
AMERICKÁ CHLADNIČKA 
NÁVOD NA OBSLUHU

PX 5601 NFDX



SK - 58 -

Všeobecné funkcie vášho spotrebiča
1. Vďaka patentovanému dizajnu trizbar sa odstránilo riziko zlomenia, ktoré sa vyskytuje pri

zneužívaní zo strany používateľov a ktoré je bežné u výrobcov komponentov.
2. Cirkulácia vzduchu priečinkov chladničky a mrazničky sa nezmiešava s inými priečinkami,

a to vďaka novej technológii No-Frost. Pomocou tohto inteligentného riešenia
neprechádzajú žiadne zápachy cez priečinky a zelenina zostane počas dlhšieho obdobia
čerstvá.

3. Ventilátor zaručujúci energetickú efektívnosť udržuje cirkuláciu vzduchu svojou nezávislou
prevádzkou, a to aj v prípade, že nie je v prevádzke kompresor. Týmto spôsobom sa
vytvára rovnaké a vyvážené prúdenie vzduchu medzi chladnejšími poličkami.

4. Vďaka špecifickému dizajnu rozvodov vzduchu privádzajú ventilátory chladnejší studený
vzduchu z viacerých výstupov na všetkých úrovniach poličiek.

5. Pomocou špeciálneho patentovaného použitia vytvárajú hrany a rohy displeju plynulý
povrch na dvierkach a zaručujú dokonalý estetický vzhľad. Vďaka dotykovému
elektronickému prístrojovému panelu sa ovládanie teploty dá jednoducho nastaviť a
esteticky sa zaistí rovnomerné zobrazenie.

6. V interiérovom osvetlení vnútra je dostupná LED aplikácia, ktorá sa rozsvecuje postupne
a nie náhle. Svetlá LED sa rozsvietia na 100 % jas v rámci niekoľkých sekúnd potom, čo
sa dvierka otvoria.

7. Teleskopická koľajnička, ktorá sa používa v chladiacom priečinku zaručuje, že chladiaci
priečinok bude fungovať jednoducho a ticho.

8. Aby sa predišlo tomu, že do chladiaceho priečinku narazia dvierka, keď sa nechá otvorený,
chladiaci priečinok sa vybavil funkciou automatického zatvárania. Táto funkcia odstránila
riziko ponechaného otvoreného chladiaceho priečinka.
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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.
VAROVANIE: Pri umiestňovaní spotrebiča sa uistite, že 
napájací kábel nie je zachytený alebo poškodený.
VAROVANIE: K zadnej strane spotrebiča neumiestňujte 
prenosné rozdvojky alebo prenosné zdroje napätia.

• 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 inštalácie,
aby ste predišli poškodeniu chladiacich prvkov vášho
spotrebiča. Aj napriek tomu, že R600a je prírodný plyn
šetrný k životnému prostrediu. Pretože 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 nepoškoďte

PRED POUŽÍVANÍM CHLADNIČKYČASŤ 1.
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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,
 - farmárske domy a klienti v hoteloch, moteloch a v iných 
prostrediach rezidenčného typu,
 - prostredia určené na prespanie a najedenie sa,
 - 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

PRED POUŽÍVANÍM CHLADNIČKY
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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.

• Deti vo veku od 3 do 8 rokov smie nakladať a vykladať 
chladiace spotrebiče. Deti nemajú vykonávať údržbu 
alebo čistenie spotrebiča, veľmi malé deti (0 – 3 rokov) 
nemajú používať spotrebič, malé deti (3 – 8 rokov) 
nemajú používať spotrebič, ak sú bez stáleho dozoru, 
staršie deti (8 – 14 rokov) a ľudia s obmedzenými 
fyzickými alebo duševnými schopnosťami môžu používať 
spotrebiče bezpečne, ak sú pod dozorom alebo boli o 
bezpečnom použití spotrebiča náležite poučení. Ľudia 
s veľmi obmedzenými schopnosťami nemajú používať 
spotrebič, kým nie sú pod stálym dozorom.

• Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, 
jeho servisný agent alebo podobne kvalifikované osoby, 
aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Aby nedošlo ku kontaminácii jedla, dodržujte prosím 
nasledujúce pokyny:

• Ponechanie dvierok v otvorenom stave po dlhú dobu 
môže spôsobiť výrazný narásť teploty vnútri oddelenia 
spotrebiča.
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• Pravidelne očisťujte povrchy, ktoré prichádzajú do
kontaktu s jedlom, a tiež prístupné odtokové systémy.

• Surové mäso a ryby uchovávajte v chladničke vo
vhodných kontajneroch, aby nedochádzalo k ich kontaktu
s inými potravinami alebo kvapnutiu na ne.

• Oddelenie pre mrazené potraviny označené dvoma
hviezdičkami sú vhodné pre uchovávanie vopred
zmrazených potravín, uchovávanie alebo výrobu
zmrzliny a výrobu ľadových kociek.

• Oddelenie označené jednou, dvoma alebo tromi
hviezdičkami nie sú vhodné pre zmrazenie čerstvého
jedla.

• Ak chladiace zariadenie je ponechané prázdne po dlhú
dobu, je nutné ho vypnúť, rozmraziť, očistiť, osušiť a
ponechať dvierka otvorené, aby ste zabránili tvorbe
plesní vo vnútri spotrebiča.

Dávkovač vody je k dispozícii
• Očistite nádrže na vodu, pokiaľ neboli použité počas

48 h; ak voda nebola odčerpaná zo systému počas 5
dní, prepláchnite vodovodný systém pripojený k prívodu
vody.
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Bezpečnostné upozornenia
• Nepoužívajte viacero zásuviek alebo predlžovacích káblov.
• Nezapájajte do poškodených, rozbitých alebo starých zásuviek.
• Kábel neťahajte, neohýbajte alebo nepoškodzujte.

• Ak je sieťový kábel poškodený, mali by ho vymeniť v 
autorizovanom servise, aby sa predišlo akémukoľvek 
poškodeniu.

• Tento spotrebič je navrhnutý na používanie dospelými osobami, 
takže nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali, prípadne im 
nedovoľte sa vešať na dvierka.

• Neodlamujte alebo nezoškrabujte ľad ostrými predmetmi, ako 
napríklad nožom a pod.

• Nepripájajte alebo neodpájajte zásuvku do/zo zástrčky mokrými 
rukami, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom!

• Do priečinka mrazničky nedávajte sklenené fľaše alebo nádoby s 

Staré a pokazené chladničky
• Ak má vaša stará chladnička zámok, rozbite ho alebo ho pred likvidáciou odstráňte, 

pretože by sa v nej mohli uväzniť deti, čo by mohlo spôsobiť nehodu.
• Staré chladničky a mrazničky obsahujú izolačný materiál a chladiace látky s CFC. Z tohto 

dôvodu dávajte pozor, aby ste pri likvidácii svojich starých chladničiek nepoškodzovali 
životné prostredie.

Požiadajte miestne úrady o likvidáciu WEEE, a to za účelom opätovného 
použitia, recyklácie a obnovy.

Dôležité poznámky:

• Pred inštaláciou a používaním svojho spotrebiča si pozorne prečítajte používateľskú 
príručku.  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 sa vyrobil, aby sa používal v domácnostiach a môže sa používať výlučne 
v domácich prostrediach a na uvedené účely.  Nie je vhodný pre komerčné alebo bežné 
používanie. Takéto používanie spôsobí zrušenie záruky na spotrebič a naša spoločnosť 
nebude zodpovedná za vzniknuté straty. 

• Tento spotrebič sa vyrobil za účelom používania v domácnostiach a je vhodný výlučne 
na chladenie/skladovanie potravín. Nie je vhodný pre komerčné alebo bežné používanie 
a/alebo pre skladovanie iných látok ako jedla. Naša spoločnosť nie je zodpovedná za 
straty, ktoré by sa v opačnom prípade vyskytli.
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nápojmi. Fľaše alebo nádoby môžu vybuchnúť.

• 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 tovarov sa nedotýkajte mokrými rukami! Nejedzte zmrzlinu a kocky ľadu
okamžite potom, čo ich vyberiete z priečinku mrazničky!

• Zmrazené tovary po roztopení opätovne nezmrazujte. Mohlo by to spôsobiť
zdravotné problémy, ako napríklad otravu jedlom.

• Príslušenstvo v chladničke počas prepravy upevnite, aby ste predišli jeho
poškodeniu.

Inštalácia a prevádzka vašej chladničky
• Skôr, ako chladničku začnete používať, mali by ste dávať pozor na nasledujúce body.
• Prevádzkové napätie vašej chladničky je 220 až 240 V pri 50 Hz.
• VÝSTRAHA! Nikdy nedávajte žiadne elektrické diely do chladničky. V prípade potreby

výmeny kontaktujte autorizovaný technický servis.
• Nepreberáme	zodpovednosť	za	škody,	ktoré	sa	vyskytnú	z	dôvodu	neuzemneného
používania.

• Chladničku umiestnite na miesto, na ktorom nebude vystavená priamemu slnečnému
svetlu.

• Nainštalujte plast na nastavenie vzdialenosti (diel s čiernymi lopatkami na zadnej strane)
otočením o 90° tak, ako je zobrazené na obrázku, aby sa predišlo tomu,
že sa kondenzátor dotkne steny.

• Chladnička by sa mala umiestniť oproti stene s voľnou vzdialenosťou
neprekračujúcou 75 mm.

• Váš spotrebič by sa mal nachádzať vo vzdialenosti aspoň 50 cm od
sporáka, rúr a mal by sa nachádzať vo vzdialenosti aspoň 5 cm od
elektrických rúr.

• Nikdy by sa nemal používať v exteriéri alebo nechávať na daždi.
• Keď sa chladnička umiestni vedľa mraziacej skrine, mal by sa medzi nimi nachádzať

priestor aspoň 2 cm, aby sa predišlo vyzrážaniu vlhkosti na vonkajšom povrchu.
• Na chladničku nič nedávajte a chladničku inštalujte na vhodné miesto, aby bolo

dostupných aspoň 15 cm na hornej strane.
• Nastaviteľné predné nožičky by sa mali stabilizovať v príslušnej výške,

aby mohla chladnička fungovať stabilným a správnym spôsobom.
Nožičky môžete nastaviť ich otočením v smere hodinových ručičiek (alebo
opačným smerom). Toto by sa malo vykonať pred vložením potravín do
chladničky.

• Pred použitím chladničky utrite všetky diely vlažnou vodou s pridanou plnou čajovou
lyžičkou sódy bikarbóny, potom ich následne opláchnite čistou vodou a vysušte. Po
vyčistení všetky diely dajte na svoje miesto.
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• Pod chladničku by sa nemali dávať žiadne koberce, koberčeky atď., ktoré by mohli 

brániť v cirkulácii vzduchu.

Pred prevádzkou vašej chladničky
• Keď sa chladnička spustí po prvýkrát alebo po preprave, uchovajte ju 

vo vzpriamenej polohe na dobu 3 hodiny a zapnite ju, aby sa umožnila 
efektívna prevádzka.  V opačnom prípade môžete poškodiť kompresor.

• Z vašej chladničky môže pri prvom použití vychádzať zápach. 
Zápach vyprchá, keď chladnička začne chladiť.

Všeobecné informácie o novej technológii NO FROST
Nové chladničky s technológiou No-frost sa odlišujú od iných statických chladničiek 
svojím princípom prevádzky. 
Pri normálnych chladničkách vlhkosť, ktorá prechádza do chladničky cez otvorenia 
dverí a vlhkosť nachádzajúca sa v potravinách, spôsobuje zamŕzanie v priečinku mrazničky. 
Aby ste rozmrazili sneh a ľad v priečinku mrazničky, mali by ste pravidelne vypnúť chladničku, 
vybrať potraviny, ktoré je potrebné uchovať pri stabilnej teplote a odstrániť ľad zozbieraný v 
priečinku mrazničky. 
Situácia v priečinku mrazničky je pri chladničkách s 
technológiou No-frost úplne odlišná. Suchý a studený 
vzduch sa prefukuje cez priečinky mrazničky pomocou 
ventilátora. Chladný vzduch rovnomerne rozvádzaný 
medzi policami chladí všetky vaše potraviny 
rovnomerne a rovnako, čím predchádza vlhkosti a 
zamŕzaniu. Priečinok mrazničky sa chladí staticky. 
Vzduch sa rozvádza rovnomerne medzi regálmi v 
časti chladenia pomocou ventilátora a všetky vaše 
potraviny sa môžu rovnomerne a poriadne schladiť.

Pretože medzi časťami nie je žiadny prechod 
vzduchu, vône v 3 rôznych častiach chladničky 
sa nezmiešavajú.

Preto vaša nová chladnička s technológiou No-
Frost umožňuje jednoduché používanie okrem 
jej obrovskej kapacity a štýlového vzhľadu.

Fúkaný studený vzduch

Vracajúci sa horúci vzduch

Modrá šípka

Červená šípka
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A) Chladnejší priečinok
B) Priečinok chladničky/mrazničky
B1. Zóna 1    /    B2. Zóna 2
1) Police priečinku chladničky
2) Chladiaci (raňajkový) priečinok
3) Priestor pre jemné potraviny
4) Kryty poličky na syr - maslo
5) Polička na syr a maslo
6) Poličky vo dverách

7) Misky na vajíčka
8) Poličky na fľaše vo dverách
9) Osvetlenie pásom LED
10) Priečinky na ľad
11) Horné košíky mrazničky/chladničky
12) Dolné košíky mrazničky/chladničky
13) Nastaviteľné zarážky
14)Horné košíky mrazničky
15) Dolné košíky mrazničky

Účelom tejto prezentácie je informovanie o dieloch spotrebiča. Diely sa môžu 
odlišovať v závislosti od modelu spotrebiča.
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Predstavenie dielov
POUŽÍVANIE SPOTREBIČAČASŤ 2.
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1. Indikátor teploty v priečinku chladničky 
2. Indikátor teploty ľavého priečinku mrazničky 
3. Indikátor teploty pravého priečinku mrazničky 
4. Kontrolka superchladenia 
5. Kontrolka supermrazenia 
6. Počitadlo alarmu Qdrink 
7.  Kontrolka Qdrink
8. Ekonomický režim 
9. Režim dovolenky 
10. Nočný snímač

11. Detská zámka 
12. Ukážkový predajný režim 
13. Výstraha nízkeho napätia 
14. Alarm 
15. Tlačidlo šetriča obrazovky 
16. Tlačidlo Zóna 2 (pravá mraznička)
17. Tlačidlo režimu 
18. Tlačidlo chladiaceho priečinku
19. Tlačidlo režimu Qdrink
20. Tlačidlo Zóna 1 (ľavá mraznička)

Hodnoty na obrazovke naznačujú hodnoty teploty nastavené zákazníkom.

Pohotovostný displej je chránený pred chybným kontaktom. Preto je potrebné, aby ste 
na displeji stlačili ľubovoľnú klávesu skôr ako vykonáte čokoľvek iné. V takom prípade sa 
po 2 sekundách ozve pípnutie a vy budete môcť displej použiť. Ak počkáte 20 sekúnd na 
dokončenie procesu, displej sa vráti do rovnakého ochranného obalu.

11

12

13

14

15

16

19 20

Elektronický displej a používanie

POUŽÍVANIE SPOTREBIČA
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Chladenie nápojov [q.drink]
Na aktivovanie režimu chladenia nápojov by sa malo použiť tlačidlo [q.drink]. Každé stlačenie 
predĺži čas o 5 minút, a to až do hodnoty 30 minút a potom sa vráti na nulu. Môžete zobraziť 
zónu času, ktorú chcete nastaviť v časti „počítadlo alarmu Qdrink“. Režim Qdrink umožní, 
aby chladnička po uvedenom čase vydala zvukové upozornenie.
Dôležité: Nemalo by sa zamieňať s chladením.
Čas musíte nastaviť v súlade s teplotou fliaš skôr, ako ich vložíte do priečinkov v zóne 1 a/
alebo v zóne 2. Napríklad môžete na začiatok nastaviť čas na „5 minút“. Ak je po uplynutí tohto 
času chladenie nedostatočné, môžete nastaviť ďalších 5 alebo 10 minút. Počas používania 
tohto režimu musíte pravidelne kontrolovať teplotu fliaš. Keď budú fľaše dostatočne studené, 
musíte ich vybrať zo spotrebiča. Ak zabudnete na fľaše v režime Q.DRINK, môžu vybuchnúť.
Dôležité: Ak používate priečinky Zóna 1 a Zóna 2 na chladenie, tento režim sa neaktivuje.

Ekonomický režim [eco]
Zaistí, aby bola vaša chladnička v prevádzke v rámci ideálnych teplôt. Aby ste mohli aktivovať 
režim „ECO“, mali by ste stlačiť tlačidlo [mode], kým sa nerozsvieti kontrolka „eco a e“.

Režim dovolenky (H)
Je vyobrazený ako slnečník a slniečko. Ak pôjdete na dlhý čas na dovolenku, počas ktorej 
nebudete používať priečinok chladničky, môžete aktivovať tento režim. Aby ste prepli 
spotrebič do režimu dovolenky, mali by ste stlačiť len tlačidlo [mode], kým sa nerozsvieti 
kontrolka „symbolu dovolenky a H“.

Rýchle mrazenie (sf / super freeze)
Mali by ste stlačiť tlačidlá [zone1] alebo [zone2], kým sa na displeji nezobrazia písmená „sf“. 
Po zobrazení písmen „sf“ zaznie pípnutie, ak nestlačíte žiadne tlačidlo a zvolí sa režim. Tento 
režim môžete použiť na zmrazenie pripravených jedál alebo na rýchle zmrazenie veľkého 
množstva potravín. Režim rýchleho mrazenia sa automaticky deaktivuje po 24 hodinách 
alebo potom, keď snímač teploty priečinka mrazničky nezaznamená dostatočnú teplotu.
Pre	rýchle	mrazenie	by	ste	mali	pokiaľ	možno	vybrať	priečinok	zóny	1.

Rýchle chladenie (sc / super cool)
Stlačte tlačidlo chladenia, kým sa na displeji nezobrazia písmená „sc“. Po zobrazení písmen 
„sc“ zaznie pípnutie, ak nestlačíte žiadne tlačidlo a zvolí sa režim. Tento režim môžete použiť 
na chladenie pripravených jedál alebo na rýchle chladenie veľkého množstva potravín. 
Režim rýchleho chladenia sa automaticky zruší po 4 alebo 6 hodinách, a to v závislosti 
od teploty prostredia alebo od toho, kedy priečinok chladenia dosiahne dostatočne nízku 
teplotu.

Chladiaci priečinok [cooler]
Používa sa na nastavenie teploty chladiaceho priečinku. Stlačením tlačidla [cooler] môžete 
nastaviť hodnoty chladiacej časti na hodnoty teploty 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stupňov Celzia.



SK - 71 -

POUŽÍVANIE SPOTREBIČA
Mraznička/chladiaci priečinok 1 [zone 1]
Predstavuje tlačidlo na nastavenie teploty ľavého spodného priečinku. Stlačením tlačidla 
[zone 1] sa hodnota mrazenia ľavej spodnej časti dá nastaviť na hodnoty teploty -16, -17, 
-18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 stupňov Celzia. Ak nechcete používať ľavú spodnú časť ako 
mraziaci priečinok, stlačte tlačidlo [zone1] na 3 sekundy, aby ste prepli do tohto režimu a 
nastavte hodnoty teploty 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stupňov Celzia.

Mraznička priečinok  [zone 2]
Predstavuje tlačidlo na nastavenie teploty pravého spodného priečinku. Stlačením tlačidla 
[zone 2] sa hodnota mrazenia pravej spodnej časti dá nastaviť na hodnoty teploty -16, -17, 
-18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 stupňov Celzia.

Detská zámka (Symbol kľúčika)
Aby ste aktivovali detskú zámku, musíte súčasne na 3 sekúnd stlačiť tlačidlá [cooler]+[zone 
2]. Keď je detská zámka aktívna, iné tlačidlá sa deaktivujú, a tým sa zabráni v zmene 
nastavení, ktoré ste vykonali. Aby ste detskú zámku deaktivovali, musíte súčasne na 3 
sekúnd opätovne stlačiť tlačidlá [cooler]+[zone 2].

Šetrič obrazovky [s.saver]
Vďaka tejto funkcii, ktorá sa aktivuje stlačením tlačidla [s.saver] na 3 sekundy, budete šetriť 
energiu vypnutím osvetlenia digitálneho indikačného panelu. Aby ste režim deaktivovali, 
opätovne stlačte tlačidlo [s.saver] na 3 sekundy.

Nočný snímač
Vďaka tejto funkcii, ktorá sa aktivuje po stlačení tlačidiel nočného snímača [mode] a [s.saver] 
na 3 sekundy, budú svetlá vašej chladničky VYPNUTÉ v prípade dostatočného svetla, čím 
budete šetriť energiu.

Alarm
Keď sa rozsvieti kontrolka alarmu, mali by ste kontaktovať servis.
Ak stlačíte tlačidlo [s.saver], keď sa vyskytol alarm a na displeji je zobrazený výkričník, zvuk 
alarmu sa vypne, avšak znak výkričníka zostane na digitálnom indikačnom paneli, kým sa 
chyba neodstráni.

Režim zapnutia - vypnutia priečinkov

Súčasné vypnutie zóny 1, zóny 2 a chladiča;
• Súčasne na 3 sekundy stlačte tlačidlá [režim] a [chladič]. Všetky čísla naznačujúce 

vypnutý diel sa prestanú zobrazovať na digitálnom indikačnom paneli.
alebo

• Súčasne na 3 sekundy stlačte tlačidlá [režim] a [zóna 2]. Všetky čísla naznačujúce 
vypnutý diel sa prestanú zobrazovať na digitálnom indikačnom paneli.

Vypnutie zóny 1;
Súčasne na 3 sekundy stlačte tlačidlá [režim] a [zóna 1]. Všetky čísla naznačujúce vypnutý 
diel sa prestanú zobrazovať na digitálnom indikačnom paneli.
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Upozornenia na nastavenia teploty
• S ohľadom na efektívnosť sa neodporúča, aby ste používali svoju chladničku v 

prostrediach chladnejších ako 10 °C.
• Nastavenia teploty by sa mali vykonať podľa častosti otvárania dvierok, množstva 

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

závislosti od okolitej teploty, kým sa kompletne schladí. Počas tohto obdobia neotvárajte 
pravidelne dvere chladničky a nedávajte do nej nadmerné 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 
uvedených 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.

• Toto zariadenie je určené pre použitie pri okolitej teplote v rozmedzí 10°C - 43°C rozsahu.
Poznámka: Ak je teplota okolia vyššia ako 42 °C, 
teplota priečinka sa nedá nastaviť na -23 °C alebo -24 
°C. Dá sa nastaviť len na -16 °C, -17 °C, -18 °C, -19 
°C, -20 °C, -21 °C, alebo -22 °C.

Aby ste opätovne spustili vypnutý priečinok, použite rovnakú kombináciu tlačidiel.

Používanie priečinka mrazničky ako chladiaceho priečinka na základe potreby
Ľavý spodný priečinok spotrebiča sa môže použiť ako mraznička alebo chladiaci priečinok.
Aby ste použili ľavú spodnú časť ako chladničku miesto mrazničky, na 3 sekundy stlačte a 
podržte tlačidlo [zóna 1].
Dôležité: Ak dôjde k zmene zóny 1 z mrazničky na chladničku:

• Vyberte potraviny z príslušného priečinka a ponechajte 4 hodiny zatvorené dvierka. 
Následne vložte potraviny do príslušného priečinka.

• Opätovne by ste mali vložiť košíky a/alebo poličky, ktoré ste z priečinka vybrali.
• Podobne, aby ste využili ktorýkoľvek zo spodných priečinkov, ktoré sa používajú ako 

chladiaci priečinok opätovne ako mraziacie priečinky, budete musieť stlačiť tlačidlo 
príslušného priečinka na 3 sekundy. 

Dôležité: Ak dôjde k zmene zóny 1 z chladničky na mrazničku:
• Vyberte potraviny z príslušného priečinka zóny 1 a ponechajte 2 hodiny zatvorené 

dvierka. Následne vložte potraviny do príslušného priečinka.
• Keď sú priečinky v zóne 1 použité ako chladnička a spotrebič je prepnutý do režimu 

Dovolenka alebo Úsporného režimu, budú naďalej fungovať ako chladiaci priečinok.

Klimatická 
trieda Okolitá teplota v °C

T 16 až 43 °C 
ST 16 až 38°C 
N 16 až 32°C 

SN 10 až 32°C 
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Poznámka: Keď vkladáte priečinok na ľad po naplnení vodou, uistite sa, že ho 
umiestnite vodorovne bez toho, aby ste ho naklonili. V opačnom prípade sa môže 
vyliať na košík voda z priečinku na ľad.

Priečinok na ľad

Technológia prirodzenej ionizácie/ionizátor
Vďaka technológii prirodzenej ionizácie Natural Ion Tech sa vo vzduchu šíria záporné ióny, 
ktoré neutralizujú častice nepríjemného zápachu a prachu.
Technológia prirodzenej ionizácie odstraňuje tieto častice zo vzduchu v chladničke, a tým 
zlepšuje kvalitu vzduchu a odstraňuje pachy.

• Táto funkcia je voliteľná. Váš výrobok ju nemusí mať.
• Umiestnenie vášho ionizátora sa môže u rôznych výrobkov líšiť.

ionizátor

Príslušenstvo
Priečinok na ľad

• Priečinok na ľad vyberte jeho uchopením za prednú stranu.
• Naplňte ¾ priečinku na ľad vodou a vložte ho.
• Ľad budete môcť vybrať po približne 2 hodinách. Môžete ho podávať potom, čo ho 

vyberiete z priečinku na ľad.
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Miska na zeleninu a chladiaci priečinok (raňajky)

Chladiaci priečinok/raňajky
Keď sa tento priečinok používa ako 0 °C priečinok (chladiaci priečinok), zaručí, že potraviny 
sa uchovajú pri 0 °C. Môžete uchovať mrazené potraviny, ktoré vyberiete z priečinku 
hlbokého mrazenia, aby ste ich rozmrazili alebo na uchovanie mäsa a očistených rýb (v 
plastových vreckách alebo košíkoch) atď., ktoré použijete v rámci 1 až 2 dní bez potreby 
zmrazovania.  
Poznámka: Pri 0 °C voda zamŕza, ale potraviny, ktoré obsahujú soľ alebo cukor, môžu 
zamŕzať až pri nižších teplotách.
!	Do	tejto	časti	nedávajte	potraviny,	ktoré	chcete	zamraziť	alebo	priečinky	na	ľad.

POUŽÍVANIE SPOTREBIČA

Chladiaci priečinok/
raňajky

Priečinok pre jemné 
potraviny
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TLAČIDLO NASTAVENIA VZDUCHU PRIEČINKU NA JEMNÉ POTRAVINY
Otočte gombík nastavenia vzduchu medzi priečinkom na jemné potraviny a chladiacim 
priečinkom, aby ste otvorili pozíciu, keď je priečinok na jemné potraviny nadmerne zaplnený. 
Týmto spôsobom sa nasávaný vzduch do priečinku na jemné potraviny upraví a potraviny 
zostanú dlhší čas čerstvé.

Vizuálne	a	textové	popisy	na	častiach	
príslušenstva

sa	môžu	odlišovať	v	závislosti	od	modelu	vášho	
spotrebiča.

POUŽÍVANIE SPOTREBIČA

Tlačidlo nastavenia vzduchu priečinku na 
jemné potraviny

Ohranjevalec svežine Maxi Fresh
Tehnologija ohranjevalca svežine Maxi Fresh pomaga odstraniti etilen (bioproizvod, ki se 
naravno sprošča iz svežih živil) in neprijetne vonjave iz osveževalca. Tako hrana ostane 
sveža dlje časa. 

• Ohranjevalec svežine Maxi Fresh očistite enkrat na leto. Filter 
pustite v pečici dve uri pri 65 °C. 

• Če želite očistiti filter, odstranite hrbtišče ohišja filtra tako, da ga 
povlečete v smeri puščice.

Ohranjevalec svežine Maxi Fresh
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Chladiaci priečinok
• Za normálnych prevádzkových podmienok postačuje, aby ste nastavili chladiaci 

priečinok na +4/+6 oC. 
• Aby ste predišli zamŕzaniu, vytváraniu vlhkosti a zápachu, potraviny by ste mali dávať 

do chladničky v zatvorených nádobách alebo zakryté vhodným materiálom. 
• Horúce jedlá a nápoje by sa mali schladiť na izbovú teplotu skôr, ako sa vložia do 

chladničky. 
• Zelenina a ovocie sa môže vložiť do priečinku na jemné potraviny tak, že ich zabalíte do 

priehľadných a pokiaľ je to možné do pórovitých plastových vreciek.
• Skladovanie ovocia a zeleniny samostatne pomáha, aby zelenina citlivá na etylén 

(zelený šalát, brokolica, mrkva atď.) nemala vplyv na ovocie uvoľňujúce etylén (banány, 
broskyne, marhule, figy atď.)

• Do chladničky by ste nemali dávať mokrú zeleninu.
• Čas skladovania na všetky potravinové produkty závisí od úvodnej kvality potravín a 

neprerušovaných cyklov chladenia pred uskladnením do chladničky.
• Nemali by ste skladovať mäsové produkty a ovocie a zeleninu na rovnakých miestach, 

aby sa nekontaminovali. Voda vytekajúca z mäsa môže byť kontaminačným prvkom v 
chladničke. Mäsové produkty by ste mali zabaliť a vyčistiť vytečené kvapaliny z políc.

• Nemali by ste dávať potraviny pred prechod prietoku vzduchu.
• Čas skladovania na všetky potravinové produkty závisí od úvodnej kvality potravín a 

neprerušovaných cyklov chladenia pred uskladnením do chladničky.
• Balené potraviny by ste mali skonzumovať v rámci dátumu exspirácie.

Dôležitá poznámka: 
• Zakryte kvapaliny a dusené mäso, keď ich dávate do chladničky. V opačnom prípade sa 

zvýši objem vlhkosti v chladničke. Čo spôsobí častejšiu prevádzku chladničky. Zakrytie 
potravín a nápojov vám tiež umožní ochrániť ich chuť a vôňu. 

• Zemiaky, cibule a cesnak by sa nemali uchovávať v chladničke. 
Nižšie uvádzame niektoré návrhy o umiestnení a skladovaní potravín v priečinku chladničky.
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Potraviny Maximálny čas 
skladovania

Miesto umiestnenia
v priečinku chladničky

Zelenina a ovocie 1 týždeň Priehradka na zeleninu 

Mäso a ryby 2 - 3 dni

Zabalené v plastovej fólii alebo vo 
vreckách, prípadne v nádobe na 

mäso 
(na sklenenej poličke)

Čerstvý syr 3 - 4 dni V špeciálnej poličke vo dverách
Maslo a margarín 1 týždeň V špeciálnej poličke vo dverách
Fľaškované produkty
mlieko a jogurt Až do dátumu spotreby 

odporúčaného výrobcom V špeciálnej poličke vo dverách

Vajíčka 1 mesiac V poličke na vajíčka
Varené potraviny  Všetky poličky
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Priečinky pre hlboké mrazenie
• Priečinok pre hlboké zmrazenie vašej chladničky sa používa na skladovanie mrazených 

potravín na dlhý čas a na výrobu ľadu.
• Ak necháte dlhý čas otvorené dvierka mrazničky, na spodnom stupni mrazničky sa 

objaví námraza. Tým sa zablokuje cirkulácia vzduchu. Aby ste tomu predišli, odpojte 
kábel a počkajte, kým sa neroztopí. Po roztopení ľadu by ste mali mrazničku vyčistiť.

• Môžete vybrať košíky, kryt atď., aby ste zvýšili skladovací objem mrazničky.
• Objem uvedený na produktovom štítku zobrazuje hodnotu bez košíkov, krytov atď.

DÔLEŽITÉ
Zmrazené potraviny nikdy opätovne nezmrazujte potom, čo ste ich rozmrazili.
Môžu byť nebezpečné pre vaše zdravie, pretože môžu spôsobiť otravu jedlom.

• Do mrazničky nedávajte horúce potraviny skôr, ako ich schladíte. Mohlo by to spôsobiť, 
že by sa pokazili iné mrazené potraviny v mrazničke.

• Keď kupujete mrazené potraviny, uistite sa, že sa zmrazili za vhodných podmienok a že 
nie je poškodené balenie.

• V prípade vlhkosti na balení mrazených potravín a divného zápachu sa potraviny mohli 
predtým skladovať v nevhodných podmienkach a mohli sa pokaziť. Tento druh potravín 
nekupujte.

• Čas skladovania mrazených potravín sa môže odlišovať, a to v závislosti od okolitej 
teploty, častosti otvárania dvierok, nastavení teploty pre každý priečinok, typu potravín 
a času medzi zakúpením potravín a ich umiestnením do mrazničky. Vždy dodržujte 
pokyny na balení a neprekračujte čas uskladnenia.

• Poznámka: Ak sa zmrazené potraviny vybraté z mrazničky vložia jeden deň pred 
použitím do spodného priečinku chladničky, pomáhajú chladničke uchovať jej teplotu, 
čím sa ušetrí energia. Ak dáte materiál z oblasti hlbokého zmrazenia na otvorené 
priestranstvo, vyskytne sa strata energie.

VKLADANIE POTRAVÍN

Niektoré koreniny vo varených potravinách (aníz, bazalka, kôpor, ocot, mix korenín, zázvor, 
cesnak, cibuľa, horčica, tymián, majoránka, čierne korenie, bolonská omáčka atď.) môžu mať 
zlú chuť, keď sa dlhý čas skladujú. Preto by sa mrazené potraviny mali koreniť minimálne 
alebo by sa korenie malo pridať až po rozmrazení potravín.
Čas skladovania potravín závisí od typu použitého oleja. Margaríny, teľací tuk, olivový olej a 
maslo sú vhodné, arašidový olej a bravčová masť nie sú vhodné.
Varené potraviny v tekutom skupenstve by sa mali zmraziť v plastových nádobách a iné 
potraviny by sa mali zmraziť zabalené v plastových fóliách alebo plastových vreckách.
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Mäso a ryby Príprava
Maximálny čas 

skladovania
(mesiace)

Stejk Zabalený do fólie 6 - 8
Jahňacie mäso Zabalené do fólie 6 - 8
Teľacia roštenka Zabalená do fólie 6 - 8
Teľacie kocky Na malé kúsky 6 - 8
Jahňacie kocky Na kúsky 4 - 8
Mleté mäso V baleniach bez použitia korenín 1 - 3
Drobky (kúsky) Na kúsky 1 - 3

Bolonská omáčka/saláma Mala by sa zabaliť aj vtedy, keď 
má črievko

Kura a moriak Zabalené do fólie 4 - 6
Hus a kačka Zabalené do fólie 4 - 6
Jeleň, zajac, diviak V 2,5 kg porciách a ako filety 6 - 8
Sladkovodné ryby (losos, 
kapor, šťuka, sumec)

Po odstránení vnútorností a šupín 
ich poumývajte a osušte. Ak je to 
potrebné, odrežte chvost a hlavu.

2

Štíhle ryby (ostriež, kambala 
veľká, platýz) 4

Mastné ryby (tuniak, makrela, 
lufara dravá, sardela) 2 - 4

Mäkkýše Očistené a vo vreckách 4 - 6

Kaviár Vo svojom balení, v hliníkovej 
alebo plastovej nádobe 2 - 3

Slimák V slanej vode, v hliníkovej alebo 
plastovej nádobe 3

Poznámka: Mrazené mäso by sa malo po rozmrazení variť ako čerstvé mäso. Ak 
sa mäso po rozmrazení neuvarí, nemalo by sa znovu zmrazovať.

VKLADANIE POTRAVÍN
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Zelenina a ovocie Príprava

Maximálny 
čas 

skladovania 
(mesiace)

Ťahavé fazule a bôby Umyte a narežte na malé kúsky a uvarte vo 
vode 10 - 13

Fazule Olúpte a umyte a uvarte vo vode 12
Kel Umyte a uvarte vo vode 6 - 8

Mrkva Očistite a narežte na plátky a uvarte vo vode 12

Korenie Odrežte vňaťku, rozrežte na dva kúsky a 
odstráňte jadro a uvarte vo vode 8 - 10

Špenát Umyté a uvarené vo vode 6 - 9

Karfiol 
Oddeľte lístky, rozrežte ružičky na kúsky a 

chvíľku nechajte vo vode s malým podielom 
citrónovej šťavy 

10 - 12

Baklažán Po umytí narežte na kúsky s hrúbkou 2 cm 10 - 12

Kukurica Očistite a zabaľte so šúľkom alebo ako 
sladkú kukuricu 12

Jablko a hruška Olúpte a narežte na mesiačiky 8 - 10
Marhuľa a broskyňa Narežte na kúsky a odstráňte kôstku 4 - 6
Jahody a černice Umyte a olúpte 8 - 12
Varené ovocie Do nádoby pridajte 10 % cukru 12
Slivky, čerešne, kyslé 
bobuľoviny Umyte ich a odstráňte stonky 8 - 12

VKLADANIE POTRAVÍN
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Mliečne produkty Príprava
Maximálny čas 

skladovania 
(mesiace)

Podmienky skladovania

Balené 
(homogenizované) 
mlieko

Vo vlastnom 
balení 2 - 3 Čisté mlieko – vo 

vlastnom balení

Syr - s výnimkou 
bieleho syru V plátkoch 6 - 8

Na krátkodobé 
skladovanie môžete 
použiť pôvodné balenie. 
Na dlhodobé skladovanie 
by sa mal zabaliť do fólie.

Maslo, margarín Vo vlastnom 
balení 6

Maximálny čas 
skladovania 
(mesiace)

Dĺžka rozmrazovania 
pri izbovej teplote 

(hodiny)

Čas rozmrazovania v 
rúre (minúty)

Chlieb 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225 °C)
Pečivo 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)
Pečivo 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)
Koláč 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200 °C)
Lístkové cesto 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)
Pizza 2 - 3 2 - 4 15-20 (200 °C)

VKLADANIE POTRAVÍN
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ČISTENIE A ÚDRŽBAČASŤ 4.
Pred začatím čistenia sa uistite, že chladničku odpojíte.

• Chladničku nečistite nalievaním vody.

• Vnútornú a vonkajšiu stranu vášho spotrebiča môžete utrieť pomocou
jemnej handričky alebo špongie s použitím teplej a mydlovej vody.

• Samostatne vyberte časti a vyčistite ich mydlovou vodou. Nečistite
ich v umývačke riadu.

• Pri čistení nikdy nepoužívajte horľavé, výbušné alebo leptavé
materiály, ako napríklad riedidlo, plyn alebo kyselinu.

• Kondenzátor (zadný diel s čiernymi krídelkami) by sa mal
čistiť pomocou vysávača alebo suchej kefy aspoň raz do
roka. Toto pomôže mrazničke, aby efektívnejšie fungovala
a umožní vám šetriť energiu.

Čistenie misky výparníka
• Vaša chladnička sa automaticky rozmrazuje. Voda vytváraná pri rozmrazovaní vyteká

do misky výparníka a prechádza cez zbernú drážku vody a sama sa vyparuje.

4.1 Výmena žiaroviek LED používaných na osvetlenie
Pri výmene žiaroviek LED používaných na osvetlenie kontaktujte autorizovaný servis.
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DODANIE A PREMIESTNENIEČASŤ 5.
• 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.
• Chladnička obsahuje snímač okolia, hlavnú prístrojovú dosku a kryty pántov. Počas

čistenia sa uistite, že do tejto oblasti neprenikne žiadna voda.

Chladničku	musia	prenášať	4	ľudia	tak,	ako	je	uvedené	na	obrázku.

Skrinka hlavnej prístrojovej dosky

Kryt pántov
Snímač okolia
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PRED ZAVOLANÍM DO SERVISUČASŤ 6.
Pozrite si výstrahy
Vaša chladnička vás upozorní, ak sa teploty chladničky a mrazničky nachádzajú na 
nesprávnych úrovniach, prípadne vtedy, keď sa vyskytne problém so spotrebičom. Tieto 
výstrahy budete vidieť na indikačnom displeji.

ZOBRAZENIE 
CHÝB TYP CHYBY POZNÁMKA ČO TREBA SPRAVIŤ

a zvuková 
signalizácia

Upozornenie na 
chybu

Časť vašej 
chladničky s 
mrazničkou 
nemusí fungovať 
správne alebo sa 
vyskytol problém 
s chladením.

Kontaktujte technickú podporu 
spoločnosti Sharp

Oddiel 
mrazničky 
nechladí 
dostatočne.

Môže to byť 
spôsobené 
prerušením 
napájania 
alebo chybou 
chladiaceho 
zariadenia. 

Použite režim 
SUPERZMRAZENIE alebo 
nastavte oddiel mrazničky na 
nižšiu teplotu, kým nezmizne 
symbol výstrahy. Keď sa 
zobrazuje tento výstražný 
symbol, nedávajte do oddielu 
mrazničky čerstvé potraviny.

Oddiel 
chladničky 
nechladí 
dostatočne.

Môže to byť 
spôsobené 
prerušením 
napájania 
alebo chybou 
chladiaceho 
zariadenia. 

Použite režim 
SUPERCHLADENIE alebo 
nastavte chladničku na nižšiu 
teplotu, kým nezmizne symbol 
výstrahy. Keď je zobrazený 
výstražný systém, neotvárajte 
dvere.

Oddiel 
chladničky je 
príliš chladný.

Hrozí 
nebezpečenstvo 
zmrazenia 
potravín 
v chladničke.

Ak je aktívna funkcia 
SUPERCHLADENIE, zrušte 
ju. Znížte teplotu v oddiele 
chladničky.

Napájacie 
napätie kleslo 
pod 170 V.

Tento symbol je 
určený pre radu 
a pôsobí ako 
prevencia. Keď 
napätie stúpne 
nad 170 V, tento 
symbol zmizne.

-
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Pozrite si výstrahy
Ak vaša chladnička nefunguje:

• Vyskytlo sa akékoľvek zlyhanie napájania?
• Je váš spotrebič pripojený?
• Je vypálená poistka zásuvky, ku ktorej je pripojená zástrčka alebo hlavná poistka?
• Vyskytlo sa akékoľvek zlyhanie zásuvky? Preskúmajte to tak, že pripojíte chladničku do 

zásuvky, o ktorej viete, že funguje.

Ak je vaša chladnička nadmerne hlučná

Normálne zvuky:
Praskajúci (praskanie ľadu) zvuk:
• Počas automatického rozmrazovania.
• Keď sa spotrebič ochladzuje alebo zahrieva (z dôvodu rozťahovania materiálu 

spotrebiču).

Krátke praskanie: Môžete ho počuť, keď termostat zapne a vypne kompresor.

Zvuk ventilu: Tikajúci zvuk je normálny, keď je vaša chladnička v prevádzke. Tento zvuk 
vychádza z ventilu za chladničkou.

Zvuk vysávania: Po otvorení a zatvorení dvierok vašej chladničky môžete počuť krátky 
zvuk z dôvodu rozdielu tlaku. Je to úplne normálne.

Normálny hluk motora: Tento hluk znamená, že kompresor normálne funguje. Kompresor 
môže krátky čas vydávať väčšiu hlučnosť, keď sa aktivuje. 

Bublajúci a čľapotajúci hluk: Tento hluk spôsobuje prietok chladiacej látky v rúrkach 
systému.

Hluk prietoku vody: Normálny hluk prietoku vody pretekajúcej do výparníka počas 
rozmrazovania. Tento hluk môžete počuť počas rozmrazovania.

Zvuk fúkania vzduchu: Normálny zvuk ventilátora. Tento hluk môžete počuť v chladničke 
s funkciou No-Frost počas bežnej prevádzky systému z dôvodu cirkulácie vzduchu.

Ak sa vytvorí vlhkosť v chladničke: 
• Sú všetky potraviny správne zabalené? Vysušili sa priečinky pred ich vložením do 

chladničky?
• Často sa otvárajú dvierka chladničky? Vlhkosť z miestnosti prenikne do chladničky, keď 

sa otvoria dvierka. Vytváranie vlhkosti bude rýchlejšie, keď sa dvierka otvárajú častejšie, 
a to hlavne vtedy, keď je vysoká vlhkosť v miestnosti.

Ak sa dvere správne neotvárajú a nezatvárajú:
• Zabraňujú balenia s potravinami v zatvorení dvierok?
• Sú správne umiestnené priečinky dverí, police a zásuvky?
• Sú poškodené alebo roztrhnuté spoje dvierok?

PRED ZAVOLANÍM DO SERVISU
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Odporúčania pre úsporu energie
1. Spotrebič umiestnite do chladnej a dobre vetranej miestnosti, pričom predchádzajte jeho

umiestneniu na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti teplo vyžarujúcich predmetov
(radiátory, rúry atď.).  V opačnom prípade použite izolačnú platňu.

2. Horúce potraviny a nápoje nechajte vychladiť mimo spotrebiča.
3. Zmrznuté potraviny vložte za účelom rozmrazenia do chladničky. Keď sa zmrznuté

potraviny roztopia, ich nižšia teplota pomôže pri schladení chladničky. Týmto spôsobom
sa ušetrí energia. Umiestnenie mrazených potravín mimo chladničky bude mať za
následok mrhanie energiou.

4. Keď dávate do chladničky nápoje a domáce potraviny, uistite sa, že sú v uzatvorenej
miske. V opačnom prípade stúpne vlhkosť v spotrebiči. Toto zapríčiní dlhší čas prevádzky.
Uchovávanie nápojov a domácich potravín v uzatvorených miskách tiež zabráni šíreniu
zápachov a chutí.

5. Keď dávate nápoje a potraviny do chladničky, nechajte dvierka chladničky otvorené čo
možno najkratší čas.

6. Uchovajte priečinky v spotrebiči s rôznymi hodnotami teploty uzatvorené. (priečinok na
jemné potraviny, chladiaci priečinok atď.)

7. Tesnenia dvierok musí byť čisté a pružné. Vymeňte staré tesnenia.

• Je vaša chladnička na rovnom povrchu?

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY:
• Po nečakanom prerušení prúdu alebo odpojení spotrebiča tepelná poistka odpojí

dočasne napájanie kompresora, a to preto, že plyn v chladiacom systéme ešte
nie je stabilizovaný. Vaša chladnička sa spustí po 4 alebo 5 minútach, takže sa
nemáte prečo strachovať.

• Ak chladničku nebudete dlhý čas používať (napr. počas letných prázdnin), odpojte ju.
Po rozmrazení vyčistite svoju chladničku a nechajte dvierka otvorené, aby sa predišlo
tvorbe vlhkosti a zápachu.

• Ak problém pretrváva aj potom, čo ste postupovali podľa všetkých z vyššie uvedených
pokynov, kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko.

• Vami zakúpený spotrebič je navrhnutý pre domáce používanie a môže sa používať len v
domácnosti a na uvedené účely.  Nie je vhodný pre komerčné alebo bežné používanie.
Ak zákazník bude používať spotrebič spôsobom, ktorý nie je v súlade s týmito funkciami,
zdôrazňujeme, že výrobca a predajca nebudú zodpovední za akúkoľvek opravu alebo
zlyhanie v rámci záručnej doby.

• Životnosť vášho spotrebiča, ktorá sa uviedla a prehlásila prostredníctvom Ochrany
zákazníka a Všeobecného riadiaceho orgánu dohľadu nad trhom v rámci ministerstva
Colného úradu T.R. a Ministerstva (obdobie uchovávania dielov potrebné na správne
fungovanie spotrebiča) je 10 rokov.

PRED ZAVOLANÍM DO SERVISU
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INFORMAČNÍ LIST

INFORMAČNÍ LIST
INFORMAČNÍ LIST: Philco  
Ochranná známka Philco: 

Značka: 
Identifikácia modelu
Typ spotrebiča 3)

Trieda energetickej účinnosti (A… nízka spotreba elektrickej 
energie až G… vysoká spotreba elektrickej energie)
Spotreba energie v období 365 dní 1) (kWh)
Celkový využiteľný objem (l)
z toho: objem chladiacej časti (l)
z toho: objem mraziacej časti (l)
Hviezdičkové označenie mraziaceho priestoru
Beznámrazový No frost (chladiaci a mraziaci priestor)
Čas skladovania pri vypnutí (čas nábehu teploty) [h]
Kapacita mrazenia (kg/24 h)
Klimatická trieda 2)

Napätie
Hladina hluku 4) (dB) (re 1pW)
Rozmery (cm) (V x Š x H)
Hmotnosť (kg)
Vstavaný spotrebič NIE
Spotrebič vhodný na skladovanie vína NIE

1) Ročná spotreba energie v kWh/rok je založená na výsledkoch normalizovaného 24 hod. testu. 
Skutočná spotreba energie závisí od podmienok používania a umiestnenia spotrebiča.

2) SN: teplota okolia od +10 °C do +32 °C
ST: teplota okolia od +18 °C do +38 °C
N: teplota okolia od +16 °C do +32 °C
T: teplota okolia od +16 do 43 °C

3) 1 = Chladnička bez mraziacich častí
7 = Chladnička/mraznička s mraziacimi časťami *(***)
8 = Zvislá mraznička

4) Hladina hluku podľa európskej normy EN 60704.

Copyright © 2019, Fast ČR, a. s.

Philco
PX 5601 NFDX

7

475

560
390 
170

A+

****

12

13
T/N (16°C - 43°C)

46
185 x 91 x 75 cm

147,5 kg

220-240 V / 50 Hz
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is a registered trademark used under license
Electrolux .

Manufacturer/Importer:
Fast ČR, a.s.
Praha 10, Černokostelecká 2111
CZ-10000; CZECH REPUBLIC

52274387
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