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UPOZORNĚNÍ! 
Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné chladicí 
médium R600a (vznětlivé pouze za určitých podmínek), musíte dodržet následující pravidla: 
 Nebraňte ve volné cirkulaci vzduchu kolem přístroje. 
 Nepoužívejte mechanická zařízení pro zrychlení odmražení kromě těch, která jsou doporučená výrobcem. 
 Nelikvidujte chladicí okruh. 
 Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostoru pro potraviny kromě těch, která by mohl doporučit výrobce. 
 

VAROVANIE! 
Aby sa zabezpečila normálna prevádzka vašej chladničky, ktorá používa úplne ekologicky nezávadné chladivo R 
600a (horľavé len pri určitých podmienkach), musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá: 
 Nebráňte voľnej cirkulácii vzduchu okolo spotrebiča. 
 Nepoužívajte mechanické prístroje na urýchľovanie rozmrazovacieho procesu, iné ako odporúča výrobca. 
 Neporušujte chladiaci okruh. 
 Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri pípacieho priestoru potravín, iné ako tie, ktoré odporúčal výrobca. 
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C Sestava uvedená v tomto manuálu k použití je pouze schematická a nemusí přesně odpovídat 
Vašemu produktu. Pokud produkt, který jste nakoupil nezahrnuje určité součásti, ty platí pro jiné 
modely. 
C Obrázky v tejto príručke k obsluhe sú schematické a nemusia sa presne zhodovať s vaším 
produktom. Ak produkt, ktorý ste si zakúpili, nedisponuje uvádzanými časťami, potom sa to týka iných 
modelov. 
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Blahopřejeme k výběru kvalitního spotřebiče Beko, 
který je určen pro mnoho let služby.  
 
 
 
 
Bezpečnost především! 
 
Nezapojujte spotřebič do napájecí sítě, dokud 
neodstraníte všechny obalové a přepravní materiály. 
• Před zapnutím nechte nejméně 4 hodin stát, aby se 
usadil olej v kompresoru po přepravě v horizontální 
poloze. 
• Pokud likvidujete starý spotřebič s zámkem nebo 
západkou na dveřích, ujistěte se, že je v bezpečném 
stavu a dětem nehrozí uvíznutí uvnitř. 
• Tento spotřebič musí být používán pro stanovený 
účel. 
• Neodkládejte spotřebič do ohně. Váš spotřebič 
obsahuje v izolační vrstvě látky bez CFC, které jsou 
hořlavé. Doporučujeme kontaktovat místní úřady pro 
informace o likvidaci a dostupných zařízeních. 
• Nedoporučujeme používat tento spotřebič v 
nevytápěné chladné místnosti.  (např. garáž, sklad, 
přístavba, kůlna, hospodářské stavení atd.) 
Pro co nejlepší výkonnost a bezporuchovou službu 
vašeho spotřebiče je velmi důležité pozorně si přečíst 
tyto pokyny. Nedodržením těchto pokynů se vystavujete 
riziku zrušení možnosti bezplatného servisu po dobu 
záruční lhůty.  
Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro 
snadné vyhledání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LT  Naudojimo instrukcija 
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   Tento spotřebič by neměly používat osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo 
mentální způsobilostí a nebo s nedostatečnými zkušenostmi a poznatky. Tyto osoby můžou 
spotřebič používat jen pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, a nebo pokud 
je zodpovědná osoba poučila o správném používaní spotřebiče.  
   Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály se spotřebičem.  
 
 

 
Symbol          na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že spotřebič nepatří do běžného 
domácího odpadu. Místo toho je třeba jej odevzdat do speciální sběrny odpadu na recyklování 
elektrických a elektronických zařízení. Vaší podporou správné likvidace pomáháte zabránit 
potenciálně negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak nesprávná likvidace 
výrobku mohla způsobit. Další informace a recyklování tohoto spotřebiče získáte na  místním úřadě, 
ve sběrně odpadu nebo u prodejce, kde jste spotřebič zakoupili. 



 
 

 
 
 
 

CZ                                                        Pokyny pro používání 
Elektrické požadavky 
Před zasunutím zásuvky do sítě se ujistěte, že 
napětí a kmitočet  (na štítku uvnitř spotřebiče) 
odpovídají vašemu zdroji. Doporučujeme připojit 
tento spotřebič do sítě přes vhodně vypínanou a 
zajištěnou zásuvku na snadno dostupném místě. 
Upozornění! Tento spotřebič musí být uzemněn. 
Opravy elektrického vybavení by měl provádět jen 
kvalifikovaný technik. Nesprávné opravy provedené 
nekvalifikovanou osobou představují riziko, které by 
mohlo mít kritické dopady pro uživatele spotřebiče. 
POZOR! 
Tento spotřebič používá R600a, což je plyn, který je 
šetrný k životnímu prostředí, ale je hořlavý. Během 
přepravy a upevňování výrobku je třeba dbát 
zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození chladicí 
soustavy. Pokud je chladicí soustava poškozená a 
ze systému uniká plyn, udržte výrobek mimo 
otevřený oheň a nějakou dobu v místnosti větrejte. 
UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte mechanické nástroje 
nebo jiné prostředky k urychlení procesu odmrazení 
s výjimkou těch, které doporučuje výrobce. 
UPOZORNĚNÍ – Nepoškozujte chladicí obvod. 
UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte elektrické spotřebiče 
uvnitř prostor na skladování potravin spotřebiče, 
pokud se nejedná o typy doporučené výrobcem. 
UPOZORNĚNÍ – V případě poškození 
napájecího kabelu je nutno jej nechat vyměnit u 
výrobce, jeho servisního zástupce či podobně 
kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí. 
 

Pokyny pro přepravu 
1. Spotřebič se smí přenášet jen ve svislé pozici. 
Obaly musí zůstat během přepravy neporušené. 
2. Pokud byl spotřebič během přepravy umístěn 
vodorovně, nesmí být používán po vybalení 
nejméně 4 hodin, aby se systém mohl ustálit. 
3. Nedodržení výše uvedených pokynů by mohlo 
vést k poškození spotřebiče, za které výrobce 
nezodpovídá. 
4. Spotřebič je třeba chránit proti dešti, vlhku a 
jiným atmosférickým vlivům. 
Důležité upozornění! 
• Při čištění/přenášení spotřebiče se nedotýkejte 
spodní části kovových kabelů kondenzátoru na 
zadní straně spotřebiče, mohlo by dojít k poranění 
prstů a rukou. 
• Nepokoušejte se stoupat nebo sedat na horní 
okraj spotřebiče, jelikož na toto není určen. Mohli 
byste se zranit nebo poškodit spotřebič. 
• Ujistěte se, že napájecí kabel není zachycen 
pod spotřebičem během a po přesouvání, mohlo 
by to poškodit kabel. 
• Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem nebo 
manipulovat s ovladači. 
 

Pokyny pro instalaci 
1. Nepřechovávejte spotřebič v místnosti, kde 
může teplota klesnout pod 10°C v noci a/nebo 
zejména v noci, jelikož je určen na provoz v 
teplotách mezi +10 a +38 stupni Celsia. 
 

Při nižších teplotách nemusí spotřebič fungovat, 
čímž poklesne doba skladovatelnosti potravin. 
2. Neumisťujte spotřebič do blízkosti sporáků nebo 
radiátorů nebo na přímé sluneční světlo, dojde tím 
ke zvýšenému napětí funkcí spotřebiče. Při 
instalaci v blízkosti zdroje tepla nebo mrazničky 
udržujte minimální odstupy po stranách: 
Od sporáků     30 mm 
Od radiátorů  300 mm 
Od mrazniček 25 mm 
3. Ujistěte se, že kolem spotřebiče je dostatečný 
odstup tak, aby se zaručil volný oběh vzduchu 
(Položka 2). 
• Umístěte zadní odvětrávací víko na zadní stranu 
vaší chladničky, abyste viděli vzdálenost mezi 
chladničkou a stěnou (Položka 3). 
4. Spotřebič by měl být umístěn na hladkém 
povrchu. Obě přední nožky lze nastavit dle potřeby. 
Abyste měli jistotu, že váš spotřebič stojí vzpřímeně, 
nastavte obě přední nožky tak, že jimi otočíte 
doprava nebo doleva, dokud není zajištěn pevný 
kontakt s podlahou. Správným nastavením nožek 
předejdete přílišným vibracím a hluku (Položka 4). 
5. Informace pro přípravu spotřebiče na použití 
naleznete v oddíle „Čištění a údržba“. 
 

Seznámení s vaším spotřebičem 
(Položka 1) 
  1 - Umístění termostatu a světla 
  2 - Nastavitelné poličky        
  3 - Kolektor vody 
  4 - Kryt přihrádek na čerstvé potraviny 
  5 - Přihrádky na čerstvé potraviny 
  6 - Prostor pro rychlé zmražení 
  7 - Přihrádky pro uchovávání zmražených potravin 
  8 - Nastavitelná nožka 
  9 - Polička na nádoby 
10 - Polička na lahve 
 

Doporučené rozložení potravin ve 
spotřebiči 
Návody pro optimální uskladnění a hygienu: 
 1. Prostor chladničky je pro krátkodobé ukládání 
čerstvých potravin a nápojů. 
 2. Prostor mrazničky je                vhodný a určený 
pro mražení a skladování před-mražených 
potravin. Doporučení pro                 skladování dle 
informací na obalu potraviny by měly být vždy 
dodržovány. 
 3. Mléčné výrobky by měly být skladovány ve 
zvláštním prostoru ve dveřích. 
 4. Vařené potraviny by se měly skladovat ve 
vzduchotěsných nádobách. 
 5. Čerstvé balené výrobky lze skladovat na polici. 
Čerstvé ovoce a zeleninu je třeba očistit a 
skladovat v přihrádkách na čerstvou zeleninu. 
 6. Láhve lze uchovat ve dveřní části. 
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 7. Chcete-li skladovat syrové maso, zabalte je do 
polyetylénových sáčků a umístěte na nejnižší 
polici. Nenechte je přijít do kontaktu s vařenými 
potravinami, aby nedošlo ke kontaminaci. Z 
bezpečnostních důvodů skladujte syrové maso 
jen dva až tři dny. 
 8. Pro maximální účinnost by se neměly výsuvné 
police překrývat papírem nebo jinými materiály, 
aby studený vzduch mohl volně proudit. 
 9. Neskladujte rostlinný olej na policích ve dveřích. 
Potraviny uchovávejte zabalené, chráněné nebo 
překryté. Teplé potraviny a nápoje nechte před 
zchlazením vychladnout. Zbývající potraviny z 
konzerv by se neměly skladovat v konzervách. 
10. Šumivé nápoje by se neměly zmrazovat a 
výrobky jako ochucený led do vody by se neměly 
konzumovat příliš studené. 
11. Některé ovoce a zelenina se může poškodit, 
pokud se skladuje v teplotách kolem 0°C. 
Ananasy, melouny, okurky, rajčata a podobné 
produkty balte do polyetylénových sáčků. 
12. Silný alkohol se musí skladovat ve vzpřímené 
pozici a pevně uzavřených nádobách. Nikdy 
neskladujte výrobky s obsahem vznětlivého 
pohonného plynu (např. šlehačku ve spreji, 
plechovky spreje atd.) nebo výbušné látky. 
Představují riziko výbuchu. 
13. Chcete-li vyjmout košíky z prostoru 
mrazničky, postupujte podle Položka 9. 
 

Kontrola a nastavení teploty 
Provozní teploty kontroluje tlačítko termostatu 
(Položka 5) a lze jej nastavit na jakoukoli pozici 
mezi 1 a 5 (nejchladnější pozice). Průměrná teplota 
uvnitř chladničky by měla být kolem +5°C. Nastavte 
tedy termostat tak, abyste dosáhli požadované 
teploty. Některé části chladničky mohou být 
chladnější či teplejší (např. přihrádka na uchovávání 
čerstvého salátu a horní část chladničky), což je 
naprosto normální. Doporučujeme vám kontrolovat 
teplotu pravidelně teploměrem, abyste měli jistotu, 
že chladnička stále zachovává tuto teplotu. Častým 
otevíráním dveří stoupnou vnitřní teploty, takže 
doporučujeme zavírat dvířka co nejdříve po použití. 
 

Před zahájením provozu 
Poslední kontrola 
Než začnete používat spotřebič, zkontrolujte, zda: 
1. Nožky byly seřízeny pro ideální rovnováhu. 
2. Vnitřek je suchý a vzduch může vzadu volně 
cirkulovat. 
3. Vnitřek je čistý dle doporučení v oddíle „Čištění 
a údržba“. 
4. Zásuvka byla zasunuta do sítě a elektřina je 
zapnutá. Po otevření dvířek se rozsvítí vnitřní osvětlení. 
A nezapomeňte, že: 
5. Uslyšíte hluk při startování kompresoru. 
Kapalina a plyny uzavřené v chladicí soustavě 
mohou dělat další hluk, ať je kompresor v chodu, 
nebo není. Je to zcela normální. 
 
 

6. Nepatrné zvlnění horní části chladničky je zcela 
normální a je způsobeno použitým výrobním 
procesem; nejedná se o závadu. 
7. Doporučujeme nastavovat tlačítko termostatu na 
střed a sledovat teplotu, abyste zajistili, že 
spotřebič udržuje požadovanou teplotu skladování 
(viz oddíl Kontrola a nastavení teploty). 
8. Nezaplňujte spotřebič ihned po jeho zapnutí. 
Počkejte na dosažení správné skladovací teploty. 
Doporučujeme kontrolovat teplotu přesným 
teploměrem (viz: Kontrola a nastavení teploty). 
 

Skladování zmražených potravin 
Vaše mraznička je vhodná na dlouhodobé 
uchovávání běžně dostupných zmražených 
potravin a lze ji též použít na zmražení a uskladnění 
čerstvých potravin. Dojde-li k výpadku elektrické 
energie, neotvírejte dveře. Zmrzlé potraviny by měly 
zůstat nepoškozeny, pokud závada trvá necelých 
16 hodin. Pokud je výpadek delší, pak by měly být 
potraviny zkontrolovány a buď ihned upraveny, 
nebo uvařeny a pak znovu zmraženy. 
 

Mražení čerstvých potravin 
Pro dosažení nejlepších výsledků prosím dodržujte 
následující pokyny. Nezmrazujte příliš velké 
množství najednou. Množství potravin se nejlépe 
uchovává, pokud se zmrazí hloubkově a co 
nejrychleji. Nepřekračujte mrazicí kapacitu vašeho 
spotřebiče na 24 hodin. Umístěním teplých 
potravin do mrazničky uvedete chladicí zařízení do 
nepřetržitého chodu, dokud nejsou potraviny zcela 
zmrzlé. Může tím dojít k dočasnému přílišnému 
zchlazení chladicího prostoru. Při zmrazování 
čerstvých potravin nastavte tlačítko termostatu na 
střední pozici. Malé množství potravin až do ½ kg 
lze zmrazit bez nastavování ovládacího tlačítka 
termostatu. Dávejte zvýšený pozor, abyste 
nesmísili již zmrzlé a čerstvé potraviny.  
 

Tvorba ledových kostek 
Zaplňte podnos na kostky ledu ze ¾ vodou a 
umístěte jej do mrazničky. Zmrzlé podnosy 
uvolněte koncem lžičky nebo podobným 
nástrojem; nepoužívejte ostré předměty, jako jsou 
nože nebo vidličky. 
 

Odmrazování 
A) Prostor chladničky 
Prostor chladničky se odmrazuje automaticky. 
Odmražená voda stéká do odčerpávací trubice 
přes sběrnou nádobu na zadní straně spotřebiče 
(Položka 6). Během odmrazování se mohou na 
zadní stěně prostoru chladničky utvořit kapky 
vody v místech, kde je umístěn odpařovač. 
Několik kapek může zůstat na obvodu, ty 
zmrznou po skončení odmrazování. Znovu 
zmrzlé kapky neodstraňujte špičatými nebo 
ostrými předměty, jako jsou nože nebo vidličky. 
Pokud se kdykoli odmražená voda neodčerpává 
ze sběrného kanálu, zkontrolujte, zda 
odčerpávací trubici neblokují části potravin. 
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Odčerpávací trubici lze vyčistit čističem potrubí 
nebo podobným nástrojem. Zkontrolujte, zda je 
hadice neustále umístěná koncem v sběrném 
tácu na kompresoru, aby nedošlo k rozlití vody na 
elektrickou instalaci nebo zem (Položka 7). 
B) Prostor mrazničky 
Odmrazování je velmi jednoduché a bez nečistot 
díky zvláštní nádržce pro sběr odmražené vody. 
Odmrazujte dvakrát ročně nebo tehdy, když se 
utvoří vrstva námrazy asi 7 mm. Pro spuštění 
procesu odmrazování vypněte přístroj ze sítě. 
Všechny potraviny zabalte do několika vrstev 
novinového papíru a uskladněte na chladném 
místě (např. chladnička nebo spíž). 
Nádoby s teplou vodou lze umístit opatrně do 
mrazničky, urychlí se tím odmrazování. 
Námrazu neodstraňujte špičatými nebo ostrými 
předměty, jako jsou nože nebo vidličky. 
Nepoužívejte sušiče na vlasy, elektrické radiátory 
nebo jiné elektrické spotřebiče na odmražení.  
Odmraženou vodu setřete houbičkou ze dna 
prostoru mrazničky. Po odmražení pečlivě vnitřek 
vysušte (Položky 8). Zasuňte zásuvku do sítě a 
zapněte přívod elektrické energie. 
 

Výměna vnitřní žárovky 
Za účelem výměny žárovky osvětlení v chladničce 
prosím kontaktujte Autorizovaný servis. Lampa (y) 
použité v tomto přístroji nejsou vhodné pro osvětlení 
místnosti domácnosti. Zamýšlený účel tohoto 
svítidla je pomoci uživateli umístit potraviny do 
chladničky / mrazničky bezpečně a pohodlně. 
Žárovky použité v tomto spotřebiči musí vydržet 
extrémní fyzické podmínky, např. teploty pod -20°C. 
 

Čištění a péče 
 1. Doporučujeme vypnout přístroj ze sítě a 
vyjmout hlavní zásuvku, než přistoupíte k čištění. 
 2. Nikdy nepoužívejte ostré předměty či brusné 
látky, mýdlo, domovní čistič, odmašťovač či 
voskové čistidlo. 
 3. Používejte vlažnou vodu pro vyčištění skříně a 
otřete ji pak dosucha. 
 4. Používejte vlhký hadřík namočený do roztoku 
jedné čajové lžičky sody bikarbony na půl litru 
vody na vyčištění vnitřku, pak jej dosucha otřete. 
 5. Ujistěte se, že do skříňky pro kontrolu teploty 
nepronikne žádná voda. 
 6. Pokud spotřebič delší dobu nebudete 
používat, vypněte jej, vyjměte všechny potraviny, 
vyčistěte jej a nechte dveře otevřené. 
 7. Doporučujeme vyčistit kovové součásti 
výrobku (např. vnější část dvířek, posuvné části) 
silikonovým voskem (autoleštidlem) pro ochranu 
vysoce kvalitního povrchového nátěru. 
 8. Prach, který se usadí na kondenzátoru, který 
je umístěný na zadní straně spotřebiče, by měl 
být jednou ročně odstraněn vysavačem. 
 9. Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek, abyste zajistili 
jejich čistotu a nezanesení částečkami potravin. 
 

10. Nikdy: 
• Nečištěte spotřebič nevhodnými materiály; tzn. 
výrobky na bázi petroleje. 
• Nevystavujte spotřebič vysokým teplotám. 
• Nedrhněte, nebruste atd. brusnými materiály. 
11. Odstranění krytu mléčných výrobků a 
dveřního podnosu: 
• Pro odstranění krytu mléčných výrobků nejprve 
zvedněte kryt asi o 2,5 cm nahoru a vytáhněte jej 
ze strany, kde je v krytu otvor. 
• Pro odstranění dveřního podnosu odstraňte 
všechen obsah a pak jen zvedněte dveřní podnos 
vzhůru ze základny. 
12. Ujistěte se, že zvláštní plastová nádoba na 
zadní straně spotřebiče, která shromažďuje 
odmraženou vodu, je neustále čistá. Pokud 
chcete odstranit podnos a vyčistit jej, postupujte 
podle níže uvedených pokynů: 
• Vypněte přístroj a odpojte napájecí kabel. 
• Jemně odpojte čep na kompresoru pomocí 
kleští, aby bylo možné tác vyjmout. 
• Zvedněte jej. 
• Očistěte jej a otřete. 
• Při montáži postupujte v opačném pořadí. 
13. Pro vyjmutí zásuvky ji vytáhněte co nejdále, 
nadzvedněte ji a pak ji zcela vytáhněte ven. 
 

Změna pozice dvířek 
Postupujte v číselném pořadí (Položka 10). 
 

Co dělat a co nedělat 
Ano- Pravidelně čistěte a odmrazujte spotřebič 

(viz „Odmrazování“). 
Ano- Syrové maso a drůbež skladujte pod 

vařenými potravinami a mléčnými výrobky. 
Ano- Otrhávejte ze zeleniny nepoužitelné lístky a 

otírejte přebytečnou zeminu. 
Ano- Nechte salát, zelí, petržel a květák na stonku. 
Ano- Sýr balte do nepropustného papíru a pak do 

polyetylénového sáčku tak, aby uvnitř zůstalo 
co nejméně vzduchu. Nejlepší je jej vyjmout 
z chladničky asi hodinu před podáváním. 

Ano- Obalte syrové maso těsně do polyetylénu 
nebo alobalu. Zabráníte tím vysušení. 

Ano- Balte ryby a vnitřnosti do polyetylénových 
sáčků. 

Ano- Balte potraviny se silným aroma nebo ty, 
které by mohly vyschnout, do 
polyetylénových sáčků, alobalu nebo je 
ukládejte do vzduchotěsných nádob. 

Ano- Chléb dobře zabalte, aby zůstal čerstvý. 
Ano- Bílé víno, pivo, ležák a minerální vodu před 

podáváním vychlaďte. 
Ano- Průběžně kontrolujte obsah mrazničky. 
Ano- Uchovávejte potraviny co nejkratší dobu a 

dodržujte jejich lhůtu spotřeby atd. 
Ano- Již zmrazené potraviny skladujte v souladu 

s instrukcemi uvedenými na jejich obalech. 
Ano- Vždy si vybírejte kvalitní čerstvé potraviny a 

před jejich zmrazením se ujistěte, zda jsou 
zcela čisté. 
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CZ                                                        Pokyny pro používání 
Ano- Připravte čerstvé potraviny na zmrazení 

v malých částech, abyste zajistili rychlé 
zmražení. 

Ano- Zabalte všechny potraviny do alobalu nebo 
polyetylénových sáčků vhodných pro 
mražení potravin a ujistěte se, že uvnitř není 
žádný vzduch. 

Ano- Zmrazené potraviny obalte ihned po zakoupení 
a co nejrychleji je vložte do mrazničky. 

Ano- Potraviny rozmrazujte v chladničce. 
 

Ne- skladujte banány v chladničce. 
Ne- skladujte melouny v chladničce. Lze je zchladit 

na krátkou dobu, dokud jsou zabaleny, aby 
nemohly ovlivnit svým aroma jiné potraviny. 

Ne- zakrývejte police ochrannými materiály, které 
by mohly bránit v cirkulaci vzduchu. 

Ne- skladujte ve spotřebiči jedovaté nebo 
nebezpečné látky. Byl určen na skladování 
jen jedlých potravin. 

Ne- konzumujte potraviny, které byly zmraženy 
po příliš dlouhou dobu. 

Ne- skladujte vařené a čerstvé potraviny společně 
ve stejné nádobě. Měly by být zabaleny a 
uskladněny zvlášť. 

Ne- nechte rozmrazované potraviny nebo šťávy 
potravin kapat na potraviny. 

Ne- nechte dveře otevřené delší dobu, provoz 
spotřebiče se tím prodraží a dojde 
k nadbytečné tvorbě ledu. 

Ne- používejte ostré předměty jako nože nebo 
vidličky na odstranění ledu. 

Ne- vkládejte do spotřebiče teplé potraviny. 
Nechte je nejprve vychladnout.  

Ne- vkládejte lahve s kapalinou nebo zavřené 
plechovky s perlivými kapalinami do 
mrazničky, mohly by explodovat. 

Ne- překračujte maximální náplň mrazničky při 
zmrazování čerstvých potravin. 

Ne- dávejte dětem zmrzlinu a led do vody přímo 
z mrazničky. Nízká teplota může způsobit na 
rtech „popáleniny od mrazu“. 

Ne- zmrazujte šumivé nápoje.  
Ne- snažte se uchovat zmrzlé potraviny, které 

rozmrzly; měli byste je sníst do 24 hodin, 
nebo uvařit a znovu zmrazit. 

Ne- odstraňujte předměty z mrazničky mokrýma 
rukama. 

 

Spotřeba energie 
Maximální objem pro mražené potraviny 
dosáhnete bez použití střední přihrádky a krytu 
horní police v prostoru mrazničky. Spotřeba 
energie vašeho spotřebiče je uváděna za situace, 
kdy je prostor mrazničky plně naplněn bez použití 
střední přihrádky a krytu horní police. 
Praktické rady ohledně snižování spotřeby 
elektřiny. 
1. Zajistěte, aby byl spotřebič umístěn na řádně 
odvětraném místě, mimo zdroje tepla (sporák, 
radiátor, atd.). Současně musí být umístění 
spotřebiče provedeno tak, aby nebyl na přímém 
slunečním světle.  
 
 

2. Zajistěte, aby potraviny, které zakoupíte v 
chlazeném/zmrazeném stavu, byly umístěny do 
spotřebiče co nejdříve, zejména v létě. 
Doporučujeme používat tepelně izolované tašky 
pro přepravu potravin domů. 
3. Doporučujeme rozmrazovat balíčky vytažené z 
mrazničky v prostoru chladničky. Přitom umístěte 
balíček, který chcete rozmrazit, do nádoby tak, aby 
voda z rozmražení neunikala do prostoru chladničky. 
Doporučujeme zahájit rozmrazování nejméně 24 
hodin před použitím zmražené potraviny. 
4. Snižte otevírání dveří na minimum.  
5. Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená déle 
než nezbytně dlouho a zajistěte, aby byla dvířka 
po každém otevření řádně uzavřena. 
 

Informace týkající se hlučnosti a 
vibrací, které se mohou objevit při 
provozu spotřebiče 
1. Provozní hluk se může při provozu zvýšit. 
- Aby teplota zůstala na nastavených hodnotách, 

kompresor spotřebiče se spouští pravidelně.  
Hluk od kompresoru je hlasitější, když se spustí, 
a po jeho zastavení je slyšet cvaknutí.  

- Výkon a provozní vlastnosti spotřebiče se 
mohou měnit podle úprav teploty okolního 
prostředí. Musejí být považovány za normální. 

2. Hluky připomínající tekoucí kapalinu nebo 
postřik. 
- Tyto zvuky způsobuje proudění chladicího   
   média v obvodu spotřebiče a jsou v souladu s  
   provozními zásadami spotřebiče. 
3. Další vibrace a zvuky. 
- Intenzita zvuku a vibrací může být ovlivněna 

typem a stavem podlahy, na které je spotřebič 
umístěn. Zkontrolujte, zda na podlaze nejsou 
značné výkyvy v úrovni, nebo zda unese 
hmotnost spotřebiče (je pružná). 

- Dalším zdrojem hluku a vibrací jsou předměty 
umístěné na spotřebiči. Tyto předměty je nutno 
ze spotřebiče odstranit 

- Lahve a nádoby v chladničce se dotýkají. V 
tomto případě rozmístěte lahve a nádoby tak, 
aby mezi nimi byla malá vzdálenost.  

 

Odstraňování potíží 
Pokud spotřebič po zapnutí nefunguje, zkontrolujte; 
• Zda je zásuvka správně zasunutá do sítě a je 
zapnutý přívod elektrické energie. (Pro kontrolu 
napětí v zásuvce do ní zapojte další spotřebič). 
• Zda není vyhozená pojistka/se neaktivoval 
přerušovač obvodu/hlavní jistič není vypnutý. 
• Zda byla správně nastavena funkce ovládání 
teploty. 
• Zda je nová zásuvka správně propojená, pokud 
jste změnili osazenou tvarovanou zásuvku. 
Pokud spotřebič po provedení těchto kontrol stále 
nefunguje, kontaktujte prodejce, u něhož jste 
přístroj zakoupili. 
Proveďte prosím všechny výše uvedené kontroly, 
v případě nezjištění závady bude kontrola 
zpoplatněna. 
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Blahoželáme k Vášmu výberu Beko kvalitného 
spotrebiča, navrhnutého tak, aby Vám slúžil veľa rokov.  
 
 
Bezpečnosť nadovšetko! 
 
Nezapájajte spotrebič do elektrickej siete, kým nie sú 
odstránené baliace a ochranné prostriedky. 
• Nechajte spotrebič stáť minimálne 4 hodiny pred tým, 
ako ho zapnete, aby sa olej v kompresore usadil, ak bol 
prepravovaný horizontálne. 
• Ak znehodnocujete starý spotrebič, jeho zámok alebo 
závoru uspôsobenú k dverám, uistite sa, že sú 
odstránené bezpečným spôsobom, aby ste predišli 
tomu, že sa dnu zamknú deti. 
• Tento spotrebič musí byť výlučne použitý pre 
navrhnutý účel. 
• Nevystavujte spotrebič ohňu. Spotrebič neobsahuje 
CFC substancie v izolácií, ktoré sú horľavé. 
Navrhujeme vám kontaktovať miestne úrady pre 
informácie na disponovanie a využitie zariadenia. 
• Neodporúčame využívať toto zariadenie v 
nevykurovanej, studenej miestnosti.  (napr.: garáž, 
sklad, prístavba, prístrešok, na vonku, atď...) 
Aby ste dosiahli najlepší možný výkon a bezproblémový 
chod spotrebiča, je veľmi dôležité podrobne si prečítať 
tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže zrušiť 
vaše právo na bezplatný servis počas záručnej doby.  
Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste pre 
ľahšie použitie. 
 
Originálne náhradné súčiastky budú dodávané po dobu 
10 rokov od kúpy výrobku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SK                                                             Návod na použitie 
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   Tento spotrebič by nemali používať osoby so zníženou fyzickou, senzorickou alebo 
mentálnou spôsobilosťou alebo s nedostatočnými skúsenosťami a poznatkami. Tieto osoby 
môžu spotrebič používať len pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo ak 
ich zodpovedná osoba poučila o správnom používaní spotrebiča.  
    Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.  
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Elektrické požiadavky 
Pred zasunutím zástrčky do zásuvky v stene sa 
uistite, že napätie a frekvencia uvedené na 
výkonovom štítku zodpovedajú zásobovaniu 
elektrickou energiou. Odporúčame aby toto 
zariadenie bolo zapojené do elektrickej sústavy 
cez vhodnú zásuvku so spínačom v ľahko 
dostupnej pozícií. 
Varovanie! Tento spotrebič musí byť uzemnený. 
Opravy tohto zariadenia by mal vykonávať 
kvalifikovaný technik. Nesprávne opravy vykonané 
nekvalifikovanou osobou prinášajú riziko 
nepriaznivých následkov pre užívateľa zariadenia. 
POZOR! 
Tento spotrebič pracuje s plynom R600a, ktorý je 
ekologicky nezávadný, ale horľavý. Počas 
prepravy a zostavovania produktu dbajte na to, 
aby ste nepoškodili chladiaci systém. Ak je 
poškodený chladiaci systém a unikol zo systému 
plyn, držte zariadenie mimo otvoreného ohňa a 
na chvíľu vyvetrajte miestnosť. 
VAROVANIE – Nepoužívajte mechanické 
prístroje alebo iné prostriedky na urýchľovanie 
rozmrazovacieho procesu, inak ako odporúča 
výrobca. 
VAROVANIE – Nepoškoďte chladiaci okruh. 
VAROVANIE – Nepoužívajte elektrické 
zariadenia vo vnútri priestoru na potraviny, iba ak 
ide o typy odporúčané výrobcom. 
VAROVANIE – Ak je sieťový kábel poškodený, je 
potrebné, aby ho vymenil výrobca, servisný agent 
alebo podobne kvalifikovaná osoba, vyhnete sa 
tak možnému nebezpečenstvu. 
 

Prepravné pokyny 
1. Spotrebič musí byť prepravovaný výlučne vo 
vertikálnej polohe. Obal musí počas prepravy 
ostať neporušený. 
2. Ak bol spotrebič počas prepravy v horizontálnej 
polohe, nesmiete ho uvádzať do prevádzky 
najbližšie 4 hodiny, aby sa systém ustálil. 
3. Nedodržanie vyššie uvedených pokynov by 
mohlo mať za následok poškodenie spotrebiča, 
za ktoré výrobca nebude niesť zodpovednosť. 
4. Spotrebič musí byť chránený proti dažďu, 
vlhkosti a iným poveternostným vplyvom. 
Dôležité! 
• Klaďte dôraz na opatrnosť počas čistenia/údržby 
spotrebiča, nedotýkajte sa spodku chladiacich 
kovových vedení na zadnej strane spotrebiča, 
mohlo by vám to spôsobiť úraz prstov a rúk. 
• Nepokúšajte sa sadať alebo stáť na vrch 
zariadenia, pretože nie je navrhnuté pre takéto 
použitie. Mohli by ste sa poraniť alebo poškodiť 
zariadenie. 
• Uistite sa, že elektrický kábel nie je pricviknutý 
pod zariadením počas presúvania a po presunutí, 
mohlo by to poškodiť kábel. 
• Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením alebo s 
ovládačmi. 
 

Inštalačné pokyny 
1. Nedržte spotrebič v miestnosti, kde teplota 
v noci pravdepodobne klesne pod 10 stupňov C 
(50 stupňov F) a/alebo hlavne v zime, pretože je 
navrhnutý na prevádzku pri vonkajších teplotách 
medzi +10 až +38 stupňov C (50 až 100 stupňov 
F). Pri nižších teplotách spotrebič nemusí 
fungovať, čoho dôsledkom je zníženie doby 
skladovania potravín. 
2. Neumiestnite spotrebič blízko pri sporákoch 
alebo radiátoroch alebo pri priamom slnečnom 
svetle, pretože to spôsobí mimoriadne 
poškodenie funkcií spotrebiča. Ak je 
nainštalovaný pri zdroji tepla alebo mrazničke, 
zachovajte nasledujúce minimálne bočné vôle: 
Od sporákov     30 mm 
Od radiátorov 300 mm 
Od mrazničiek  25 mm 
3. Uistite sa, že okolo spotrebiča je dostatočný 
priestor na zabezpečenie voľnej cirkulácie 
vzduchu (Položka 2). 
• K zadnej časti chladničky položte zadný vetrací 
kryt na nastavenie vzdialenosti medzi chladničkou 
a stenou (Položka 3). 
4. Spotrebič by sa mal umiestniť na hladký 
povrch. Dve predné nohy sa dajú nastaviť podľa 
požiadaviek. Aby ste zabezpečili, že váš spotrebič 
stojí rovno, nastavte dve predné nohy otočením 
v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, 
kým sa nezabezpečí pevný kontakt s podlahou. 
Správne nastavenie nôh bráni nadmernej vibrácii 
a hluku (Položka 4). 
5. Odkazujeme na časť „Čistenie a údržba“, kde 
nájdete popis, ako pripraviť spotrebič na používanie. 
 

Poznávanie spotrebiča (Položka 1) 
  1 - Termostat a kryt svietidla 
  2 - Nastaviteľné poličky        
  3 - Zberač vody 
  4 - Kryt priehradky    
  5 - Priehradky 
  6 - Priestor pre rýchle zmrazovanie 
  7 - Priestory pre uchovávanie mrazených potravín 
  8 - Nastaviteľná noha  
  9 - Polička pre nádoby 
10 - Polička pre fľaše 
 

Navrhnuté rozmiestnenie potravín v 
spotrebiči 
Pokyny na dosiahnutie optimálneho skladovania 
a hygieny: 
 1. Priestor chladničky je pre krátkodobé 
skladovanie čerstvých potravín a nápojov. 
 2. Priestor mrazničky je                  predpísaný 
a vhodný na mrazenie a skladovanie 
predmrazených potravín. Odporúčanie pre                
skladovanie uvedené na obale potravín, by sa 
malo vždy dodržať. 
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 3. Mliekarenské výrobky by sa mali skladovať 
v špeciálnej priehradke vo vložke dvier. 
 4. Varené jedlá by sa mali skladovať vo 
vzduchotesných nádobách. 
 5. Čerstvé zabalené výrobky sa môžu uchovávať 
na poličke. Čerstvé ovocie a zelenina by sa mali 
umyť a uskladniť v špeciálnych priehradkách. 
 6. Fľaše sa môžu držať v časti dvier. 
 7. Surové mäso zabaľte do polyetylénových 
vreciek a položte na najspodnejšiu poličku. 
Zabráňte kontaktu s varenými potravinami, aby 
ste sa vyhli kontaminácii. Z bezpečnostných 
dôvodov skladujte surové mäso len dva až tri dni. 
 8. Pre maximálnu účinnosť by odnímateľné poličky 
nemali byť pokryté papierom, či iným materiálom, aby 
sa umožnila voľná cirkulácia chladného vzduchu. 
 9. Na dverových poličkách neskladujte rastlinný 
olej. Potraviny skladujte zabalené alebo zakryté. 
Horúce potraviny a nápoje pred vložením do 
chladničky ochlaďte. Zvyšné konzervované 
potraviny by sa nemali skladovať v konzerve. 
10. Šumivé nápoje by sa nemali zmrazovať 
a výrobky ako ochutené vodové zmrzliny by sa 
nemali konzumovať príliš studené. 
11. Niektoré druhy ovocia a zeleniny sa poškodia, 
ak sa uchovávajú pri teplotách blížiacich sa 0°C. 
Preto baľte ananásy, melóny, uhorky, paradajky a 
podobné produkty do polyetylénových sáčkov. 
12. Vysokostupňový alkohol sa musí uskladňovať 
vo vertikálnej polohe v tesno uzavretých nádobách. 
Nikdy neskladujte produkty, ktoré obsahujú horľavý 
stlačený plyn (napr. dávkovače šľahačky, 
postrekovacie konzervy, atď.) alebo výbušné látky. 
Predstavujú nebezpečenstvo výbuchu. 
13. Aby ste vybrali košíky z priečinka mrazničky, 
postupujte spôsobom, ako pri Položka 9. 
 

Riadenie a nastavenie teploty 
Prevádzkové teploty sa riadia ovládačom termostatu 
(Položka 5) a môžu sa nastaviť do akejkoľvek polohy 
medzi 1 a 5 (najchladnejšia poloha). Priemerná 
teplota vo vnútri chladničky by mala byť okolo +5°C 
(+41°F). Nastavte preto termostat tak, aby ste dosiahli 
požadovanú teplotu. Niektoré časti chladničky môžu 
byť chladnejšie alebo teplejšie (ako napríklad 
priehradka na šalát a vrchná časť vitríny), čo je celkom 
normálne. Odporúčame vám, aby ste pravidelne 
kontrolovali teplotu teplomerom. Tak zabezpečíte, že 
vitrína sa udržiava pri tejto teplote. Časté otváranie 
dvier spôsobuje zvýšenie vnútornej teploty, preto sa 
odporúča zatvoriť dvere čo možno najskôr po použití. 
 

Pred uvedením do prevádzky 
Záverečná kontrola 
Pred začatím používania spotrebiča skontrolujte, či: 
1. Sú nohy nastavené do úplného vyrovnania. 
2. Vnútro je suché a vzduch môže voľne 
cirkulovať vzadu. 
3. Vnútro je čisté podľa odporúčania v časti 
„Čistenie a údržba“. 
4. Zástrčka je vsunutá do zásuvky v stene 
a elektrina je zapnutá. Keď sa otvoria dvere, 
vnútorné svetlo sa zapne. 
 
 

A všimnite si, že: 
5. Budete počuť zvuk pri zapnutí kompresora. Aj 
kvapalina a plyny utesnené v chladiacom 
systéme môžu vydávať nejaký zvuk, či kompresor 
je alebo nie je v prevádzke. To je dosť normálne. 
6. Mierne zvlnenie na vrchu vitríny je normálne 
a spôsobené použitým výrobným procesom, nie 
je to chyba. 
7. Odporúčame nastavenie ovládača termostatu do 
stredu a monitorovať teplotu, aby sa zaistilo, že 
spotrebič udržiava požadovanú teplotu skladovania 
(Pozri časť Riadenie a nastavenie teploty). 
8. Nenaplňte spotrebič hneď po zapnutí. Počkajte, kým 
sa nedosiahne správna teplota skladovania. 
Odporúčame skontrolovať teplotu presným 
teplomerom (Pozri časť Riadenie a nastavenie teploty). 
 

Skladovanie mrazených potravín 
Vaša mraznička je vhodná na dlhodobé skladovanie 
komerčne zmrazených potravín a môže sa použiť aj 
na mrazenie a skladovanie čerstvých potravín. Ak 
došlo k výpadku prúdu, neotvárajte dvere. Mrazené 
potraviny by sa nemali poškodiť, ak výpadok trvá 
menej ako 16 hodín. Ak je výpadok dlhší, potraviny 
by sa mali skontrolovať a buď okamžite zjesť alebo 
uvariť, a potom znova zmraziť. 
 

Mrazenie čerstvých potravín 
Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste dosiahli 
najlepšie výsledky. Nemrazte príliš veľké množstvo 
naraz. Kvalita potravín sa najlepšie zachová, keď sa 
mrazia správne až do vnútra čo možno 
najrýchlejšie. Neprekračujte zmrazovací výkon 
vášho spotrebiča v 24 h. Vloženie teplých potravín 
do priestoru mrazničky spôsobuje, že chladiaci stroj 
funguje neustále, až kým potraviny nie sú pevne 
zmrazené. To môže dočasne viesť k nadmernému 
chladeniu priestoru chladničky. Pri zmrazovaní 
čerstvých potravín udržujte  termostatu v strednej 
polohe. Malé množstvá potravín do ̋  kg sa môžu 
mraziť bez nastavenia riadenia teploty. Buďte zvlášť 
opatrní a nemiešajte mrazené a čerstvé potraviny. 
 

Tvorba kociek ľadu 
Naplňte podnos na kocky ľadu vodou a vložte  ho do 
mrazničky. Zamrznuté podnosy uvoľnite rúčkou 
lyžice alebo podobným nástrojom; nikdy nepoužívajte 
predmety s ostrými hranami, ako nože alebo vidličky. 
 

Rozmrazovanie 
A) Priestor mrazničky 
Priestor mrazničky rozmrazuje automaticky. 
Odmrazená voda steká do výtokového potrubia cez 
zbernú nádrž na zadnej strane spotrebiča (Položka 
6). Počas rozmrazovania sa môžu vytvárať kvapky 
vody na zadnej strane priestoru chladničky, kde sa 
nachádza skrytý výparník. Niektoré kvapky môžu 
zostať na vložke a znovu zamrznúť, keď sa 
rozmrazovanie dokončí. Na odstraňovanie kvapiek, 
ktoré znovu zamrzli, nepoužívajte špicaté predmety 
ani predmety s ostrou hranou, ako nože alebo 
vidličky. Ak sa, kedykoľvek, odmrazená voda 
nevypustí zo zberného kanála, skontrolujte, či 
čiastočky potravín neupchali výtokové potrubie. 
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SK                                                             Návod na použitie 
Výtokové potrubie môžete vyčistiť čističom trubiek 
alebo podobným nástrojom. Skontrolujte, či je 
trubka permanentne umiestnená koncom 
v zbernom podnose na kompresore, aby sa 
zabránilo rozliatiu vody na elektroinštaláciu alebo 
na podlahu (Položka 7). 
B) Priestor mrazničky 
Rozmrazovanie je veľmi priamočiare a bez zmätkov 
vďaka špeciálnej rozmrazovacej zbernej miske. 
Rozmrazovanie dvakrát do roka alebo keď sa 
vytvorila namrznutá vrstva asi 7 (1/4") mm. Pri začatí 
rozmrazovacieho postupu vypnite spotrebič zo 
zásuvky a vytiahnite zástrčku. Všetky potraviny by 
mali byť zabalené do niekoľkých vrstiev novín 
a skladované na chladnom mieste (napr. v chladničke 
alebo v komore). Nádrže teplej vody sa môžu opatrne 
položiť do mrazničky na urýchlenie rozmrazovania. 
Na odstránenie námrazy nepoužívajte špicaté 
predmety ani predmety s ostrou hranou, ako 
nože alebo vidličky. 
Na rozmrazovanie nikdy nepoužívajte sušiče vlasov, 
elektrické ohrievače alebo iné elektrické spotrebiče. 
Odsajte rozmrazenú vodu zhromaždenú na dne 
priestoru mrazničky. Po rozmrazení starostlivo 
osušte interiér (Položka 8). Vložte zástrčku do 
zásuvky v stene a zapnite dodávku elektriny. 
 

Výmena žiarovky vnútorného svetla 
Ak chcete vymeniť lampu použitú na osvetlenie 
vašej chladničky, zavolajte do autorizovaného 
servisu. Lampa(y) použité v tomto prístroji nie sú 
vhodné pre osvetlenie miestnosti domácnosti. 
Zamýšľaný účel tohto svietidla je pomôcť 
užívateľovi umiestniť potraviny do chladničky / 
mrazničky bezpečne a pohodlne. Žiarovky 
použité v tomto spotrebiči musí vydržať extrémne 
fyzické podmienky, napr. teploty pod -20°C. 
 

Čistenie a údržba 
1. Pred čistením odporúčame vypnúť spotrebič zo 
zástrčky a odtiahnuť elektrickú šnúru. 
2. Nikdy na čistenie nepoužívajte žiadne ostré 
predmety alebo brúsne látky, mydlo, domáce 
čistidlá, detergenty alebo voskové politúry. 
3. Použite teplú vodu na čistenie spotrebiča a 
vytrite ho do sucha. 
4. Použite sacie plátno a rozmiešajte roztok jednej 
čajovej lyžičky sódy bikarbóny a pol litra vody. 
Umyte interiér a vytrite do sucha. 
5. Uistite sa, či sa do krytu termostatu nedostala voda. 
6. Ak sa spotrebič nechystáte používať dlhšie 
obdobie, vypnite ho, odstráňte všetky potraviny, 
vyčistite ho a nechajte dvere pootvorené. 
7. Odporúčame vyleštiť kovové časti interiéru 
(napr.: dvere, mriežky...) so silikónovým voskom 
(leštidlo na karosériu) na ochranu farbených častí. 
8. Všetok prach, ktorý sa nazbieral na chladiči, 
ktorý je umiestnený na zadnej strane spotrebiča, 
by sa mal odstrániť vysávačom raz ročne. 
9. Skontrolujte tesnenie dverí či je čisté a zbavené 
čiastočiek potravín. 
 

10. Nikdy: 
• Nečistite spotrebič s nevhodnými materiálmi; 
ako sú ropné produkty. 
• Nepodrobujte ho vysokým teplotám, 
• Neleštite, neutierajte atď. s brúsnymi materiálmi. 
11. Odstránenie mliečneho krytu a zásobníka dvier: 
• Ak chcete odstrániť mliečny kryt, najprv 
zdvihnite kryt do výšky asi jedného palca a 
stiahnite ho zo strany, kde je otvor na kryte. 
• Ak chcete odstrániť zásobník dvier, vyberte celý 
obsah, a potom jednoducho posuňte zásobník 
dvier hore z podkladu. 
12. Uistite sa, či je špeciálna plastická nádoba na 
zadnej strane spotrebiča, ktorá zbiera vodu po 
rozmrazovaní, stále čistá Ak chcete vybrať nádobu a 
vyčistiť ju, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 
• Vypnite spotrebič zo zásuvky a odtiahnite 
elektrický kábel. 
• Jemne vytiahnite spojovací prvok na kompresore, 
použitím klieští tak, že sa nádoba bude dať vybrať. 
• Zdvihnite ju hore. 
• Vyčistite a utrite do sucha. 
• Podobne postupujte pri spätnej operácií 
13. Ak chcete odstrániť zásuvku, vytiahnite ju tak 
ďaleko, ako je to možné, nakloňte ju nahor, a 
potom úplne vytiahnite. 
 

Zmena otvárania dverí  
Vysvetlené v poradí (Položka 10). 
 

Čo sa má a čo sa nesmie robiť  
Urobte- Pravidelne čistite a odmrazujte váš 

spotrebič (Pozri „Rozmrazovanie"). 
Urobte- Skladujte surové mäso a hydinu pod 

varenými potravinami a mliekarenskými výrobkami. 
Urobte- Odstráňte nepoužiteľné listy na zelenine 

a odstráňte zem. 
Urobte- Nechajte šalát, kapustu, petržlen a karfiol 

na stonke. 
Urobte- Syr najprv zabaľte do papiera odolného 

voči tukom, a potom do polyetylénového sáčku, 
pričom odstráňte čo možno najviac vzduchu. 
Pre najlepšie výsledky vyberte z priestoru 
chladničky hodinu pred jedením. 

Urobte- Zabaľte surové mäso a hydinu voľne do 
polyetylénovej alebo hliníkovej fólie. Zabraňuje 
to vysušeniu. 

Urobte- Ryby a omrvinky zabaľte do 
polyetylénových sáčkov. 

Urobte- Potraviny so silnou vôňou alebo tie, ktoré 
môžu vyschnúť, zabaľte do polyetylénových 
sáčkov alebo hliníkovej fólie alebo ich uložte do 
vzduchotesnej nádoby. 

Urobte- Chlieb dobre zabaľte, aby sa udržal čerstvý. 
Urobte- Biele vína, pivo, svetlé pivo a minerálku 

pred podávaním vychlaďte. 
Urobte- Často kontrolujte obsah chladničky. 
Urobte- Uchovávajte potraviny čo najkratší čas a 

dodržujte dátumy "Spotrebovať pred" a „Použiť 
do“, atď.  

Urobte- Skladujte komerčne zmrazené potraviny 
v súlade s pokynmi uvedenými na obale. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SK                                                             Návod na použitie 
Urobte- Vždy si vyberajte vysokokvalitné čerstvé 

potraviny a uistite sa, že sú pred mrazením 
starostlivo čisté. 

Urobte- Pripravujte čerstvé potraviny na 
mrazenie v malých porciách, aby sa 
zabezpečilo rýchlo mrazenie. 

Urobte- Baľte všetky potraviny do hliníkovej fólie alebo 
kvalitných mraziarenských polyetylénových sáčkov 
a uistite sa, že je vylúčený akýkoľvek vzduch. 

Urobte- Zabaľte mrazené potraviny okamžite po 
nákupe a vložte ich čo najskôr do mrazničky. 

Urobte- Potraviny rozmrazujte v priestore chladničky. 
 

Nerobte- Neskladujte banány v priestore chladničky. 
Nerobte- V chladničke neskladujte melón. Môže 

sa schladiť na krátky čas, pokiaľ je zabalený, 
aby sa zabránilo páchnutiu iných potravín. 

Nerobte- Neprikrývajte poličky žiadnymi 
ochrannými materiálmi, ktoré môžu zabrániť 
cirkulácii vzduchu. 

Nerobte- V spotrebiči neskladujte jedovaté alebo 
iné nebezpečné látky Spotrebič bol navrhnutý 
len na skladovanie jedlých potravín. 

Nerobte- Nekonzumujte potraviny, ktoré boli 
v chladničke nadmerne dlhý čas. 

Nerobte- Neskladujte varené a čerstvé potraviny 
spolu v tej istej nádobe. Mali by byť oddelene 
zabalené a uskladnené. 

Nerobte- Nenechajte rozmrazené potraviny alebo 
šťavy odkvapkávať na ostatné potraviny. 

Nerobte- Nenechávajte dvere otvorené dlhý čas, 
pretože to spôsobí drahšiu prevádzku 
spotrebiča a nadmernú tvorbu ľadu. 

Nerobte- Na odstránenie ľadu nepoužívajte predmety 
s ostrými hranami, ako nože alebo vidličky. 

Nerobte- Nevkladajte do spotrebiča horúce 
potraviny. Najprv ich nechajte vychladnúť. 

Nerobte- Do mrazničky nevkladajte fľaše 
s kvapalinami alebo uzavreté konzervy obsahujúce 
sódové kvapaliny, pretože môžu vybuchnúť. 

Nerobte- Neprekračujte maximálne mraziace 
nosnosti pri mrazení čerstvých potravín. 

Nerobte- Nedávajte deťom zmrzlinu a vodové 
zmrzliny priamo z mrazničky. Nízka teplota 
môže spôsobiť omrzliny na perách. 

Nerobte- Nezmrazujte šumivé nápoje. 
Nerobte- Nepokúšajte sa skladovať mrazené 

potraviny, ktoré sa rozpustili, mali by sa zjesť do 
24 hodín alebo uvariť a znovu zmraziť. 

Nerobte- Nevyberajte tovar z mrazničky mokrými 
rukami. 

 

Spotreba energie 
Maximálny úložný objem mrazených potravín 
dosiahnete ak vyberiete strednú a hornú zásuvku 
nachádzajúcu sa v priečinku mrazničky. Spotreba 
energie vášho spotrebiča sa deklaruje pri úplnom 
naplnení priečinka mrazničky bez použitia 
strednej a hornej zásuvky. 

Praktické rady týkajúce sa zníženia spotreby 
elektrickej energie 
1. Ubezpečte sa, že sa spotrebič nachádza v 
dobre vetranej oblasti, ďaleko od akýchkoľvek 
zdrojov tepla (sporák, radiátor a pod.) Poloha 
spotrebiča musí zároveň zabraňovať priamemu 
kontaktu so slnečným žiarením. 
2. Ubezpečte sa, že potraviny zakúpené v 
chladenom/zamrazenom stave do spotrebiča 
umiestnite čo možno najskôr, najmä v lete. Na 
prenos potravín domov odporúčame použitie 
tepelne izolovaných tašiek. 
3. Rozmrazovanie balíkov vybratých z priečinka 
mrazničky vám odporúčame vykonávať v priečinku 
chladničky. Pre tento účel umiestnite balíček určený 
na rozmrazenie do nádoby, z ktorej voda vzniknutá 
následkom rozmrazovania nevytečie do priečinka 
chladničky. Rozmrazovanie vám odporúčame 
začať najmenej 24 hodín pred použitím zmrazenej 
potraviny. 
4. Počet otvorení dverí vám odporúčame znížiť 
na minimum.  
5. Dvere spotrebiča nenechávajte otvorené 
dlhšie, ako je potrebné a po otvorení dverí sa 
ubezpečte, že sú dobre zatvorené. 
 

Informácie týkajúce sa zvukov a 
vibrácií, ku ktorým môže dôjsť počas 
prevádzky spotrebiča 
1. Prevádzkový hluk sa môže počas prevádzky zvýšiť. 
- Kompresor spotrebiča sa bude pravidelne 

spúšťať kvôli uchovaniu teplôt na nastavených 
hodnotách.  Hluk vytváraný kompresorom 
zosilnie po jeho spustení a po jeho zastavení 
môžete počuť cvaknutie.  

- Výkonové a prevádzkové vlastnosti spotrebiča 
sa môžu zmeniť podľa zmien teploty okolitého 
prostredia. Musíte ich považovať za normálne. 

2. Zvuky podobné prúdiacim alebo 
rozstrekovaným kvapalinám. 

- Tieto zvuky sú spôsobené prúdením chladiacej 
zmesi v obvode spotrebiča a sú v súlade s 
prevádzkovým princípom spotrebiča. 

3. Iné vibrácie a zvuky. 
- Úroveň zvuku a vibrácií môže byť spôsobená 

typom a stavom podlahy, na ktorej je spotrebič 
umiestnený. Ubezpečte sa, že podlaha 
neobsahuje veľké množstvá deformácií a tiež, 
že unesie hmotnosť spotrebiča (ak je flexibilná). 

- Ďalší zdroj zvuku a vibrácií predstavujú 
predmety umiestnené na spotrebiči. Tieto 
predmety musíte zo spotrebiča odstrániť. 

- Fľaše a nádoby umiestnené v chladničke sa 
dotýkajú. V takýchto prípadoch premiestnite fľaše 
a nádoby tak, aby bol medzi nimi malý priestor.  
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 SK                                                             Návod na použitie 
 Riešenie problémov 
Ak spotrebič nefunguje, keď je zapnutý, skontrolujte, 
• Či je zástrčka správne vložená do zásuvky a či je 

zapnutý napájací zdroj. (Ak chcete skontrolovať 
napájací zdroj k zásuvke, pripojte iný spotrebič). 

•  Či poistka vyhorela/sa prerušovač rozpojil/sa 
hlavný rozvodový spínač vypol. 

 

•  Či bolo riadenie teploty nastavené správne. 
•  Či je nová zástrčka správne zapojená, ak ste 

vymenili namontovanú, lisovanú zástrčku. 
Ak spotrebič po tom všetkom stále nepracuje, 
kontaktujte servisného technika.  
Zabezpečte vykonanie vyššie uvedených kontrol, 
pretože, ak sa nezistí žiadna chyba, môže sa to 
spoplatniť. 
 
 

 
 
  Symbol           na výrobku alebo na balení označuje, že s týmto výrobkom sa nesmie manipulovať ako s 
odpadom z domácnosti. Namiesto toho by ste ho mali odovzdať na príslušnom zbernom mieste, kde sa 
zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto 
výrobku pomôžete zabrániť potenciálne nebezpečným negatívnym následkom na životné prostredie a 
zdravie ľudí, ktoré by inak mohla spôsobiť nevhodná likvidácia tohto výrobku. Ak chcete získať 
podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku, obráťte sa na miestny mestský úrad, na  spoločnosť, 
ktorá sa zaoberá likvidáciou odpadu z domácností, alebo na predajňu, v ktorej ste výrobok kúpili. 
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