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VSTAVANÁ CHLADNIČKA
        NO FROST 
NÁVOD NA OBSLUHU 



Pokyny na obsluhu platí pre niekoľko modelov. Tak môžu vzniknúť rozdiely. 
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Všeobecná upozornenia
VAROVANIE: Vetracie otvory, v spotrebiči alebo vo vstavanej 
konštrukcii, udržujte bez prekážok.
VAROVANIE: Nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné spô-
soby na urýchlenie odmrazovania iné ako tie, ktoré odporúča 
výrobca.
VAROVANIE: V priestore na potraviny nepoužívajte elektrické 
spotrebiče, ak nejde o typ odporúčaný výrobcom.
VAROVANIE: Nepoškoďte chladiaci okruh.
VAROVANIE: Aby ste predišli nebezpečenstvu spôsobenému 
nestabilitou spotrebiča, je potrebné ho upevniť podľa pokynov.

• Ak váš spotrebič ako chladivo používa R600a - túto informá-
ciu zistíte zo štítku na chladničke - musíte dávať pozor po-
čas prepravy a inštalácie, aby ste predišli poškodeniu prvkov
chladničky. Aj keď je R600a ekologicky priateľský a prírodný
plyn. Vzhľadom k tomu, že ide o výbušninu, v prípade úniku
z dôvodu poškodenia chladiča presuňte chaldničku od otvo-
reného ohňa alebo zdrojov tepla a vyvetrajte miestnosť, v
ktorej sa spotrebič nachádza.

• Počas umiestňovania a prenášanie chladničky nepoškoďte
okruh chladiaceho plynu.

• V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, napr. plechov-
ky s aerosólom.

• Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a po-
dobných zariadeniach, napr.
 - vybavenie kuchýň v obchodoch, kanceláriách a iných pra-
covných prostrediach.

 - na farmách a v hoteloch, moteloch a iných obytných pros-
trediach

 - zariadeniach typ bed and breakfast,

 ČASŤ - 1. POKYNY NA POUŽITIE
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 - v cateringu a podobnom prostredí
• Ak sa zásuvka nezhoduje so zástrčkou spotrebiča, musí ju

vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifi-
kované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

• Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vráta-
ne detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo men-
tálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a
znalostí, pokiaľ na ne nebude dohliadať osoba zodpovedná
za ich bezpečnosť alebo im nedá pokyny ohľadom používa-
nia spotrebiča. Na deti treba dohliadať, aby sa zaručilo, že sa
so spotrebičom nebudú hrať.

• Špeciálne uzemnená zástrčka musí byť pripojená k napája-
ciemu káblu vašej chladničky. Táto zástrčka musí byť použitá
so špeciálne uzemnenú zásuvkou o 16 amp. V prípade, že
doma takú zástrčku nemáte, nechajte ju nainštalovať autori-
zovaným elektrikárom.

• Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo mentálny-
mi schopnosťami, prípadne nedostatkom skúseností a vedo-
mostí, pokiaľ sú počas prevádzky spotrebiča pod náležitým
dozorom alebo vedením v záujme bezpečného používania
spotrebiča s vedomím si sprievodných rizík. Deti sa nesmú
hrať so spotrebičom. Deti bez dozoru nesmú vykonávať čis-
tenie ani používateľskú údržbu.

• Ak je napájací kábel poškodený, výrobca, jeho servisné stre-
disko alebo iná náležite kvalifikovaná osoba ho musí vyme-
niť, aby nemohlo dôjsť k ublíženiu na zdraví.

• Tento spotrebič nie je určený na pouzitie v nadmorských výš-
kach nad 2000 m.
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Staré a zastarané chladničky
• Ak má vaša stará chladnička zámok, zlomte ho alebo ho odstráňte, pretože deti sa

môžu zachytiť dovnútra a môže dôjsť k nehode.
• Staré chladničky a mrazničky obsahujú izolačný materiál a chladiace látku s CFC. Pri

eliminovaní starých chladničiek dajte pozor, aby ste nepoškodili životné prostredie.
Na miesto likvidácie starých chladničiek sa spýtajte na miestnom úrade.

Poznámky:
• Pred inštaláciou a použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na použitie.  Nie sme

zodpovední za škody vzniknuté nesprávnym používaním.
• Postupujte podľa všetkých pokynov na spotrebiči a v používateľskej príručke a uscho-

vajte si túto príručku na bezpečnom mieste, aby ste vyriešili problémy, ktoré by sa mohli
vyskytnúť v budúcnosti.

• Tento spotrebič je vyrobený tak, aby bol použitý v domácnostiach a možno ho použiť iba
v domácom prostredí a na špecifikované účely.  Nie je určená na komerčné alebo labo-
ratórne použitie. Takéto použitie spôsobí, že záruka stratí platnosť a naša spoločnosť
neponesie zodpovědnot za straty, ku ktorým dôjde.

• Tento spotrebič je vyrobený tak, aby sa používal v domácnostiach a je vhodný iba pre
skladovanie / chladenie potravín. Nie je vhodný na komerčné použitie a/alebo skladova-
nie látok iných ako sú potraviny. Naša spoločnosť nie je zodpovedná za straty, ktoré by
sa v opačnom prípade vyskytli.

Bezpečnostná varovania
• Nepoužívajte rozdvojky ani predlžovací kábel.
• Nezapájajte do starých, poškodených alebo opotrebovaných zásuviek.
• Kábel neťahajte, neohýbajte.
• Káble neohýbajte a udržte je mimo dosah horúcich povrchov.

• Po inštalácii sa uistite, či sa napájací kábel nezachytil pod spot-
rebičom.

• Tento spotrebič je navrhnutý na použitie dospelými osobami, ne-
dovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali alebo sa vešali na
dvere.

• Nezapájajte do zásuvky ak máte mokré ruky, mohlo by dôjsť k
úrazu elektrickým prúdom!
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Inštalácia a prevádzka vašej chladničky
Pred spustením chladničky musíte venovať pozornosť nasledujúcim bodom:

• Prevádzkové napätie vašej chladničky je 220-240V pri 50 Hz.
• Zástrčka musí byť po inštalácii ľahko dostupná.
• Po prvom zapnutí spotrebiča sa môže objaviť zápach. Zmizne, ako náhle začne spot-

rebič chladiť.
• Než vykonáte pripojenie na napájanie, skontrolujte, či napätie na výrobnom štítku zod-

povedá napätie elektrického systému vo vašej domácnosti.
• Zástrčku zapojte do zásuvky s účinným uzemnením. Ak nie je zásuvka uzemnená, ale-

bo ak sa nezhoduje, navrhujeme, aby ste o pomoc požiadali autorizovaného elektrikára.
• Spotrebič musí byť zapojený do riadne inštalovanej zásuvky s poistkou. Napájanie (AC)

a napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku spotrebiča (typový štítok sa na-
chádza v ľavej vnútornej časti spotrebiča).

• Nenesieme zodpovednosť za škody, ku ktorým môže dôjsť z dôvodu neuzemneného
použitia.

• Chladničku umiestnite na miesto, kde nebude vystavená priamemu slnečnému svetlu.
• Vaša chladnička nesmie byť nikdy používaná vonku alebo ponechaná na daždi.
• Váš spotrebič musí byť minimálne 50 cm od rúr, plynových rúr alebo radiátorov, a mini-

málne 5 cm od elektrických rúr.
• Keď je vaša chladnička umiestnená vedľa hlbokého marzáku,

musí byť medzi nimi minimálne 2 cm miesto, aby sa predišlo hro-
madeniu vlhkosti na vonkajšom povrchu.

• Na spotrebič neklaďte ťažké predmety.
• Spotrebič pred použitím dôkladne vyčistite, najmä vo vnútri (viď

Čistenie a Údržba).
• Postup inštalácie do kuchynskej linky je uvedený v časti návodu Postup inštalácie do ku-

chynskej linky. Tento produkt je určený na použitie iba v správnych kuchynských linkách.

• Do priečinka mrazničky nedávajte sklenené fľaše alebo nádoby s
nápojmi. Fľaše alebo plechovky môžu explodovať.

• Z dôvodu vašej bezpečnosti nedávajte do chladničky výbušné ale-
bo horľavé materiály. Nápoje s vyšším obsahom alkoholu umiest-
nite vertikálne pričom ich hrdlá v priečinku chladničky pevne uza-
tvorte.

• Keď beriete ľad vyrobený v priestore mrazničky, nedotýkajte sa
ho, pretože môže spôsobiť omrzliny a/alebo sa môžete porezať.

• Zmrazených produktov sa nedotýkajte mokrými rukami! Nejedzte zmrzli-
nu a kocky ľadu okamžite potom, čo ich vyberiete z priečinku mrazničky!

• Zmrazené potraviny po rozmrazení znovu nezamrazujte. To môže spôsobiť zdravotné
problémy, napr. otravu jedlom.

• Hornú časť chladničky nezakrývajte. Ovplyvní to výkonnosť chladničky.
• V chladničke ani mrazničke nespúšťajte žiadne elektrické spotrebiče.
• Príslušenstvo v chladničke počas prepravy upevnite, aby ste predišli jeho poškodeniu.
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• Nastaviteľné predné nohy musia byť nastavené tak, aby váš spotrebič bol vyrovnaný
a stabilný. Nožičky môžete nastaviť otočením v smere hodinových ručičiek (alebo na-
opak). To musí byť vykonané pred vložením potravín do chladničky.

• Pred použitím chladničky utrite všetky časti teplou vodou, do ktorej
pridáte čajovú lyžičku jedlej sódy a potom povrch opláchnite čistou
vodou a vysušte. Po vyčistení všetko dajte na svoje miesto.

Pred použitím chladničky
• Pri prvom spustení alebo pri spustení po preprave nechajte chlad-

ničku stáť 3 hodiny a až potom zapojte.  V opačnom prípade po-
škodíte kompresor.

• Vaša chladnička môže pri prvom spustení trochu zapáchať, zápach zmizne akonáhle
chladnička začne chladiť.

Informácie o chladiacej technológii novej generácie
Chladničky s mrazničkou s chladiacou technológiou novej gene-
rácie majú iný systém fungovania ako statické chladničky s mraz-
ničkou. V bežných chladničkách s mrazničkou sa vlhký vzduch 
vchádzajúci do mrazničky a vodná para vychádzajúca z potra-
vín v mraziacom oddiele menia na námrazu. Na roztavenie tejto 
námrazy, inými slovami na rozmrazenie, treba chladničku odpojť 
od elektrickej siete. Na zachovanie chladu potravín po dobu od-
mrazovania musí užívateľ uložiť potraviny na inom mieste a musí 
odstrániť zostávajúci ľad a nahromadenú námrazu.
V oddieloch mrazničky vybavených chladiacou technológiou no-
vej generácie je situácia úplne iná. Pomocou ventilátora cez od-
diel mrazničky fúka studený a suchý vzduch. Vplyvom studeného 
vzduchu, ktorý s ľahkosťou fúka cez oddiel – aj v priestoroch me-
dzi poličkami – sa potraviny zamrazia rovnomerne a správne. A 
nebude vznikať námraza.   
Konfigurácia v oddiele chladničky bude takmer rovnaká ako pri 
oddieli mrazničky. Vzduch, ktorý prúdi vďaka ventilátoru nachá-
dzajúcom sa v hornej časti oddielu chladničky, sa chladí počas 
toho, ako prechádza cez medzeru za prívodom vzduchu. Súčasne 
cez otvory na prívode vzduchu prúdi vzduch tak, že sa v oddiele 
chladničky úspešne dokončuje chladiaci proces. Otvory v prívo-
de vzduchu sú navrhnuté na rovnomernú distribúciu vzduchu v 
oddiele.
Keďže medzi oddielom mrazničky a oddielom chladničky nepre-
chádza žiadny vzduch, pachy sa nebudú miešať. 
V dôsledku toho sa vaša chladnička s chladiacou technológiou 
novej generácie ľahko používa a ponúka vám prístup k veľkému 
objemu a estetickému vzhľadu.
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Tlačítko nastavení teploty

Symbol
režimu super-chladenia

LED kontrolka alarmu Indikátor výkonu teploty

Tlačidlo nastavenia teploty v časti mrazničky
Toto tlačidlo umožní nastaviť výkonu teploty v mrazničke. Stlačte toto tlačidlo a 
nastavte výkonu teploty v časti mrazničky. Toto tlačidlo sa používa aj na aktiváciu 
režimu superchladenia.
1.1.1. Kontrolka alarmu
V prípade problémov s chladničkou sa rozsvieti červená kontrolka alarmu

1.1.2. Režim super chladenia - Kedy sa použije?
• Na schladenie veľkého množstva potravín.
• Na schladenie rýchleho občerstvenia.
• Ak chcete potraviny schladiť rýchlo.
• Pri dlhodobom skladovaní sezónnych potravín.

Ako používať?
• Stlačte tlačidlo nastavenia výkonu pre teploty v chladničke, kým sa nerozsvieti

kontrolka superchladenia.
• V tomto režime bude svietiť kontrolka supermrazenia.
• Optimálny výkon spotrebiča pri maximálnej kapacite chladenia dosiahnete nasta-

vením prístroja do režimu aktívneho superchladenia 5 hodín pred vložením čerst-
vých potravín do mrazničky.

Ak stlačíte tlačidlo nastavenia teploty, režim bude zrušený a nastavenie sa obnoví od MAX.

Poznámka: Režim „Superchladenie" sa automaticky zruší po 5 hodinách.
1.1.3. Nastavenie teploty

• Pôvodná hodnota na displeji je indikátor strednej teploty.
• Stlačte tlačidlo nastavenia teploty.

Počas tohto režimu:

 ČASŤ - 2. AKO SPOTREBIČ POUŽÍVAŤ 

Ovládací panel
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• Pri každom stlačení tlačidla sa teplota nastavenia zníži.
• Ak stlačíte tlačidlo nastavenia teploty kým sa zobrazuje symbol superchladenia na dis-

pleji nastavení vašej chladničky a nestlačíte žiadne tlačidlo do 3 sekúnd, bude blikať
kontrolka superchladenia.

• Ak budete tlačidlo ďalej držať, reštartuje sa na poslednú hodnotu.
To zaručí, že nastavenia teploty v chladiacom a mraziacom priečinku vašej chladničky sa 
vykonajú automaticky. Dá sa tiež nastaviť na akúkoľvek hodnotu v rozsahu MIN až MAX. 
Ak stlačíte tlačidlo nastavenia teploty z MIN na MAX, teplota sa zníži. Aby ste šetrili energiu 
počas zimných mesiacov, prevádzkujte chladničku na nižšej polohe.
Upozornenia pri nastaveniach teploty

• Vaše nastavenia teploty sa nevymažú, keď sa vyskytne prerušenie energie.
• Pred dokončením nastavenia neprechádzajte na iné nastavenie.
• Nastavenia teploty by sa mali vykonať podľa častosti otvárania dvierok, množstva potra-

vín uchovávaných v chladničke a okolitej teploty okolo chladničky.
• Po zapojení môže byť vaša chladnička v nepretržitej prevádzke až 24 hodín, a to v zá-

vislosti od okolitej teploty, kým sa kompletne schladí.
• Počas tohto obdobia neotvárajte pravidelne dvere chladničky a nedávajte do nej nad-

merné množstvo potravín.
• Použije sa funkcia 5 minútového oneskorenia, aby sa predišlo poškodeniu kompresora

chladničky, keď odpojíte zástrčku a potom ju opätovne zapojíte, aby sa znova používala
alebo v prípade prerušenia napájania. Vaša chladnička začne po 5 minútach normálne
fungovať.

• Vaša chladnička je navrhnutá tak, aby fungovala pri intervaloch okolitej teploty uvede-
ných v normách, a to v súlade s klimatickou triedou uvedenou na informačnom štítku.
Neodporúčame prevádzku vašej chladničky mimo uvedených limitných hodnôt teploty s
ohľadom na efektívnosť chladenia.

• Tento spotrebič je navrhnutý na použitie pri okolitej teplote v rozmedzí 16°C - 38°C.

Klimatická 
trieda Okolná teplota oC

T Medzi 16 - 43 oC 
ST Medzi 16 - 38 oC
N Medzi 16 - 32 oC

SN Medzi 10 - 32 oC
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Príslušenstvo
Priečinok na ľad

• Priečinok na ľad naplňte vodou a vložte ho do priečinku mrazničky.
• Potom, čo sa voda zmení na ľad, môžete zásobník otočiť, ako je zobrazené nižšie a

vysypať kocky ľadu.

Držiak na fľaše

Aby sa predišlo vyšmyknutiu alebo vypadnutiu fliaš, môžete použiť držiak na fľaše. Tiež 
môžete predchádzať tvorbe hluku pri otváraní alebo zatváraní dvierok.

Všetky písomné a vizuálne popisy na príslušenstvách sa môžu odlišovať, a to v závis-
losti od modelu spotrebiča.



SK - 47 -

Obr.1 Obr.2

Prispôsobiteľná sklenená polička

Mechanizmus prispôsobiteľnej sklenenej poličky 
umožňuje jedným pohybom vytvoriť viac úložného 
priestoru.

Ak chcete sklenenú poličku zakryť, zatlačte na ňu.
Do získaného priestoru si môžete ľubovoľne 
ukladať svoje potraviny.
Ak poličku chcete vrátiť na jej pôvodné miesto, po-
tiahnite je k sebe.

(pri niektorých modeloch)

(pri niektorých modeloch)Nastaviteľná polička vo dverách 

K vytvorenie úložných plôch, ktoré potrebujete, 
môžete použiť nastaviteľnou poličku vo dverách.

Ak chcete zmeniť pozíciu nastaviteľnej poličky vo 
dverách ; 
Podržte tlačidlo poličky a zatlačte na tlačidlá po 
stranách poličky vo dverách v smere šipky. 

                                 (Obr. 1)
Poličku vo dverách umiestnite do potrebnej výšky, posunutím nahor a nadol.

Po dosiahnutí požadovanej pozície poličky vo dverách uvoľnite tlačidlá po stranách poličky 
(Obr. 2). Pred uvoľnením poličky vo dverách ju presuňte hore a dole a uistite sa, či je polička 
vo dverách upevnená.
Poznámka: Pred presunutím naplnené poličky vo dverách musíte poličku pridržať pomocou 
tlačidla. V opačnom prípade by mohla polička vo dverách v dôsledku hmotnosti vykĺznuť z 
drážok. Tak by sa mohla polička vo dverách alebo drážky poškodiť.

Vybranie poličky chladiaceho oddielu
• Vytiahnite poličku chladiaceho oddielu von

smerom k sebe posúvaním po koľajniciach.
• Vytiahnite poličku chladiaceho oddielu smerom

hore z koľajničiek, aby ste mohli vybrať chladiaci
oddiel.

Po odstránení poličky chladiaceho oddielu má 
nosnosť maximálne 20 kg.
Ovládač vlhkosti

Keď je ovládač vlhkosti v zatvorenej polohe, umožňuje to dlhšie uskladnenie čerstvého ovo-
cia a zeleniny.
Ak je kontajner úplne plný, otvor na čerstvý vzduch, ktorý sa nachádza pred kontajnerom, 
treba otvoriť. Pomocou tohto vzduchu sa bude ovládať množstvo vlhkosti v kontajneri a 
môžete zvýšiť životnosť.
Ak na sklenenej poličke uvidíte nejakú kondenzáciu, ovládanie vlhkosti by ste mali dať do 
otvorenej polohy.

(pri niektorých modeloch)
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• Potraviny nevkladajte tak, aby boli v priamom kontakte so zadnou stenou priestoru
chladničky. Okolo potravín nechajte určitý priestor, aby ste tak umožnili cirkuláciu vzdu-
chu.

• Nevkladajte do chladničky horúce potraviny alebo nápoje.

• Potraviny vždy skladujte v uzavretých nádobách alebo zabalené.

• Aby ste znížili vlhkosť a následnú tvorbu námrazy, nikdy nedávajte do chladničky neu-
zatvorené tekutiny do neutesnených nádob.

• Mäso všetkých typov, zabalené do vreciek, sa odporúča vložiť na sklenenú poličku nad
zásuvkou na zeleninu, kde je vzduch chladnejší.

• Do priečinku pre jemné potraviny môžete vkladať ovocie a zeleninu bez balenia.

• Aby ste predišli úniku chladného vzduchu, neotvárajte dvere príliš často a nenechávajte
ich dlho otvorené.

Priestor mrazničky
Priestor mrazničky sa používa na zmrazenie čerstvých potravín a na skladovanie mraze-
ných potravín po dobu uvedenú na obale a na výrobu kociek ľadu.

• Pri mrazení čerstvých potravín; čerstvé potraviny riadne zabaľte tak, aby bol obal
vzduchotesný. Ideálne sú špeciálne vrecká do mrazničky, alobal (silný, v prípade po-
chybností použite dvojitú vrstvu), polyetylénová vrecká a plastové nádoby.

• Nedovoľte, aby čerstvé potraviny prišli do kontaktu s už zmrazenými potravinami.
• Na obal vždy vyznačte dátum a obsah balenia, neprekračujte uvedenú dobu skladova-

nia.
• V prípade výpadku napájania alebo zlyhaní uchová mraznička dostatočne nízku teplotu

pre skladovanie potravín. Vyvarujte sa otváraniu dverí, aby ste spomalili stúpanie teplo-
ty v priestore mrazničky.

• Maximálne množstvo potravín, ktoré možno do mrazničky vložiť počas 24 hodín, je
uvedené na typovom štítku (pozri mraziaci kapacita).

• Do mrazničky nikdy nevkladajte teplé potraviny.
• Pri nákupe a skladovaní mrazených produktov; skontrolujte, či nie je obal poškode-

ný.
• Dĺžka a odporúčaná teplota skladovania zmrazených potravín je uvedená na obale. Pri

skladovaní a používaní postupujte podľa pokynov výrobcu. Ak nie sú uvedené žiadne
informácie, potraviny nesmú skladovať dlhšie ako 3 mesiace.

• Zmrazené potraviny vložte do mrazničky čo najskôr po zakúpení.
• Ako náhle sa potravina raz rozmrazia, nesmie byť znovu zmrazená, musíte ju uvariť, čo

najrýchlejšie to bude možné, potom môžete uvarené jedlo skonzumovať alebo zmraziť.
• Skladovanie: Ak chcete použiť maximálnu čistú kapacitu, môžete vybrať zásuvky a

skladovať potraviny priamo v jednotlivých priestoroch. To vám umožní využitie celého
objemu priestoru.

 ČASŤ - 3. SKLADOVANIE POTRAVÍN V SPOTREBIČI
Priečinok chladničky
Priestor chladničky sa používa na skladovanie čerstvých potravín po dobu niekoľkých dní.
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• Spotrebič pred čistením odpojte od napájania.

• Na spotrebič nelejte vodu.

• Priestor chladničky je potrebné pravidelne čistiť roztokom jedlej
sódy a vlažnej vody.

• Príslušenstvo vyčistite samostatne pomocou mydla a vody. Nečis-
tite ho v umývačke riadu.

• Nepoužívajte abrazívne prostriedky, mydlá. Po umytí opláchnite
čistou vodou a dôkladne osušte. Ako náhle je čistenie dokončené,
zástrčku znova zapojte, majte suché ruky.

Rozmrazovanie
Vaša mraznička sa automaticky rozmrazuje. Voda, ktorá vznikne pri 
rozmrazovaní, prúdi cez zberný odkvap na vodu do odparovacej nádo-
by za mrazničkou a tam sa sama odparuje.

Odparovací 
priečinok

 ČASŤ - 4. ČISTENIE A ÚDRŽBA
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Výmena LED osvetlenia (ak sa na osvetlenie používa LED)

Na osvetlenie zariadenia sa používa 1 LED pás v oddiele mrazničky a 2  LED pásy v 
oddiele chladničky.
Obráťte sa na autorizovaný servis, pretože LED môže vymeniť iba autori-zovaný personál.
Poznámka: Počet a umiestnenie pásov LED sa v závislosti od rôznych modelov môže líšiť.

Oddiel mrazničky
Osvetlenie pásom LED

Oddiel chladničky
Osvetlenie pásom LED

* V niektorých modeloch

* V niektorých modeloch

• Originálne balenie a penovú výplň si môžete uschovať pre opätovnú prepravu (voliteľ-ne).
• Chladničku by ste mali dať do hrubého balenia, upevniť páskami alebo silnými špagátmi 

a postupovať podľa pokynov prepravy balenia za účelom opätovného prepravenia.
• Vyberte pohyblivé diely (poličky, príslušenstvo, priečinky na zeleninu atď.) alebo ich 

upevnite v chladničke k zarážkam pomocou pások počas premiestňovania a prepravy.
• Chladničku prenášajte vo vzpriamenej polohe.

 ČASŤ - 5. DODANIE A PREMIESTNENIE
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Ak mraznička nefunguje správne, môže sa jednať o malý problém, preto pred kontaktovaním 
elektrikára kvôli úspore času a peňazí skontrolujte tieto. 

Skontrolujte výstrahy;
Ak vaša mraznička nefunguje;

• Došlo k výpadku napájania?
• Je zástrčka zapojená správne do zásuvky?
• Je spálená poistka zásuvky, do ktorej je zapojená zástrčka, alebo je spálená hlavná

poistka?
• Je chyba v zásuvke?  Aby ste to skontrolovali, zapojte chladničku do zásuvky, o ktorej

viete, že funguje.

Zvýšenie teploty môže spôsobiť;
• Časté otváranie dverí na dlhú dobu
• Naplnenie veľkým množstvom potravín.
• Teplota mrazničky je na najvyšší výkon  približne 16°C.
• Vysoká okolitá teplota
• Chyba spotřebiče.

Normálne zvuky;
Praskanie (praskanie ľadu):

• Počas automatického rozmrazovania.
• Ak sa zariadenie ochladí alebo zahreje (v dôsledku rozpínavosti materiálu zariadenia).

Krátke praskanie: Začuté, keď termostat zapne/vypne kompresor.
Hluk kompresora (normálny hluk motora): Tento zvuk znamená, že kompresor pracu-
je normálne. Keď je kompresor aktivovaný, môže na krátko spôsobiť väčší hluk.
Hluk bublania a špliechania: Tento hluk je spôsobený prúdením chladiacej kvapaliny
v rúrkach systému.
Zvuk toku vody: Normálny zvuk toku vody prúdiacej do nádoby na odparovanie počas
rozmrazovania. Tento hluk môže byť počas rozmrazovania počuť.
Hluk prúdenia vzduchu (normálny hluk ventilátora): Tento hluk môže byť vďaka cir-
kulácii vzduchu počuť v mrazničkách s technológiou zabraňujúcou tvorbe námrazy pri
bežnej prevádzke systému.

LED dióda alar-
mu sa rozsvieti TYP CHYBY DÔVOD ČO TREBA VYKONAŤ

"Zlyhanie 
Varovanie"

Niektorý diel(-y) je/sú 
chybné alebo zlyhal 

proces chladenia

Skontrolujte, či nie sú 
otvorené dvere. V prípa-
de, že dvere nie sú otvore-
né, čo najskôr kontaktujte 
autorizovaný servis.

 ČASŤ - 6. KÝM KONTAKTUJETE POPREDAJNÝ SERVIS
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Tipy na úsporu energie
1. Spotrebič nainštalujte do chladnej, dobre vetranej miestnosti, ale nie na priame slnečné

svetlo a nie do blízkosti zdroja tepla (radiátor, sporák, atď.).
2. Teplé potraviny a nápoje nechajte vychladiť mimo spotrebiča.
3. Keď roztápate mrazené potraviny, umiestnite ich do priečinka chladničky. Nízka teplo-

ta zmrazených potravín vychladí počas rozmrazovania priestor chladničky. Tak ušetríte
energiu. Ak je zmrazené jedlo neoddelili, dochádza k plytvaniu energiou.

4. Pri vložení musí byť nápoje zakryté.
5. Pri vkladaní nápojov a potravín otvárajte dvere na čo najkratšiu dobu.
6. Kryty rôznych oddelení nechajte zatvorené, aby ste predišli zmene teploty jednotlivých

častí.  (crisper, chillier ... atď.).
7. Tesnenie dverí musí byť čisté a nepoškodené. Tesnenie v prípade opotrebovania vy-

meňte.

Ak sa vnútri mrazničky hromadí vlhkosť;
• Boli potraviny riadne zabalené? Boli kontajnery dobre vysušené pred tým, ako ste ich

dali do mrazničky?
• Otvárajú sa veľmi často dvere mrazničky? Pri otvorení dverí vstupuje vlhkosť nachádza-

júca sa vo vzduchu v miestnosti do mrazničky. Najmä vtedy, keď je vlhkosť v miestnosti
príliš vysoká, čím častejšie otvárate dvere, tým rýchlejšie bude dochádzať k zvlhčova-
niu.

V prípade, že dvere nie sú riadne otvorené a zatvorené;
• Bránia balenia potravín zatvoreniu dverí?
• Sú dvere mrazničky, koše a schránka na ľad na svojom mieste?
• Je tesnenie dverí poškodené?
• Je mraznička na vodorovnom povrchu?

Ak sú okraje kabinetu mrazničky, ktoré sa dotýkajú kĺbov dverí, teplé;
Najmä v lete (teplom počasí) môžu pri prevádzke kompresora byť dotýkajúce sa plochy 
teplejšie, to je normálne.

Odporúčania
• Ak chcete prístroj úplne vypnúť, odpojte ho od sieťovej zásuvky (kvôli čisteniu a s pone-

chanými otvorenými dverami)



 ČASŤ - 7. ČASTI SPOTREBIČE A PRÍSLUŠENSTVO
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Táto prezentácia sa týka iba častí spotrebiča.
Časti sa môžu podľa modelu spotrebiča líšiť.

A) Priestor chladničky
B) Priestor mrazničky

1) Ovládací panel
2) Turbo Ventilátor "Multi-air flow"
3) Poličky chladničky
4) Kryt Crisper zásuvky
5) Crisper zásuvka
6) Kryt priestoru mrazničky
7) Zásuvka v mrazničke

8) Zásuvka v mrazničke, spodná
9) Zásobníky na ľad
10) Sklenená polička
11) Polička na fľaše
12) Nastaviteľné poličky vo dverách
13) Horné poličky vo dverách
14) Držiak na vajíčka
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ČASŤ - 8. KARTA INFORMAČNÝCH ÚDAJOV

KARTA INFORMAČNÝCH ÚDAJOV: Philco

Značka:  

Identifikácia modelu PCN 17742 BI
Typ spotrebiča 3) 7
Trieda energet. účinnosti (A… nízka spotreba el. energie až G… vysoká 
spotreba el. energie) 

A++

Spotreba energie za 365 dní 1) kWh 235
Úžitkový objem celkovo: l 233
z toho: objem chladiacej časti l 147
z toho: objem mraziacej časti l 86
Hviezdičkové označenie mraziaceho priestoru ****
Beznámrazový Priestor pre mrazenie 

a chladenie
Doba skladovania pri vypnutí (doba nábehu teploty) [h] 13
Mraziaca kapacita kg/24 h 3
Klimatická trieda 2) T-N
Napätie 220-240 V ~ 50 Hz
Hlučnosť 4) dB (re 1pW) 43

Hmotnosť kg 52

Vstavaný spotrebič áno

1) Spotreba energie v kWh/rok založená na výsledkoch normalizovanej skúšky v priebehu 24 hod. Skutočná 
spotreba energie závisí od spôsobu použitia a umiestnenia spotrebiča. 

2) SN: okolité teploty od +10 °C do +32 °C 
ST: okolitá teplota od +18 °C do +38 °C 
N: okolitá teplota od +16 °C do +32 °C 

3) 1 = Chladnička bez priestorov s nízkou teplotou 
7 = Chladnička/mraznička s priestormi s nízkou teplotou *(***) 
8 = Skriňová mraznička 

4) Hlučnosť podľa európskej normy EN 60704. 

POZNÁMKA:
Vyššie uvedené dáta podliehajú zmenám.

PHILCO

Tento spotrebič je výhradne určený pre skladovanie vína nie





is a registered trademark used under license from 
Electrolux International Company, U.S.A.                               

Manufacturer/Výrobce/Výrobca: 
PHILCO
Černokostelecká 1621
CZ-251 01 Říčany

52237183
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