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BEFORE USING THE APPLIANCE

General warnings

WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance
enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other
means to accelerate the defrosting process, other than
those recommended by the manufacturer.
WARNING: Do not use electrical appliances inside the
food storage compartments of the appliance, unless
they are of the type recommended by the manufacturer.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING: In order to avoid any hazards resulting
from the instability of the appliance, it must be fixed in
accordance with the following instructions:
• If your appliance uses R600a as a refrigerant (this
information will be provided on the label of the cooler)
you should take care during transportation and
installation to prevent the cooler elements from being
damaged. R600a is an environmentally friendly and
natural gas, but it is explosive. In the event of a leak
due to damage of the cooler elements, move your
freezer away from open flames or heat sources and
ventilate the room where the appliance is located for
a few minutes.
• While carrying and positioning the freezer, do not
damage the cooler gas circuit.
• Do not store explosive substances such as aerosol
cans with a flammable propellant in this appliance.
• This appliance is intended to be used in household
and domestic applications such as:
-- staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments.

BEFORE USING THE APPLIANCE

-- farm houses and by clients in hotels, motels and
other residential type environments.
-- bed and breakfast type environments;
-- catering and similar non-retail applications.
• If the socket does not match the freezer plug, it must
be replaced by the manufacturer, a service agent or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
• A specially grounded plug has been connected to the
power cable of your freezer. This plug should be used
with a specially grounded socket of 16 amperes. If
there is no such socket in your house, please have
one installed by an authorised electrician.
• This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without
supervision.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced
by the manufacturer, an authorised service agent or
similar qualified persons, in order to avoid a hazard.
• This appliance is not intended for use at altitudes
exceeding 2000 m.
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BEFORE USING THE APPLIANCE
Old and out-of-order fridges or freezers
• If your old fridge or freezer has a lock, break or remove the lock
before discarding it, because children may get trapped inside it
and may cause an accident.
• Old fridges and freezers may contain isolation material and
refrigerant with CFC or HFC. Therefore, take care not to harm
environment when you are discarding your old fridges or freezers.
Please ask your municipal authority about the disposal of the WEEE
reuse, recycle and recovery purposes.
Notes:
• Please read the instruction manual carefully before installing and
using your appliance. We are not responsible for the damage
occurred due to misuse.
• Follow all instructions on your appliance and instruction manual,
and keep this manual in a safe place to resolve the problems that
may occur in the future.
• This appliance is produced to be used in homes and it can only be
used in domestic environments and for the specified purposes.
It is not suitable for commercial or common use. Such use will
cause the guarantee of the appliance to be cancelled and our
company will not be responsible for losses incurred.
• This appliance is produced to be used in houses and it is only
suitable for cooling / storing food. It is not suitable for commercial
or common use and/or for storing substances except for food.
Our company is not responsible for losses to be incurred in the
contrary case.

Safety warnings
• Do not connect your Freezer to the mains electricity supply using
an extension lead.
• Do not plug in damaged, torn or old plugs.
• Do not pull, bend or damage the cord.

• This appliance is designed for use by adults, do not allow children
to play with the appliance or let them hang off the door.
• Never touch the power cord/plug with wet hands as this could
cause a short circuit or electric shock.

BEFORE USING THE APPLIANCE
• Do not place glass bottles or beverage cans in the ice-making
compartment as they can burst as the contents freeze.
• Do not place explosive or flammable material in your freezer.
Place drinks with high alcohol content vertically in the frezer
compartment and make sure that their tops are tightly closed.
• When removing ice from the ice-making compartment, do not
touch it. Ice may cause frost burns and/or cuts.
• Do not touch frozen goods with wet hands! Do not eat ice-cream
and ice cubes immediately after you have taken them out of the
freezer!
• Do not touch frozen goods with wet hands. Do not eat ice-cream
or ice cubes immediately after you have taken them out of the
ice-making compartment.
• Do not cover the body or top of freezer with lace. This affects the
performance of your freezer.
• Secure any accessories in the freezer during transportation to
prevent damage to the accessories.

Installing and operating your freezer
Before starting to use your freezer, you should pay attention to the
following points:
• The operating voltage for your freezer is 220-240 V at 50Hz.
• The plug must be accessible after installation.
• Your freezer may have a smell when it is operated for the first
time. This is normal and the smell will fade away when your
freezer starts to cool.
• Before connecting your freezer, ensure that the information on
the data plate (voltage and connected load) matches that of the
mains electricity supply. If in doubt, consult a qualified electrician.
• Insert the plug into a socket with an efficient ground connection. If
the socket has no ground contact or the plug does not match, we
recommend that you consult a qualified electrician for assistance.
• The appliance must be connected with a properly installed fused
socket. Power supply (AC) and voltage at the operating point
must match with the details on the name plate of the appliance
(name plate is located on the inside left of the appliance).
• We do not accept responsibility for any damages that occur due
to ungrounded usage.
• Place your freezer where it will not be exposed to direct sunlight.
• Your freezer should never be used outdoors or exposed to rain.
• Your appliance should be at least 50 cm away from stoves, gas
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BEFORE USING THE APPLIANCE
ovens and heater cores, and at least 5 cm away from electrical
ovens.
• When your freezer is placed next to a deep freezer, there should
be at least 2 cm between them to prevent humidity forming on
the outer surface.
• Do not place heavy items on the appliance.
• Clean the appliance thoroughly, especially the interior, before
use (see Cleaning and Maintenance).
• The installation procedure into the kitchen unit is given in the
Installation Manual. This product is intended to be used in proper
kitchen units only.
• Before using your freezer, wipe all parts with a
solution of warm water and a teaspoon of sodium
bicarbonate, then rinse with clean water and dry.
Place all parts in the freezer after cleaning.

Before using your freezer
• When using your freezer for the first time, or after transportation,
keep it in an upright position for at least 3 hours before plugging
into the mains. This allows efficient operation and prevents
damage to the compressor.
• Your freezer may have a smell when it is operated for the first
time. This is normal and the smell will fade away when your
freezer starts to cool.

BEFORE USING THE APPLIANCE
Information on No-Frost technology
No-frost freezers differ from other static freezers in their operating
principle.
In normal freezers, the humidity entering the freezer due to opening
the door and the humidity inherent in the food causes freezing in
the freezer compartment. To defrost the frost and ice in the freezer
compartment, you are periodically required to turn off the freezer,
place the food that needs to be kept frozen in a separately cooled
container and remove the ice gathered in the freezer compartment.
The situation is completely different in no-frost freezers. Dry and cold
air is blown into the fridge and freezer compartments homogeneously
and evenly from several points via a blower fan. Cold air dispersed
homogeneously and evenly between the shelves cools all of your
food equally and uniformly, thus preventing humidity and freezing.
Therefore your no-frost freezer allows you ease of use, in addition to
its huge capacity and stylish appearance.
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THE PARTS OF THE APPLIANCE AND THE
COMPARTMENTS
1
2
3

4

5

6

8

7

This presentation is only for information about the parts of the appliance.
Parts may vary according to the appliance model.
1. Control panel
2. Freezer upper room cover
3. Freezer compartment drawers / freezer room cover *
4. Freezer compartment drawers
5. Ice matic *
6. Ice tray *
7. Freezer LED strip *
8. No Frost air circulation system
* In some models
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USAGE INFORMATION
Control panel
Symbol of
Super Freezing Mode
Freezer temperature
set button

Freezer adjusted
temperature indicator

alarm indicator led

Freezer partition temperature setting button
This button allows setting temperature of the freezer. In order to set values for
freezer partition, press this button. Use this button also to activate SF mode.
Alarm light
In case of a problem within the freezer, the alarm led will release red light
Super freezer mode
When would it be used?
• To freeze huge quantities of food.
• To freeze fast food.
• To freeze food quickly.
• To store seasonal food for a long time.
How to use?
• Press temperature set button until super freezing light comes on.
• Super freezing led will light during this mode.
• Maximum amount of fresh food (in kilograms) to be frozen within 24 hours
is shown on the appliance label.
• For optimal appliance performance in maximum freezer capacity, set the
appliance to active SF mode 24 hours before you put the fresh food into
the freezer.
During this mode:
If you press temperature set button, the mode will be cancelled and the
setting will be restored from -16.
Note: “Super Freezer” mode will be automatically cancelled after 24 hours or
when freezer sensor temperature drops beneath -32 °C.
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Freezer temperature settings
• The initial temperature of the Setting Display is -18°C.
• Press freezer setting button once.
• Every time you press the button, the setting temperature will decrease.
(-16°C, -18°C, -20°C,.. super freezing)
• If you press freezer setting button until super freezer symbol is displayed on
Freezer
Settings Display and you do not press any button within the following 3 seconds,
Super Freezing will blink.
• If you keep on pressing, it will restart from last value.

Warnings about temperature adjustments
• Do not pass to another adjustment before completing an adjustment
• Temperature adjustments should be made according to the frequency of
door openings, the quantity of food kept inside the freezer and ambient
temperature of the place of your freezer.
• Your freezer should be operated up to 24 hours according to the ambient
temperature without interruption after being plugged in to be completely
cooled.
• Do not open doors of your freezer frequently and do not place much food
inside it in this period.
• A 5 minute delaying function is applied to prevent damage to the compressor
of your freezer, when you take the plug off and then plug it on again to operate
it or when an energy breakdown occurs. Your freezer will start to operate
normally after 5 minutes.
• Your freezer is designed to operate in the ambient temperature intervals
stated in the standards, according to the climate class stated in the
information label. We do not recommend operating your freezer out of stated
temperatures value limits in terms of cooling effectiveness.
• This appliance is designed for use at an ambient temperature within the 10°C
- 43°C range.
Climate class Abbient temperature (oC)
T

Between 16 and 43 (oC)

ST

Between 16 and 38 (oC)

N

Between 16 and 32 (oC)

SN

Between 10 and 32 (oC)

USAGE INFORMATION
Accessories
Making ice cubes
Ice tray (In some models)
• Fill the ice tray with water and place in the freezer compartment.
• After the water has completely turned into ice, you can twist the tray as shown
below to remove the ice cubes.

Icematic (In some models)
• Take out the ice making tray
• Fill the water to the line.
• Place the ice making tray in its
original position
• When ice cubes are formed,
twist the lever to drop ice cubes
into the icebox.
Note:
• Do not fill the icebox with water to make ice. This may damage it.
• The movement of the ice maker may be difficult while the freezer is running.
In such a case it should be cleaned by removing the glass shelves.
Removing the Ice maker
• Remove the freezer glass
shelves
• Remove the icemaker by
pulling left or right on the shelf.
You can remove the icemaker to increase the available volume in the freezer
compartment.

Visual and text descriptions on the accessories section may
vary according to the model of your appliance.
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ARRANGING FOOD IN THE APPLIANCE
• Use your freezer to keep frozen food for a long time and to produce ice.
• Do not place food you want to freeze next to frozen food.
• You should freeze your food (meat, minced meat, fish etc) in portions that
allow consuming in a time.
• Do not put fresh and warm food with frozen food side by side as it can thaw
the frozen food.
• While freezing fresh food (i.e. meat, fish and mincemeat) divide them in parts
in order to use in one time.
• For storing the frozen food; the instructions shown on frozen food packages
should always be followed carefully and if no information is provided, food
should not be stored for more than 3 months from the purchased date.
• Maximum load; if you want to load large quantities and use the maximum net
capacity, you can remove the drawers (Except the bottom one). You can store
bulky items directly on the shelves.
• When buying frozen food ensure that these have been frozen at suitable
temperatures and that the packing is intact.
• Frozen food should be transported in appropriate containers to maintain the
quality of the food and should be returned to the freezing surfaces of the unit
in the shortest possible time.
• If a package of frozen food shows the sign of humidity and abnormal swelling
it is probable that it has been previously stored at an unsuitable temperature
and that the contents have deteriorated.
• The storage life of frozen food depends on the room temperature, thermostat
setting, how often the door is opened, the type of food and the length of time
required to transport the product from the shop to your home. Always follow
the instructions printed on the package and never exceed the maximum
storage life indicated.
• If you would freeze about 3 kg food in your freezer:
• You can place your food without touching other frozen food and activate “Fast
Freezing” mode. You can put your food next to other frozen food after they
are frozen (after minimum 24 hours).
• Do not re-freeze the frozen goods after being melted. This may cause health
issues like food poisoning.
• Do not place hot food to the freezer before cooling them. This may cause the
spoiling of food frozen before in the freezer.
• When you are buying frozen food, make sure that they frozen in proper
conditions and the package is undamaged.
• Follow the instructions for storing conditions on the package of the frozen
food while storing them. If there is no explanation, food must be consumed
in a short time.
• If the package of frozen food is humid and smells bad, it may be stored under
inappropriate conditions and spoiled. Do not buy this kind of food!

ARRANGING FOOD IN THE APPLIANCE
• Storing time for frozen food may differ according to the ambient temperature,
frequency of door openings, thermostat adjustments, type of food and the
time between the buying of the food and placing of the food in the freezer.
Always follow instructions on the package and do not exceed storing period.
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CLEANING AND MAINTENANCE

• Disconnect the unit from the power supply before cleaning.
• Do not clean the appliance by pouring water.
• Make sure that no water enters the lamp housing and other
electrical components.
• The freezer should be cleaned periodically using a solution of
bicarbonate of soda and lukewarm water.

• Clean the accessories separately with soap and
water Do not clean them in the dishwasher.

• Do not use abrasive products, detergents or soaps. After washing,
rinse with clean water and dry carefully. When you have finished
cleaning, reconnect the plugto the mains supply with dry hands.

• Clean the condenser with a broom at least twice a year. This will
help you to save on energy costs and increase productivity.
THE POWER SUPPLY MUST BE DISCONNECTED.

Defrosting

Evaporating
tray

Your freezer defrosts automatically. Water produced by defrosting
flows to evaporating container passing through water collecting
groove, and vaporizes here by itself.
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CLEANING AND MAINTENANCE
Replacing the LED strip
1 led strip in freezer is used to illumianate your appliance. Please call the service
man.
Note: Numbers and location of led strips may be changed according to the model.
!!! Some versions may be without illumination.

led strip
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SHIPMENT AND REPOSITIONING
Transportation and changing of installation position
• The original packages and foamed polystyrene (PS) can be
retained if required.
• During transportation, the appliance should be secured with
a wide string or a strong rope. The instructions written on the
corrugated box must be followed while transporting.
• Before transporting or changing the installation position, all the
moving objects (ie, drawer, Ice trays, …) should be taken out or
fixed with bands in order to prevent them from getting damaged.
Carry your freezer in the upright position.

BEFORE CALLING YOUR AFTER SALES SERVICE
Alarm
indicator led
is turning on

ERROR
TYPE

WHY

"Failure
Warning"

There is/are some
part(s) Out of order
or there is a failure in
cooling process

WHAT TO DO
Check the door is open
or not. If the door is not
open, call service for
assistance as soon as
possible.

If your freezer is not working properly, it may be a minor problem, therefore check
the following, before calling an electrician to save time and money.
What to do if your appliance does not operate;
Check that;
• There is no power,
• The general switch in your home is disconnected ,
• The socket is not sufficient. To check this, plug in another appliance that you
know which is working into the same socket.
What to do if your appliance performs poorly;
Check that;
• You have not overloaded the appliance ,
• The freezer temperature set to -16.
• The doors are closed perfectly ,
• There is no dust on the condenser ,
• There is enough place at the rear and side walls.
If your freezer is operating too loudly;
Normal Noises
Cracking (Ice cracking) Noise:
• During automatic defrosting.
• When the appliance is cooled or warmed (due to expansion of
appliance material).
Short cracking: Heard when the thermostat switches the compressor on/
off.
Compressor noise: Normal motor noise. This noise means that the
compressor operates normally Compressor may cause more noise for a
short time when it is activated.
Bubbling noise and splash: This noise is caused by the flow of the
refrigerant in the tubes of the system.
Water flow noise: Normal flow noise of water flowing to the evaporation
container during defrosting. This noise can be heard during defrosting.
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BEFORE CALLING YOUR AFTER SALES SERVICE
Air Blow Noise: Normal fan noise. This noise can be heard in No-Frost
freezer during normal operation of the system due to the circulation of air.
If the edges of freezer cabinet that the door joint contact are warm;
Especially in summer (hot weather), the surfaces that the joint contact may get
warmer during the operation of the compressor, this is normal.
If humidity builds up inside the freezer;
• Are all food packed properly? Are the containers dried before placing them
in the freezer?
• Is the freezers door opened frequently? Humidity of the room gets in the
freezer when the doors are opened. Humidity build up will be faster when you
open the doors more frequently, especially if the humidity of the room is high.
If the door is not opened and closed properly;
• Do the food packages prevent closing of the door?
• Are the drawers placed properly?
• Are door joints broken or torn?
• Is your freezer on a level surface?
Recommendations
• To stop the appliance completely, unplug from main socket (for cleaning and
when the door is left open)

Tips for saving energy
1. Install the appliance in a cool, well ventilated room , but not in direct sunlight
and not near a heat source (radiator, cooker.. etc). Otherwise use an insulating
plate.
2. Allow warm food and drinks to cool down outside the appliance.
3. Cover drinks or other liquids when placing them in the appliance Otherwise
humidity increases in the appliance. Therefore, the working time gets longer.
Also covering drinks and other liquids helps to preserve smell and taste.
4. Try to avoid keeping the doors open for long periods or opening the doors too
frequently as warm air will enter the cabinet and cause the compressor to
switch on unnecessarily often.
5. Keep the covers of the different temperature compartments (crisper, chiller
...etc ) closed
6. Door gasket must be clean and pliable. Replace gaskets if worn.
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PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

Obecná upozornění

VAROVÁNÍ: Větrací otvory, na krytu spotřebiče nebo
konstrukci, udržujte bez překážek.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte mechanické nástroje nebo jiné
prostředky k urychlení procesu odmrazení s výjimkou těch,
které doporučuje výrobce.
VAROVÁNÍ: V prostoru pro skladování potravin nepoužívejte
elektrické spotřebiče, s výjimkou těch, které doporučuje
výrobce.
VAROVÁNÍ: Nepoškoďte chladící okruh.
VAROVÁNÍ: Abyste předešli nebezpečí z důvodu nestability
spotřebiče, je třeba hu upevnit v souladu s pokyny.
• Pokud vaše chladnička používá jako chladivo R600a bude to vyznačeno na štítku - musíte si dát pozor během
přepravy a instalace, aby nedošlo k poškození chladících
prvků spotřebiče. I když je R600a ekologický a přírodní
plyn, je výbušný. Pokud dojde k velkému úniku z důvodu
poškození chladících prvků, přemístěte chladničku od
otevřeného ohně nebo zdrojů tepla a místnost, v níž je
spotřebič umístěný, několik minut větrejte.
• Během přenášení a umisťování chladničky dejte pozor,
abyste nepoškodili chladící okruh plynu.
• Neskladujte výbušné substance, např. plechovky s
aerosolem, neboť ty mohou v tomto spotřebiči způsobit
vznik požáru.
• Tento spotřebič je určený k použití v domácnosti a
podobných zařízeních, např.;
-- kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a
ostatních pracovních prostředích
-- pro klienty v hotelech, motelech a ostatních obytných
prostorech
-- pro klienty v penzionech;

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
-- pro catering a ostatní podobná prostředí
• Pokud zásuvka neodpovídá zástrčce chladničky, musí ji
vyměnit výrobce, jeho servis nebo kvalifikované osoby,
aby se tak předešlo nebezpečí.
• Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí)
se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními
schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností či znalostí,
není-li jim zajištěn dozor nebo pokyny ohledně použití
spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je
potřeba dávat pozor na děti, aby si s přístrojem nehrály.
• Speciálně uzemněná zástrčka byla připojena k
napájecímu kabelu vaší chladničky. Tato zástrčka musí být
použita se speciálně uzemněnou zástrčkou s 16 ampéry.
Nemáte-li doma takovou zástrčku, nechte ji nainstalovat
autorizovaným elektrikářem.
• Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby
s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi anebo osoby bez příslušných znalostí
a zkušeností, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny
o bezpečném užívání tohoto přístroje a chápou související
nebezpečí. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a
údržba nesmí být prováděny dětmi bez dohledu dospělé
osoby.
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit
výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně
kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku.
• Tento spotřebič není určen k použití v nadmořských
výškách nad 2000 m.
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PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
Staré a vyřazené chladničky nebo mrazničky
• Má-li vaše stará chladnička zámek, odstraňte ho před likvidací
nebo´t děti se do něj mohou zachytit a může dojít k nehodě.
• Staré chladničky a mrazničky obsahují izolační materiál a
chladivo s CFC. Proto dejte pozor, abyste při likvidaci starých
chladniček nebo mrazniček nepoškodili životní prostředí a
dodrželi lokální směrnice.
Ohledně likvidace WEEE pro účely recyklace, opětovného použití
kontaktujte místní úřad.
Poznámky:
• Před instalací a použitím vašeho spotřebiče si pečlivě přečtěte
návod s pokyny. Nezodpovídáme za škody způsobené
špatným použitím.
• Řiďte se všemi pokyny na vašem spotřebiči a v návodu k použití
a tento návod uchovejte na bezpečném místě, abyste mohli
vyřešit problémy, k nimž může dojít v budoucnosti.
• Tento spotřebič je vyroben pro použití v domácnostech a lze ho
použít pouze doma a pro specifikované účely. Nehodí se pro
komerční nebo vlastní použití. Takové použití způsobí, že záruka
spotřebiče bude zrušena a naše společnost nebude zodpovídat
za vzniklé ztráty.
• Tento spotřebič je vyrobený k použití v domácnostech a musí být
použit pouze pro chlazení/skladování potravin. Není vhodný pro
komerční použití a/nebo pro ukládání jiných látek než potravin.
Naše společnost neodpovídá za ztráty k nimž dojde v opačném
případě.

Bezpečnostní varování
• Nepoužívejte rozdvojky nebo prodlužovací kabely.
• Nezapojujte do poškozených, opotřebovaných nebo starých
zástrček.
• Netahejte, nelámejte ani nepoškozujte kabel.

• Tento spotřebič je určený k použití pouze dospělými osobami,
nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály, ani jim nedovolte,
aby se zavěšovaly na dveře.
• Nezapojujte ani neodpojujte zástrčku mokrýma rukama, mohlo

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
by dojít k úrazu elektrickým proudem!
• Do mrazničky nikdy nevkládejte skleněné láhve nebo plechovky.
Láhve nebo plechovky mohou explodovat.
• Z důvodu zajištění své bezpečnosti nevkládejte do mrazničky
hořlavé nebo výbušné materiály. Alkoholické nápoje vkládejte
do mrazničky vertikálně a to tak, že lahve pevně utáhněte.
• Při vybírání ledu z mrazničky se ho nedotkněte, neboť může
způsobit omrzliny a/nebo řezné rány.
• Nedotýkejte se zmraženého zboží mokrýma rukama. Zmrzlinu a
ledové kostky nepoužívejte jakmile je vyjmete z mrazničky!
• Již jednou zmražené jídlo po rozmražení znovu nezmrazujte. To
může způsobit zdravotní problémy, např. otravu jídlem.
• Kryt ani horní část mrazničky nezakrývejte pokrývkou. To ovlivní
výkon vaší mrazničky.
• Upevněte příslušenství v mrazničce během přepravy tak, aby
se předešlo poškození příslušenství.

Instalace a obsluha vaší chladničky
Než začnete chladničku používat, musíte věnovat pozornost
následujícím bodům:
• Provozní napětí vaší chladničky je 220-240 V při 50Hz.
• Zástrčka musí být po instalaci snadno dostupná.
• Po prvním zapnutí spotřebiče se může objevit zápach. Zmizí,
jakmile začne spotřebič chladit.
• Než provedete připojení k napájení, zkontrolujte, zda napětí na
typovém štítku odpovídá napětí elektrického systému ve vaší
domácnosti.
• Zástrčku zapojte do zásuvky s účinným uzemněním. Není-li
zásuvka uzemněna, nebo pokud se neshoduje, navrhujeme,
abyste o pomoc požádali autorizovaného elektrikáře.
• Spotřebič musí být zapojen do řádně instalované zásuvky s
pojistkou. Napájení (AC) a napětí musí odpovídat údajům na
typovém štítku spotřebiče (typový štítek se nachází v levé vnitřní
části spotřebiče).
• Neneseme zodpovědnost za škody, k nimž může dojít z důvodu
neuzemněného použití.
• Chladničku umístěte na místo, kde nebude vystaveno přímému
slunečnímu světlu.
• Vaše chladnička nesmí být používána venku nebo ponechána
na dešti.
• Váš spotřebič musí být minimálně 50 cm od trouby, plynové
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PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
trouby nebo hořáků a musí být minimálně 5 cm od elektrické
trouby.
• Když je vaše chladnička umístěna blízko
mrazáku, musí být mezi nimi vzdálenost
minimálně 2 cm, aby se předešlo vzniku
vlhkosti na vnějším povrchu.
• Na spotřebič nestavte těžké předměty.
• Spotřebič před použitím důkladně vyčistěte,
zejména uvnitř (viz Čištění a Údržba).
• Postup instalace do kuchyňské linky je uveden v části návodu
Postup instalace do kuchyňské linky. Tento produkt je určen k
použití pouze ve správných kuchyňských linkách.
• Nastavitelné přední nožičky musí být nastaveny tak, aby úroveň
vašeho spotřebiče byla rovná a stabilní. Nožičky můžete nastavit
otáčením ve směru hodinových ručiček (nebo opačným směrem).
To musí být provedeno před vložením potravin do chladničky.
• Než začnete mrazničku používat, otřete všechny povrchy
hadříkem ponořeným do teplé vody se lžičkou jedlé sody a
potom opláchněte čistou vodou a osušte. Po očištění vraťte zpět
všechny díly.

Než začnete chladničku používat
• Při prvním spuštění nebo po přepravě
nechte mrazničku stát 3 hodiny, ještě než ji
zapojíte. Jinak by mohlo dojít k poškození
kompresoru.
• Vaše chladnička může při prvním spuštění zapáchat; zápach
zmizí jakmile se spustí chlazení.

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
Informace o technologii No-Frost
Chladničky No-Frost se liší od ostatních chladniček svým provozním
principem.
V normálních chladničkách, vlhkost, která se dostane do otvorů v
dveřích a vlhkost v potravinách, způsobuje mrznutí v mrazničce.
Chcete-li odmrazit námrazu a led v mrazničce, musíte pravidelně
vypínat chladničku, vkládat potraviny, které musí být zmrazeny do
samostatně vychlazeného zásobníku a odstraňte led nahromaděný
v mrazničce.
Situace je u beznámrazových chladniček naprosto jiná. Suchý a
studený vzduch je vháněn do chladničky a mrazničky homogenně
a rovnoměrně, z různých bodů, přes ventilátor. Chladný vzduch
se rozptýlí mezi poličky s potravinami, rovnoměrně a tak předejde
vzniku vlhkosti a námrazy.
Proto vám beznámrazová chladnička usnadňuje použití, kromě
obrovské kapacity a moderního vzhledu.
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ČÁSTI SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1
2
3

4

5

6

8

7

Tato prezentace je pouze informativní a týká se součástí spotřebiče. Části se
mohou lišit podle modelu spotřebiče.
1. Ovládací panel
2. Horní kryt mrazničky
3. Zásuvky prostoru mrazničky / zakrytí prostoru mrazničky *
4. Zásuvky prostoru mrazničky
5. Ice matic *
6. Nádobka na led *
7. LED pásek v mrazáku *
8. Systém cirkulace vzduchu a ochrany proti námraze
* u některých modelů
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INFORMACE O POUŽITÍ
Ovládací panel
Symbol
Režim maximálního mrazení
Tlačítko nastavení
teploty v mrazničce

Mrazák upraven
kontrolka teploty

LED kontrolka alarmu

Tlačítko nastavení teploty v mrazničce
Toto tlačítko umožní provést nastavení teploty v mrazničce. Stiskněte toto tlačítko
a nastavte hodnoty teploty v mrazničce. Toto tlačítko použijte také k aktivaci
režimu maximálního mrazení.
Kontrolka alarmu
V případě problémů s mrazničkou se rozsvítí červená kontrolka alarmu
Režim maximálního mrazení
Kdy ho lze použít?
• Při zmrazení velkého množství jídla.
• Při rychlém zmrazení jídla.
• Při rychlém zmrazení potravin.
• Při dlouhodobém skladování sezónních potravin.
Jak ho používat?
• Stiskněte tlačítko nastavení teploty, dokud se nerozsvítí kontrolka
maximálního mrazení.
• Během tohoto režimu se rozsvítí kontrolka maximálního mrazení.
• Maximální množství čerstvých potravin (v kg), které lze zmrazit během 24
hodin, je uvedeno na štítku spotřebiče.
• Pro optimální výkon přístroj a maximální kapacitu mrazáku přepněte
zařízení do režimu maximálního mrazení 24 hodin před tím, než do něj
uložíte čerstvé potraviny.
Během tohoto režimu:
Pokud stisknete tlačítko nastavení teploty, režim se zruší a nastavení se
obnoví od -16.
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Poznámka: Režim „Maximálního mrazení“ se automaticky zruší po 24
hodinách, nebo jakmile teplota v mrazničce klesne pod -32°C.
Nastavení teploty mrazničky
• Původní teplota na displeji je -18°C.
• Tlačítko mrazničky stiskněte jednou.
• Při každém stisknutí tlačítka se teplota sníží. (-16°C, -18°C, -20°C,…
maximálního mrazení)
• Pokud stisknete tlačítko nastavení mrazničky, dokud se na displeji zobrazí
symbol mrazničky
a během následujících 3 sekund nestisknete žádné jiné tlačítko,
Rozbliká se kontrolka maximálního mrazení.
• Pokud budete tlačítko dál držet, restartuje se na poslední hodnotu.

Upozornění týkající se nastavení teploty
• Než dokončíte nastavení, nepřecházejte k jinému nastavení
• Nastavení teploty musí být provedeno v souladu s frekvencí otevírání dveří a
množstvím potravin uložených v mrazničce.
• Vaše mraznička musí být provozována 24 hodin v dané okolní teplotě bez
přerušení, aby došlo k naprostému vychlazení.
• Dveře mrazničky neotevírejte často a v tuto dobu do ní nevkládejte příliš
velké množství potravin.
• Funkce 5 minutové prodlevy slouží k tomu, aby se předešlo poškození
kompresoru mrazničky, když odpojíte zástrčku a potom ji znovu zapojíte,
nebo když dojde k výpadku napájení. Vaše mraznička začne fungovat
normálně po 5 minutách.
• Vaše mraznička je navržena tak, aby pracovala v intervalech uvedených
ve standardech, v souladu s třídou uvedenou na informačním štítku.
Nedoporučujeme spuštění mrazničky mimo uvedené limity, aby bylo možno
dosáhnout efektivního chlazení.
• Tento spotřebič je navržen k použití při okolní teplotě v rozmezí 10°C - 43°C.
Třída
klimatu

Okolní teplota oC

T

Od 16 do 43 (°C)

ST

Od 16 do 38 (°C)

N

Od 16 do 32 (°C)

SN

Od 10 do 32 (°C)

INFORMACE O POUŽITÍ
Příslušenství

Zásobník na led
• Naplňte přihrádku na led vodou a vložte ji do prostoru mrazničky.
• Poté, co se voda zcela změní na led, můžete kostky ledu vyjmout otočením
přihrádky na led.

Icematic
• Vyjměte zásobník na výrobu
ledu.
• Naplňte ho vodou.
• Vložte zásobník do původní
pozice.
• Když se vytvoří ledové kostky,
otočte páčkou a vysypte je do
boxu.
Poznámka:
• Led vyrábějte tak, že do boxu nalijete vodu. Může se rozbít.
• Pohyb výrobníku ledu může být během spuštění chladničky těžký. V takovém
případě je třeba vyjmout skleněné poličky a vyčistit ho.
Vyjmutí výrobníku ledu
• Z mrazničky vyjměte skleněné
poličky.
• Vyjměte výrobník ledu.
Abyste v prostoru mrazničky získali
více místa, můžete výrobník ledu vyjmout.

Vizuální a textové popisy na části s příslušenstvím se mohou
lišit podle modelu spotřebiče.
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ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI
• Mrazničku používejte k dlouhodobému skladování zmrazených potravin a
výrobě kostek ledu.
• Pokud se chystáte použít chladničku s maximální mrazící kapacitou:
* Vložte potraviny, které chcete zmrazit, do horní části mrazničky, nepřekročte
kapacitu chladničky.
* Zatímco použijete režim super rychlého mrazení, nesmíte skladovat již
zmrazené potraviny v blízkosti čerstvých potravin, které chcete zmrazit.
Potom znovu aktivujte režim "Super rychlé mrazení". Nové potraviny můžete
dát vedle jiných zmražených potravin až po jejich zmražení (min. 24 hodin po
2. aktivaci režimu "Super rychlé mrazení").
• Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny, ujistěte se, že co největší část potraviny,
která má být mražená, je v kontaktu s chladícím povrchem.
• Čerstvé potraviny nedávejte do blízkosti zmrazených potravin, mohly by se
rozmrazit.
• Čerstvé potraviny (tj. maso, ryby a mleté maso) rozdělte před mrazením na
porce.
• Jakmile bude potravina zmražená, vložte potraviny do mrazničky a
nezapomeňte je brzy spotřebovat.
• Do mrazničky nikdy nevkládejte teplé potraviny.
• Vždy dodržujte pokyny na obalech mražených potravin, pokud žádné
informace uvedeny nejsou, neskladujte potraviny déle než 3 měsíce od data
zakoupení.
• Když kupujete mražené potraviny, ověřte, zda byly zmrazeny na vhodnou
teplotu a že je obal nedotčený.
• Zmražené potraviny musí být přepravovány ve vhodných nádobách, aby se
zachovala kvalita potravin a co nejdřív to bude možné, musí být vráceny do
mrazničky.
• Vykazuje-li obal známky vlhkosti nebo přílišného nabobtnání, je
pravděpodobné, že byl skladován při nevhodné teplotě a jeho obsah byl
poškozen.
• Délka uskladnění mražených potravin závisí na pokojové teplotě, nastavení
termostatu, jak často se dvířka otevírají, jaký typ potravin to je a jaká je doba
nutná pro přepravu výrobku z obchodu k vám domů. Vždy postupujte dle
pokynů na obalu a nikdy nepřekračujte maximální životnost.
Pokud se rozhodnete dveře mrazničky znovu otevřít poté, co jste je zavřeli, může
to být těžké. To je normální a jakmile se tlaky v mrazničce vyrovnají, bude otevření
dveří znovu snadné.
Důležitá poznámka:
• Zmrazené potraviny lze po rozmrazení vařit stejně jako čerstvé potraviny.
Nedojde-li k jejich uvaření pro rozmrazení, nesmí být NIKDY znovu zmrazeny.

ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI
• Chuť některých druhů koření ve vařených pokrmech (anýz, bazalka,
petrželka, vinný ocet, zázvor, česnek, hořčice, tymián, pepř, majoránka, atd.)
se mění a při dlouhodobém skladování zesílí. Proto musí být do jídla, které
chcete zmrazit, přidáno pouze malé množství koření, nebo jídlo okořeňte až
poté, co ho rozmrazíte.
• Délka skladování závisí na použitém oleji. Vhodné oleje jsou margarín, telecí
lůj, olivový olej, máslo a nevhodný je arašídový olej a vepřové sádlo.
• Potraviny v kapalné formě musí být zmrazeny v plastových nádobách, jiné
potraviny musí být zmrazené v plastových fóliích nebo sáčcích.
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

• Před čištěním odpojte od zdroje napájení.

• Mrazničku nečistěte tak, že do ní nalijete vodu.

• Mrazničku je třeba čistit pravidelně roztokem jedlé sody a vlažné
vody.

• Příslušenství vyčistěte samostatně vodou a čistícím prostředkem.
Nečistěte v myčce na nádobí.
• Nepoužívejte abrazivní produkty, čistící
prostředky. Po umytí opláchněte čistou vodou
a pečlivě vysušte. Po dokončení čištění znovu
zapojte spotřebič do sítě, suchýma rukama.

• Kondenzátor (zadní část spotřebiče) musíte jednou ročně
očistit kartáčem, abyste tak zajistili úsporu energie a zvýšili
produktivitu.

NAPÁJENÍ MUSÍ BÝT ODPOJENO.

Rozmrazování
Vaše mraznička se rozmrazuje automaticky. Voda nahromaděná v
důsledku odmrazování projde do odpařovací nádoby za mrazničkou
a tam se sama odpaří.

Odpařovací
nádoby
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Výměna LED pásku
Pro osvětlení prostoru se používá jeden LED pásek. Opravu svěřte do rukou
odborníka.
Poznámka: Počty a umístění LED pásků se mohou měnit v závislosti na modelu.
!!! Některé verze mohou být bez osvětlení.

LED pásek
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DOPRAVA A PŘEMÍSTĚNÍ
• Pro přemístění je třeba uchovat původní balení a pěnu (volitelné).
• Chladničku musíte upevnit v obalu, pomocí pásů nebo silných
kabelů a postupovat dle pokynů pro přepravu, které jsou na
obalu.
• Vyjměte pohyblivé části (poličky, příslušenství, přihrádky na
zeleninu, atd.) nebo je připevněte do chladničky pomocí pásů,
aby během přemisťování a přepravy nedošlo k nárazům.
• Chladničku převážejte kolmo.

NEŽ BUDETE KONTAKOVAT SERVISNÍ CENTRUM
Led kontrolka
alarmu
zapnutá

TYP CHYBY

PROČ

„Upozornění
na chybu“

Některé části jsou
mimo provoz nebo
došlo k selhání
chladícího procesu
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CO DĚLAT
Zkontrolujte, zda nejsou
otevřené dveře. Pokud
dveře otevřené nejsou,
kontaktujte co nejdříve
servisní středisko.

Důvody nesprávného fungování mraznička mohou být triviální, proto než budete
kontaktovat servis zkontrolujte následující. Můžete si tak ušetřit čas i peníze.
Pokud vaše chladnička dostatečně nechladí:
• Nenastala porucha v elektrice?
• Je zástrčka správně zapojena do zásuvky?
• Je pojistka zásuvky či hlavní pojistka vyhořelá?

• Není závada na zásuvce? Toto ověříte tak, že spotřebič zapojíte do zásuvky,
která funguje.
Zvýšení teploty může být způsobeno:
• častým otevíráním dveří
• vložením velkého množství teplých potravin
• Tlačítko nastavení teploty v mraznička je v poloze 16.
• vysoká okolní teplota
• chybou ve spotřebiči
Kontrola varovných signálů:
Mrazák vás varuje, pokud je vnitřní teplota nesprávná nebo pokud nastal problém
se spotřebičem. Varovné značky jsou zobrazeny na indikátoru mrazáku. Na
displeji mrazící a chladící části se zobrazí varovné signály.
Normální zvuky:
Zvuk praskání (praskání ledu):
• Během automatického odmrazování.
• Když se spotřebič zahřeje nebo zchladí (z důvodu expanze materiálu)
Krátké praskání: Tento zvuk zaslechnete když termostat zapne a vypne
kompresor.
Hluk kompresoru (Normální zvuk motoru): Tento hluk znamená, že
kompresor funguje normálně. Kompresor může způsobit větší hluk po kratší
dobu po svém spuštění.
Zvuk bublání: Tento zvuk je způsoben průtokem chladiva v trubicích systému.
Zvuk tekoucí vody: Normální zvuk tekoucí vody odtékající do výparníku
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NEŽ BUDETE KONTAKOVAT SERVISNÍ CENTRUM
během odmrazování. Tento zvuk lze zaslechnout během odmrazování.
Zvuk dmýchání vzduchu (normální zvuk ventilátoru): Tento zvuk lze
zaslechnout v mrazničce No-Frost během normální provozu systému z důvodu
cirkulace vzduchu.
Pokud se v mrazničce vytvoří vlhkost:
• Byly potraviny řádně zabaleny? Byly nádoby před vložením do mrazničky
dobře osušeny?
• Dochází k častému otevírání dveří mrazničky? Když dojde k otevření dveří,
do mrazničky se dostane vlhkost ve vzduchu v místnosti. Zejména, je-li
vlhkost v místnosti vysoká, čím častěji jsou dveře chladničky otevírány, tím
častěji dojde k hromadění vlhkosti.
Nejsou-li dveře řádně otevírány a zavírány:
• Brání zavření dveří obaly potravin?
• Jsou dveře mrazničky, koše a zásobník na led umístěny správně?
• Je těsnění dveří opotřebované nebo poškozené?
• Je mraznička na rovném povrchu?
Pokud jsou hrany mrazničky, které jsou v kontaktu s dveřmi, horké:
Zejména v létě (teplém počasí), se mohou povrchy spojů během provozu
kompresoru zahřát, to je normální.
Doporučení
Pro úplné vypnutí zařízení odpojte od přívodu el. energie (při čištění a pokud
zůstanou dveře otevřené)

Tipy pro úsporu energie
1. Umístěte zařízení v chladném a dobře větraném prostoru, nikoli na přímém slunečním svitu či v blízkosti zdroje tepla (radiátoru, sporáku, atd.). Jinak použijte
izolační desku.
2. Horké potraviny a nápoje nechte před vložením do spotřebiče vychladnout.
3. Nápoje a další tekutiny zakrývejte, aby se v chladničce nezvyšovala vlhkost. A vše
bude trvat déle. Nápoje a tekutiny rovněž zakrývejte kvůli zachování vůně a chuti.
4. Dveře nenechávejte dlouho otevřené ani je neotevírejte příliš často, neboť kvůli
teplému vzduchu, který se do prostoru dostane, bude muset zbytečně často zapínat kompresor.
5. Udržujte kryty různých teplotních oddílů (přihrádka na zeleninu, chladicí prostor
atd.) uzavřené
6. Těsnění dveří musí být čisté a tvárné. Při opotřebení je vyměňte.
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PRED POUŽÍVANÍM SPOTREBIČA

Všeobecné upozornenia

UPOZORNENIE: Predchádzajte zablokovaniu vetracích
otvorov v plášti spotrebiča alebo v zabudovanej konštrukcii.
UPOZORNENIE: Nepoužívajte iné mechanické zariadenia
alebo iné pomôcky na zrýchlenie procesu rozmrazovania ako
sú tie, ktoré odporúča výrobca.
UPOZORNENIE: Vo vnútri priečinkov na skladovanie potravín
v spotrebiči nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú
typu, ktorý odporúča výrobca.
UPOZORNENIE: Predchádzajte poškodeniu chladiaceho
okruhu.
UPOZORNENIE: Aby ste predišli nebezpečenstvu
spôsobenému nestabilitou spotrebiča, musí sa upevniť v
súlade s pokynmi.
• Ak váš spotrebič používa ako chladiacu látku R600a, túto
informáciu sa môžete dozvedieť zo štítku na chladiči mali by ste byť opatrní počas prepravy a montáže, aby ste
predišli poškodeniu chladiacich prvkov vášho spotrebiča.
Aj napriek tomu, že R600a je prírodný plyn šetrný na
životné prostredie, tak z dôvodu, že je výbušný, treba v
prípade výskytu úniku spôsobeného poškodením prvkov
chladiča odniesť chladničku od otvoreného plameňa alebo
zdrojov tepla a nechať niekoľko minút vetrať miestnosť, v
ktorej sa spotrebič nachádza.
• Počas prenášania a umiestnenia chladničky dávajte
pozor, aby ste nepoškodili okruh chladiaceho plynu.
• V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako
napríklad nádoby s aerosólom s horľavými pohonnými
látkami v spreji.
• Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a
pri podobnom používaní, ako napríklad:
-- kuchynské oblasti pre personál v obchodoch, kanceláriách
a v iných pracovných prostrediach,
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-- farmárske domy a klienti v hoteloch, moteloch a v iných
prostrediach rezidenčného typu,
-- prostredia určené na prespanie a najedenie,
-- kateringové a podobné nemaloobchodné použitia.
• Ak sa zásuvka nezhoduje so zástrčkou spotrebiča, musí
ju vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne
kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
• Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami
(vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom
skúseností a znalostí, pokiaľ na ne nebude dohliadať
osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo im nedá
pokyny ohľadom používania spotrebiča. Na deti treba
dohliadať, aby sa zaručilo, že sa so spotrebičom nebudú
hrať.
• K napájaciemu káblu vašej chladničky sa pripojila
špeciálne uzemnená zástrčka. Táto zástrčka by sa
mala používať so špeciálne uzemnenou zásuvkou s
výkonom 16 ampérov. Ak sa vo vašej domácnosti žiadna
takáto zásuvka nenachádza, dajte si ju nainštalovať
autorizovaným elektrikárom.
• Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a
staršie a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, ak sa na ne bude dohliadať alebo
sa im poskytnú pokyny o používaní spotrebiča bezpečným
spôsobom a pochopia príslušné nebezpečenstvá. Deti
by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a údržbu zo
strany používateľa by nemali vykonávať deti bez dohľadu.
• Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca,
jeho servisný agent alebo podobne kvalifikované osoby,
aby sa predišlo nebezpečenstvu.
• Tento spotrebič nie je určený na pouzitie v nadmorských
výškach nad 2000 m.
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PRED POUŽÍVANÍM SPOTREBIČA
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 uschovajte 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 laboratórne 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 skladovanie 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 spotrebičom.

PRED POUŽÍVANÍM SPOTREBIČA
• Tento spotrebič je navrhnutý na použitie dospelými osobami,
nedovoľte 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!
• Do priečinka mrazničky nedávajte sklenené fľaše alebo nádoby s
nápojmi. Fľaše alebo plechovky môžu explodovať.
• Z dôvodu vašej bezpečnosti nedávajte do chladničky výbušné
alebo horľavé materiály. Nápoje s vyšším obsahom alkoholu
umiestnite vertikálne pričom ich hrdlá v priečinku chladničky
pevne uzatvorte.
• 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 zmrzlinu 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.

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 spotrebič chladiť.
• Než vykonáte pripojenie na napájanie, skontrolujte, či napätie
na výrobnom štítku zodpovedá napätie elektrického systému vo
vašej domácnosti.
• Zástrčku zapojte do zásuvky s účinným uzemnením. Ak nie je
zásuvka uzemnená, alebo 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 nachádza v ľavej
vnútornej časti spotrebiča).
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PRED POUŽÍVANÍM 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 minimálne 5 cm od elektrických rúr.
• Keď je vaša chladnička umiestnená vedľa hlbokého marzáku,
musí byť medzi nimi minimálne 2 cm miesto, aby sa predišlo
hromadeniu 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 kuchynskej linky. Tento produkt je určený
na použitie iba v správnych kuchynských linkách.
• Nastaviteľné predné nohy musia byť nastavené tak, aby váš
spotrebič bol vyrovnaný a stabilný. Nožičky môžete nastaviť
otočením v smere hodinových ručičiek (alebo naopak). 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 chladničku stáť 3 hodiny
a až potom zapojte. V opačnom prípade
poškodíte kompresor.
• Vaša chladnička môže pri prvom spustení trochu zapáchať,
zápach zmizne akonáhle chladnička začne chladiť.

PRED POUŽÍVANÍM SPOTREBIČA
Informácie o technológii No-Frost
Chladničky s technológiou No-frost sa odlišujú od iných statických
chladničiek svojím princípom prevádzky.
Pri normálnych chladničkách sa vlhkosť, ktorá prechádza do
chladničky cez otvorenia dverí a vlhkosť nachádzajúcu sa v
potravinách, spôsobuje zamŕzanie v priečinku mrazničky. Aby ste
rozmrazili námrazu a ľad v priečinku mrazničky, musíte pravidelne
vypínať chladničku, umiestniť potraviny, ktoré je potrebné uchovať
zmrazené do samostatného chladiaceho priečinku a odstrániť ľad
zozbieraný v priečinku mrazničky.
Situácia je pri chladničkách s technológiou No-frost úplne odlišná.
Suchý a chladný vzduch sa rovnomerne a rovnako fúka do priečinkov
chladničky a mrazničky, a to cez viacero bodov pomocou ventilátora.
Chladný vzduch rovnomerne a rovnako rozvádzaný medzi policami
chladí všetky vaše potraviny rovnomerne a rovnako, čím predchádza
vlhkosti a zamŕzaniu.
Preto vaša chladnička s technológiou No-frost umožňuje jednoduché
používanie okrem jej obrovskej kapacity a štýlového vzhľadu.
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ČASTI SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVO
1
2
3

4

5

6

8

7

Táto prezentácia sa týka iba častí spotrebiča. Časti sa môžu podľa modelu
spotrebiča líšiť.
1. Ovládací panel
2. Horný kryt mrazničky
3. Zásuvky priestoru mrazničky / kryt mraziacej časti *
4. Zásuvky priestoru mrazničky
5. Výrobník ľadu *
6. Nádobka na ľad
7. Pásik LED diód mrazničky *
8. Chýba cirkulácia vzduchu Frost
* U niektorých modelov
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INFORMÁCIE O POUŽITÍ
Ovládací panel
Symbol
Režim supermrazenia
Tlačidlo nastavenia
teploty v mrazničke

Mraznička nastavená
indikátor teploty

LED kontrolka alarmu

Tlačidlo nastavenia teploty v mrazničke
Toto tlačidlo umožní vykonať nastavenie teploty v mrazničke. Stlačte toto tlačidlo
a nastavte hodnoty teploty v mrazničke. Toto tlačidlo použite tiež k aktivácii
režimu SF.
Kontrolka alarmu
V prípade problémov s mrazničkou sa rozsvieti červená kontrolka alarmu
Režim supermrazenia
Kedy sa použije?
Pri zmrazení veľkého množstva jedla.
Pri rýchlom zmrazeniu jedla.
Pri rýchlom zmrazeniu potravín.
Pri dlhodobom skladovaní sezónnych potravín.
Ako používať?
• Stlačte tlačidlo nastavenia teploty, kým sa nerozsvieti kontrolka supermrazenia.
• Počas tohto režimu sa rozsvieti kontrolka supermrazenia.
• Maximálny obsah čerstvých potravín (v kg), ktoré sa dajú zmraziť za 24
hodín, je vyznačený na štítku spotrebiča.
• Optimálny výkon spotrebiča pri maximálnej kapacite mrazenia dosiahnete
nastavením prístroja do režimu aktívneho SF 24 hodín pred vložením
čerstvých potravín do mrazničky.
Počas tohto režimu:
• Ak stlačíte tlačidlo nastavenia teploty, režim bude zrušený a nastavenie sa
obnoví od -16.
• Poznámka: Režim "Supermrazenie" sa automaticky zruší po 24 hodinách,
alebo len čo teplota v mrazničke klesne pod -32C.
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• Nastavenia teploty mrazničky
• Pôvodná teplota na displeji je -18 °C.
• Tlačidlo mrazničky stlačte raz.
• Pri každom stlačení tlačidla sa teplota zníži. (-16°C, -18°C, -20°C,...
supermrazenie)
• Ak budete tlačidlo nastavenia mrazničky stláčať dovtedy, kým sa na displeji
nastavenia mrazničky objaví
• symbol supermrazenia a nasledujúce 3 sekundy nestlačíte žiadne iné tlačidlo,
• zabliká Supermrazenie.
• Ak budete tlačidlo ďalej držať, reštartuje sa na poslednú hodnotu.
Upozornenia na nastavenia teploty
• Pred dokončením nastavenia neprechádzajte na iné nastavenie
• Nastavenia teploty by sa mali vykonať podľa častosti otvárania dvierok,
množstva potravín uchovávaných v chladničke a okolitej teploty okolo
mrazničky.
• Po zapojení môže byť vaša mraznička v nepretržitej prevádzke až 24 hodín,
a to v závislosti od okolitej teploty, kým sa kompletne schladí.
• Počas tohto obdobia neotvárajte pravidelne dvere mrazničky a nedávajte do
nej nadmerné množstvo potravín.
• Použije sa funkcia 5 minútového oneskorenia, aby sa predišlo poškodeniu
kompresora mrazničky, keď odpojíte zástrčku a potom ju opätovne zapojíte,
aby sa znova používala alebo v prípade prerušenia napájania. Vaša
mraznička začne po 5 minútach normálne fungovať.
• Vaša mraznička je navrhnutá na prevádzku pri okolitej teplote uvedenej v
údajoch, zodpovedajúcej triede na informačnom štítku. Z hľadiska účinnosti
chladenia mrazničku neodporúčame používať mimo stanovených limitov
tepelných hodnôt.
• Tento spotrebič je navrhnutý na používanie pri teplote okolia v rozmedzí 10
°C - 43 °C.
Klimatická trieda Okolitá teplota (oC)
T

Medzi 16 a 43 (oC)

ST

Medzi 16 a 38 (oC)

N

Medzi 16 a 32 (oC)

SN

Medzi 10 a 32 (oC)

INFORMÁCIE O POUŽITÍ
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.

Icematic
• Vyberte podnos na tvorbu ľadu
• Naplňte vodou po čiaru.
• Dajte podnos na tvorbu ľadu do
pôvodnej polohy
• Keď sa vytvoria kocky ľadu,
otočte páčkou na vysypanie
ľadových kociek do schránky
na ľad.
Poznámka:
• Nenapĺňajte schránku na ľad vodou, aby ste vytvorili ľad. Mohla by sa rozbiť.
• Pohyb výrobníka ľadu môže byť počas behu chladničky ťažký. V takom prípade
by ste ho po vybratí sklenených poličiek mali vyčistiť.
Vybratie výrobníka ľadu
• Vyberte sklenené poličky oddielu mrazničky
• Odstráňte výrobník ľadu jeho
pohybom doľava alebo doprava
na poličke.
Ak chcete mať v oddiele mrazničky viac priestoru, môžete odstrániť výrobník ľadu.

Všetky písomné a vizuálne popisy na príslušenstvách sa môžu odlišovať, a
to v závislosti od modelu spotrebiča.
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ROZLOŽENIE POTRAVÍN V SPOTREBIČI
• Mrazničku použite na skladovanie mrazených potravín na dlhú dobu a
prípravu kociek ľadu.
• Ak sa chystáte používať chladničku s maximálnou kapacitou mrazenia:
* Umiestnite potraviny, ktoré chcete zmraziť, do horného koša mraziaceho
oddielu bez toho, aby bola prekročená mraziaca kapacita chladničky.
* Aj keď používate režim superzmrazenia, už zmrazené potraviny nesmiete
skladovať vedľa čerstvých potravín, ktoré chcete zmraziť.
Potom znova aktivujte režim „Superzmrazenie“. Potraviny môžete umiestniť
vedľa iných zmrazených potravín potom, čo sa zmrazia (aspoň 24 hodín po
2. aktivácii režimu „Superzmrazenie“).
• Ak chcete zmraziť čerstvé potraviny – zabezpečte, aby čo najväčšia časť
povrchu potravín, ktoré chcete zmraziť, bola v kontakte s chladiacim
povrchom.
• Nedávajte čerstvé potraviny k mrazeným potravinám, mohli by ste ich
rozmraziť.
• Pri zmrazovaní čerstvých potravín (t. j. mäsa, rýb a mletého mäsa) ich
rozdeľte na porcie.
• Po rozmrazení prístroja dajte späť potraviny do mrazničky a nezabudnite ich
v krátkom čase skonzumovať.
• Do oddielu mrazničky nikdy nedávajte teplé potraviny.
• Vždy by ste mali dôkladne dodržiavať pokyny zobrazené na obaloch
mrazených potravín. Ak nie sú k dispozícii informácie o potravinách, nemali
by sa skladovať dlhšie ako 3 mesiace od dátumu zakúpenia.
• Pri nákupe mrazených potravín zaistite, aby boli zmrazené pri vhodných
teplotách a aby bol obal nepoškodený.
• Mrazené potraviny by mali byť prepravované vo vhodných nádobách na
udržanie ich kvality a mali by ste ich dať čo najskôr do mrazničky.
• Ak balenie mrazených potravín vykazuje známky vlhkosti a abnormálne
opuchnutie, toto balenie bolo predtým skladované pri nevhodnej teplote a
obsah sa asi pokazil.
• Trvanlivosť mrazených potravín závisí od teploty v miestnosti, nastavení
termostatu, ako často sa otvárajú dvere, od typu potravín a času potrebného
na prenos výrobku z obchodu do vášho domova. Vždy dodržiavajte pokyny
vytlačené na obale a nikdy neprekračujte uvedenú maximálnu trvanlivosť.
Poznámka: Ak chcete opäť otvoriť dvere mrazničky hneď po zatvorení, môže byť
ťažké opäť ich otvoriť. To je normálne a keď mraznička dosiahne rovnovážny stav,
dvere sa otvoria ľahko.
Dôležitá poznámka:
• Keď sú mrazené potraviny rozmrazené, mali by ste ich tepelne upraviť ako
čerstvé potraviny. Pokiaľ ich neuvaríte po rozmrazení, NIKDY ich nesmiete
znovu zmraziť.

ROZLOŽENIE POTRAVÍN V SPOTREBIČI
• Chuť niektorých korenín, ktoré sa nachádzajú vo varených jedlách (aníz,
bazalka, žerucha, ocot, rôzne korenie, zázvor, cesnak, cibuľa, horčica,
tymian, majorán, čierne korenie, atď.), sa mení a chuť sa zvýrazní, ak sú
uložené po dlhú dobu. Preto ak plánujete zmrazenie potravín, pridajte len
malé množstvo korenín alebo požadované korenie pridajte po rozmrazení
potravín.
• Doba skladovania potravín závisí od použitého oleja. Vhodné oleje sú
margarín, teľací tuk, olivový olej a maslo a nevyhovujúce oleje sú arašidový
olej a bravčová masť.
• Potraviny v kvapalnej forme by ste mali zmraziť v plastových nádobách a
ďalšie potraviny by mali byť zmrazené v plastových fóliách alebo vreckách.
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ČISTENIE A ÚDRŽBA

• Pred čistením spotrebič odpojte od sieťového napájania.

• Spotrebič nečistite nalievaním vody.

• Priečinok mrazničky by sa mal čistiť pravidelne pomocou
roztoku sódy bikarbóny a vlažnej vody.

• Príslušenstvo vyčistite samostatne pomocou mydla a vody.
Nečistite ho v umývačke riadu.

• Nepoužívajte drsné produkty, čistiace prostriedky
alebo mydlá. Po umytí opláchnite čistou vodou a
pozorne osušte. Po dokončení čistenia opätovne
pripojte zástrčku spotrebiča suchými rukami.

• Raz do roka by ste mali vyčistiť kondenzátor (zadnú časť
spotrebiča) metlou, aby sa zabezpečila úspora energie a zvýšila
produktivita.

MUSÍ SA ODPOJIŤ SIEŤOVÉ NAPÁJANIE.

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

Odparovací
priečinok
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ČISTENIE A ÚDRŽBA
Výmena pásika LED diód
1 pásik LED diód v mrazničke sa používa na osvetlenie spotrebiča. Zavolajte
opravára, prosím, prosím.
Poznámka: Počet pásikov LED diód a ich umiestnenie sa môže meniť v závislosti
od modelu.
!!! Niektoré verzie môžu byť bez osvetlenia.

pásik LED diód
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DODANIE A PREMIESTNENIE
• Originálne balenie a penovú výplň si môžete uschovať pre
opätovnú prepravu (voliteľne).
• 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.

KÝM KONTAKTUJETE POPREDAJNÝ SERVIS
LED dióda
alarmu sa
rozsvieti

TYP CHYBY

"Zlyhanie
Varovanie"

DÔVOD

Niektorý diel(-y) je/sú
chybné alebo zlyhal
proces chladenia
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ČO TREBA VYKONAŤ
Skontrolujte, či nie
sú otvorené dvere. V
prípade, že dvere nie
sú otvorené, čo najskôr
požiadajte o pomoc
servis.

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.
• je teplota mrazničky nastavená na 16.
• 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 pracuje 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.
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KÝM KONTAKTUJETE POPREDAJNÝ SERVIS
Hluk prúdenia vzduchu (normálny hluk ventilátora): Tento hluk môže byť
vďaka cirkulácii vzduchu počuť v mrazničkách s technológiou zabraňujúcou
tvorbe námrazy pri bežnej prevádzke systému.
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
nachádzajúca 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 zvlhčovaniu.
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 ponechanými otvorenými dverami)

Tipy na úsporu energie
1. Spotrebič umiestnite v chladnej, dobre vetranej miestnosti, nie na priamom slnku
a nie v blízkosti tepelného zdroja (chladič, sporák... atď). V opačnom prípade použite izolačnú dosku.
2. Teplé potraviny a nápoje nechajte vychladnúť mimo spotrebiča.
3. Nápoje a iné tekutiny pri vkladaní do chladničky prikryte, inak sa v chladničke zvyšuje vlhkosť. Týmto sa predĺži pracovný čas. Zakrytie nápojov alebo iných tekutín
pomáha tiež zachovať ich vôňu a chuť.
4. Snažte sa nenechávať dvierka dlho otvorené a vyhýbajte sa ich častému otváraniu, keďže do priestoru bude vchádzať teplý vzduch a kompresor sa bude zbytočne často zapínať.
5. Kryty častí s rozličnými teplotami (zásuvky na ovocie a zeleninu, mraziaca časť...
atď) nechávajte zatvorené
6. Tesnenie dvierok musí byť čisté a nepoškodené. Ak sú tesnenia opotrebované,
vymeňte ich.
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