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Vážený zákazník


akujeme, 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 funknos� k vašej 
úplnej spokojnosti po mnoho rokov.
Tento návod na obsluhu je urený pre nieko�ko rôznych 
spotrebiov. Preto sa medzi jednotlivými modelmi môžu 
vyskytnú� menšie rozdiely.
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Pred použitím si pozorne preítajte tieto pokyny. Dôležité 
pokyny si podiarknite. Návod uložte na bezpené miesto 
na prípadné �alšie použitie. V prípade, že by ste spotrebi 
predali, nezabudnite k nemu priloži� i tento návod.

Kúpili ste si bezpený a spo�ahlivý spotrebi. Ak ho budete 
riadne používa� a udržiava�, bude vám slúži� mnoho 
rokov. Údaje uvedené na typovom štítku sú výsledky 
testov, ktoré sa dosiahli pri izbovej teplote v rozsahu 
10 – 32 °C.
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Bezpe
nostní upozorn�ní 

Symboly:

Všeobecné rady pre optimálnu prevádzku spotrebiča

Všeobecné nebezpečenstvo

Horúce povrchy

Skôr ako uvediete spotrebi
 do prevádzky
• Preítajte 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 spotrebia. Návod si uschovajte aj na neskoršie 
nahliadnutie, prípadne pre �alších majite�ov spotrebia 
v prípade �alšieho predaja výrobku. 

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

  Po vybalení spotrebi starostlivo prezrite, i nie je 
nejako poškodený. Presvedte 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 súasti v poriadku, 
nainštalujte pod�a pokynov v príslušnej kapitole. 
• Pri inštalácii spotrebia na miesto, príp. pri posúvaní 

spotrebia, by mohlo dôjs� k jeho zatlaeniu alebo 
poškodeniu prívodného kábla. Skontrolujte, i 
prívodný kábel nikde neprekáža.

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

• Akéko�vek úpravy domovej elektroinštalácie nutné 
na pripojenie spotrebia môže vykona� iba odborný 
pracovník.

  Ak presúvate spotrebi z jeho obvyklej pozície, je 
nutné si uvedomi�, že aj ke� ste odpojili prívodný 
kábel, súasti na zadnej strane spotrebia môžu by� 
ešte uritý as ve�mi horúce.

  Tento spotrebi nie je urený na zabudovanie. 
Nezakrývajte alebo nezaložte otvory prívodu a odvodu 
vzduchu. Nedostatoné odvetranie spôsobí zlú funkciu 
a poškodenie spotrebia.

Prevádzka prístroja
• Používajte spotrebi iba na úely, na ktoré je urený. 
• Tento spotrebi je urený výhradne na domáce 

použitie, na uchovávanie alebo zmrazovanie 
potravín a na prípravu �adu.

• Teplota vnútri mrazniky môže mierne stúpa� 
alebo klesa�, tieto zariadenia nie sú preto vhodné 
na uchovávanie výrobkov (napr. liekov), ktoré 
vyžadujú stabilnú teplotu.

  Nepoužívajte vnútri spotrebia žiadne �alšie 
elektrospotrebie (napr. vyhrievacie telesá, elektrické 
zmrzlinové strojeky at�.). Hrozí nebezpeenstvo 
výbuchu!

  Neukladajte do mrazniky potraviny s hor�avými hnacími 
plynmi (napr. spreje) a žiadne výbušné, kontaminujúce 
alebo prchavé látky. Hrozí nebezpeenstvo výbuchu!

  Neskladujte v mraziacom priestore tekutiny vo f�ašiach 
a plechovkách (najmä nápoje s obsahom oxidu 
uhliitého). F�aše a plechovky môžu prasknú�!

• Vysoko percentný alkohol ukladajte len s pevným 
uzáverom a vo zvislej polohe.

• Nepoužívajte podstavec, zásuvky, dvierka 
spotrebia at�. ako stúpadlo alebo ako opierku. 
Hrozí nebezpeenstvo zranenia osôb alebo 
poškodenie spotrebia.

• Dbajte na to, aby sa plastové súasti spotrebia 
a tesnenie dverí nezneistili olejom alebo tukom. 
Plastové súasti a tesnenie sa potom stávajú 
poréznymi.

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

  Vyhnite sa dlhšiemu kontaktu rúk so zmrazenými 
potravinami, �adom alebo odparovacími rúrkami. Hrozí 
nebezpeenstvo omrzlín a primrznutia!

  Neodporúame vklada� horúce tekutiny alebo jedlá 
dovnútra mrazniky a plni� nádoby až po okraj.

  Neukladajte na mrazniku krehké, �ažké alebo 
nestabilné predmety.

Deti v domácnosti
• Nikdy nenechávajte obaly a ich súasti de�om. 

Hrozí nebezpeenstvo otravy alebo udusenia 
skladacími kartónmi a fóliami!

• Tento spotrebi nie je žiadna hraka pre deti!
• Pri spotrebioch so zámkou na dverách: 

nenechávajte k�úe v dosahu detí!
• Ak už mrazniku nebudete používa�, demontujte 

dvierka, tesnenie, police a uložte ich na bezpené 
miesto. Predídete tak nebezpeenstvu uviaznutia 
die�a�a vnútri mrazniky.
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Údržba a 
istenie

  Skôr ako zanete s pravidelnou alebo mimoriadnou 
údržbou, odpojte prívodný kábel spotrebia alebo 
vypínajte istenie. Ne�ahajte nikdy za sie�ový prívodný 
kábel, ale vždy priamo za vidlicu.

  Nepoužívajte mechanické ani iné zariadenia, okrem 
zariadení odporúaných výrobcom, na to, aby ste 
urýchlili proces rozmrazovania.

• Neodmrazujte alebo neistite spotrebi pomocou 
parného istiaceho prístroja! Para môže vniknú� 
do elektrických súastí spotrebia, kde by mohlo 
dôjs� ku skratu. Hrozí nebezpeenstvo zásahu 
elektrickým prúdom!

• Zmrznutú vrstvu �adu a primrznuté potraviny 
neodstra�ujte nožom alebo ostrým predmetom. 
Môžete tým poškodi� rúrky na chladiace médium. 
Pri úniku chladiaceho média môže dôjs� 
k poraneniu oí alebo sa môže vznieti�.

Všeobecné pokyny
• Zariadenie nie je urené na použitie osobami 

(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými 
alebo psychickými schopnos�ami, nedostatkom 
skúseností a znalostí, pokia� nie sú pod dozorom 
alebo neboli pouené o použití zariadenia osobou 
zodpovednou za ich bezpenos�. 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 

bezpenostným ustanoveniam pre elektrické 
spotrebie 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 
spotrebia. 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.

Bezpe
nostné pokyny pre plyn 
R600a

Opatrenia v prípade náhleho úniku

Ak je možné vetra�, nechajte materiál odpari�.
Vlastnosti plynu

Plyn je vysoko hor�avý, je nutné úplne vylúi� 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 doh�adom, 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 ve�kým množstvom vody 
a privolajte ošetrujúceho lekára.

Kontakt s o
ami

Ak sú zasiahnuté oi, vymyte ich ve�kým množstvom vody, 
snažte sa pri tom ma� oi otvorené, a o najskôr zavolajte 
špecializovaného lekára.

Ak dôjde k styku s plynom alebo vdýchnutiu plynu R600a, 
kontaktujte svojho lekára.
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1.  Ochrana životného prostredia 
a riadna likvidácia

Obalový materiál

Spotrebi je zabalený, aby poas prepravy nedošlo 
k poškodeniu. Je použitý recyklovaný materiál.
Škatu�a je vyrobená z vlnitej lepenky / kartónu (najmä 
z recyklovaného papiera).
• Polystyrénové asti (bezfreónový penový polystyrén)
• Výstelky a polyetylénové vrecúška
• Polypropylénové pásky

Všetky tieto materiály môžete odovzda� v zbernom dvore 
a po adekvátnej recyklácii je možné ich opä� použi�. 
Všetok obalový materiál by mal by� zlikvidovaný riadnym 
spôsobom.

2. Popis prístroja

 
1 Termostat
2 Zásuvka
3 Spodný záves a vyrovnávacia nôžka
4 Kondenzátor
5 Kompresor

3. Umiestnenie
Zaistite, aby bol spotrebi poas manipulácie v zvislej 
polohe. V prípade, že je nutné ho nakloni�, potom uhol 
náklonu nesmie prekroi� 45°. V opanom prípade by 
sa spotrebi mohol poškodi� a následkom by nebola iba 
znížená kvalita chladenia.
Aby nedošlo k poškodeniu spotrebia alebo poraneniu 
osôb, spotrebi umiestnite na požadované miesto 
a odporúame, aby vyba�ovali dvaja �udia.
Pred inštaláciou sa presvedte, že spotrebi nie je nikde 
zjavne poškodený.
Pri manipulácii spotrebi nechytajte za vrchnú dosku, aby 
nedošlo k poškodeniu spotrebia.
Poškodený spotrebi nepoužívajte.

Starostlivo skontrolujte, i spotrebi nemá:
•  poškodený obal z dôvodu nezodpovedajúcej 

manipulácie poas prepravy;
• poškodený pláš�;
• poškodený napájací kábel/zástrku.

V prípade akýchko�vek pochybností kontaktujte 
zákaznícky servis, aby spotrebi skontrolovali.

Vykonajte nevyhnutné opatrenia, aby ste predišli úniku 
chladiaceho média pri spustení spotrebia, ktorý by mohlo 
vies� k zneisteniu životného prostredia.

4. Inštalácia
a) Odstrá�te všetok obalový materiál.

b) Zo spotrebia vyberte všetky predmety.

c)  Nezabudnite odstráni� fóliu a pásky na plášti 
a dvierkach.

d)  Odstrá�te polystyrénový obalový materiál 
(ak sa vyskytuje) z okolia mrazniky.

e)  Vyberte zo spotrebia príslušenstvo a dokumentáciu.

f)  Vyistite vnútro spotrebia vlažnou vodou s octom 
a potom dobre vysušte mäkkou utierkou.

Na istenie spotrebia nepoužívajte istiace prostriedky, 
ostré alebo špicaté predmety alebo istie na báze sódy.

•  Pred inštaláciou sa uistite, že chladiaci obvod 
spotrebia nie je žiadnym spôsobom poškodený.

• Spotrebi používajte výhradne na urený úel.

•  Spotrebi postavte na pevnú a rovnú podlahu, aby ste 
zaistili cirkuláciu chladiaceho média a tým dostatoné 
chladenie.

•  Ak je to možné, postavte spotrebi do chladnej, suchej 
a dobre vetranej miestnosti.

•  Nevystavujte spotrebi priamemu slnenému žiareniu 
a zaistite, aby okolitá teplota nebola príliš vysoká.

•  Spotrebi udržujte mimo zdroja tepla, ako je vykurovací 
systém, rúra alebo sporák. V opanom prípade pobeží 
kompresor astejšie a následkom bude vyššia spotreba 
energie.
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Ak spotrebi umiestnite blízko zdroja tepla, odporúame 
inštalova� medzi spotrebi a zdroj tepla tepelný chráni 
(azbest je zakázaný) alebo dodrža� medzi spotrebiom 
a zdrojom tepla adekvátnu vzdialenos�:

Sporák alebo elektrické kachle 15 cm
Radiátor alebo rúra 30 cm
alšia mrazni
ka 8 cm

Na spotrebi nekla�te žiadne sálavé zariadenie, ako je 
mikrovlnná rúra alebo rúra na peenie.

Zaistite, aby neboli upchaté ventilané otvory.

Nikdy spotrebi neodpájajte od zásuvky �ahaním 
za napájací kábel. Zástrku vždy pevne uchopte 
a priamym �ahom ju vyjmite zo zásuvky.

Varovanie!

Po umiestnení spotrebia ho nechajte min. 2 hodiny 
stá�, aby sa stabilizovala cirkulácia chladiaceho 
média, a až potom ho zapnite. Zaistíte tak bezchybnú 
prevádzku. Pred spustením spotrebia skontrolujte, i je 
vnútri suchý (najmä v rohoch).

Nebezpe
enstvo!

V závislosti od chemického zloženia môže by� chladiace 
médium hor�avé. Tesnos� chladiaceho obvodu je 
testovaná. Neautorizovaný zásah do chladiaceho 
systému môže spôsobi� vznik požiaru.
Zaistite, aby nebol ovplyvnený chladiaci systém ani 
periférne asti kompresora.

Akýko�vek zásah do chladiaceho systému by mal 
vykonáva	 profesionálny technik.

Varovanie!

Chladiace médium môže pri kontakte s oami spôsobi� 
vážne zranenia. V takom prípade oi vypláchnite 
teúcou vodou a okamžite kontaktujte oného lekára.

Spotrebi by sa mal používa� v zodpovedajúcom 
teplotnom rozsahu pod�a svojej klimatickej triedy.

Dodržujte rozsah teploty v miestnosti daný pre špeci� cké 
klimatické typy. Klimatickú triedu vášho spotrebia nájdete 
na jeho typovom štítku.

Klimatická 
trieda

Izbová teplota

SN +10 °C až +32 °C
N +16°C až +32 °C
ST +1�°C až +38°C
T +1�°C až +43°C

Poznámka:

Ak chcete spotrebi inštalova� do kuchyne, dodržte 
zodpovedajúce pokyny uvedené v návode na inštaláciu 
iných typov mrazniek.

5. Typový štítok

Typový štítok nájdete na bonom alebo zadnom paneli 
spotrebia a sú na �om uvedené dôležité technické údaje.

Tieto technické údaje si poznamenajte.

Technické údaje si poznamenajte na prípadnú �alšiu 
referenciu, aby ste v prípade potreby nemuseli spotrebi 
s�ahova�.
Model / typ
Objem .............................................................. litrov
Prevádzkové napätie ....................................... V
Max. príkon ...................................................... W
Prúd ................................................................. A
Spotreba energie ......................... kWh/24 hod.
Mraziaca kapacita.............  kg/24 hod. (nie je k dispozícii 

pre mrazniky bez mrazniky)

6. Elektrické zapojenie

Spotrebi by mal by� pripojený k riadne uzemnenej 
zásuvke, ktorú by mal skontrolova� kvali� kovaný elektrikár. 
Spotrebi by mal by� vždy pripojený do vlastnej elektrickej 
zásuvky s napätím a poistkou zodpovedajúcimi hodnotám 
uvedeným na typovom štítku spotrebia.
V prípade nezhody sa okamžite spojte so servisom alebo 
predajcom.
Spotrebi by ste nemali pripoji� ku konvertoru 
(napr. solárnemu panelu)
Nepoužívajte predlžovací kábel.

7. Pokyny na používanie

a)  Spotrebi
 zapnite (alebo vypnite) a zvo�te 
nastavenie teploty

• Regulátor teploty (termostat)
•  Termostat je urený na zapnutie/vypnutie mrazniky 

a zvo�te nastavenie teploty.

b)  Zapnutie
Spotrebi zapnite otoením termostatu v smere chodu 
hodinových ruiiek.
Zapne sa kompresor a pobeží, kým teplota vnútri 
nedosiahne nastavený stupe�.
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c)  Nastavenie teploty

Nastavenie nižšej teploty: Otote v smere chodu 
hodinových ruiiek.
Nastavenie vyššej teploty: Otote proti smeru chodu 
hodinových ruiiek.
Vyššiu teplotu dosiahnete otoením termostatu proti smeru 
chodu hodinových ruiiek. (Úplným otoením termostatu 
proti smeru chodu hodinových ruiiek spotrebi vypnete, 
vypne sa i kompresor.)
Nižšiu teplotu dosiahnete otoením termostatu v smere 
chodu hodinových ruiiek.
Nastavenie teploty by ste mali prispôsobi� nasledujúcim 
podmienkam:
• izbová teplota;
• množstva uskladnených potravín;
• otváranie dvierok;
Pozorovaním oskoro zistíte, ako zvoli� zodpovedajúce 
nastavenie.

d) Vypnutie

Otote termostat o najviac proti smeru chodu hodinových 
ruiiek.
Kompresor by sa mal vypnú�. Odpojte od zdroja energie.

8. Mrazni
ka

3- alebo 4-hviezdiková mraznika je vhodná 
na uskladnenie hlboko zmrazených potravín (už vopred 
zmrazených), krátkodobé (2 – 3 týždne) uskladnenie 
erstvých potravín ich zmrazením alebo na výrobu �adu, 
zmrzliny a �adovej vody.

Musíte dodrža� odporúaný dátum spotreby.

Mrazniku môžete používa� na výrobu kociek �adu.

1  Teplotu mrazniky môžete nastavi� pomocou 
termostatu. Pre erstvé potraviny a potraviny, ktoré 
chcete uskladni� dlhodobo, odporúame teploty nižšie 
než -18 °C, pretože v týchto teplotách neprežijú 
mikróby. Ak je teplota vyššia než -10 °C, mikróby 
spôsobia znehodnotenie potravín a významne skrátia 
as ich skladovania. Ak potrebujete zmrazi� potraviny, 
ktoré sú už iastone alebo úplne rozmrazené, pred ich 
opätovným zmrazením ich musíte tepelne spracova�. 
Vysoká teplota poas varu môže zlikvidova� väšinu 
mikróbov.

2  �ím vyššiu teplotu nastavíte na termostate, tým nižšia 
bude teplota v mraznike.

3  Zvyajne ak potraviny vyžadujú krátkodobé 
uskladnenie, zvo�te prostredné nastavenie.

4  Zvyajne ak potraviny vyžadujú dlhodobé uskladnenie, 
zvo�te vyššie nastavenie.

POZNÁMKA!

•  Do mrazniky nikdy neukladajte perlivé nápoje 
vo f�ašiach alebo konzervách, pretože by mohli 
po zmrznutí prasknú�.

•  Nekonzumujte zmrazené potraviny ihne� po vybratí 
z mraziaceho priestoru. Hrozí nebezpeenstvo omrzlín! 
Nikdy sa nedotýkajte vnútorných stien mrazniky, 
ak máte mokré ruky.

DÔLEŽITÉ!

•  Potraviny, ktoré chcete uloži� do mrazniky, musia by� 
dobre zabalené.

•  Dodržujte dátum spotreby zmrazených potravín.

•  Potraviny ukladané do mrazniky správne naporciujte.

•  Hmotnos� jednotlivých balení mrazených potravín by 
nemala prekroi� 2 kg.

•  Na balenie potravín použite potravinovú fóliu, hliníkovú 
fóliu alebo potraviny uložte do nádob.

•  Obaly by nemali obsahova� príliš ve�a vzduchu.

•  Obaly utesnite gumikou, svorkou, povrázkom alebo 
mrazuvzdornou lepiacou páskou.

•  Na uzatvorenie plastových vrecúšok môžete použi� 
zváraku fólií.

•  Nádobu s potravinami uložte užšou stranou dole, aby 
ste tak urýchlili proces zmrazenia.

•  Pred uložením do mrazniky obaly utrite, aby boli 
suché a neprimrzli k sebe navzájom.

•  Ak potrebujete zmrazi� potraviny, ktoré sú už iastone 
alebo úplne rozmrazené, pred ich opätovným 
zmrazením ich musíte tepelne spracova�.

•  Nepoužívajte potraviny po lehote trvanlivosti, pretože 
by ste si tak mohli spôsobi� otravu.
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9.  Výroba �adu a zmrzliny

Výroba �adových kociek:

•  Do tácky na �ad nalejte z 3/4 vodu a vložte tácku 
do spodnej asti mrazniky. Hne� ako je �ad hotový, 
polejte tácku teúcou vodou, kocky tak �ahšie vyberiete.

Výroba zmrzliny:

•  Vyberte z tácky na �ad mriežku. Nezabudnite, že ím 
je zmrzlina krémovejšia, tým dlhšie bude trva� jej 
príprava. Hne� ako je zmrzlina hotová, polejte tácku 
teúcou vodou, zmrzlinu tak �ahšie vyberiete.

10. Príprava na dovolenku

V prípade dlhodobejšej neprítomnosti odpojte spotrebi od 
zdroja energie a vyistite ho tak, ako je uvedené v kapitole 
„�istenie a údržba“. Dvierka nechajte otvorené, aby sa 
vnútri netvorili plesne a nepríjemné pachy.

11. �istenie a údržba

Pred 
istením spotrebi
 odpojte od zdroja energie.

Udržujte pláš� istý. Na pravidelné istenie pláš�a 
používajte leštenku na nábytok a pod. (tieto istiace 
prostriedky nepoužívajte na istenie spotrebia vnútri). 
Utrite tesnenie dvierok utierkou navlhenou vlažnou 
vodou. Nepoužívajte žiadny istiaci prostriedok. 
Na istenie tesnenia dvierok nikdy nepoužívajte olej ani 
iný tuk.

Pravidelne istite vnútro.

•  Vnútro mrazniky istite každý mesiac a mrazniky 
vždy po odmrazení.

•  Zo spotrebia vyberte potraviny a uložte ich na chladné 
miesto.

• Vyberte všetky odoberate�né asti.

•  Vnútorné príslušenstvo nie je vhodné do umývaky 
riadu. Umyte ho rune pomocou vlažnej vody 
a umývacieho prostriedku. Nepoužívajte koncentrované 
istiace prostriedky, brúsne prostriedky a chemikálie, 
ako sú kyseliny. Odporúame jemný prostriedok 
na riad.

•  Pravidelne istite vnútro.

V žiadnom prípade nepoužívajte na istenie prístroja 
parné istie.

Vnútro spotrebia umyte vlažnou istou vodou a vysušte 
mäkkou utierkou. Po 3 – 4 minútach je spotrebi celkom 
suchý.

Nepoškodzujte ani neodstra�ujte typový štítok spotrebia. 
Mohol by by� vyžadovaný pre popredajný servis alebo 
zodpovedajúce procesy.

Zaistite, aby sa voda nedostala do elektrických astí 
spotrebia.

Ak je tepelný výmenník, t. j. kondenzátor, inštalovaný 
vzadu, pravidelne z neho odstra�ujte prach a neistoty, 
aby ste zaistili jeho efektívnu prevádzku a predišli 
nadmernej spotrebe energie. Na istenie kondenzátora 
použite kefu alebo prachovku.

Pri odmrazovaní odteká voda von žliabkom. Odvod�ovací 
otvor by ste mali pravidelne isti� pomocou vatovej 
tyinky.

12. Odmrazovanie

Mrazni
ka (ak je v spotrebi
i)

Táto mraznika, urená na uskladnenie mrazených 
potravín, nemá automatické odmrazovanie. Mrazniku 
preto pravidelne odmrazujte. Hne� ako vrstva �adu 
prekroí 5 mm, mrazniku odmrazte.

Pred odmrazovaním mrazniku odpojte od zdroja energie. 
Z mrazniky vyberte potraviny a uložte ich na chladné 
miesto. �ad odstrá�te škrabkou na �ad. Proces urýchlite, 
ak do mrazniky vložíte nádobu s horúcou vodou. 
Po odmrazení mrazniku vyistite a opä� do nej vložte 
potraviny.

POTENCIÁLNE NEBEZPE�ENSTVO!

Na odmrazovanie mrazni
ky nepoužívajte elektrické 
zariadenia, ako je suši
 vlasov, elektrický vetrák, 
parný 
isti
, rozmrazovací sprej alebo otvorený ohe� 
(napr. svie
ka) a pod. Mohli by sa rozpusti� plastové 

asti vnútrajška mrazni
ky a v prípade iskier alebo 
otvoreného oh�a by mohlo pri výskyte výbušných 
plynov dôjs� k vzniku požiaru. Na odmrazovanie 
mrazni
ky nikdy nepoužívajte parný 
isti
 – 
nebezpe
enstvo úrazu elektrickým prúdom!

Upozornenie!

Vyberte zásuvku a zmrazené potraviny zaba�te do novín 
alebo pokrývky.

•  Tieto potraviny uložte na studené miesto, kým 
mrazniku neodmrazíte.

•  Nechajte otvorené dvierka mrazniky.
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•  Poas prevádzky sa na povrchu odparovaa tvorí �ad 
a námraza. Hrubá vrstva �adu alebo námrazy funguje 
ako tepelná izolácia a bráni vo vedení tepla.

•  Mrazniku odmrazte o najrýchlejšie, aby ste predišli 
rozmrazeniu mrazených potravín.

•  �ad ani námrazu z mrazniky neodstra�ujte ostrými ani 
špicatými nástrojmi. V opanom prípade by ste mohli 
poškodi� povrch odparovaa.

•  Z asu na as zotrite hubkou roztopenú vodu.

•  Odmrazovanie urýchlite, ke� k dvierkam mrazniky 
umiestnite nádobu s horúcou vodou (nie vriacou).

•  Mrazniku vysušte a vložte do nej spä� mrazené 
potraviny.

•  Po odmrazení spotrebi zapojte opä� do zásuvky.

•  Mrazniku zapnite nastavením teploty pomocou 
termostatu.

• Zavrite dvierka mrazniky.

13. Stanovenie problémov

Použili sme moderné výrobné techniky a vyspelú 
technológiu chladenia a mrazenia, aby sme zaistili 
bezpený a spo�ahlivý chod vášho spotrebia. V prípade 
pochybností najskôr skontrolujte nižšie uvedené body, 
skôr ako zavoláte do servisu.

Poznámka:
Kompresor (chladiaca jednotka) nefunguje nepretržite bez 
prestávky.

Kompresor je ovládaný automatickým regulátorom 
teploty, ktorým je termostat. Ak vnútorná teplota prekroí 
nastavenú teplotu, kompresor sa automaticky zapne 
a hne� ako vnútorná teplota klesne pod nastavenú teplotu, 
kompresor sa automaticky vypne.

Je normálne, že kompresor poas svojho chodu 
vydáva zvuk. Zvuk je spôsobovaný motorom. Cirkulácia 
chladiaceho média chladiacim obvodom môže vydáva� 
bublajúci zvuk. Tieto zvuky neindikujú žiadnu poruchu 
spotrebia.

V chladnom prostredí môže by� vonkajší pláš� spotrebia 
mokrý. To je normálne a spotrebi uschne, hne� ako 
stúpne okolitá teplota.

Ak nie je možné dôvody tohto javu identi� kova� a vyrieši�, 
kontaktujte servis.

14. Riešenie problémov 

Skôr ako zavoláte do servisu, preítajte si nasledujúcu 
tabu�ku možných problémov a riešení. Tabu�ka obsahuje 
bežné problémy, okrem problémov spôsobených defektmi 
v spracovaní alebo materiálu mrazniky..
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 užívate� opravi� sám. 

Problém Riešenie
Spotrebi
 
nefunguje.

•  Je napájací kábel v poriadku? 
Je spotrebi riadne zapojený 
do zásuvky?

•  Nedošlo k výpadku elektrického prúdu? 
(Skontrolujte pomocou iného zariadenia, 
napr. mixér alebo suši vlasov.)

•  Je spotrebi zapnutý?
•  Nezhorela poistka? Nedostatoný kontakt?

Vnútro 
spotrebi
a 
nie je 
dostato
ne 
studené; 
kompresor 
sa 
asto 
zapína 
a vypína.

•  Mrazniku nechajte min. 2 hodiny 
po jej inštalácii stá�, aby sa stabilizoval 
chladiaci okruh. Ak to nefunguje, 
spotrebi odpojte od zdroja energie 
a naklo�te ho na chví�u na jednu stranu 
alebo ho postavte na naklonenú plochu 
a potom ho vrá�te spä� do pôvodnej 
polohy. Po 2 hodinách spotrebi opä� 
pripojte k zdroju energie. 12 hodín 
nechajte dvierka zatvorené.

•  Sú dvierka riadne dovreté? Ak áno, 
tesnenie dvierok by malo by� pritlaené 
pevne a rovnomerne k pláš�u 
spotrebia. 

Skúška: Malo by by	 	ažké vytiahnu	 
hárok papiera vložený medzi tesnenie 
dvierok a vonkajší pláš	 spotrebi
a.
Ak papier vytiahnete �ahko, kontaktujte 
servis.
•  V prípade silnej námrazy v mraznike 

(pozrite „�istenie a údržba”)
•  Nie je spotrebi vystavený priamemu 

slnku alebo nestojí v blízkosti zdroja 
tepla (rúry, radiátora a pod.)?

�o robi	: Nevystavujte spotrebi
 
priamemu slnku; udržujte ho mimo 
dosahu akýchko�vek zdrojov tepla; 
inštalujte medzi spotrebi
 a zdroj tepla 
tepelnú clonu (pozrite „Umiestnenie“).
•  Nie je spotrebi preplnený?
•  Je miestnos� dobre vetraná? Nie sú 

upchané vetracie otvory? Nie je tepelný 
výmenník (kondenzátor) na zadnej stene 
zaprášený?
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Teplota 
spotrebi
a 
je príliš 
nízka.

• Je správne nastavený termostat?
•  Sú dvierka mrazniky riadne dovreté?
•  Nie je v mraznike príliš mnoho potravín 

(viac než 1 kg)? (Ak je mraznika 
v chode dlhší as, teplota mrazniky 
zodpovedajúcim spôsobom klesne.)

Mrazni
ka 
je príliš 
teplá 
a potraviny 
sú 
rozmrznuté.

•  Nie je okolitá teplota príliš nízka? 
(Ak áno, spotrebi nebude fungova� 
správne, o povedie k vyšším teplotám 
v mraznike.)

�o robi	: Zvýši	 izbovú teplotu.
V mrazni
ke 
je hrubá 
námraza.

•  Sú dvierka mrazniky riadne dovreté?
•  Mrazniku odmrazte a vyistite 

(pozrite „Odmrazovanie”). Hrubá vrstva 
�adu ovplyvní efektivitu chladenia 
a zvýši spotrebu energie.

Nezvy
ajný 
hluk

•  Stojí spotrebi samostatne? Neopiera 
sa spotrebi o nábytok alebo iné 
predmety? Neuviazlo nieo medzi 
zadnou as�ou spotrebia a stenou?

•  Odstrá�te predmety, ktoré sa dotýkajú 
spotrebia, a medzi spotrebiom 
a okolím nechajte zodpovedajúci vo�ný 
priestor.

•  Sú pohyblivé asti bezpene zaistené 
na svojich miestach?

•  Neopierajú sa f�aše alebo nádoby vnútri 
spotrebia o seba vzájomne?

Poznámka!
Je normálne, že zaznamenáte zvuk chladiaceho média 
cirkulujúceho v chladiacom obvode.
Je normálne, že sa v lete v okolí držadla dvierok 
hromadí vlhkos�. Osušte mäkkou utierkou.
Spotrebi nie je urený na opravu užívate�om, nesnažte 
sa intervenova� do jeho normálneho chodu.

15.  Pri prerušení dodávky energie

Ak prerušenie dodávky energie neprekroí 10 hodín, 
nie je nutné zmrazené potraviny z mrazniky vybera�. 
V opanom prípade ich vyberte po 2 hodinách.

16. Zavolajte do servisu

Servis a opravy spotrebia by mal vykonáva� autorizovaný 
profesionálny technik. Výrobca nezodpovedá za riziko 
poškodenia alebo poranenia spôsobené nedodržaním 
týchto nariadení a následkom bude vypovedanie záruky.

Ak vo vašom okolí nie je autorizovaný servis, kontaktujte 
svojho predajcu.
Za poruchy alebo problémy spôsobené nesprávnym 
použitím alebo porušením pokynov tu uvedených, 
za náklady a výdavky za opravy a servis zodpovedá 
užívate� a predajca za takéto náklady a výdavky nie je 
zodpovedný.
Aby sme vám efektívne pomohli, budete potrebova� 
nasledujúce informácie:
• Typ a model spotrebi
a (pozrite typový štítok)

• Dátum nákupu

• Meno a adresa predajcu

• Popis poruchy/ problému

Oto
enie dvierok

Pri tomto spotrebii môžete otoi� otváranie dvierok. 
Otváranie dvierok otoíte nasledujúcim spôsobom:
a.  Spotrebi mierne naklo�te a vyskrutkujte vyrovnávaciu 

nôžku, potom i spodný záves. Dvierka spotrebia 
zdvihnite.

Poznámka: Aby nedošlo k poškodeniu spotrebi
a, 
ne	ahajte za okraj vrchnej dosky silou.

b.  Demontujte horný záves a inštalujte ho do otvorov 
na opanej strane pláš�a spotrebia. Záves utiahnite.

c. Inštalujte dvierka.
d.  Spotrebi opä� naklo�te a utiahnite spodný záves, 

potom priskrutkujte vyrovnávaciu nôžku.
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrob-
ky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto vý-
robky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách mô-
žete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto 
produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na ži-
votné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadaj-
te od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade 
s národnými predpismi udelené pokuty.

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

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
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 spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

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




