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*= Farebný kód:
S,T,CR,BB,W,N,GW,
G,B,GR,X,F alebo M

Heier
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Ďakujeme Vám, že ste si zvolili spotrebič Haier.

Pred použitím spotrebiča si prosím starostlivo prečítajte tento návod. V návode nájdete
daležité informácie, vďaka ktorým budete svoj spotrebič využívat naplno, zaistíte bezpeč
nú a správnu inštaláciu, použitie a údržbu.
Uchovávajte tento návod na vhodnom mieste, aby ste ho mali vždy po ruke a mohli tak
spotrebič používat bezpečne a správne.
Pokial' spotrebič predáte, darujete alebo necháte v dome/byte napr. po sťahovaní. zaistite
odovzdanie návodu, aby sa nový majitel' spotrebiča mohol oboznámiť s pokynmi na jeho
bezpečné používanie.

Popis

Upozornenie - Daležité bezpečnostné inforrnácie
Všeobecné informácie a tipy
lnformácie o ochrane životného prostredia
Likvidácia

Pomažte chrániť životné prostredie a l'udské zdravie.
Obal spotrebiča vyhoďte do príslušného kontajneru,
aby mohol byť recyklovaný. Pomažte recyklovať odpad
z elektrických a elektronických prístroJov. NevyhadzuJ
te prístroje označené týmto symbolom do bežného
odpadu z domácnosti. Vráťte výrobok do miestneho
zariadenia na recykláciu alebo sa obráťte na svoj mest
ský úrad.

ffi

i!
-

UPOZORNENIE!

Nebezpečenstvo zranenia alebo udusenia!
Chladivo, penové zložky a plyny sa musia zlikvidovat profesionálne. Pred riadnou likvi
dáciou sa uistite, že potrubie chladiaceho okruhu nie je poškodené. Odpojte spotrebič
od elektrickej siete. Odrežte kábel pre pripojenie do elektrickej siete a zlikvidujte ho. Aby
nedošlo k zatvoreniu detí alebo domácích maznáčikov do spotrebiča, odstráňte zásob
níky a zásuvky a odmontujte západku dverí a tesnenie.
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Pred zapnutím spotrebiča si najprv prečítajte nasledujúce
bezpečnostné rady!:

ffi UPOZORNENIE!
►
►
►
►

►

►

►
►
►
►
►

►
►

►
►

Pred prvým použitím
Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu spotrebiča počas prepravy.
Odstráňte všetky obaly a držte mimo dosahu detí.
Pred inštaláciou spotrebiča počkajte aspoň dve hodiny, aby bola
zaistená plná funkcia chladiaceho okruhu.
S prístrojom manipulujte vždy minimálne vo dvojici, pretože je
ťazký.
lnštalácia
Prístroj umiestnite na dobre vetranom mieste. Zaistite, aby nad
spotrebičom bola medzera minimálne 2,5 cm a okolo spotrebiča
aspoň 5 cm.
Nikdy neumiestňujte spotrebič vo vlhkom prostredí alebo na
mieste, kde by na neho mohla striekať voda. Kvapky vody a škvrny
osušte a očistíte s makkou čistou handričkou.
Neinštalujte spotrebič na priame slnečné svetlo alebo do blízkos
ti tepelných zdrojov (napr. sporák, radiátory).
lnštalujte a vyrovnajte spotrebič na mieste, ktoré zodpovedájeho
vel'kosti a sposobu vyuzitia.
Udržujte vetracie otvory v prístroji alebo vo vstavanej konštrukcii
čisté a bez prekážok.
Uistite sa, že elektrické údaje na výkonnostnom štítku súhlasia so
sieťovým napájaním. Ak tomu tak nie je, obráťte sa na elektrikára.
Spotrebič je prevádzkovaný na 220-240 VAC/50 Hz napájanie.
Abnormálne kolísanie napatia m6že sp6sobiť, že sa spotrebič ne
podarí spustiť, alebo sa poškodí regulácia teploty alebo kompre
sor, alebo pri prevádzke m6že vznikať abnormálny hluk. V takom
[Jrípade musí byť namontovaný automatický regulátor napatia.
Použite samostatnú zásuvku pre uzemnenie napájania, ktorá je
l'ahko prístupná. Spotrebič musí byť uzemnený.
Len pre Spojené král'ovstvo: Napájací kábel spotrebiča je vyba
vený 3 kolíkovou (uzemňovacou) zástrčkou, ktorá je vhodna pre
štandardnú 3 dr6tovú (uzemňovaciu) zásuvku. Nikdy neodstra
ňujte ani nedemontujte tretí kolík (uzemnenie). Po inštalácii spot
rebiča by zásuvka mala zostať prístupná.
Nepouž1vajte adaptér s viacerými zásuvkami a predlžovacími
káblami.
Skontrolujte, či spotrebič nestojí na napájacom kábli. Nestúpajte
na napájací kábel.
s
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UPOZORNENIE!

Denné používanie

►
►

►
►

►

►
►

►

►

►

►

Neťahajte za police vo dverách. Dvere by sa mohli skriviť, polička
na fi'aše odtiahnuť alebo by sa spotrebič mohol prevrátiť.
Otvárajte a zatvárajte dvere len s držadlami. Medzera medzi dve
rami a medzi dverami a skriňou je vel'mi úzka. Nedávajte svoje ruky
do týchto oblastí, aby nedošlo k zovretiu prstov. Dvere otvárajte a
zatvárajte, len ak v dosahu dverí nestoja deti.
Neskladujte alebo nepoužívajte horl'aviny, výbušniny alebo koro
zívne materiály v spotrebiči alebo v jeho okolí.
V spotrebiči neskladujte lieky, baktérie alebo chemické látky. Ten
to spotrebič je určený pre domácnosť. Neodporúča sa pre skla
dovanie materiálov s požiadavkou na presné teploty.
Nikdy neskladujte tekutiny vo fi'ašiach alebo plechovkách (okrem
liehovín s vysokým obsahom alkoholu), najma perlivé nápoje, v
mrazničke, pretože by počas zmrazovania praskli.
Ak v mrazničke došlo k zahriatiu, skontrolujte stav potravín.
Nenastavujte príliš nízke teploty v priestore chladničky. Pri vy
sokom nastavení móže teplota klesnúť pod nulu. Upozornenie:
Móže dójsť k roztrhnutiu fiiaš.
Nedotýkajte sa zmrazených potravín mokrými rukami (noste
rukavice). Najma sa vyvarujte jedeniu nanukov ihned' po vybra
tí z mrazničky. Vzniká nebezpečenstvo omrzlín alebo tvorby
pl'uzgierov z mrazu. Prvá pomoc: okamžite dajte pod tečúcu stu
denú vodu. V žiadnom prípade neodtrhujte !
Nedotýkajte sa vnútorného povrchu skladovacieho priestoru
mrazničky pri prevádzke, zvlášť s mokrými rukami, pretože vaše
ruky móžu primrznúť k povrchu.
V prípade výpadku napájania alebo pred čistením spotrebič od
pojte z napájania. Pred tým, než spotrebič znovu zapnete, poč
kajte aspoň 5 minút, pretože časté zapínanie móže poškodiť
kompresor.
Nepoužívajte elektrické zariadenia vo vnútri priestoru na potravi
ny, iba ak sú doporučené výrobcom.
7
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2.1- Bežný účel použitia

Tento spotrebič je určený na chladenie a mrazenie potravin. Je určený výhradne pre pou
žitie v domácnosti a podobných podmienkach, ako sú oblasti kuchyne pre personál v ob
chodoch, kanceláriách a ďalšom pracovnom prostredí: farmových domoch a pre klientov
v hoteloch, moteloch a iných prostrediach obytného typu, rovnako ako v ubytovacích a
stravovacích zariadeniach. Nie je určený na komerčné alebo priemyselné využitie.
Nie je dovolené prístroj akokol'vek meniť alebo upravovať. Nedovolené zaobchádzanie
móže spósobiť poruchy a stratu záruky.
2.2 Príslušenstvo HRF 522IG7

Skontrolujte príslušenstvo a textovú dokumentáciu podl'a tohto zoznamu (Obr. 2.2):

�----------------------------- 2.2

�
Vodovodná rúra

Tácka pre vaJíčka

Vodný niter

Lopatka na l'ad

1/2" adaptér s ventilom 3/ 4" adaptér

Energetický
štítok

&»

2 klipy

IW

Záručný list

Návod na použitie

2.3 Príslušenstvo HRF 522DG7

Skontrolujte príslušenstvo a textovú dokumentáciu podl'a tohto zoznamu (Obr. 2.2):

�-----------------------------

Tácka pre vaJíčka

Energetický
štítok

IW

Záručný list

Návod na použitie
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Poznámka

Niektoré ilustrácie v tomto manuáli sa móžu v dósledku technických zmien a rozdielnosti
modelov líšiť od Vášho spotrebiča.

Obrázky spotrebiča (Obr. 3)

10

A: Mraziaci priestor

B: Chladiaci oddiel

1 Stropné svietidlo
2 Vzduchové potrubie

8 Ty pový štítok
9 Stropné svietidlo
10 Vzduchové potrubie
11 Senzor
12 Tácka pre vajíčka
13 Držiak na fl'aše / Stojan vo dverách
14 Poličky
15 Nálepka OK
16 Zásuvka

3 Držiak na fl'aše I Stojan vo
dverách
4 Poličky
5 Senzor
6 Zásuvka
7 Nastavitel'né nožičky

SK
Ovládací panel (obr č. 4)

4

Tlačidlá:
A Volič chladničky a zapnutie/vypnutiefunk
cie "Super-Cool"
B Volič mrazničky a zapnutie/vypnutie funk
cie "Super-Freeze"
C Zapnutie/vypnutie funkcie "Fuzzy" a "Holi
day" (Dovolenka)
D Zapnutie/Vypnutie funkcie lce Maker (Vý
robník l'adu)
E Zapnutie/Vypnutiefunkcie Cool Water (Stu
dená voda) a resetovanie kontrolky "Change
Filter" (Výmena filtra)
F Volič Uzamknutia panelu

Ovládací panel
A Volič Chladničky
B Volič Mrazničky
C Volič režimu "SMART" a funkce "Dovolená"
D Volič "Super Cool"
E Volič "Super Freeze"
F Ovladač uzamknutie panelu

Kontrolky:
a

Teplota Chladničky

b

Teplota Mrazničky

cl Režim "Dovolená"
c2 Režim "SMART"
d

Funkce "Super Cool"

e

Funkce "Super Freeze"

f

Uzamknutie panelu

11
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5.5 Zamknúť / Odomknúť panel

5.5

Poznámka: Panel lock (Zámok pa
( i ]nela)
Ovládací panel sa automaticky zablokuje proti akti
vácii, ak nie je počas 30 sekúnd dotknuté žiadne tla
čidlo. Ak chcete vykonať akékol'vek nastavenia, ovlá
dací panel musí byť odomknutý.
►

Ak chcete zablokovať všetky prvky na paneli proti
aktivácii, držte po dobu 3 sekúnd tlačidlo "F". (Obr
5,5). Zaznie zvukový signál.

►

Zobrazí sa súvisiaca kontrolka ,,f" a osvetlenie pa
nelu sa vypne. Pokial' sa dotknete tlačidla, keď je
aktivovaný zámok panelu, ikona bude blikať. Zmena
nie je spustená.

►

Ak chcete panel odomknúť, dotknite sa znova tlačidla.

5.6 Alarm pri otvorených dverách
Ak sú jedny dvere otvorené dlhšie ako 3 minútu, ozve sa alarm pre otvorené dvere. Alarm
je možné vypnúť zatvorením dverí. Ak sú dvere otvorené dlhšie ako 7 minút svetlo vo
vnútri priestoru sa automaticky vypne.

5.7 Volba pracovného režimu
Pre nastavenie spotrebiča móžete zvoliť jednu z nasledujúcich možností:
5. 7 .1 Fuzzy režim - SMART
Ak nemáte žiadne zvláštne požiadavky, odporúčame
použiť Fuzzy režim:
V priebehu režimu F uzzy, prístroj móže automaticky
upraviť nastavenie teploty v závislosti od okolitej tep
loty a teplotných zmien v zariadení. Táto funkcia je au
tomatická.
1.

Ak je zamknutý, odomknite panel dotykom tlačidla
"F" (obr 5 5)

2.

Dotknite sa tlačidla "C" (SMART) (obr 5.7.1-1).

3.

Rozsvieti sa kontrolka "c2" a funkcia sa aktivuje
(obr. 5.7.1-2)

5.7.1-2

���

//l\

5.7.1-1

[fs��:l]

Opakovaním vyššie uvedených krokov , alebo výberom
ďalšeJ funkcie, móže byť táto funkcia opať vypnutá.

13

SK
5.7.2 Režim manuálneho nastavenia
Ak chcete nastaviť teplotu spotrebiča ručne s ohl'adom na uchovávanie špecifických po
travin, móžete ju nastaviť cez tlačidlo pre nastavenie teploty:

[i]

Poznámka: Konflikt s ostatnými funkciami

Teplotu nie Je možné nastaviť, ak je aktivovaná akákol'vek iná funkcia (Super cool, Super
Freeze, Dovolenka alebo Fuzzy), alebo Je displej uzamknutý. ZodpovedaJúci indikátor
bude blikať a bude sprevádzaný bzučiakom.
5.7.2.1 Nastavenie teploty pre chladničku
1. Ak je zamknutý, odomknite panel dotykom tlačidla
"F" (obr 55)
2. Pre volbu oddelenia chladničky dotknite sa tlačidla
"A" (Chladnička) Zobrazí sa aktuálna teplota chla
diaceho oddielu (obr. 5,7,2-1)
3. Dotknite sa postupne tlačidla "A" (Chladnička), kým
nezačne blikať požadovaná hodnota teploty (obr.
5.7,2-2) Pri každom dotyku tlačidla zaznie signál.
Teplota sa bude zvyšovať po 1 °C, od minimálnej
teploty 1 ° C po maximálnu teplotu 9 ° C Optimálna
teplota v chladničke je S ° C Chladnejšia teplota zna
mená zbytočnú spotrebu energie.
4. Ak chcete potvrdiť nastavenú teplotu, dotknite sa
akéhokolvek tlačidla okrem "A" (Chladnička) alebo
počkajte 5 sekúnd a nastavená hodnota sa potvrdí
automaticky. Zobrazená teplota prestane blikať.
5.7.2.2 Nastavenie teploty pre mrazničku

m1
L!J•

1. Akje zamknutý, odomknite panel dotykom tlačidla
"F" (obr 55)
2. Dotknite sa tlačidla "B" (Mraznička) pre volbu oddielu
mrazničky. Zobrazí sa aktuálna teplota mraziaceho
oddielu (obr. 5 7.2-3).
3. Dotknite sa postupne tlačidla "B" (Mraznička), kým
nezačne blikať požadovaná hodnota teploty (obr.
5.7 2-4).
Pri každom stlačení tlačidla zaznie signál. Teplota sa
bude zvyšovať po 1 ° C, od -14° C po 24 ° C Optimál
na teplota v mrazničke je - l8 ° C Chladnejšia teplota
znamená zbytočnú spotrebu energie.
4. Ak chcete potvrdiť nastavenú teplotu, dotknite sa
akéhokolvek tlačidla okrem "B" (Mraznička) alebo
počkajte 5 sekúnd a nastavená hodnota sa potvrdí
automaticky. Zobrazená teplota prestane blikať.

Poznámka: Faktory ovplyvňujúce teplotu

Vnútornú teplotu ovplyvňujú nižšie uvedené faktory:
► Okolitá teplota
► Frekvencia otvárania dverí
14

► Množstvo uchovávaných potravin
► lnštalácia spotrebiča
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5.8 Funkcia Extra Chladenia (Super Cool)

Zapnite funkciu Super-Cool, ak chcete uložiť vačšie
množstvo potravin (napríklad po nákupe). Funkcia Su
per-Cool zrýchl'uje schladenie čerstvých potravin a
chrání už uložené potraviny pred nežiaducim zohria
tím. Teplota nastavená od výroby je od O+ 1°C
1. Ak Je zamknutý, odomknite panel dotykom
tlačidla "F" (obr. 5.5).
2. Dotknite sa tlačidla Super Cool.
3. Rovna kým postupom funkciu Super-Cool zrušíte.

[ Fridge J
3 Sec. Super-Cool

[i)

Poznámka: Automatické vypnutie
Táto funkcia sa automaticky vypne po 3 hodinách.

5,9 Funkcia Extra mrazenia (Super Freeze)

Čerstvé potraviny by mali byť úplne zmrazené čo naj
rýchlejšie. Zachovajú sa tak najlepšie nutričné hodnoty,
vzhl'ad a chuť. Funkcia Extra mrazenia zrýchl'uje zmra
zenie čerstvých potravin a chrání už uložené potraviny
pred nežiaducim roztopením. Ak potrebujete jednora
zovo zmraziť vel'ké množstvo potravin. odporúčame
zapnúť funkciu Extra mrazenia 24 hodín pred použitím
mraziaceho priestoru. Teplota nastavená od výroby je
-24 °C
1. Ak je zamknutý, odomknite panel dotykom
tlačidla T' (obr. 5.5).
2. Dotknite sa tlačidla Super Freeze a funkcia sa ak
tivuje.
3. Rovnakým postupom funkciu Extra mrazenie zru
šíte.

5.9

[FreezerJ
3 Sec. Super-Frz.

[i)

Poznámka: Automatické vypnutie
Po 50 hodinách sa funkcia Extra mrazenia automaticky vypne. Spotrebič potom bude
pracovať pri teplote, ktorá bola nastavená pred použitím funkcie Extra mrazenia.

15
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5.10 Funkcia Dovolenka

ffi

Touto funkciou nastavíte teplotu chladničky na stálych
11 ° c
Vďaka tomu je možné nechať dvere prázdnej chladnič
ky zatvorené, bez toho aby vznikal zápach alebo pleseň
- a to po dobu dlhej neprítomnosti (napr. počas dovo
lenky). Oddiel mrazničky móžete nastaviť l'ubovol'ne.
1. Ak je zamknutý, odomknite panel dotykom
tlačidla T' (obr. 5.5).
2. Dotknite sa tlačidla "C" (SMART) po dobu 3
sekúnd (obr 5.10) Rozsvieti sa kontrolka "cl" a
funkcia sa aktivuje.
Opakovaním vyššie uvedených krokov, alebo výberom
ďalšej funkcie, móže byť táto funkcia opať vypnuta.

UPOZORNENIE!

Ak je zapnutá funkcia Dovolenka, nesmú byť v chladničke uložené žiadne potraviny.
Teplota 17°C je pre uchovávanie potravin príliš vysoká.

5.11-1 --� 5.11-2 --� 5.11 Funkcia lce Maker (Výrobník l'adu) HRF 522IG7
lce

Táto funkcia umožňuje vyrábať kocky ladu, ktoré budú
zhromažďované v zásobníku l'adu.
Do výrobníka l'adu sa pravidelne púšťa automaticky
prúd vody, ktorý bude zmrazený na kocky ladu, ktoré
budú automaticky padať do zásobníka l'adu. Kapacita
l'adu závisí na okolitej teploty, frekvencii otvárania dverí mrazničky, a nastavenia teploty chladenia mraziacej
častí. Obvyklé množstvo výroby l'adu za deňje 1.5 kg.
1. Dbajte na to, aby bol ventil prívodu vody otvorený.
2. Ak je zamknutý, odomknite panel dotykom tlačidla
"F" (obr. 5.5)
3. Dotknite sa tlačidla "D" (lce) (obr 5.11-1).
4. Rozsvieti sa kontrolka "d" a funkcia sa aktivuje (obr.
5.11-2)
Opakovaním vyššie uvedených krokov móže byť táto
funkcia opať vypnutá.

Funkcia lce Maker (Výrobník l'adu)
[ iFunkcia
] Poznámka:
výrobník l'adu sa automaticky vypne, ak sa dosiahne maximálna hladina l'adu.
►

►

►
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Pred vypnutím funkcie výrobníka l'adu sa uistite, že ste vyprázdnili nádobu výrobníka
l'adu , pretože sa l'ad roztopí na vodu.
Keď po dlhšiu dobu nebudete potrebovať kocky ladu, vyprázdníte, prosím zásobník
l'adu a vyčistený ho vložte spať a uzavrite ventil prívodu vody, prosím.
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5.11.1 Výroba radových kodek - HRF522IG7

1.
2.
3.

4.

Uistite sa, že funkcia lce Maker (Výrobník l'adu) je
aktivovaná.
Zdvihnite zásobník na l'ad (1) a vytiahnite ho (2)
(obr. 5 1 U).
Vyberte kocky l'adu zo zásobníka l'adu s l'adovou
lyžičkou (3); oddelle od seba zlepené kocky ladu,
aby ste umožnili maximálne využitie zásobníka
l'adu.
Vložte zásobník l'adu spať do mrazničky.

(i]

Poznámka: Získanie l'adových kociek

Ak je prístroj zapnutý prvýkrát a pri spustení funkcie l'adu, keďje nádoba prázdna, vý
roba prvej várky kociek l'adu móže trvať až 24 hodín.
► Prvú várku vyrobených kociek l'adu (cca 20 ks ) po prvom použití, po dlhšom nepouží
vaní funkcie výrobníka l'adu a po výmene nitra nekonzumujte.
► Nevyberajte nádobu na lad mimo mrazničky dlhšie, ako je nutné, nakol'ko sa kocky
l'adu móžu roztavit.
► Občas, v obdobiach občasného používania ladu sa kocky móžu zlepiť dohromady. To
je normálne.
► Ak sa l'adové kocky zlepia, vyhodle ich a vyčistíte zásobník I adu.

►

5.12 Funkcia Cool Water (HRF 522IG7)

5.12-2 �-- 5.12-1

Prostredníctvom teJto funkcie sa nádrž vo dverách
chladničky automaticky naplní pitnou vodou, ktorá sa
ochladí na pitnú teplotu a móže byť vypúšťaná.
1. Dbajte na to, aby bol ventil prívodu vody otvorený.
2. Ak je zamknutý, odomknite panel dotykom tlačidla
"F" (obr 5,5)
3. Dotknite sa tlačidla "D" (Water - Voda) (obr. 5.121)
4. Rozsvieti sa kontrolka "el" a funkcia sa aktivuje
(obr. 5 12-2) a bude možné vypúšťať vodu.
Opakovaním vyššie uvedených krokov móže byť táto
funkcia opať vypnutá.
5.12.1 Vypúšťanie vody z dávkovača

1.
2.
3.
4.

Uistite sa, že funkcia Cool Water (Studená voda) je
aktivovaná.
Umiestnite pohár pod výstup vody.
Uistite sa, že pohár je v jednej rovine s dávkovačom,
aby ste zabránili vytečeniu vody.
Svojim pohárom jemne zatlačte proti páke dávko
vača vody. (Obr. 5 12.1)
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5.
6.

Po naplnení pohára uvolníte páku a držte pohár ešte ďalšiu 1 sekundu,nakolko m6že
byť vypustených trocha viac vody.
Vodu v zásobníku je potrebné odstrániť včas, pretože by pri otváraní a zatváraní dverí
mohlo d6jsť k pretečeniu.

[i]
►

►
►
►
►

Poznámka: Dávkovač vody

Pre prvé použitie Je nutné stlačiť zásobník vody niekol'kokrát po dobu 1 minúty, aby sa
odstránil vzduch v rúrkach. Nestláčajte po dobu dlhšiu ako 1 minúta, aby sa zabránilo
prehriatiu elektromagnetu aktivátora.
Po prvom spustení alebo po dlhej prestávke v používaní nekonzumujte prvých 5 pohárov vody.
Prvých niekol'ko pohárov vody budú tepleJšie ako nasledujúce poháre. To Je normál ne.
Ak máte radi vel'mi studenú vodu najprv do pohára dajte kocky l'adu z mrazničky.
Nepoužívajte papierové poháre, alebo také, ktoré sú príliš vysoké aby sa zmestili do
priehradky dávkovača.

5.13

5.13 Kontrolka "Change Filter" (HRF 522IG7)
Približne každých 6 mesiacov sa rozsvieti kontrol
ka "Change Filter" (Výmena filtra) (obr 5.13) To
znamená, že je potrebné vymeniť vodný filter. Viď
STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE.
Filtračná vložka vo filtri vo vodovodnom potrubí pohl
cuje nečistoty a vďaka nej je voda/l'ad viac čistejšia a
hygienickejšia. Po dlhšej dobe používania sa budú koc
ky l'adu zmenšovať, pretože filter je blokovaný od ne
čistot

[i]
►

►

Poznámka: Výmena filtra

Pre bezchybnú kvalitu kociek l'adu Je vel'mi d61ežité, aby ste pravidelne menili vodný
filter l Ak kvalita vody vykazuje známky poškodenia, buď vizuálne alebo v chuti.je pot
rebné vymeniť filter ešte pred tým, než sa rozsvieti kontrolka.
Po nasadení nového filtra nekonzumijte nasledujúcu produkciu kociek l'adu (cca 20
ks)

S .13 .1 Resetovanie indikátora výmeny filtra

Dotknite sa klávesy "E" (Voda) po dobu 3 sekundy (obr. 8.5), kontolka "Change Filter"
(e2) sa vypne.

►

[i]

Poznámka: Resetovanie indikátora výmeny filtra

Z d6vodu zabránenia možným ochoreniam, nevypínaJte indikátor výmeny filtra bez vý
mena filtra l
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5.14 Tipy pre uchovanie čerstvých potravin
5.14.1 Ukladanie do priestoru chladničky
►
►
►
►
►
►
►

►
►

►
►

1
2

Udržujte teplotu v chladničke pod S 0 C.
Horúce jedlo sa musí pred uložením do chladničky schladiť na izbovú teplotu.
Potraviny by sa pred uložením do chladničky mali umyť a osušiť
Potraviny určené na uloženie do chladničky by mali byť riadne utesnené, aby sa za
bránilo zmenám vóne alebo chuti.
Neuchovávajte nadmerné množstvo potravín. Pre lepšie a homogénne chladenie
nechávaJte medzi potravinami medzery, aby okolo nich mohol prúdiť chladný vzduch.
Denne používané potraviny by sa mali ukladať do prednej časti polic.
Nechcete medzeru medzi potravinami a vnútornými stenami chladničky, aby mohol
vzduch vol'ne prúdiť. Najma dbajte na to, aby sa potraviny nedotýkali zadnej steny:
mohli by k nej primrznúť. Zabráňte priamemu kontaktu potravin (najma mastných
alebo kyslých) s vnútorným povrchom, pretože mastnota a kyseliny ho móžu narušiť.
Kedykol'vek narazíte na mastnú/kyslú špinu, hneď ju vyčistíte.
Zmrazené potraviny rozmrazujte v priestore chladničky. Týmto spósobom móžete
použiť mrazené potraviny na zníženie teploty v priestore a usporiť energiu.
Proces starnutia ovocia a zeleniny, napr. niektoré druhy zeleniny, melóny, papáje, ba
nány, ananás atď , sa móže v chladničke urýchliť. Preto nie je vhodné uchovávať ich v
chladničke. Zrenie vel'mi nezrelého ovocia sa ale móže o určitú dobu urýchliť. Cibul'u,
cesnak, zázvor a ďalšiu koreňovú zeleninu je možné uchovávať pri izbovej teplote.
Nepruemný zápach vo vnútri chladničky značí, že sa niečo vylialo a je nevyhnutné
chladničku vyčistiť. Pozri STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
Rózne potraviny je potrebné umiestniť na rózne miesta podl'a toho, aké majú vlast
nosti: (obr .: 5 14.1):

Maslo, syry, atď.
Vajcia, konzervované potraviny, koreniny,
atď.
Nápoje a fl'aškové potraviny.
3
4
Nakladané potraviny, konzervované potra
viny, atď.
5/6 Masové výrobky, snack potraviny, atď.
7
Cestoviny, konzervy, mlieko, tofu, mliečne
výrobky atď.
Varené maso, klobásy, atď.
8
Ovocie, zelenina, šalát atď.
9

,_
5
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7 .5 Zásobník l'adu a nádržka na vodu HRF 522IG7

Pre

podrobnosti

pozri

časť

POUŽÍVANIE.

7 .5.1 Vyberatel'ná polička pod zásobníkom l'adu

1.

7.5.l-2 ,,--,---

7.6

Stlačte hák (1) na zadneJ strane poličky nahor a
vytiahnite (2) poličku dopredu, čím sa háčik uvolní
(obr 7.5.1-1).
2. Opakujte krok 1 na druhej strane poličky, a potom
ju vytiahnite (3) (obr 7.5.1-2).
.
_______,/ 3 Pre opatovné vloženie police do chladničky, polož
te ju na výstupky po oboch stranách a zatlačte ju
do krajnej zadnej polohy, kým nezapadne do žliab
kov po stranách.

7.6 VOLITEt:.NÉ: Kontrolka správnej teploty

Kontrolku správnej teploty (obr. 7.6) na vnútorneJ stene
chladničky možno využiť na udržiavanie teploty pod +
4 ° C. Ak znamienko neukazuje "OK", znižujte postupne
teplotu.

[i]

Poznámka: Nálepka OK

Po zapnutí spotrebiča može trvať až 12 hodin než sa dosiahne správna teplota.

7.7 Svetlo

Pri otvorení dverí. sa rozsvieti LED vnútorné osvetlenie. Výkon svetiel nie je ovplyvnený
ďalšími nastaveniami ostatných zariadení.
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8.3 Rozmrazovanie

Odmrazovanie chladničky a mrazničky prebieha automaticky. nie je potrebné vykonávať
ho ručne.
8.4 Výmena LED osvetlenia

&

UPOZORNENIE!

Nevymieňajte LED lampu sami. smie byť vymenená iba výrobcom alebo autorizovaným
servisným technikom.
V spotrebiči Je ako svetelný zdroJ LED osvetlenie, pretože spotrebováva malé množstvo
energie a má dlhú životnosť. Ak sa vyskytne nejaká porucha, kontaktujte prosím zákaznic
ky servis. Pozri ZÁKAZNÍCKY SERVIS.
Parametre osvetlenia: 12 V max 3 W.
8.5 Výmena filtra HRF 522IG7

Vodný filter musí byť vymenený približne každých 6 mesiacov, keď sa rozsvieti Kontrolka
"Change Filter" (obr 5 13).

&

Filter m6žete objednať cez ZÁKAZNÍCKY SERVIS.

►
►

UPOZORNENIE!

Pred výmenou filtra spotrebič vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.
Vypnite prívod vody.
1.

&

Odstráňte (1) poistku (C) na obidvoch stranách fil
tra (A) a odpojiť obe rúrky (2) (obr. 8.5-1).
2. Nainštalujte nový filter do správnej polohy: šípka
ukazuje smer prúdenia vody. Opakujte krok 1 v
opačnom poradí.
3. Vložte zástrčku do zásuvky a otvorte ventil vody
pre prepláchnutie hadic.
4. Resetujte indikátora výmeny filtra: Dotknite sa
klávesy "E" (Water) po dobu 3 sekúnd, kontrolka
"E2" sa vypne (obr 8 5-2)

UPOZORNENIE!

► Vždy sa uistite, že spojenie je pevné, suché a nepresakuje!
► Zabezpečte. aby hadica nikdy nebola rozdrvená. zalomená. alebo skrútená
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&
►

►
►

UPOZORNENIE!

Pripájajte iba k dodávke s pitnou vodou. Vodný fílter filtruje len nečistoty vo vode
a robí l'ad čistým a hygienickým. Nemaže sterilizovať alebo zničiť baktérie alebo iné
škodlivé látky.
Príliš vysoký tlak vody v hadici móže spósobiť poškodenie spotrebiča. lnštalujte re
dukčnýventil, keď tlak vody v hadici prekračuJe 0,6 MPa.
Pred pripojením skontrolujte, čije voda čistá a priezračná.

Poznámka: Pripojenie vody (HRF 522IG7)
( iTlak) studenej
vody musí byť 0.15-0.6 MPa.
►

► Maximálna povolená dÍžka hadice je 8 metrov. Dlhšie hadica budú mať vplyv na kocky
l'adu a obsah studeneJ vody.
0
► Okolitá teplota musí byť minimálne O (.
► Udržujte hadicu s vodou ďalej od zdrojov tepla.
Odrežte rúrku na dve časti s požadovanou dÍžku
pre pripojenie fíltra (A) so zariadením (Bl) a vodo
vodného kohútika (B2) (obr. 10,5-1). Uistite sa, že
ste urobili kolmý rez pomocou ostrého noža.

10.5-1

Vložiť rúrku (B 1) cca. 12 mm hlboko do montážne
ho prípravku na vodný fílter (A) (obr 10,5-2) Dbaj
te na to aby ste inštalovali fílter v správnom smere.
Sípka ukazuje smer prúdenia vody.
3. Zaistite hadicu poistkou (C) podl'a obr. 10.5-3.
4. Opakujte kroky 2 a 3 s hadicou (82) na druhej stra
ne fíltra
5. Pripojte koniec rúrky (B2) k jednému z adaptérov
"D" alebo "E a F", ktoré vyhovujú vodovodnej prí
pojke (obr. 105-4).

10.5-2

1.

2.

3/4"

)t)
,,',;

B2

6.

Pripojte koniec Bl k ventilovej zostave na zadnej
strane spotrebiča (obr. 10.5-5)
7. Otvorte vodovodný ventil a skontrolujte, či systém
nepresakuje a prepláchnite rúrky.

&

►
►

UPOZORNENIE!

Vždy sa uistite, že spojenia sú pevné, suché a nepresakujúl
Zabezpečte, aby hadica nikdy nebola rozdrvená, zalomená, alebo
skrútená

1/2"

10.5-4

--.:::.�_

�

10.5-5

�
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10.9 Elektrické pripojenie
Pred každým pripojením skontrolujte, či:

zdroj energie, zásuvka a poistka zodpovedajú výkonnostnému štítku.
je zásuvka uzemnená a nepoužívate predlžovací kábel ani viacnásobné zásuvky.
► sa zástrčka a zásuvka presne zhoduJú.
Zástrčku zapojte do riadne inštalovanej domácej zásuvky.
►

►

&

UPOZORNENIE!

Poškodený napájací kábel musí byť vymenený v zákazníckom servise, aby nedošlo k
vzniku nebezpečenstva (pozri Záručný list).

10.10 Demontáž a montáž dverí
V prípade, že budete musieť odstrániť dvere spotrebiča, prosím, postupujte podl'a poky
nov na odstránenie a inštaláciu dverí, ktoré sú uvedené nižšie (obr. 10 10).

&

►
►
►
►

UPOZORNENIE!

Pred vykonávaním akejkol'vek operácie spotrebič vypnite a odpojte ho z elektrickej
siete.
Zablokujte prívod vody.
Spotrebič je ťažký. So spotrebičom manipulujte vždy najmenej v dvaja.
Nenakláňajte prístroj viac ako 45 ° alebo ho nepokladajte vodorovne na zem

1.

Uvol'nite spojku vody v l'avom hornom rohu na
zadnej strane spotrebiča: stlačte a podržte v go
lieri, ako je znázornené a odstráňte vodu.

2.

Uvol'nite skrutku krytu závesu a odstráňte kryt
Uvol'nite káblovú prípoJku.

10.10
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11.1 List výrobku podl'a nariadenia EÚ č. 1060/2010
Haier

Obchodná značka

HRF-522I*7

HRF-522DG7

ldentifikačný kód modelu

Chladnička s mrazničkou

Kategória modelu
Ročná spotreba energie (kWh/rok) 111

A++

A++

332

332

Objem chladiaceho priestoru (1)

338

331

Objem mraziaceho priestoru (1) ****

177

165

Energetická trieda

IDE]

Počet hviezdičiek
°

Teplota ďalších priestorov> l4 C

Nepoužitel'né

Beznámrazový systém

Áno

Doba nábehu teploty (h)

5

Mraziaca kapacita (kg/24h)

12

Klimatická trieda
Spotrebič je určený pre použitie pri teplote
okolitého prostredia medzi l0° C a 43° C
Vzduchom šírené emisie hluku
(db(A) re lpW)
Typ konštrukcie

SN-N-ST-T
42
Vol'ne stojaca

* Farebný kód
11 na základe výsledkov 24 hodinovej normalizovanej skúšky. Skutočná spotreba energie
bude závisieť od používania a umiestnenia spotrebiča.

11.2 Doplnkové technické údaje
557
500
220-240V ~/ 50Hz

Čistý skladovací objem (1)
Celkový skladovací objem (I)
Napatie/Frekvencia
Spotreba (W)
Hlavná poistka (A)
Chladivo
Tlak vody vMPa
Rozmery (V/Š/H v mm)

11.3 Normy a smernice

200
15
R600a

CE:

0,15-0,6
1790 /908 /655

Tento výrobok vyhovuje požiadavkám všetkých príslušných smerníc ES vrátane súvisiacich
harmonizovaných noriem, ktoré sú nutné pre to, aby výrobok mohol niesť označenie CE.
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