné, zave�te umelé dýchanie a v mimoriadne vážnej situácii, pod odborným 
lekárskym dohÐadom, podajte kyslík.

Kontakt s pokožkou
Pri náhodnom kontakte s pokožkou nedôjde k ohrozeniu zdravia, radšej dôkladne umyte 
postihnuté miesto. Tekutý postrek alebo rozprášená tekutina môžu spôsobi� omrzliny, 
umyte postihnuté miesto veÐkým množstvom vody a privolajte ošetrujúceho lekára.
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Kontakt s o�ami
Ak sú zasiahnuté o�i, vymyte ich veÐkým množstvom vody, snažte sa pri tom ma� o�i 
otvorené, a �o najskôr zavolajte špecializovaného lekára. Ak dôjde k styku s plynom 
alebo vdýchnutiu plynu R600a, kontaktujte svojho lekára.

Popis zariadenia

Zásuvky

Ovláda� 

NastaviteÐná nôžka 
Dvierka 

Rukovä� 

Ovláda�
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Použitie spotrebi�a
Tento spotrebi� je ur�ený iba na domáce použitie, najmä na skladovanie potravín.

Tento spotrebi� je ur�ený na prevádzku pri miernych teplotách v rozmedzí 16 °C až 32 °C.

V prípade prekro�enia týchto teplôt, t. j. pri vyšších alebo nižších, nebude spotrebi� 
fungova� správne. Pri dlhodobom prekro�ení teploty, ke� teplota v mrazni�ke stúpne nad 
-18°, môže dôjs� k znehodnoteniu uložených potravín.

Pred uvedením do prevádzky
Odstrá�te všetky bezpe�nostné pásky.
Spotrebi� vnútri umyte vlažnou vodou s jedlou sódou (5 ml na 0,5 l vody). Nepoužívajte 
mydlo ani �istiace prostriedky, pretože by sa vám nemuselo podari� odstráni� ich pach. 
Spotrebi� celkom vysušte.

Vyrovnanie mrazni�ky
Zaistite, aby bola mrazni�ka vyrovnaná. Použite nastaviteÐné nôžky vpredu. Ak mrazni�ka 
nie je vyrovnaná, ovplyvní to dvierka a zarovnanie magnetických zámok.

Ovládanie termostatom
Termostat umiestnený na ovládacom paneli reguluje teplotu mrazni�ky.

Poloha „Min“ – chladná
Poloha „Max“ – najchladnejšia
Kompresor pobeží nepretržite.

Teplotu ovplyv�uje:
• izbová teplota;
• ako �asto dvierka otvárate;
• množstva uskladnených potravín;
• umiestnenie spotrebi�a.

Aby ste zvolili správnu teplotu mrazni�ky, zvážte všetky tieto faktory.

Zabezpe�te, aby sa deti nehrali s prístrojom.

Nepoužívajte �istiace prostriedky, drsné �istiace prášky, vysoko parfumované 
�istiace prostriedky, vosky ani prostriedky obsahujúce alkohol.
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Uvedenie spotrebi�a do prevádzky
1.  Nechajte spotrebi� po jeho inštalácii asi 2 hodiny stá�.
2.  Spotrebi� zapojte do zásuvky a zapnite zdroj energie.
3.  Oto�te termostat na vami požadované nastavenie. Pre bežnú prevádzku je zvy�ajne 

vhodné nastavenie MEDIUM (Stredné nastavenie) (MED pozrite termostat).
4.  Nechajte spotrebi� asi 4 hodiny zapnutý, aby dosiahol vami nastavenú teplotu, skôr 

ako do� uložíte potraviny.

Inštalácia
Nastavenie spotrebi�a
Spotrebi� nenechávajte v miestnosti, v ktorej teplota v noci klesá pod 16 °C, najmä 
v zime, pretože je ur�ený na použitie pri izbových teplotách v rozmedzí +16 °C až +32 °C. 
Pri nižších teplotách spotrebi� nemusí fungova�, �ím sa skráti životnos� uložených 
potravín.

Spotrebi� nestavajte blízko sporákov alebo radiátorov alebo na priame slnko, zbyto�ne 
by ste tak za�ažili jeho funkcie. V prípade jeho umiestnenia vedÐa zdroja tepla alebo 
chladni�ky urobte aspo� nasledujúce opatrenia.

ZvoÐte dobre vetrané miesto a okolo spotrebi�a nechajte min. 10 cm voÐného priestoru.
Spotrebi� postavte na pevný povrch. Aby ste tak predišli vibráciám a nadmernému hluku. 
Vyrovnajte mrazni�ku pomocou predných nôžok.

TENTO SPOTREBI� NESTAVAJTE DO NADMERNE CHLADNÝCH ALEBO VLHKÝCH 
MIESTNOSTÍ, NAPR. GARÁŽE ALEBO PIVNICE A POD.

PRED JEHO ZAPOJENÍM DO ZÁSUVKY A UVEDENÍM DO PREVÁDZKY VY�KAJTE 
2 AŽ 3 HODINY. CHLADIACE MÉDIUM SA NAJSKÔR MUSÍ USTÁLI«.

DO MRAZNI�KY NEUKLADAJTE ŽIADNE POTRAVINY, SKÔR AKO 2 HODINY PO 
JEJ UVEDENÍ DO PREVÁDZKY.

ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NESMIE BY« POŠKODENÝ CHLADIACI OBVOD.

TENTO SPOTREBI� JE UR�ENÝ IBA NA DOMÁCE POUŽITIE, AKÉKO®VEK 
INÉ POUŽITIE BUDE MA« ZA NÁSLEDOK NEPLATNOS« ZÁRUKY A MÔŽE BY« 
NEBEZPE�NÉ
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V prípade likvidácie starej mrazni�ky so zámkou/západkou na dvierkach túto zámku 
demontujte, aby sa vnútri po�as hry omylom nezavreli deti.

Odporú�ame kontaktova� váš miestny úrad, kde vám oznámia správny a bezpe�ný 
spôsob likvidácie.

Všetky obaly zlikvidujte šetrne k životnému prostrediu.

Vaša mrazni�ka je vhodná na dlhodobé skladovanie komer�ne mrazených potravín a je 
možné ju použi� aj na mrazenie a skladovanie �erstvých potravín.

V prípade výpadku elektrickej energie neotvárajte dvierka. Ak dôjde k prerušeniu dodávky 
elektrickej energie na menej než 12 hodín, potraviny by to nemalo nijako ovplyvni�. 
V prípade dlhodobejšieho výpadku by ste mali potraviny skontrolova� a bu� okamžite 
spotrebova�, alebo spracova� a opä� zmrazi�.

Hluk vnútri kompresora
Mrazni�ka môže vydáva� nezvy�ajné zvuky, ktoré sa tvoria vnútri kompresora. Ide 
o normálny jav, ke� kompresor pracuje. Ak však sú zvuky nezvy�ajné, presta�te spotrebi� 
používa� a kontaktujte autorizovaný servis.

Bublanie, prúdenie
Tieto zvuky sú vydávané cirkuláciou chladiaceho média v chladiacom systéme. 
Nejde o poruchu a nijako to neovplyvní chod vašej mrazni�ky.

Bzu�anie, vr�anie alebo pulzovanie
Toto je zvuk chodu kompresora, ktorý zais�uje prúdenie chladiaceho média v systéme.

Nakupovanie mrazených potravín
Vaša mrazni�ka je 4-hviezdi�ková.
Pri nákupe mrazených potravín si skontrolujte pokyny na skladovanie uvedené na 
ich obaloch. Mrazené potraviny budete môc� skladova� tak dlho, ako je uvedené pre 
4-hviezdi�kové spotrebi�e. To je zvy�ajne dátum uvedený ako „Spotrebujte do“ na prednej 
�asti obalu.
•  Starostlivo vyberajte obal
 Skontrolujte obal mrazených potravín a uistite sa, že je v dobrom stave.

Mrazenie �erstvých potravín
Potraviny, ktoré chcete zmrazi�, rozdeÐte do menších porcií, Ðahšie ich zmrazíte 
a následne i rozmrazíte. Potraviny zabaÐte do potravinovej polyetylénovej alebo hliníkovej 
fólie, pokiaÐ možno vzduchotesnej. Poznamenajte si na obal dátum zmrazenia a uložte do 
zásuvky mrazni�ky. Pri zmrazení potravín nie je potrebné meni� nastavenie termostatu.

Varovanie:
Rozmrazené potraviny nikdy opakovane nezmrazujte, ak ste ich predtým tepelne 
neupravili a tak nezni�ili škodlivé baktérie. Nikdy opakovane nezmrazujte morské 
plody.
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Tipy:
•  Používajte iba kvalitné potraviny a manipulujte s nimi �o najmenej. Potraviny zmrazte 

v malých porciách, zmrznú rýchlejšie, rozmrazíte ich rýchlejšie a umož�ujú vám 
spracova� iba požadované množstvo.

•  Najskôr odhadnite množstvo potravín, ktoré chcete zmrazi�. Pomocou termostatu 
nastavte nižšiu teplotu mrazni�ky (asi -30 °C), potraviny sa tak zmrazia rýchlejšie 
a zachovajú svoje nutri�né hodnoty. Používajte túto možnos� ale šetrne, aby ste šetrili 
energiu.

Rozmrazovanie zmrazených potravín
• Pri izbovej teplote
1.  Potraviny voÐne priklopte.
2.  Rozmrazujte pri izbovej teplote. Nezabudnite, že teplo podporuje množenie baktérií.
3.  Pred varením vždy skontrolujte, �i v potravinách nie sú žiadne kryštáliky Ðadu, 

najmä pri mäse. Tieto kryštáliky znamenajú, že potraviny nie sú celkom rozmrazené. 
Po�as varenia budú ma� teda nižšiu teplotu. Nižšia teplota po�as varenia nemusí 
zni�i� prítomné baktérie.

4.  Po rozmrazení potraviny �o najrýchlejšie spracujte.

• Rozmrazovanie mrazenej zeleniny
Pri niektorých potravinách nie je rozmrazenie pred ich spracovaním nutné. Zeleninu 
a cestoviny je možné vloži� priamo do vriacej vody alebo pary. Mrazené omá�ky a polievky 
môžete vloži� priamo do panvice a rozmrazova� ich postupným ohrievaním.

• Rozmrazovanie mrazených potravín v rúre
Mikrovlnné rúry a niektoré bežné rúry majú funkciu rozmrazovania. Aby nedošlo 
k množeniu baktérií, použite túto možnos� iba pre potraviny, ktoré následne ihne� 
spracujete.

Dlhodobé vyradenie z prevádzky
Ak mrazni�ku nebudete dlhší �as používa�, vykonajte nasledujúce:
•  odpojte spotrebi� od zdroja energie jeho vytiahnutím zo zásuvky;
•  vnútro vy�istite a vysušte, ako je uvedené v �asti o �istení spotrebi�a;
•  nechajte dvierka otvorené, aby sa vnútri netvoril nepríjemný zápach;
•  v prípade krátkodobého výpadku elektrického prúdu nechajte dvierka zatvorené, 

príležitostne skontrolujte obsah spotrebi�a.

Výpadok prúdu
•  Ak ide o prerušenie dodávky elektrického prúdu na kratšie než 12 hodín, nechajte 

dvierka zatvorené. Zmrazené potraviny by v takom prípade nemali by� nijako 
ovplyvnené.

•  Môžete urobi� dodato�né opatrenia a zakry� spotrebi� dvomi alebo tromi hrubými 
prikrývkami.

•  V prípade dlhodobejšieho prerušenia dodávky elektrického prúdu sa pokúste 
premiestni� potraviny do iného spotrebi�a alebo do chladu, ak je to možné.

•  V prípade výpadku dlhšom než 12 hodín skontrolujte obsah mrazni�ky.
•  Ak sa potraviny nerozmrazili, tepelne ich spracujte a opä� zmrazte alebo ich okamžite 

spotrebujte. Rozmrazené potraviny nikdy opakovane nemrazte.
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�istenie a údržba
Pred �istením alebo údržbou musíte spotrebi� odpoji� od zdroja energie vytiahnutím 
zástr�ky zo zásuvky, nikdy neodpájajte �ahaním za napájací kábel. Zástr�ku vytiahnite zo 
zásuvky uchopením za zástr�ku.

•  Odporú�ame �isti� vnútro i vonkajší pláš� spotrebi�a teplou vodou s trochou jedlej 
sódy. Použite 1 lyži�ku na 1,2 litra vody.

•  Nepoužívajte �istiace prostriedky, drsné �istiace prášky, vysoko parfumované �istiace 
prostriedky, vosky ani �istiace výrobky obsahujúce bielidlá alebo alkohol.

•  Vonkajší pláš� spotrebi�a umyte teplou mydlovou vodou.
•  NEPOUŽÍVAJTE žiadne abrazívne �isti�e. Na spodnej strane spotrebi�a sú ostré 

hrany, preto dávajte pri �istení pozor.
•  Raz alebo dvakrát ro�ne odstrá�te prach zo zadnej �asti spotrebi�a kefou alebo 

vysáva�om, pretože hromadenie prachu ovplyv�uje chod spotrebi�a a spôsobuje 
nadmernú spotrebu energie.

Varovanie:
Nesmiete žiadnym spôsobom poškodi� chladiaci obvod.

Odmrazovanie mrazni�ky
•  Mrazni�ku je nutné pravidelne odmrazova� (ak je Ðad hrubší než 3 mm).
•  Termostat nastavte na „MIN“ a odpojte ju od zdroja energie.
•  Uchopte priamo zástr�ku. Zástr�ku neodpájajte od zásuvky �ahaním za kábel.
•  Vyberte všetky zmrazené potraviny a zabaÐte ich do hrubých prikrývok, aby ste ich 

uchovali v chlade alebo ich uložte do inej mrazni�ky.
•  Nechajte otvorené dvierka mrazni�ky a pod prednú lištu vložte vhodnú nádobu, ktorá 

zachytí vodu z roztápajúceho sa Ðadu.
•  Po úplnom odmrazení mrazni�ky ju vnútri vy�istite (pozrite kapitolu o �istení a údržbe). 

Potom dvierka zavrite a pripojte spotrebi� k zdroju energie, nastavte termostat na 
vami požadovanú teplotu (zvy�ajne „MED“).

•  Nechajte mrazni�ku približne 2 hodiny v chode, skôr ako do nej uložíte mrazené 
potraviny spä�.

 
Tipy a triky na použitie
•  Pravidelne spotrebi� �istite a odmrazujte (pozrite „Odmrazovanie“).
•  Pri šaláte, kapuste, petržlenovej v�ati a kar  ole neodstra�ujte kore�ovú �as�.
•  Surové mäso a hydinu voÐne zabaÐte do potravinovej polyetylénovej alebo hliníkovej 

fólie. Predídete tak ich vysúšaniu.
•  Ryby a drobky zabaÐte do polyetylénových vrecúšok.
•  Ob�as skontrolujte obsah mrazni�ky.
•  Skladujte komer�ne pripravené potraviny podÐa pokynov uvedených na ich obaloch.
•  Vždy si vyberajte vysokokvalitné �erstvé potraviny a pred ich zmrazením skontrolujte, 

�i sú �isté.
•  Všetky potraviny zabaÐte do hliníkovej fólie alebo potravinových polyetylénových 

vrecúšok a uistite sa, že obal neobsahuje vzduch.
•  Nezakrývajte police žiadnymi ochrannými materiálmi, ktoré by mohli bráni� v cirkulácii 

vzduchu.
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•  Neskladujte v mrazni�ke žiadne jedovaté ani inak nebezpe�né zmesi. Je ur�ená iba 
na mrazenie požívateÐných potravín.

•  Nekonzumujte potraviny zmrazené príliš dlho.
•  Nenechávajte dvierka otvorené príliš dlho, pretože by prevádzka spotrebi�a bola 

ekonomicky náro�nejšia a tvorila by sa v �om nadmerná námraza.
•  Nepoužívajte na odstra�ovanie Ðadu žiadne ostré predmety, ako sú nože alebo 

vidli�ky.
•  Nepoužívajte na odmrazovanie suši�e vlasov ani iné elektrické zariadenia, ak nie sú 

výslovne odporú�ané výrobcom.
•  Neukladajte do spotrebi�a horúce pokrmy. Nechajte ich najskôr vychladnú�.
•  Neukladajte do mrazni�ky nápoje vo fÐašiach alebo plechovky obsahujúce sýtené 

nápoje, pretože by mohli prasknú�.
•  Nepodávajte de�om zmrzlinu a Ðad priamo z mrazni�ky. Nízka teplota by mohla 

spôsobi� omrzliny perí.
•  Neskladujte rozmrazené potraviny. Tie by ste mali spotrebova� do 24 hodín alebo 

tepelne upravi� a až potom opä� zmrazi�.

Predchádzanie drobným poruchám
Skôr ako zavoláte do servisu, pre�ítajte si nasledujúcu tabuÐku možných problémov 
a riešení. Môžete tak ušetri� váš �as i peniaze. TabuÐka obsahuje bežné problémy, okrem 
problémov spôsobených defektmi v spracovaní alebo materiáli mrazni�ky. Ak problém 
pretrváva, vypnite prístroj a nepoužívajte ho. Kontaktujte najbližší autorizovaný servis. 
V žiadnom prípade sa nepokúšajte prístroj opravova� sami. V prístroji nie sú žiadne diely, 
ktoré by mohol užívateÐ opravi� sám. 

Problém Riešenie
Mrazni�ka nefunguje. Skontrolujte, �i je zástr�ka riadne zasunutá do zásuvky.

Skontrolujte, �i zástr�ka funguje tým, že do nej zapojíte 
iné zariadenie. Ak toto zariadenie funguje, skontrolujte 
poistku v zástr�ke mrazni�ky.

Mrazni�ka je za chodu 
veÐmi hlu�ná.

Skontrolujte, �i je mrazni�ka vyrovnaná a nie je 
v kontakte s iným zariadením alebo kuchynským 
nábytkom.

Mrazni�ka dostato�ne 
nechladí.

Ak ste mrazni�ku otvárali príliš �asto alebo bola 
ponechaná chvíÐu otvorená, bude trva� dlhší �as, 
než mrazni�ka dosiahne nastavenú teplotu.
Skontrolujte, �i nebol obmedzený pohyb vzduchu 
za mrazni�kou v dôsledku nedostato�nej medzery.

Nasledujúce vlastnosti by nemali by� posudzované ako problém:
Jemný hluk spôsobovaný chladiacim médiom pretekajúcim rúrkami.
Prevádzka kompresora pri vysokej teplote.

Servis
Opravy a údržbu spotrebi�a by mal vykonáva� kvali  kovaný servisný technik.
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Technické údaje
Model HFZ-136S/U
Celkový objem netto ......................................................... 77 l
Energetická trieda............................................................. A
Spotreba energie ..............................................................&-q kWh/ro�ne
Klimatická trieda ............................................................... N
Nastavovanie termostatu .................................................. Ru�né
Odmrazovanie .................................................................. Ru�né
Mraziaca kapacita/24 hod................................................. 4 kg
Max. d¿žka skladovania pri výpadku energie .................... 12 hod
Vybavenie ......................................................................... 4 priehÐadné zásuvky
Oto�né dvierka
2 predné nastaviteÐné nôžky
Farba ................................................................................ biela
Chladiace médium ............................................................ R-600A
Max. hlu�nos� ................................................................... 45 dB
D¿žka kábla/vr. zástr�ky .................................................... 1 m
Rozmery (v × š × h) (cm) .................................................. 85 × 55 × 58
Hmotnos� netto/brutto ....................................................... 34/37 kg
Napätie/frekvencia ............................................................ 220 – 240 V ~ 50 Hz

Model HFN 136
Celkový objem netto ......................................................... 85 l
Energetická trieda............................................................. A
Spotreba energie ..............................................................&-q kWh/ro�ne
Klimatická trieda ............................................................... N
Nastavovanie termostatu .................................................. Ru�né
Odmrazovanie .................................................................. Ru�né
Mraziaca kapacita/24 hod................................................. 4 kg
Max. d¿žka skladovania pri výpadku energie .................... 12 hod
Vybavenie ......................................................................... 4 priehÐadné zásuvky
Oto�né dvierka
2 predné nastaviteÐné nôžky
Farba ................................................................................ biela
Chladiace médium ............................................................ R-600A
Max. hlu�nos� ................................................................... 42 dB
D¿žka kábla/vr. zástr�ky .................................................... 1 m
Rozmery (v × š × h) (cm) .................................................. 85 × 55 × 58
Hmotnos� netto/brutto ....................................................... 34/37 kg
Napätie/frekvencia ............................................................ 220 – 240 V ~ 50 Hz
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto ur�ené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH 
ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, 
že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú by� pridané do bežného 
komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 
tieto výrobky na ur�ené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách 
Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vráti� svoje 
výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. 
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachova� cenné prírodné 
zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné 
prostredie a Ðudské zdravie, �o by mohli by� dôsledky nesprávnej likvidácie 
odpadov. ªalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho 
zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu by� v súlade 
s národnými predpismi udelené pokuty.

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

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

Tento výrobok sp¿�a všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa na� 
vz�ahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špeci  káciách sa môžu meni� bez predchádzajúceho 
upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.




