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Úvod
âíslo modelu a sériové ãíslo sa nachádzajú na vnútornom kryte alebo zadnej
ãasti chladiaceho oddelenia tejto jednotky. Tieto ãísla sú ‰pecifické pre túto
jednotku a nie sú dostupné pre Ïiadnu inú. Mali by ste si poÏadované
informácie zaznamenaÈ sem a odloÏiÈ si tento návod ako trval˘ záznam va‰ej
kúpy. Pripnite si sem va‰u úãtenku.
Dátum zakúpenia
Predajca
Adresa predajcu
Tel. ãíslo predajcu
âíslo modelu
Sériové ãíslo

:
:
:
:
:
:

DôleÏité bezpeãnostné pokyny
Pred pouÏitím musí byÈ táto chladniãka riadne nain‰talovaná a umiestnená v súlade s
in‰talaãn˘mi pokynmi v tomto dokumente.
Nikdy neodpájajte va‰u chladniãku Èahaním za napájací kábel. VÏdy pevne uchopte
zástrãku a vytiahnite ju priamo zo zásuvky.
Pri odÈahovaní vá‰ho prístroja od steny dávajte pozor, aby ste ho nepretiahli cez napájací
kábel alebo aby ste ho nepo‰kodili in˘m spôsobom.
Potom, ako je va‰a chladniãka uvedená do prevádzky, sa nedot˘kajte studen˘ch povrchov
v mraziacom oddelení, predov‰etk˘m keì máte vlhké alebo mokré ruky. Mohlo by sa staÈ,
Ïe sa koÏa prilepí k t˘mto extrémne studen˘m povrchom.
Odpojte napájací kábel zo zásuvky pri ãistení alebo in˘ch poÏadovan˘ch ãinnostiach. Nikdy
sa ho nedot˘kajte mokr˘mi rukami, pretoÏe by ste si mohli privodiÈ úraz elektrick˘m
prúdom alebo sa poraniÈ.
Nikdy nepo‰koìte, neopravujte, nadmerne neoh˘najte, neÈahajte alebo nevykrúcajte
napájací kábel pretoÏe jeho po‰kodenie môÏe spôsobiÈ poÏiar alebo úraz elektrick˘m
prúdom. Ak máte pochybnosti, ãi je prístroj riadne uzemnen˘.
Nikdy nevkladajte do mrazniãky sklenené v˘robky pretoÏe môÏu prasknúÈ z dôvodu
expanzie, keì ich obsah zamrzne.
Nikdy nevkladajte va‰e ruky do zásobníka ºadu automatického v˘robníka ºadu. Mohli by ste
byÈ poranen˘ ãinnosÈou automatického v˘robníka ºadu.
Zariadenie nie je urãené na pouÏitie mal˘mi deÈmi alebo nespôsobil˘mi osobami bez
dozoru.
Malé deti by mali byÈ pod dozorom, aby sa zabezpeãilo, Ïe sa s prístrojom nebudú hraÈ.
Nikdy nikomu nedovoºte, aby liezol, sedel, stál alebo sa ve‰al na dverách centra
obãerstvenia. Takéto úkony môÏu po‰kodiÈ chladniãku alebo ju dokonca prevrátiÈ a t˘m
spôsobiÈ váÏne poranenie.
Ak je to moÏné, pripojte chladniãku k jej vlastnej samostatnej elektrickej zásuvke, aby sa
zabránilo, Ïe prístroj alebo iné prístroje alebo domáce osvetlenie spôsobia preÈaÏenie, ktoré
by spôsobilo v˘padok prúdu.
Chladniãka - mrazniãka by mala byÈ umiestnená tak, aby bola elektrická zásuvka prístupná
pre r˘chle odpojenie v prípade nepredvídanej udalosti.
Ak je napájací kábel po‰koden˘, musí byÈ vymenen˘ v˘robcom alebo jeho servisn˘m
zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predi‰lo moÏnému riziku.
Neupravujte alebo nepredlÏujte dæÏku napájacieho káblu.
- Spôsobí to úraz elektrick˘m prúdom alebo poÏiar.

NepouÏívajte
predlÏovací kábel
DostupnosÈ
napájacej prípojky
Napájací kábel
V˘mena
Upozornenie
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Úvod
Uviaznutie dieÈaÈa
Upozornenie

NEBEZPEâENSTVO: Riziko uviaznutia dieÈaÈa.
Predt˘m, ako sa zbavíte va‰ej starej chladniãky alebo mrazniãky:
Odmontujte dvere ale ponechajte poliãky na mieste, aby dieÈa nemohlo poºahky vliezÈ
do vnútra.
Zariadenie nie je urãené na pouÏitie mal˘mi deÈmi alebo nespôsobil˘mi osobami bez
dozoru.
Malé deti by mali byÈ pod dozorom, aby sa zabezpeãilo, Ïe sa s prístrojom nebudú hraÈ.

Neskladujte
Upozornenie

Neskladujte alebo nepouÏívajte benzín alebo iné zápalné prchavé alebo kvapalné látky
v blízkosti tohto alebo iného zariadenia.

Uzemnenie
Upozornenie

V prípade elektrického skratu uzemnenie zniÏuje riziko úrazu elektrick˘m prúdom
poskytnutím únikového káblu pre elektrick˘ prúd.
Na to, aby sa predi‰lo moÏnému úrazu elektrick˘m prúdom musí byÈ tento prístroj
uzemnen˘ nesprávne pouÏitie uzemÀovacej prípojky môÏe spôsobiÈ úraz elektrick˘m
prúdom. ObráÈte sa na kvalifikovaného elektrikára alebo servisného technika ak úplne
nerozumiete pokynom na uzemnenie alebo ak máte pochybnosti, ãi je prístroj riadne
uzemnen˘.

Časti a ich opis

*Model bez distribútora ľadu
Mraznička

Chladnička
Priestor na mliečne produkty
Osvetlenie
Polica
Držiak na fľaše (umelohmotný alebo nerezový)
(voliteľné)
Priehradka dvierok (1- alebo 2-dielna)

Priehradka dvierok
Polica alebo zásuvka

Polica

Osvetlenie
Polica alebo zásuvka

Polica na malé maškrty
Polica (skladaná alebo obyčajná)
Centrum občerstvenia (voliteľné)
Priehradka s obrubou
(voliteľné)
Priehradka dvierok (1- alebo 2-dielna)
Priehradka na vajcia (voliteľné)

Priehradka dvierok

Zásuvka na zeleninu (1- alebo 2)
Priehradka dvierok

Zásuvka

Regulátor vlhkosti (voliteľné)
Zóna Opti Temp (voliteľné)
Zásuvka na svieže produkty (voliteľné)

Priehradka dvierok

Dolný kryt

Prepínač (mäso/zelenina) (voliteľné)

POZNÁMKA
•
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Ak ste zistili, Ïe niektoré ãasti z va‰ej jednotky ch˘bajú, môÏu to byÈ ãasti, ktoré sú
pouÏité len pri in˘ch modeloch. (napr. "Centrum obãerstvenia " nie je zahrnuté vo
v‰etk˘ch modeloch)

Úvod
*Model s distribútorom ľadu - Typ 1
Mraznička

Chladnička
Priestor na mliečne produkty
Osvetlenie
Polica
Držiak na fľaše (umelohmotný alebo nerezový) (voliteľné)
Priehradka dverí
Polica
Podávač plechoviek (voliteľné)
Polica na maškrty (voliteľné)
Centrum občerstvenia (voliteľné)
Priehradka s obrubou
(voliteľné)

Automatický
výrobník ľadu
Polica alebo zásuvka
Osvetlenie
Polica alebo zásuvka

Polica (skladaná alebo obyčajná)
Ľad a voda bez pripájania rúr (voliteľné)
Priehradka na vajcia (voliteľné)

Zásuvka
Priehradka dverí

Zásuvka na zeleninu (1 alebo 2) /
Zásuvka Vacuum Fresh (voliteľné)
Regulátor vlhkosti
Zóna Opti Temp (voliteľné)
Zásuvka na svieže produkty (voliteľné)

Zásuvka (2 alebo 3)
Priehradka dverí

Priehradka dverí
Prepínač (mäso/zelenina) (voliteľné)

Dolný kryt

POZOR
•

Časti, vlastnosti a funkcie sa môžu medzi modelmi líšiť. Váš model nemusí obsahovať
všetky funkcie.

*Model s distribútorom ľadu - Typ 2
Mraznička

Chladnička
Priestor na mliečne produkty

Automatický
výrobník ľadu

Osvetlenie
Priehradka dverí

Polica

Polica

Osvetlenie

Podávač plechoviek (voliteľné)
Držiak na fľaše (umelohmotný alebo nerezový)
Centrum občerstvenia (voliteľné)

Polica

Polica (skladaná alebo obyčajná)
Priehradka na vajcia

Zásuvka

Zásuvka na zeleninu
Priehradka dverí
Regulátor vlhkosti

Zásuvka

Zóna Opti Temp (voliteľné)
Zásuvka na svieže produkty (voliteľné)

Priehradka dverí

Priehradka dverí
Prepínač (mäso/zelenina) (voliteľné)

Dolný kryt

POZOR
•
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Časti, vlastnosti a funkcie sa môžu medzi modelmi líšiť. Váš model nemusí obsahovať
všetky funkcie.

In‰talácia /Úvod

Kde in‰talovaÈ
1. Umiestnite va‰e zariadenie tam, kde sa bude daÈ ºahko pouÏívaÈ

V˘ber vhodného
umiestnenia

2. NeumiestÀujte jednotku do blízkosti
tepeln˘ch zdrojov, zdrojov priameho
slneãného svetla alebo vlhkosti.
3. Aby ste zabezpeãili dostatoãné prúdenie
vzduchu okolo mrazniãky, udrÏujte, prosím,
dostatoãn˘ priestor po oboch stranách ako
aj nad Àou a aspoÀ 5 cm od zadnej steny.

UdrÏujte ju v dostatoãnej
vzdialenosti
Viac ako
5cm od
zadnej steny

4. Aby sa predi‰lo vibráciám musí byÈ prístroj
vyrovnan˘.
5. Nein‰talujte zariadenie pod 5°C.
MôÏe to ovplyvniÈ v˘konnosÈ.

Likvidácia starého
prístroja

Toto zariadenie obsahuje kvapaliny (chladiacu zmes, mazivo) a je vyrobené z ãastí a
materiálov, ktoré sú opätovne pouÏiteºné a/alebo recyklovateºné.
V‰etky dôleÏité materiály by mali byÈ zaslané do zbern˘ch centier odpadového
materiálu a môÏu byÈ opätovne pouÏité po prepracovaní (recyklovaní). Na vrátenie
prosím kontaktujte miestne zastupiteºstvo.

Upozornenie

Nezakrývajte ventilačné otvory umiestnené na zariadení prípadne na jeho kryte.
Rozmrazovanie nezrýchľujte mechanickými náradiami ani inými, producentom
neodporúčanými spôsobmi.
Dávajte pozor aby v žiadnom prípade nedošlo k poškodeniu okruhu chladiacej kvapaliny.
V komorách určených na prechovávanie potravín nepoužívajte elektrické zariadenia,
pokiaľ to producent neodporúča.
Chladiaca kvapalina a izolačný plyn použité v zariadení vyžadujú špeciálny spôsob likvidácie.
V prípade likvidácie zariadenia sa skontaktujte so servisom, prípadne s príslušne
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Toto zariadenie obsahuje malé množstvo chladiacej kvapaliny s izobutánom (R-600a), zemným
plynom bez negatívneho vplyvu na životné prostredie, ktorý však je vysoko horľavý. Počas
transportu a inštalácie zariadenia je nutné venovať pozornosť tomu, aby nedošlo k poškodeniu
žiadnej časti okruhu chladiacej kvapaliny. Chladiaca kvapalina, vytekajúca z poškodeného
okruhu, môže začať horieť, prípadne môže byť príčinou podráždenia očí. Ak zistíte, že chladiaca
kvapalina z chladiaceho okruhu uniká, vyvarujte sa otvoreného plameňa alebo iných zdrojov
potenciálneho zapálenia sa plynu a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej sa zariadenie
nachádza.
Aby bolo možné v prípade úniku chladiacej kvapaliny z chladiaceho okruhu zabrániť vzniku vysoko
horľavej zmesi plynu s ovzduším, je nutné dobre vybrať miestnosť, v ktorej sa bude zariadenie
nachádzať. Povrch miestnosti musí zodpovedať množstvu použitej chladiacej kvapaliny. Miestnosť
musí mať 1m2 na každých 8g chladiacej kvapaliny R-600a nachádzajúcej sa v zariadení. Množstvo
Ak na zariadení zistíte známky poškodenia, nezapínajte ho. V prípade akýchkoľvek pochybností sa
vždy skontaktujte s distribútorom zariadenia.

In‰talácia
Týka sa len modelu s funkciou
Ľad a voda bez pripájania rúr

DemontáÏ dverí
Upozornenie

OdstráÀte spodn˘
kryt a potom
trubicu prívodu
vody

Riziko úrazu elektrick˘m prúdom
Odpojte prívod elektriny do chladniãky pred
in‰taláciou.
Neodpojenie by mohlo zapríãiniÈ smrÈ alebo
Odtoková rúra
váÏne poranenie.
Ak sú va‰e prístupové dvere príli‰ úzke, aby nimi pre‰la chladniãka, zloÏte dvere
chladniãky a preneste chladniãku prieãne.

Spodn˘ kryt vyberte potiahnutím smerom hore, vyberte príchytku a potom po stlaãení bodu
() naobrázku vpravo vytiahnite vodovodnú trubku.
POZNÁMKA
•

ZloÏte dvere
mraziaceho
oddelenia

Ak je koniec trubice zdeformovan˘ alebo zbrúsen˘, tento kus odreÏte.
Kryt
pántov

1) Odstránenie krytu pántov uvoºnením
skrutiek. Oddeºte v‰etky prípojné drôty
okrem uzemÀovacieho.

Prípojné drôty

Uzemnenie

Horn˘ pánt
Kotva

Horn˘ pánt

2) OdstráÀte kotvu otoãením v protismere
hodinov˘ch ruãiãiek () a potom
zdvihnutím horného pántu ( ).
POZNÁMKA
•

Pri odstraÀovaní horného pántu dávajte pozor, aby dvere nespadli dopredu.

3) OdstráÀte dvere mraziaceho oddelenia
zdvihnutím smerom nahor. Tento krát by
dvere mali byÈ zdvihnuté natoºko, aby sa
dala prívodná trubica vody úplne vytiahnuÈ.

DosÈ na úplné
vytiahnutie
prívodnej trubice
vody.

POZNÁMKA
•

OdstráÀte dvere
chladniãky

Dolný kryt

PresuÀte dvere chladiaceho oddelenia cez prístupové dvere a poloÏte ich, ale
dávajte pozor, aby ste nepo‰kodili prívodnú trubicu vody.

1) Uvoºnite skrutky krytu pántu a odstráÀte kryt.
OdstráÀte prípojn˘ drôt, ak je tam, okrem
uzemÀovacieho.
Prípojné
drôty

2) OdstráÀte kotvu otoãením v smere
hodinov˘ch ruãiãiek () a potom odstráÀte
horn˘ pánt nadvihnutím dohora ( ).

3) OdstráÀte dvere chladiaceho oddelenia
zdvihnutím smerom hore.

Horn˘ pánt

In‰talácia

PresuÀte chladniãku prieãne cez prístupové
dvere ako je to zobrazené na obrázku vpravo.

PresuÀte
chladniãku

Max
5

4

3

2

1

Min
1

FRZ
TEMP

2

REF
TEMP

3

4

5

Max

Opätovné osadenie dverí
Namontujte ich v opaãnom poradí ako pri ich zvesovaní potom, ako ste ich preniesli
cez prístupové dvere.

In‰talácia prívodnej trubky na vodu
(*Len model s automatom)
Pred
in‰taláciou

Prevádzka automatického v˘robníka ºadu potrebuje tlak vody 147~834 kPa
(1.5Prevádzka automatického v˘robníka ºadu potrebuje tlak vody 147~834 kPa
(1.5~8.5 kgf/cm2) (âo znamená, Ïe jednorazov˘ papierov˘ pohár (180 cc) sa naplní
za 3 sekundy).8.5 kgf/cm2) (âo znamená, Ïe jednorazov˘ papierov˘ pohár (180 cc)
sa naplní za 3 sekundy).
2
 Ak tlak vody nedosiahne hodnotu 147 kPa (1.5 kgf/cm ) alebo niÏ‰iu, je potrebné
zakúpiÈ samostatné tlakové ãerpadlo pre beÏnú automatickú v˘robu ºadu a prívod
studenej vody.
 DodrÏte dæÏku trubice prívodu vody do 8 m a dávajte pozor, aby sa trubica
neoh˘bala. Ak je trubica 8 m alebo dlh‰ia, môÏe to spôsobiÈ problémy v prívode
vody kvôli tlaku odvodÀovania.
 Nain‰talujte trubicu prívodu vody v mieste, kde nie je vystavená teplu.


Upozornenie
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Pripojte len k zdroju pitnej vody.
Na in‰taláciu si preãítajte pokyny k súprave vodného filtra.

In‰talácia

Nastavenie v˘‰ky
Ak sú dvere
mraziaceho
oddelenia niÏ‰ie
ako dvere
chladiaceho
oddelenia

Zarovnajte dvere vsunutím plochého ( - typ) skrutkovaãa do dráÏky na ºavej skrutky
nastavenia v˘‰ky a otáãajte proti smeru hodinov˘ch ruãiãiek ().
V˘‰kov˘ rozdiel

V˘‰kov˘
rozdiel



ªavá nastavovacia skrutka

Ak sú dvere
mraziaceho
oddelenia vy‰‰ie
ako dvere
chladiaceho
oddelenia

Zarovnajte dvere vsunutím plochého ( - typ) skrutkovaãa do dráÏky na pravej skrutke
nastavenia v˘‰ky a otáãajte v smere hodinov˘ch ruãiãiek ().
V˘‰kov˘ rozdiel

V˘‰kov˘
rozdiel



Pravá skrutka nastavenia v˘‰ky

Po vyrovnaní
v˘‰ky dvier

Dvere chladniãky sa zatvoria hladko, keì zv˘‰ite prednú stranu nastavením skrutky
nastavenia v˘‰ky. Ak sa dvere nezatvárajú správne, môÏe byÈ ovplyvnen˘ v˘kon.

1. Utrite v‰etok prach nanesen˘ poãas prepravy a dôkladne vyãistite zariadenie.

ëalej

2. Nain‰talujte doplnky, ako je priehradka na ºadové kocky, krycia v˘parná miska,
atì., na ich urãené miesta. Sú zabalené spolu, aby sa predi‰lo moÏnému
po‰kodeniu poãas prepravy.
3. Pripojte napájací kábel (alebo zástrãku) do zásuvky. Nekombinujte na jednej
zásuvke viac prístrojov.
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Obsluha

Uvedenie do chodu
Chladničku po jej nainštalovaní ponechajte na 2-3 hodiny v kľude, aby sa mohla v normálnej
pracovnej teplote najskôr stabilizovať. Následne v nej môžete umiestniť svieže alebo mrazené
potraviny. Pokiaľ dôjde k vypnutiu chladničky, pred opätovným zapnutím počkajte 5 minút.

Regulácia teploty a funkcie
*Model bez distribútora ľadu

Tlačidlo centra občerstvenia

Centrum občerstvenia

Funkčný displej

Variant

Typ-1

Úsporný režim displeja

Typ-2

10

Obsluha

*Model s distribútorom ľadu - Typ 1

Tlačidlo centra občerstvenia
Výpust vody/ľadu
Tlačidlový spínač distribútora

Centrum občerstvenia

Lampa distribútora (schovaná)

Variant

Funkčný displej

Typ-1

Úsporný režim displeja

Typ-2

POZOR
•

11

Váš model nemusí obsahovať všetky funkcie.

Obsluha

Táto funkcia ‰etrí energiu displeja
Stlaãte súãasne tlaãidlá FREEZER (MRAZNIâKA) a EXPRESS FRZ. (R¯CHLE
MRAZ.) a drÏte ich stlaãené asi 5 sekúnd, k˘m nezaznie zvonãek. V‰etky LED/LCD
indikátory sa zapnú a potom vypnú. Keì je aktivovan˘ úsporn˘ reÏim, displej zostane
vypnut˘ aÏ do najbliÏ‰ieho otvorenia dverí. Potom sa zapne pri kaÏdom otvorení
dverí alebo stlaãení tlaãidla a zostane zapnut˘ na 20 sekúnd po poslednom otvorení
dverí alebo stlaãení tlaãidla. Ak chcete vypnúÈ úsporn˘ reÏim, stlaãte súãasne tlaãidlá
FREEZER (MRAZNIâKA) a EXPRESS FRZ. (R¯CHLE MRAZ.) a drÏte ich stlaãené
asi 5 sekúnd, k˘m nezaznie zvonãek.

Úsporn˘ reÏim
displeja
(niektoré modely)

MôÏete nastaviÈ teplotu pre oddelenie mrazniãky a chladniãky.

Ovládanie
mrazniãky

0
0
0
0
0
Stredné(-19
StartC)➔ Stredne silné(-22 C)➔ )Silné(-23 C)➔ Slabé(-15 C)➔ Stredne slabé(-17 C)

-19 0C

-21 0C

-22 0C

-23 0C

-15 0C

-16 0C

-17 0C

Ovládanie
chladniãky

Start
0
0
Stredné(3
C)➔ Stredne
3 0C0C)➔ Stredne
2 0C silné(2
1 0C 0C)➔0Silné(0
C 0C)➔
6 0CSlabé(6
5 0C
4 0C slabé(40C)

Skutoãná vnútorná teplota sa mení v závislosti od stavu potravín, keìÏe zobrazená
nastavená teplota je cieºová teplota, nie skutoãná teplota v chladniãke.
 Funkcia chladenia je zo zaãiatku slabá. Nastavte teplotu podºa vy‰‰ie uvedenej
tabuºky po minimálne 2 – 3 dÀoch pouÏívania chladniãky.
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Obsluha

*Model s distribútorom ľadu - Typ 2

*Model s dávkovaãem - Type 2

Tlačidlo centra občerstvenia
Výpust vody/ľadu
Tlačidlový spínač distribútora

Lampa distribútora (schovaná)

POZOR
•

13

Váš model nemusí obsahovať všetky funkcie.

Centrum občerstvenia

Obsluha

14

Obsluha
Ako pouÏívaÈ
v˘dajn˘ automat
(niektoré modely)



Zvoºte si jeden typ z drteného ºadu, vody a kockového ºadu a ºahko zatlaãte na
stláãací spínaã pohárom alebo inou nádobou.
Drten˘ ºad
ZaÏnite indikaãné
svetielko pre drten˘
ºad zatlaãením
tlaãidla voºby.

•

Voda
ZaÏnite indikaãné
svetielko pre vodu
zatlaãením tlaãidla
voºby.

Kocky ºadu
ZaÏnite indikaãné
svetielko pre kocky
ºadu zatlaãením
tlaãidla voºby.

Doporuãenie: PodrÏte pohár na mieste niekoºko sekúnd po vypadnutí ºadu alebo vody,
aby pár posledn˘ch kociek/kvapiek padlo do pohára a nie na zem.

Automatick˘
v˘robník ºadu
(niektoré modely)

Vypna
Rameno snmaa


Automatick˘ v˘robník ºadu môÏe automaticky vyrobiÈ 6 kociek ºadu naraz, 50 – 60 kúskov
za deÀ. Toto mnoÏstvo sa môÏe meniÈ podºa podmienok ako je okolitá teplota, otváranie
dverí, naloÏenie mrazniãky, atì.



V˘roba ºadu sa zastaví, keì je zásobník na ºad pln˘.



Ak nechcete pouÏívaÈ automatick˘ v˘robník ºadu, prepnite vypínaã v˘robníka do polohy
OFF (vypnuté). Ak chcete v˘robník znovu pouÏiÈ, prepnite vypínaã do polohy ON
(zapnuté).

UWAGA
POZOR
 Je normálne, Ïe pri padaní ºadu do zásobníka vzniká hluk.

VAROVANIE
 Nevkladajte ruky do v˘robníka ºadu, keì je v prevádzke. MôÏete si spôsobiÈ poranenie.

POZOR
Ľad nepr echováva jte dlhšie ne ž dva tý ždne.
125

Obsluha
ªad je zmrazen˘ dohromady
 Keì je ºad zmrazen˘ do hrudiek, vyberte ºadové hrudy zo zásobníka ºadu, rozbite
ich na malé kúsky a potom ich opätovne vloÏte do zásobníka ºadu.
 Ak v˘robník ºadu vyrába príli‰ malé alebo ºadové hrudy musí byÈ prestavené
mnoÏstvo vody dodávanej do v˘robníka ºadu. Kontaktujte servisné centrum.
❈ Ak ºad nie je pouÏívan˘ ãasto môÏu vytvoriÈ hrudky.

Keì v˘robník
ºadu nefunguje
hladko

Preru‰enie dodávky prúdu
 ªad môÏe spadnúÈ do mraziaceho oddelenia. Vyberte zásobník ºadu a vysypte ho,
potom ho vysu‰te vráÈte naspäÈ. Potom, ako je prístroj opätovne uveden˘ do
prevádzky, bude automaticky nastaven˘ drten˘ ºad.
Jednotka je novo nain‰talovaná
Trvá asi 12 hodín, k˘m novo nain‰talovaná chladniãka zaãne vyrábaÈ ºad v
mraziacom oddelení.



Zvoºte túto funkciu pre r˘chle
zmrazenie

R˘chle zmrazenie

<Typ 1>

Po kaÏdom stlaãení tlaãidla
sa opakovane menia voºby
VYP➝ZAP➝VYP.



Keì zvolíte ‰peciálne rozmrazovanie
(Special Refrigeration On), symbol so znakom ‰ípky 4 krát zabliká a zostane v stave
On (zapnuté).



Funkcia r˘chleho zmrazenia sa automaticky vypne po uplynutí stanoveného ãasu.

Zap.



Funkcia
zobrazenia stavu
filtra (cyklus
v˘meny filtra)
(niektoré modely)

Îiarovka
dávkovaãa
(niektoré modely)

Po kaÏdom stlaãení tlaãidla
viac ako 3 sekundy sa opakovane mení
uzamknutie a odomknutie.

Zap.

Vyp.

<Typ 2>

na
ZAMêT

ODEMêT

ZAMêT

ODEMêT



Ak pouÏijete tlaãidlo (CLOCK), Ïiadne z tlaãidiel
nebude fungovaÈ, aÏ k˘m ich neodomknete.



Na dávkovaãi sa nachádza indikátor
v˘meny pre kazetu s vodn˘m filtrom.



Vodn˘ filter by mal byÈ vymenen˘
kaÏd˘ch 6 mesiacov.



Indikátor filtra sa rozsvieti, aby ste
vedeli, kedy máte filter vymeniÈ.



Po v˘mene filtra resetujte indikátor stlaãením a podrÏaním tlaãidla filtra na viac ako 3
sekundy.

Toto tlaãidlo zapína a vypína
Ïiarovku v dávkovaãi
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Vyp.

<Typ 1>

Toto tlaãidlo vypína funkciu rôznych
tlaãidiel.

Lock (Zámok)

<Typ 2>



Stlaãením tlaãidla Light/Filter sa
Ïiarovka zapne (ON) alebo vypne
(OFF).

<Typ 1>

<Typ 1>

Zap.

Vyp.

<Typ 2>

<Typ 2>

Zap.

Vyp.

Obsluha
Upozornenie na otvorené dvere

ëal‰ie funkcie

V˘straÏn˘ tón bude znieÈ trikrát v 30-sekunov˘ch intervaloch, ak dvere na chladniãke
alebo na mrazniãke zostanú otvorené na viac ako 60 sekúnd.
 Ak v˘straÏn˘ zvuk ìalej znie aj po zatvorení dverí, kontaktujte miestne servisné stredisko.


Funkcia diagnostiky (zistenie poruchy)
 Funkcia diagnostiky automaticky zisÈuje poruchu, ak je v produkte nájdená porucha
poãas uÏívania chladniãky.
 Ak sa na produkte vyskytne porucha, nie je vyznaãená stisnutím tlaãidla a beÏná
indikácie nie je vykonaná. V takomto prípade neodpojte zariadenie ale okamÏite
zavolajte miestne servisné centrum. Servisn˘ technik by potreboval veºa ãasu na
zistenie poruchovej ãasti ak je chladniãka vypnutá.
Voda je chladená zatiaº ão je uskladnená vo vodnom zásobníku v chladiacom
oddelení a s tadiaº ide do v˘dajného automatu.
ªad je vyrában˘ v automatickom v˘robníku ºadu a s tadiaº je transportovan˘ do
v˘dajného automatu a rozdelen˘ na drven˘ alebo kockov˘ ºad.

Ako je dodávan˘
ºad/studená voda

POZNÁMKA
•

Varovanie
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Je normálne, Ïe je voda nie je ºadová od zaãiatku. Ak chcete chladnej‰iu vodu,
pridajte si do pohára ºad.

Vyhoìte ºad (pribliÏne 20 kusov) a vodu (pribliÏne 7 pohárov), vyroben˘ch po
hneì in‰talácii chladniãky.
Poãiatoãn˘ ºad alebo voda môÏu obsahovaÈ ãiastky alebo pach z prívodnej trubice vody
alebo zo zásobníka vody. Toto je potrebné v prípade, Ïe chladniãka nebola pouÏívaná
dlh‰ie obdobie.
Nepú‰Èajte deti k v˘dajnému automatu.
Deti môÏu nesprávne zatlaãiÈ spínaã alebo po‰kodiÈ svietidlá.
Dávajte pozor, aby potraviny neblokovali priechod ºadu.
Ak sú potraviny umiestnené pri vstupe do priechodu ºadu, môÏu blokovaÈ v˘daj ºadu.
Priechod ºadu môÏe byÈ takisto pokryt˘ ºadov˘m prachom ak je pouÏívan˘ len drten˘
ºad. V takom prípade je potrebné odstrániÈ nahromaden˘ ºadov˘ prach.
Nikdy neskladujte plechovky s nápojmi alebo iné potraviny v zásobníku na ºad z
dôvodu r˘chleho chladenia.
Takéto úkony môÏu po‰kodiÈ automatick˘ v˘robník ºadu.
Nikdy nepouÏívajte tenké kry‰tálové poháre alebo riad na zber ºadu.
Takéto poháre alebo nádoby sa môÏu rozbiÈ.
Najprv vloÏte do pohára ºad pred t˘m, ako ho naplníte vodou alebo in˘mi nápojmi.
Voda sa môÏe vyliaÈ ak sa ºad pridáva do plného pohára.
Nikdy sa nedot˘kajte rukou ani in˘m nástrojom v˘pustu ºadu.
Dotyk môÏe spôsobiÈ ulomenie ãasti alebo poranenie ruky.
Nikdy neskladajte kryt v˘robníka ºadu.
Z ãasu na ãas vyrovnajte hladinu tak, aby bol zásobník ºadu vyrovnane naplnen˘
ºadom.
ªad sa hromadí v blízkosti v˘robníka ºadu. TakÏe, niekedy môÏe v˘robník ºadu
povaÏovaÈ zásobník ºadu za pln˘ a zastaví v˘robu ºadu.
Ak je vydávan˘ sfarben˘ ºad okamÏite kontaktujte servisné centrum a zastavte
pouÏívanie.
Nikdy nepouÏívajte príli‰ úzky alebo hlbok˘ pohár.
Priechod ºadu môÏe byÈ upchat˘ ºadom a teda chladniãka nefunguje.
DrÏte pohár v dostatoãnej vzdialenosti od v˘pustu ºadu.
Pohár umiestnen˘ príli‰ blízko môÏe brániÈ v˘daju ºadu.

Obsluha

Časti označené dvoma hviezdičkami **
(Len v prípade vybraných modelov)
Mraziaci kôš
(časť označená
dvoma hviezdičkami)

Časti označené dvoma hviezdičkami označujú priestor s teplotou -12°C ~ -18°C
Mrazené potraviny na krátkodobé uskladnenie.

Priehradka na obãerstvenie (Platí len pre niektoré modely)
Ako pouÏívaÈ

Otvorte dvere priehradky na obãerstvenie.
 Do priehradky na obãerstvenie sa môÏete
dostaÈ bez toho, aby ste museli otvoriÈ dvere
chladiaceho oddelenia a t˘m ‰etríte elektrinu.
 Vnútorné osvetlenie sa zapne v chladiacom
oddelení, keì sa otvoria dvere priehradky na
obãerstvenie. Teda je jednoduché identifikovaÈ
obsah.

PouÏite dvere
priehradky na
obãerstvenie ako
stojan



Nikdy
nevyberajte
vnútorn˘ kryt
priehradky na
obãerstvenie



Nikdy
neukladajte ÈaÏké
predmety na
dvere priehradky
na obãerstvenie
a nedovoºte
deÈom ve‰aÈ sa
na ne.



Nikdy nepouÏívajte dvere priehradky na
obãerstvenie ako podloÏku na krájanie a dávajte
pozor, aby ste ich nepo‰kodili ostr˘mi nástrojmi.
 Nikdy sa o ne neopierajte alebo silno
netlaãte.

Priehradka na obãerstvenie bez krytu nemôÏe
riadne fungovaÈ.

Len v prípade modelov s vnútorným krytom nádržky.

NielenÏe sa môÏu po‰kodiÈ dvere priehradky
na obãerstvenie, ale i deti sa môÏu poraniÈ.

Obsługa

Ľad a voda bez pripájania rúr
(Len v prípade vybraných modelov)
Ak chcete použiť funkciu automatického výrobníka ľadu, alebo funkciu distribútora vody,
môžete použiť vodu z nádržky, alebo z obyčajných fliaš s vodou bez nutnosti pripájania
chladničky k akémukoľvek vodovodnému potrubiu.

Ako na to?

Vyberte nádobku na vodu
Potiahnite páčku a pridržte adaptér nádržky,
tak ako znázorňuje obrázok . Nádržku vytiahnite .

1

2

Naplňte nádržku vodou
Nadvihnite spony po oboch stranách nádržky, odstráňte
kryt a nádržku naplňte vodou. Následne uzavrite kryt nádržky
a spony po oboch stranách. Vodu lejte len po vyznačenú
úroveň (3ℓ).
Založenie nádržky
Hornú časť adaptéra nádržky a rúrku pumpičky
umiestnite v správnej pozícii, a následne nádržku
zatlačte na svoje miesto. Pozíciu zablokujte páčkou.

Použitie fľaše

3
4

Nasadenie fľaše s vodou
Adaptér je možné pripojiť ku klasickej fľaši s vodou,
čo umožňuje použitie fľaše namiesto nádržky z vodou.
Pootočte adaptér nádržky doľava a odkrúťte ho.
Otvorte fľašu s vodou a pripojte k adaptéru.
Používajte výlučne fľaše s objemom 1,5 – 2 litre.
Niektoré druhy fliaš môžu k adaptéru nepasovať.
POZOR
•

•

•
•
•
•

•
•
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Počas nasadzovania a odstraňovania nádržky s vodou postupujte opatrne
a nepoužívajte príliš veľkú silu, aby ste nádržku nepoškodili.
Pokiaľ sa v nádržke nenachádza voda, funkcie automatického výrobníka ľadu
a distribútora vody sú nedostupné.
Pri použití inej kvapaliny než vody môže dochádzať k problémom s pumpou.
Pri nízkej hladine vody v nádržke môžu byť kocky ľadu menšie.
Pred naliatím novej vody najskôr z distribútora odstráňte zvyšky starej vody.
Spôsob používania distribútora vody a automatického výrobníka ľadu je identický
ako v prípade iných populárnych modelov chladničiek.
Pokiaľ namiesto nádržky na vodu používate fľaše, nádržku nevyhadzujte.
Nakoľko nádržka s vodou môže byť ťažká, nedovoľte, aby ju dvíhali deti,
a obzvlášť jednou rukou.

Obsluha

Polica (Platí len pre niektoré modely)
Sklápacia polica

MôÏete uskladÀovaÈ aj väã‰ie predmety ako napríklad viaclitrové nádoby alebo
fºa‰e ich jednoduch˘m zasunutím prednej ãasti police pod zadnú ãasÈ police.
Potiahnite k sebe ak opäÈ chcete plnú policu.

DrÏiak na víno (Platí len pre niektoré modely)
Nastavenie drÏiaka
vína (Typ 1)

Fºa‰e môÏu byÈ uloÏené prieãne v tomto vínnom
kútiku.
MôÏe byÈ upevnen˘ na ktorúkoºvek policu.

V prípade vloÏenia drÏiaka na víno :
Potiahnite drÏiak na víno smerom dolu
ako v  po jeho vloÏení do postrannej
záchytnej ãasti police ako v  uchytením
do hora ako v .

2

1

V prípade oddeºovania drÏiaka na víno :
Potiahnite vínny drÏiak do vnútra ako v ➂
po tom ako ho uchopíte zhora ako v ➃ .

3
4

(Typ-2)

S t˘mto drÏiakom môÏu byÈ fºa‰e skladované
prieãne.

Nádoba na vajcia
POZNÁMKA
Nikdy nepouÏívajte nádobu na vajcia ako zásobník
ºadu. MôÏe sa zlomiÈ.
• Nikdy nevkladajte nádobu na vajcia do mraziaceho
oddelenia alebo oddelenia ãerstv˘ch potravín.
•

Obsluha

Regulátor vlhkosti v oddelení na zeleninu
VlhkosÈ môÏe byÈ regulovaná nastavením regulaãného spínaãa vlhkosti
vºavo/vpravo pri skladovaní zeleniny alebo ovocia.
Vysoká vlhkosÈ
HIGH

HUMIDITY CONTROL
LOW
LOW

HIGH

LOW

Nízka vlhkosÈ
HIGH

H

HIG

HUMIDITY CONTROL
LOW

Zmena na oddelenie na zeleninu alebo mäso
(Platí len pre niektoré modely)


Spodná zásuvka chladniãky môÏe byÈ zmenená na oddelenie na zeleninu alebo
oddelenie na mäso

Oddelenie na zeleninu

Oddelenie na mäso


Prepínací
spínaã

Pred uskladnením
potravín skontrolujte
prepínací spínaã

Oddelenie na mäso udrÏiava teplotu na niÏ‰om stupni ako chladiace oddelenie
tak, aby mohlo byÈ mäso alebo ryby dlh‰ie uskladnené ãerstvé dlh‰ie.
POZNÁMKA
•

Zelenina alebo ovocie zamrznú ak je prepínací spínaã nastaven˘ na mäso. TakÏe
sa ubezpeãte pred uskladnením potravín.

OdstraÀovaã pachu (Platí len pre niektoré modely)
Tento systém úãinne absorbuje silné
pachy vyuÏitím optického katalyzátora.
Tento systém nemá Ïiadny vplyv na
uskladnené potraviny.

Ako pouÏívaÈ
systém
odstraÀovaãa
pachu

Systém
odstraÀovania pachu
Oddelenie na
zeleninu
Zázraãná zóna
(Voliteºná moÏnosÈ)
Oddelenie na
obãerstvenie
(Voliteºná moÏnosÈ)

KeìÏe je uÏ nain‰talovan˘ na prívodné potrubie studeného vzduchu z
chladiaceho oddelenia, nepotrebuje Ïiadnu samostatnú in‰taláciu.
 Prosím, pouÏívajte uzatvorené nádoby na uskladnenie potravín s prenikav˘mi pachmi.
Inak môÏe byÈ tento pach absorbovan˘ in˘mi potravinami v oddelení.


Opti Temp

Funkcia Vacuum Fresh (Len v prípade vybraných modelov)
Táto funkcia napomáha vďaka efektu vákua, zosilňujúceho hermetické uzavretie priečinka,
udržať zeleninu a ovocie dlhšie svieže.

Ako na to?

Stlačením tlačidla dôjde v vypumpovaniu vzduchu zo
zásuvky a k zosilneniu jej hermetického uzavretia.

Vložte ruku dovnútra, zatlačte tlačidlo smerom dohora
a potiahnite do pozície . Následne môžete zásuvku otvoriť .
Pri uzatváraní zásuvku zatlačte pokiaľ sa neozve cvaknutie.

Opti Temp
Opti Temp

Zóna Opti Temp (Len v prípade vybraných modelov)
Demontáž zóny
Opti Temp

Najskôr vytiahnite zásuvku na zeleninu.
Následne zľahka nadvihnite kryt zóny Opti Temp ,
siahnite dovnútra a kryt zóny vytiahnite .

Inštalácia zóny
Opti Temp

Umiestnite kryt zóny Opti Temp na polici 
a jemne zasuňte dovnútra .
Pri použití príliš veľkej sily môže dôjsť k poškodeniu
jednotlivých častí.

Návrhy na skladovanie potravín

Umiestnenie potravín
(Pozrite si ãasÈ identifikácia ãastí)

DrÏiak na víno

Skladovanie vína.

Zásuvka na
drobné potraviny

Uskladnenie mal˘ch potravín ako chleba,
malého obãerstvenia, atì.

Polica
mraziaceho
oddelenia

Skladujte rôzne mrazené potraviny ako
mäso, ryby, zmrzlinu, mrazené ºahké jedlá,
atì.
Skladujte malé balené mrazené
potraviny.
 Ako sa dvere otvoria teplota sa
pravdepodobne zv˘‰i. TakÏe
neskladujte dlhodobé potraviny ako
zmrzlinu, atì.

Polica do dverí
mraziaceho
oddelenia



Zásuvka
mraziaceho
oddelenia



Skladujte mäso, ryby, kura, atì.. po
zabalení do tenkej fólii.
 Skladujte suché.

Kútik mlieãnych
v˘robkov

Skladujte mlieãne produkty ako maslo, syry,
atì.

Nádoba na vajcia
Priehradka na
obãerstvenie
Polica
chladiaceho
oddelenia
Polica do dverí
chladiaceho
oddelenia

UloÏte túto nádobu na vajcia na správne
miesto.
Skladujte ãasto pouÏívané potraviny ako
nápoje, atì.
Skladujte prílohy alebo iné potraviny v
riadnej vzdialenosti.

Zásuvka na
zeleninu

Skladujte malé balené potraviny alebo
nápoje ako mlieko, dÏús, pivo, atì.

Zásuvka na
zeleninu
/zásuvka na mäso

Skladujte zeleninu a ovocie.

Kútik konverzie

Skladujte zeleninu, ovocie, mäso na
rozmrazenie, surové ryby, atì.. nastavenie
spínaãa konverzie podºa potreby.
Skontrolujte nastavenie spínaãa konverzie
pred uskladnením potravín.
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Návrhy na skladovanie potravín

Skladovanie potravín
Skladujte ãerstvé potraviny v chladiacom oddelení. Ako sú potraviny mrazené a
rozpú‰Èané je dôleÏit˘m faktorom pri udrÏiavaní ãerstvosti a chute.
 Neskladujte potraviny, ktoré sa ºahko pokazia pri nízkych teplotách, ako napríklad
banány a melóny.
 Nechajte horúce jedlo vychladnúÈ pred t˘m, ako ho uskladníte, vkladanie horúceho
jedla do chladniãky môÏe pokaziÈ iné potraviny a spôsobiÈ zv˘‰enú spotrebu energie.
 Pri uskladnení potravín, zakryte ich vinylov˘m obalom alebo ich skladujte v
nádobách s vrchnákom. Toto zabraÀuje vyparovaniu sa vlhkosti a pomáha udrÏiavaÈ
chuÈ a Ïiviny.
 Neblokujte vetracie otvory potravinami. Plynulá cirkulácia chladeného vzduchu
udrÏiava vyrovnanú teplotu v chladniãke.
 Neotvárajte dvere ãasto. Otváranie dverí vpú‰Èa do vnútra tepl˘ vzduch a spôsobuje rast
teploty.
 Nikdy neskladujte na poliãke na dverách príli‰ veºa potravín pretoÏe sa môÏu zaprieÈ o
vnútorné police a brániÈ riadnemu uzavretiu dverí.


Mraziace
oddelenie



Chladiace
oddelenie



Neskladujte fºa‰e v mraziacom oddelení – môÏu prasknúÈ keì zamrznú.
 Nemrazte potraviny, ktoré uÏ boli rozmrazené. Toto spôsobuje stratu chute a Ïivín.
 Pri skladovaní mrazen˘ch potravín ako zmrzliny na dlh‰ie obdobie, umiestnite ich
na policu nie na policu vo dverách.
 Nedot˘kajte sa studen˘ch potravín alebo nádob – hlavne kovov˘ch - mokr˘mi
rukami a nevkladajte sklenené v˘robky do mraziaceho oddelenia.
- Preto môÏete maÈ omrzliny a taktieÏ môÏu prasknúÈ, keì je ich vnútro zamrznuté,
spôsobujúc osobné poranenie.
Nevkladajte vlhké potraviny na vrchné police chladniãky, mohli by zamrznúÈ pri
kontakte s chladn˘m vzduchom.
 VÏdy pred uloÏením do chladniãky potraviny oãistite. Zelenina a ovocie by mali byÈ
umyté a vysu‰ené a balené potraviny by mali byÈ osu‰ené, aby sa predi‰lo kazeniu
susediacich potravín.
 Pri skladovaní vajec na ich odkladacej poliãke alebo nádobe sa ubezpeãte, ãi sú

POZNÁMKA
•
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Ak drÏíte chladniãku na teplom a vlhkom mieste, ãasté otváranie dverí alebo
skladovanie väã‰ieho mnoÏstva zeleniny môÏe spôsobiÈ orosenie, ktoré nemá vplyv
na jej v˘kon. OdstráÀte rosu utierkou.
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Ako demontovaÈ ãasti
POZNÁMKA
•

Svietidlo
mraziaceho
oddelenia

DemontáÏ je vykonaná v opaãnom poradí ako montáÏ. Uistite sa, Ïe ste odpojili
prípojnú zástrãku pred demontáÏou a montáÏou. Nikdy nepouÏívajte nadmernú
silu na demontáÏ ãastí. âasti sa môÏu po‰kodiÈ.

Oddeºte svietidlo tak, Ïe ho vyÈahujete (➂) zatiaº ão
poklepkávate (➀) a otáãate (➁) kryt svietidla.
Otoãte Ïiarovku proti smeru hodinov˘ch ruãiãiek.
Max. 40 W Ïiarovka sa pouÏíva pre chladniãku a
môÏe byÈ zakúpená v servisnom centre.

2
3

1

POZNÁMKA
Nie v‰etky Ïiarovky pasujú do tejto chladniãky.
Uistite sa, Ïe náhradná Ïiarovka má rovnakú veºkosÈ, tvar a v˘kon.
• Kontrolky automatu sú LED diódy, ktoré sa nedajú vymeniÈ.
•

Poliãka mrazniãky

Poliãku vyberiete tak, Ïe posuniete poliãku
doºava (➁), nadvihnete trochu ºavú ãasÈ
poliãky (➀), nadvihnete pravú ãasÈ (➂) a
vytiahnete poliãku von.

Poliãka do dverí a
upevnenie

Zdvihnite poliãku na dverách drÏiac obe
strany () a vytiahnite () smerom.

Zásobník na ºad

Po pouÏití
v˘dajného
automatu
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PridrÏte zásobník na ºad tak ako je zobrazené
na obrázku vpravo a súãasne s jemn˘m
nadvihnutím () ho vytiahnite ().
 Nerozoberajte zásobník na ºad, pokiaº to nie
je nevyhnutné.
 Zásobník vyberajte oboma rukami, aby vám
nespadol.

Zberaã vody nemá samoodvodÀovaciu
funkciu. Musí byÈ pravidelne ãisten˘. Vyberte
kryt tak, Ïe vytiahnete prednú stranu zberaãa
vody a utrite ho handriãkou. Potiahnite kryt
úplne dopredu  a trochu zdvihnite zadnú
ãasÈ krytu  a vytiahnite ho.
➂ Vyãistite dno a kryt suchou handriãkou.

2

1

3

2
1
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Osvetlenie v
chladiacom
oddelení

Priehradka na
obãerstvenie

Na odstránenie krytu osvetlenia zatlaãte v˘ãnelok pod lampou dopredu a vytiahnite kryt
lampy.
Otoãte Ïiarovku proti smeru hodinov˘ch ruãiãiek. Max. 40 W Ïiarovka sa pouÏíva pre
chladniãku a môÏe byÈ zakúpená v servisnom centre.
1

Oddeºte nádobu () smerom hore.
 Oddeºte hornú poliãku priehradky na
obãerstvenie a potom vytiahnite kryt priehradky
().
 Priehradka na obãerstvenie môÏe byÈ
odstránená potiahnutím smerom nahor.


2

POZNÁMKA
•

Ubezpeãte sa, Ïe ste odstránili ãasti z dvier chladniãky, keì vyÈahujete oddelenie na
zeleninu, zásuvku na drobné obãerstvenie a kryt priehradky na obãerstvenie.
2

Kryt oddelenia
na zeleninu



Na odstránenie krytu oddelenia na zeleninu,
vytiahnite oddelenie na zeleninu kúsok dopredu ,
zdvihnite prednú ãasÈ krytu oddelenia na zeleninu
ako je to zobrazené  a vytiahnite.
1

Funkcia Vacuum
Fresh (Len v prípade
vybraných produktov)

Ak chcete vytiahnuť kryt Vacuum Fresh,
vytiahnite najskôr zásuvku a následne 
oboma rukami chyťte kryt a potiahnite
dohora, tak ako znázorňuje obrázok .
Následne kryt vytiahnite smerom dopredu.
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V‰eobecné informácie
Dovolenkov˘ ãas

Poãas priemerne dlh˘ch dovoleniek, bude pravdepodobne najlep‰ie nechaÈ
chladniãku v prevádzke. Umiestnite predmety, ktoré sa môÏu zamraziÈ do mrazniãky
pre dlh‰iu trvanlivosÈ.
Ak plánujete vypnutie chladniãky, vyberte v‰etky potraviny, odpojte prípojn˘ kábel,
dôkladne vyãistite vnútro a nechajte kaÏdé dvere OTVORENÉ aby sa predi‰lo
vytvoreniu pachu.

V˘padok prúdu

Väã‰ina v˘padkov prúdu, ktoré sú opravené v priebehu hodiny alebo dvoch
neovplyvnia teploty vo va‰ej chladniãke.
Av‰ak, mali by ste obmedziÈ poãet otvorení dverí na minimum v ãase v˘padku prúdu.

Keì sa sÈahujete

OdstráÀte alebo bezpeãne upevnite v‰etky voºné predmety vo vnútri chladniãky.
Aby sa vyhlo po‰kodeniu skrutiek nastavenia v˘‰ky, zaskrutkujte ich aÏ po základÀu.

Vonkaj‰ia stena skrine chladniãky sa môÏe niekedy prehriaÈ, hlavne hneì po
in‰talácii.
Neznepokojujte sa. Toto je spôsobené protikondenzaãn˘m potrubím, ktoré ãerpá
teplé chladivo, aby sa predi‰lo "poteniu" na vonkaj‰ej strane skrine.

Protikondenzaãné
potrubie

âistenie
Je dôleÏité, aby va‰a chladniãka bola udrÏiavaná ãistá, aby sa predi‰lo nechcen˘m
pachom. Rozsypané jedlo by malo byÈ okamÏite utreté, keìÏe by mohlo skysnúÈ a
po‰kvrniÈ plastické povrchy, ak sa nechá usadiÈ.

ZovÀaj‰ok

PouÏite vlaÏnú vodu zriedenú s jemn˘m mydlom alebo saponátom na vyãistenie
trvalej povrchovej úpravy va‰ej chladniãky.
Poutierajte ãistou vlhkou handrou a potom osu‰te.

Vnútraj‰ok

Doporuãuje sa pravidelné ãistenie. Umyte v‰etky oddelenia s roztokom jedlej sódy
alebo jemného saponátu a teplej vody. Opláchnite a osu‰te.

Po vyãistení

Prosím overte si, ãi je nie je prípojn˘ kábel po‰koden˘, zástrãka nie je prehriata alebo
ãi je zástrãka správne zastrãená do elektrickej zásuvky.

Upozornenie

VÏdy odstráÀte prípojn˘ kábel z elektrickej zástrãky na stene pred ãistením v blízkosti
elektrick˘ch súãiastok (lampy, spínaãe, regulátory, atì.).
Vytrite nadmernú vlhkosÈ ‰pongiou alebo handrou, aby sa zabránilo vode alebo inej
kvapaline preniknúÈ do akejkoºvek elektrickej ãasti a spôsobiÈ úraz elektrick˘m
prúdom.
Nikdy nepouÏívajte kovové ãistiace podu‰ky, kefy, hrubé brúsne ãistidlá, silné alkalické
roztoky, zápalné alebo toxické ãistiace kvapaliny na akomkoºvek povrchu.
Nedot˘kajte sa zamrznut˘ch povrchov mokr˘mi alebo vlhk˘mi rukami, pretoÏe vlhké
predmety sa prilepia na extrémne chladné povrchy.
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Rie‰enie problémov
Pred ohlásením servisu si prezrite tento zoznam. MôÏe vám to u‰etriÈ ãas ale aj
peniaze. Tento zoznam zah⁄Àa beÏné udalosti, ktoré nie sú dôsledkom chybnej
v˘roby alebo materiálov na tomto prístroji.

UdalosÈ

MoÏná príãina

Rie‰enie

Prevádzka
chladniãky
Kompresor
chladniãky
nefunguje.

Regulátor chladniãky je vypnut˘.
Chladniãka je v rozmrazovacom cykle.

Zástrãka je vytiahnutá.
V˘padok prúdu. Skontrolujte domáce
svetlá.

Chladniãka
beÏí príli‰ veºa
alebo príli‰
dlho

Chladniãka je väã‰ia ako va‰a
predchádzajúca.
Izbová teplota alebo vonkaj‰ie poãasie
je horúce.
Chladniãka bola nedávno odpojená na
urãitú dobu.
Väã‰ie mnoÏstvo teplého alebo
horúceho jedla bolo nedávno
uskladnené.
Dvere sú otvárané príli‰ ãasto alebo
príli‰ dlho.
Dvere chladniãky alebo mrazniãky
môÏu byÈ pootvorené.

Regulátor chladniãky je nastaven˘ na
príli‰ chladno.
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Nastavte regulátor chladniãky. Viì
nastavenie regulátora.
Toto je normálne pri chladniãkách s plne
automatick˘m rozmrazovaním.
Rozmrazovací cyklus sa vyskytuje pravidelne.
Uistite sa, ãi je zástrãka zasunutá v
zásuvke.
Zavolajte miestnej elektrickej
spoloãnosti.
Toto je normálne. Väã‰ie, v˘konnej‰ie
jednotky beÏia dlh‰ie v t˘chto
podmienkach.
Je normálne, Ïe chladniãka pracuje
dlh‰ie za t˘chto podmienok.
Trvá niekoºko hodín, k˘m chladniãka
úplne vychladne.
Teplé jedlo spôsobí, Ïe chladniãka
beÏí dlh‰ie aÏ pokiaº nie je dosiahnutá
poÏadovaná teplota.
Ak do chladniãky vnikne tepl˘ vzduch,
spôsobí Ïe chladniãka beÏí dlh‰ie.
Otvárajte dvere menej ãasto.
Uistite sa, Ïe je chladniãka vyrovnaná.
DrÏte potraviny a nádoby tak, aby
neblokovali dvere. Viì ãasÈ s problémom
OTVÁRANIE/ZATVÁRANIE dverí.
Nastavte regulátor chladniãky na
teplej‰ie nastavenie aÏ pokiaº teplota
chladniãky nie je uspokojivá.

Tesnenie chladniãky alebo mrazniãky
je ‰pinavé, opotrebované, prasknuté
alebo zle nasadené.

Vyãistite alebo vymeÀte tesnenie. Únik
cez tesnenie dverí zapríãiÀuje dlh‰í
chod chladniãky, aby sa udrÏali
poÏadované teploty.

Termostat udrÏuje chladniãku v
kon‰tantnej teplote.

Toto je normálne. Chladniãka sa
zapína a vypína, aby udrÏala
kon‰tantnú teplotu.
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UdalosÈ

MoÏná príãina

Rie‰enie

Termostat udrÏuje chladniãku v
kon‰tantnej teplote.

Toto je normálne. Chladniãka sa zapína
a vypína, aby udrÏala kon‰tantná
teplota.

Teplota v mrazniãke
je príli‰ nízka, ale
teplota chladniãky
je uspokojiv˘.

Regulátor mrazniãky je nastaven˘ na
príli‰ chladno

Nastavte regulátor mrazniãky na
teplej‰ie nastavenie aÏ pokiaº mrazniãka
nedosiahne uspokojivú teplotu.

Teplota v
chladniãke je príli‰
nízka a teplota v
mrazniãke je
uspokojivá.

Regulátor chladniãky je nastaven˘ na
príli‰ chladno.

Nastavte regulátor chladniãky na
teplej‰ie nastavenie

Potraviny uskladnené
v zásuvkách zam⁄za.

Regulátor chladniãky je nastaven˘ na
príli‰ chladno.

Viì rie‰enie vy‰‰ie.

Mäso uskladnené
v zásuvke
ãerstvého mäsa
mrzne.

Mäso by malo byÈ uskladnené pri teplote
tesne pod bodom mrznutia vody (32˚F,
0˚C) pre maximálny ãas ãerstvého
uskladnenia.

Je normálne, Ïe ºadové kry‰tále
sformujú z dôvodu obsahu vlhkosti v
mäse.

Regulátor mrazniãky je nastaven˘ na
príli‰ teplo.

Nastavte regulátor mrazniãky alebo
chladniãky na chladnej‰ie nastavenie aÏ
pokiaº nie je teplota chladniãky alebo
mrazniãky uspokojivá.

Regulátor chladniãky je nastaven˘ na
príli‰ teplo. Regulátor chladniãky má
urãit˘ vplyv na teplotu mrazniãky.

Nastavte regulátor mrazniãky alebo
chladniãky na chladnej‰ie nastavenie aÏ
pokiaº nie je teplota chladniãky alebo
mrazniãky uspokojivá.

Dvere sú otvorené príli‰ ãasto a príli‰
dlho.

Ak do chladniãky/mrazniãky vnikne tepl˘
vzduch, spôsobí Ïe chladniãka beÏí
dlh‰ie. Otvárajte dvere menej ãasto.

Dvere sú pootvorené.

Zavrite dvere úplne.

Väã‰ie mnoÏstvo teplého alebo
horúceho jedla bolo nedávno
uskladnené.

Poãkajte pok˘m chladniãka alebo
mrazniãka nedosiahne zvolenú teplotu.

Chladniãka bola nedávno odpojená
na urãitú dobu.

Chladniãka potrebuje niekoºko hodín,
aby úplne vychladla.

Regulátor chladniãky je nastaven˘ na
príli‰ teplo.

Nastavte regulátor chladniãky na
chladnej‰ie nastavenie.

Kompresor
chladniãky
nefunguje.

Teploty sú príli‰
nízke

Teplota je príli‰
vysoká
Teplota v
chladniãke alebo
mrazniãke je
príli‰ vysoká.

Teplota v
chladniãke je príli‰
vysoká ale teplota
mrazniãky je
uspokojivá.
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MoÏná príãina

UdalosÈ

Rie‰enie

Zvuk a hluk
Hlasnej‰ie zvukové
hladiny pri chode
chladniãky.
Hlasnej‰ie
zvukové hladiny
pri chode
kompresora.
Vibrácie alebo
hluãn˘ zvuk.

Dne‰né chladniãky majú zv˘‰enú
skladovaciu kapacitu a udrÏia viac
vyrovnané teploty.

Je normálne, Ïe sú hladiny zvuky vy‰‰ie.

Chladniãka beÏí pri vy‰‰ích tlakoch poãas
spustenia v zapnutom cykle.

Toto je normálne. Zvuk sa vyrovná ako
chladniãka pokraãuje v prevádzke.

Podlaha nie je rovná alebo slabá.
Chladniãka sa k˘va na podlahe, keì sa
jemne pohne.

Ubezpeãte sa, Ïe je podlaha vyrovnaná
a pevná môÏe adekvátne udrÏaÈ
chladniãku.

Predmety umiestnené na vrchu
chladniãky vibrujú.

OdloÏte predmety.

Riad vibruje na policiach v chladniãke.

Je normálne, Ïe riad trochu vibruje. Riad
trochu posuÀte. Uistite sa, Ïe je
chladniãka vyrovnaná a pevne
umiestnená na podlahe.

Chladniãka sa dot˘ka stien alebo skríÀ.

PosuÀte chladniãku tak, aby sa
nedot˘kala stien alebo chladniãky.

Voda /VlhkosÈ
/ªad vo vnútri
chladniãky
VlhkosÈ sa zráÏa
na vnútorn˘ch
stenách
chladniãky.

Poãasie je horúce a vlhké, ão
zvy‰uje r˘chlosÈ tvorenia sa
námrazy a vnútorné potenie.

Toto je normálne.

Dvere sú pootvorené.

Viì problémovú sekciu
otváranie/zatváranie dverí.

Dvere sú otvárané príli‰ ãasto alebo
príli‰ dlhé.

Otvárajte dvere menej ãasto.

Je vlhké poãasie.

Toto je normálne pri vlhkom poãasí.
Keì je vlhkosÈ niÏ‰ia, vlha by mala
zmiznúÈ.

Dvere sú pootvorené, spôsobujúc, Ïe
chladn˘ vzduch z vnútra chladniãky sa
zráÏa s tepl˘m zvonka.

Tento raz zavrite dvere úplne.

Voda /VlhkosÈ
/ªad zvonka
chladniãky
VlhkosÈ sa zráÏa
na vonkaj‰ej
strane chladniãky
alebo medzi
dverami.
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MoÏná príãina

UdalosÈ

Rie‰enie

Pachy v
chladniãke
Vnútraj‰ok by mal byÈ vyãisten˘.

Vyãistite vnútraj‰ok ‰pongiou, teplou
vodou a jedlou sódou.

V chladniãke sú potraviny so siln˘m
pachom.

Úplne zakryte potraviny.

Niektoré nádoby a baliace materiály
vytvárajú zápachy.

PouÏite inú nádobu alebo znaãku
baliacich materiálov.

Dvere sa nedajú
zavrieÈ.

Balenie potravín zabraÀuje zavretiu
dverí. Dvere sú zavreté príli‰ silno,
spôsobujúc pootvorenie in˘ch dvier.

PresuÀte balíky, ktoré bránia zavretiu
dverí.

Dvere sa nedajú
zavrieÈ.

Chladniãka nie je vyrovnaná. K˘va sa na
podlahe, keì sa jemne pohne.

Zavrite oboje dvere opatrne.

Podlaha je nerovná alebo slabá.

Nastavte skrutku nastavenia v˘‰ky.

Chladniãka sa k˘va na podlahe, keì sa
jemne pohne.

Ubezpeãte sa, Ïe je podlaha vyrovnaná
a môÏe adekvátne udrÏaÈ chladniãku.
Kontaktujte stolára, aby opravil
preh˘bajúcu sa alebo naklonenú
podlahu.

Chladniãka sa dot˘ka stien alebo skríÀ.

PresuÀte chladniãku.

Potraviny sa dot˘kajú políc na vrchu
zásuvky.

DrÏte v zásuvke menej potravín.

Dráha, po ktorej sa zásuvka posúva je
zneãisten˘.

Vyãistite zásuvku a dráhu.

Zásobník ºadu je prázdny.

Keì je do zásobníka spustená prvá
dávka vyrobeného ºadu, v˘dajník by
mal fungovaÈ.

Teplota mrazniãky je nastavená na príli‰
teplo.

Otoãte regulátor mrazniãky na vy‰‰í
stupeÀ, takÏe budú vyrobené kocky
ºadu. Keì je vyrobená prvá dávka
ºadu, v˘dajník by mal fungovaÈ.

Ventil domáceho prívodu vody nie je
otvoren˘.

Otvorte ventil domáceho prívodu vody a
nechajte dostatok ãasu na v˘robu ºadu.
Keì je ºad vyroben˘, v˘dajník by mal
fungovaÈ.

Dvere chladniãky alebo mrazniãky nie sú
zavreté.

Ubezpeãte sa, Ïe sú oboje dvere
zavreté.

Otváranie/Zatváran
ie dverí /zásuviek

Zásuvky sa ÈaÏko
pohybujú.

V˘dajn˘ automat
V˘dajník
nevydáva ºad
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UdalosÈ

MoÏná príãina

V˘dajník
nevydáva ºad.

V˘dajník ºadu je
zablokovan˘.

V˘dajník
nevydáva
vodu.

Voda má
zvlá‰tnu chuÈ
a/alebo pach.

Zvuk padajúceho
ºadu
Zvuk dodávky
vody
Iné

Rie‰enie

ªad sa roztopil a zamrzol okolo ‰pirále
z dôvodu nie ãastého pouÏívania,
teplotné v˘kyvy a/alebo v˘padky prúdu.

Vyberte zásobník ºadu a roztopte obsah.
Vyãistite zásobník, vytrite dosucha a
vráÈte ho do správnej polohy.
Keì je vyroben˘ nov˘ ºad, v˘dajník by
mal fungovaÈ.

ªadové kocky sú zablokované medzi
v˘robníkom ºadu a zadnou ãasÈou
zásobníka.

OdstráÀte kocky ºadu, ktoré blokujú
v˘dajník.

Kocky ºadu zamrzli dohromady.

PouÏívajte v˘dajník ãasto, aby kocky
nezm⁄zali dohromady.

Kocky ºadu, ktoré boli kúpené alebo
vyrobené in˘m spôsobom boli pouÏité
vo v˘dajníku.

Len kocky ºadu vyrobené v˘robníkom
ºadu by mali byÈ pouÏívané vo v˘dajnom
automate.

Ventil domáceho prívodu vody nie je
otvoren˘. Viì problém "V˘robník ºadu
nevyrába Ïiadny ºad."

Otvorte ventil domáceho prívodu vody.

Dvere chladniãky alebo mrazniãky nie sú
zavreté.

Ubezpeãte sa, Ïe sú oboje dvere zavreté.

Voda bola v zásobníku príli‰ dlho.

Naãerpajte a vylejte 7 pohárov vody
na upravenie prívodu. Naãerpajte a
vylejte dodatoãn˘ch 7 pohárov na úplné
vypláchnutie zásobníka.

Jednotka nie je riadne pripojená na
prívod vody.

Pripojte jednotku k prívodu studenej
vody, ktorá privádza vodu do
kuchynského vodovodu.

Tento zvuk je beÏne vydávan˘, keì automaticky vyroben˘ ºad spadne do zásobníka
ºadu. HlasitosÈ sa môÏe odli‰ovaÈ podºa umiestnenia chladniãky.
Tento zvuk je beÏne vydávan˘, keì je do v˘robníku ºadu dodávaná voda po
vypustení automaticky vyrobeného ºadu.
Prosím podrobne si preãítajte ‘Automatick˘ v˘robník ºadu a v˘dajn˘ automat’ v tomto
manuály.

LIKVIDÁCIA VÁ·HO STARÉHO ZARIADENIA
1. Keì je k produktu pripojen˘ symbol prekríÏeného kolesového
vozíka znamená to, Ïe produkt je pokryt˘ Európskou smernicou
2002/96/EC.
2. V‰etky elektrické alebo elektronické produkty by mali byÈ
zlikvidované oddelene od mestského odpadového prúdu cez
dezignované zberné zariadenia urãené vládou alebo miestnymi
orgánmi.
3. Správna likvidácia vá‰ho starého prístroja pomôÏe predísÈ moÏn˘m
negatívnym dopadom na Ïivotné prostredie a ºudské zdravie.
4. Pre podrobnej‰ie informácie o likvidácii vá‰ho starého prístroja,
prosím kontaktujte vá‰ mestsk˘ úrad, sluÏbu likvidácie odpadu
alebo obchod, kde ste zakúpili tento produkt.
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