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DÔLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÉ INFORMÁCIE
ZÁKLADNÉ BEZPEâNOSTNÉ OPATRENIA
Tento sprievodca obsahuje veºa dôleÏit˘ch bezpeãnostn˘ch informácií. VÏdy si preãítajte
a dodrÏiavajte v‰etky bezpeãnostné pokyny.
Toto je symbol upozorÀujúci na bezpeãnosÈ. UpozorÀuje vás na bezpeãnostné pokyny, ktoré vás
informujú o nebezpeãenstvách, ktoré môÏu usmrtiÈ alebo poraniÈ vás alebo iné osoby alebo spôsobiÈ
po‰kodenie v˘robku. V‰etky bezpeãnostné informácie budú oznaãené bezpeãnostn˘m symbolom a signálnym
slovom pre NEBEZPEâENSTVO, V¯STRAHA alebo POZOR. Tieto slová znamenajú:

NEBEZPEâENSTVO
V¯STRAHA
POZOR

V prípade nedodrÏania pokynov budete usmrtení alebo váÏne zranení.

V prípade nedodrÏania pokynov môÏete byÈ usmrtení alebo váÏne zranení.

Oznaãuje bezprostredne nebezpeãnú situáciu, ktorá, ak jej nezabránite, môÏe
spôsobiÈ malé alebo stredné poranenie alebo iba po‰kodenie v˘robku.
V‰etky bezpeãnostné odkazy budú identifikovaÈ riziko, informujú vás, ako zníÏiÈ riziko poranenia a ão sa môÏe
staÈ, ak nedodrÏíte pokyny.

V¯STRAHA
Aby ste zníÏili nebezpeãenstvo poÏiaru, úrazu elektrick˘m prúdom alebo poranenia osôb pri
pouÏívaní vá‰ho v˘robku, mali by ste dodrÏiavaÈ základné bezpeãnostné opatrenia vrátane
nasledovn˘ch. Pred pouÏívaním tohto spotrebiãa si preãítajte v‰etky pokyny.

1. Pri pripájaní napájania
PouÏívajte vyhradenú zásuvku.

Nedovoºte, aby zástrãka smerovala nahor
alebo aby bola stlaãená v zadnej ãasti
chladniãky.

• PouÏívanie niekoºk˘ch
zariadení v jednej zásuvke
môÏe spôsobiÈ poÏiar.
• Istiã zvodového prúdu
môÏe po‰kodiÈ potraviny a
dávkovaã môÏe vytiecÈ.

Do zástrãky môÏe natiecÈ
voda alebo sa môÏe po‰kodiÈ,
ão spôsobí poÏiar alebo úraz
elektrick˘m prúdom.

Nedovoºte, aby napájacia ‰núra bola ohnutá
alebo stlaãená ÈaÏk˘m predmetom.

NepredlÏujte ani neupravujte dæÏku napájacej
‰núry.

MôÏe dôjsÈ k po‰kodeniu
napájacej ‰núry a následne
k poÏiaru alebo k úrazu
elektrick˘m prúdom.

Spôsobí to úraz elektrick˘m
prúdom alebo poÏiar v
dôsledku po‰kodenia
napájacej ‰núry.
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1. Pri pripájaní napájania
Odpojte napájaciu zástrãku pri ãistení,
manipulácii alebo v˘mene vnútorného
osvetlenia chladniãky.

NevyÈahujte ‰núru ani sa nedot˘kajte
zástrãky mokr˘mi rukami.
• MôÏe to spôsobiÈ úraz
elektrick˘m prúdom alebo
poranenie.

• MôÏe dôjsÈ k úrazu elektrick˘m
prúdom alebo poraneniu.
• Pri v˘mene vnútorného
osvetlenia chladniãky sa
ubezpeãte, Ïe gumen˘ krúÏok zabraÀujúci
elektrickej iskre v rámci zásuvky je na mieste.

Zo zástrãky odstráÀte vodu a prach a vloÏte
ju tak, aby boli konce kolíkov bezpeãne
pripojené .

Dajte pozor na uzemnenie.
Nesprávne uzemnenie
môÏe spôsobiÈ poruchu
a úraz elektrick˘m
prúdom.

Prach, voda alebo nestále
pripojenie môÏu spôsobiÈ
poÏiar alebo úraz elektrick˘m
prúdom.

Ak je napájacia ‰núra alebo zástrãka
po‰kodená alebo ak sú otvory zásuvky
uvoºnené, nepouÏívajte ich.
MôÏe dôjsÈ k úrazu elektrick˘m
prúdom alebo k skratu a následne
k poÏiaru.

2. Pri pouÏívaní chladniãky
Neklaìte ÈaÏké predmety alebo nebezpeãné
predmety (nádobu s
kvapalinou) na chladniãku.

Neve‰ajte sa na dvere, poliãky dverí, domáci
bar mrazniãky alebo
chladiacu komoru.

MôÏe spadnúÈ a spôsobiÈ
poranenie, poÏiar alebo úraz
elektrick˘m prúdom pri otváraní
alebo zatváraní dverí.

Chladniãky môÏe spadnúÈ
alebo si môÏete poraniÈ
ruky. Uvedené ãinnosti
nedovoºte najmä deÈom.
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2. Pri pouÏívaní chladniãky
Nein‰talujte chladniãku na mokrom mieste
alebo na mieste, kde
strieka voda alebo dáÏì.

NepouÏívajte ani neuskladÀujte horºavé
materiály éter, benzén, alkohol, lieky, zemn˘
plyn, spreje alebo kozmetiku

Zhor‰enie izolácie elektrick˘ch
ãastí môÏe spôsobiÈ zvodové
napätie.

v blízkosti alebo
vnútri chladniãky.

Nevkladajte zapálenú
svieãku do chladniãky na
aromatické úãely.

Pri chladniãke neuskladÀujte lekárske alebo
vedecké materiály.

MôÏe dôjsÈ k explózii alebo k
poÏiaru.

V blízkosti chladniãky nepouÏívajte horºav˘
sprej.

MôÏe dôjsÈ k explózii
alebo k poÏiaru.

Pri uskladÀovaní
materiálu s prísnou
reguláciou teploty môÏe
dôjsÈ k jeho po‰kodeniu
alebo môÏe neoãakávane
reagovaÈ a vytvoriÈ
nebezpeãenstvo.

The Academic
Medicine

dicine
The Me

Vyh˘bajte sa vykurovacím telesám.
MôÏe dôjsÈ k poÏiaru.

MôÏe spôsobiÈ poÏiar.

Na chladniãku neumiestÀujte vázy, poháre,
kozmetiku, lieky ani Ïiadne
nádoby s vodou.

Ak bola chladniãka ponorená do vody,
pouÏívajte ju aÏ po
kontrole.

MôÏe dôjsÈ k poÏiaru, úrazu
elektrick˘m prúdom alebo
poraneniu pri spadnutí.

MôÏe dôjsÈ k úrazu
elektrick˘m prúdom
alebo k poÏiaru.
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2. Pri pouÏívaní chladniãky
Nestriekajte vodu na vonkaj‰iu ani vnútornú
ãasÈ chladniãky ani ju neãistite pomocou
benzénu alebo riedidla.

Ak z chladniãky zacítite ak˘koºvek zvlá‰tny
zápach alebo dym, ihneì odpojte zástrãku a
spojte sa so
servisn˘m
strediskom.

Zhor‰enie izolácie
elektrick˘ch ãastí môÏe
spôsobiÈ úraz elektrick˘m
prúdom alebo poÏiar.

MôÏe dôjsÈ k poÏiaru.

Nedovoºte Ïiadnym osobám okrem
kvalifikovan˘ch technikov, aby rozoberali,
opravovali alebo upravovali chladniãku.

NepouÏívajte chladniãku na iné ako domáce
úãely (uskladÀovanie lekárskych alebo
testovacích materiálov, pouÏívanie na lodi
atì.).

MôÏe dôjsÈ k
poraneniu, úrazu
elektrick˘m prúdom
alebo k poÏiaru.

MôÏe dôjsÈ k
neoãakávanému
nebezpeãenstvu, napríklad
k poÏiaru, úrazu elektrick˘m
prúdom, po‰kodeniu
uskladneného materiálu
alebo k chemickej reakcii.

Pri likvidácii chladniãky odstráÀte obalové
materiály z dverí.

In‰talujte chladniãku na pevnej a vodorovnej
podlahe.

V chladniãke sa môÏe
zamknúÈ dieÈa.

In‰talácia na nestabilnom
mieste môÏe spôsobiÈ
usmrtenie pri spadnutí
chladniãky pri otváraní
alebo zatváraní dverí.
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2. Pri pouÏívaní chladniãky
Nevkladajte ruky ani kovové tyãe do v˘vodu
studeného vzduchu, krytu, spodnej ãasti
chladniãky, tepelnej mrieÏky (otvor v˘vodu)
na zadnej strane.

Ak chcete zlikvidovaÈ chladniãku, spojte sa s
miestnym úradom.
Keì chcete zlikvidovaÈ
veºk˘ kus odpadu,
napríklad elektrick˘
spotrebiã a nábytok,
obráÈte sa na miestny
úrad.

MôÏe dôjsÈ k úrazu
elektrick˘m prúdom alebo
k poraneniu.

POZOR
Poru‰enie tohto pokynu môÏe spôsobiÈ poranenie alebo po‰kodenie domácnosti alebo
nábytku. Prosíme, vÏdy buìte opatrní.
Nedot˘kajte sa potravín alebo nádob v
mrazniãke mokr˘mi
rukami.

Pri opätovnom pripájaní zástrãky poãkajte 5
minút alebo dlh‰ie.
Mohli by ste spôsobiÈ
nefunkãnosÈ chladniãky.

MôÏe to spôsobiÈ
omrzliny.

Do mrazniãky nevkladajte fºa‰ky.

Zástrãku neÈahajte za kábel, ale za koniec
zástrãky.

Obsah môÏe zamrznúÈ, fºa‰ka
prasknúÈ a môÏe dôjsÈ k
poraneniu.

MôÏe dôjsÈ k úrazu elektrick˘m
prúdom alebo k skratu a
následne k poÏiaru.
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POZOR
Poru‰enie tohto pokynu môÏe spôsobiÈ poranenie alebo po‰kodenie domácnosti alebo
nábytku. Prosíme, vÏdy buìte opatrní.
Nein‰talujte chladniãku na mokrom mieste
alebo na mieste, kde strieka voda alebo
dáÏì.

Nevkladajte ruky do spodnej ãasti
chladniãky.
Kovová platÀa v spodnej
ãasti vám môÏe spôsobiÈ
poranenie.

Zhor‰enie izolácie
elektrick˘ch ãastí môÏe
spôsobiÈ zvodové napätie.

Prená‰ajte chladniãku tak, aby bola rukoväÈ
v spodnej ãasti prednej ãasti a navrchu
zadnej ãasti.

KeìÏe otváranie alebo zatváranie dverí
chladniãky môÏe poraniÈ blízko stojace
osoby, buìte opatrní.

Inak sa vám môÏu
po‰myknúÈ ruky a môÏe
dôjsÈ k poraneniu.

Pri otváraní alebo
zatváraní dverí sa môÏu
nohy alebo ruky
zachytiÈ v ‰trbine dverí
alebo môÏe roh dverí
ublíÏiÈ dieÈaÈu.

Do chladniãky nedávajte Ïiadne Ïivé
zvieratá.
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TÁTO CHLADNIâKA BOLA VYROBENÁ S VEªKOU STAROSTLIVOSËOU A VYUÎÍVA
NAJNOV·IU TECHNOLÓGIU.
SME SI IST¯, ÎE BUDETE ÚPLNE SPOKOJN¯ S JEJ V¯KONOM A SPOªAHLIVOSËOU.
PRED T¯M, AKO UVEDIETE VA·U CHLADNIâKU DO PREVÁDZKY, DÔKLADNE SI, PROSÍM,
PREâÍTAJTE TÚTO BROÎÚRKU.
POSKYTUJE PRESNÉ POKYNY NA IN·TALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRÎBU A TAKTIEÎ
PONÚKA NIEKOªKO UÎITOâN¯CH RÁD.

INŠTALÁCIA
ëALEJ

1. Vyberte vhodné umiestnenie.
Umiestnite va‰u chladniãku tam, kde sa dá ºahko
pouÏívaÈ.

1. Dôkladne vyãistite va‰u chladniãku a vytrite v‰etok
prach nakumulovan˘ poãas prepravy.

2. NeumiestÀujte jednotku do blízkosti zdrojov tepla,
vlhka alebo na priame slneãné svetlo.

2. Nain‰talujte príslu‰enstvo ako zásobník ºadu, atì.
na predurãené miesta. Sú balené spolu, aby sa
zabránilo moÏnému po‰kodeniu poãas prepravy.

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.

3. Zapojte napájací kábel (alebo zástrãku) do
elektrickej zásuvky. Nekombinujte viac spotrebiãov
na tej istej zásuvke.

4. Aby sa predi‰lo vibráciám musí byÈ jednotka
vyrovnaná.
Ak je to potrebné, nastavte vyrovnávacie skrutky
tak, aby kompenzovali nerovnosÈ podlahy.
Predná ãasÈ by mala byÈ o nieão vy‰‰ie ako zadná
ãasÈ, aby sa napomohlo zatváraniu dverí.
Vyrovnávacie skrutky môÏu byÈ ºahko otáãané
jemn˘m nadvihnutím skrine.
Otoãte vyrovnávacie skrutky v smere hodinov˘ch
ruãiãiek (
) na zdvihnutie jednotky, a v
protismere (
) na jej zníÏenie.

4. Pred uskladnením potravín, nechajte va‰u
chladniãku beÏaÈ 2 alebo 3 hodiny.
Skontrolujte prúdenie studeného vzduchu v
mraziacom oddelení, aby ste sa uistili, Ïe riadne
chladí. Va‰a chladniãka je teraz pripravená na
pouÏitie.

5. Nein‰talujte toto zariadenie niÏ‰ie ako 5 ˚C. MôÏe
to spôsobiÈ znehodnotenie chladniãky.
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VNÚTORNÉ ÈASTI
u MODEL „DOOR COOLING“

MRAZIACE
ODDELENIE
Ovládací ãíselník
teploty mrazniãky
Polica
Ohybn˘ servis na ºad

Poliãka do dverí
mrazniãky

CHLADIACE
ODDELENIE

Priehradka na vajíèka

OdstraÀovaã
pachov (Doplnok)
Èerstvá zóna

Odkladaci priestor
pre mlieãne vyrobky
Chladenie dverí
pomocou Green Ion

Lampa
Police
Poliãka do dverí
chladniãky
Vitamin Kit (Doplnok)

Vyrovnávacia
skrutka

Zásuvka na zeleninu

A
ÁMK
POZN
●

Tento návod pokr˘va niekoºko rozliãn˘ch modelov. Chladniãka, ktorú
ste si zakúpili, môÏe zah⁄ÀaÈ niektoré alebo v‰etky prvky zobrazené
vy‰‰ie.

90

VNÚTORNÉ ÈASTI
u MODEL „NON DOOR COOLING“

MRAZIACE
ODDELENIE
Ovládací ãíselník
teploty mrazniãky
Polica
Ohybn˘ servis na ºad

Poliãka do dverí
mrazniãky

CHLADIACE
ODDELENIE

Priehradka na vajíèka

OdstraÀovaã
pachov (Doplnok)
Èerstvá zóna
Prvok elektronickej
obsluhy teploty chladnièky
Lampa
Police
Poliãka do dverí
chladniãky
Vitamin Kit (Doplnok)

Vyrovnávacia
skrutka

Zásuvka na zeleninu

A
ÁMK
POZN
●

Tento návod pokr˘va niekoºko rozliãn˘ch modelov. Chladniãka, ktorú
ste si zakúpili, môÏe zah⁄ÀaÈ niektoré alebo v‰etky prvky zobrazené
vy‰‰ie.
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OBSLUHA
SPUSTENIE
Keì je va‰a chladniãka montovaná prv˘krát, nechajte ju 2 – 3 hodiny stabilizovaÈ pri normálnej
prevádzkovej teplote, predt˘m neÏ ju naplníte ãerstv˘mi alebo mrazen˘mi potravinami.
Ak sa prevádzka preru‰í, poãkajte 5 minút na jej obnovenie.

PRED NASTAVENÍM TEPLOTY (PRE MODEL S VONKAJŠÍM RIADENåM)
●

V chladniãke je udrÏiavaná kon‰tantná teplota bez ohºadu na zmeny izbovej teploty, odporúãa sa nemeniÈ
nastavenia (ovládanie oddelení chladniãky a mrazniãky) pokiaº to nie je potrebné.

●

Táto chladniãka má jedno ovládacie tlaãidlo teploty pre oddelenie chladniãky a jeden ovládací ãíselník pre
oddelenie mrazniãky.

●

·tandardné nastavenie ovládacieho tlaãidla teploty pre oddelenie chladniãky je '3°C'.

●

·tandardné nastavenie ovládacieho ãíselníka pre oddelenie mrazniãky je '5'.

●

Táto chladniãka má teplotn˘ snímaã v oddelení chladniãky. Tento automaticky spustí alebo vypne
kompresor podºa potreby.

AUTOTEST (PRE MODEL S VONKAJŠÍM RIADENåM)
●

Va‰a chladniãka má zabudovan˘ autodiagnostick˘ text. Pokiaº dôjde k poruche v urãitej oblasti, zobrazí sa
chybov˘ kód, aby sa uºahãila práca opravára. K˘m je zobrazen˘ chybov˘ kód, ostatné ovládacie prvky a
funkcie displeja chladniãky nefungujú.

●

V prípade poruchy volajte servisné centrum. NevyÈahujte sieÈov˘ kábel zo zásuvky.

ALARM DVERÍ
Keì sú dvere chladniãky alebo mrazniãky otvorené dlh‰ie ako 1 minútu, trikrát sa ozve alarm. Ak dvere
zostanú otvorené, potom sa alarm bude opakovaÈ kaÏd˘ch 30 sekúnd.

FUNKCIA AUTOMATICKÉHO VYPÍNANIA OSVETLENIA
Ak sú dvere otvorené 7 minút alebo dlh‰ie, lampa vo vnútri sa automaticky vypne, aby ‰etrila energiu a
zabránila prehrievaniu. Av‰ak zvuková signalizácia bude pokraãovaÈ aÏ pokiaº nie sú dvere zavreté.

OVLÁDACIE PRVKY ODDELENIA CHLADNIÈKY
PRE MODEL S VNÚTORNÝM RIADENÍM
Predvolené nastavenie tlacidla kontroly teploty pre priestor
chladnicky je NORMAL (NORMÁLNA).

REF. TEMP. CONTROL

MIN

MAX
(COLDEST)

Pre zmenu nastavenia teploty v chladnièke stlaète tlaèidlo
REF. TEMP CONTROL ( NASTAVENIE TEPLOTY CHLADNIÈKY).
Ked je stlaèené tlaèidlo, svieti LED.
Teplota má 5 nastavení, od MIN po MAX chladenie.
(MIN = najteplejšia, MAX = najchladnejšia teplota)

nastavanie teploty chladièky
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OBSLUHA
PRE MODEL S VONKAJŠÍM RIADENÍM
●

Stláãaním tlaãidla „REFRIGERATOR“ (CHLADNIâKA)
sa nastavuje teplota v chladniãke.

●

Pri kaÏdom stlaãení tlaãidla LED dióda vyÏiari svetlo.

●

âíslo zobrazené LED diódami signalizuje teplotu v chladniãke.

●

MôÏete si zvoliÈ poÏadované nastavenie v siedmich
krokoch, od „0°C“ do „6°C“.
<typ A>

SUPER CHLADENI (PRE MODEL S VONKAJŠÍM RIADENåM)
●

Prvok Super Chladenie sa uvedie do ãinnosti pri
prvom spustení chladniãky. Kompresor a cirkulaãn˘
ventilátor beÏia na maximálny chladiaci v˘kon, aby sa
r˘chlo zníÏila teplota v chladniãke. Vypína sa automaticky.

●

Ak je do chladniãky vloÏené teplé jedlo, Super
Chladenie môÏe byÈ zapnuté tlaãidlom na ovládacom panely.
Super Chladenie sa vypne, keì teplota dosiahne príslu‰nú
úroveÀ alebo sa môÏe vypnúÈ manuálne stlaãením tlaãidla
Super Chladenia.

DETSKÝ ZÁMOK (PRE MODEL S VONKAJŠÍM RIADENåM)
●

DETSK¯ ZÁMOK(CHILD LOCK)

Stlaãte a drÏte tlaãidlo DETSK¯ ZÁMOK
(CHILD LOCK) 3 sekundy na uzamknutie
detského zámku.
Keì je uzamknut˘, LED zámku sa rozsvieti a
ostatné tlaãidlá nebudú fungovaÈ. Na
odomknutie stlaãte a drÏte tlaãidlo DETSK¯
ZÁMOK(CHILD LOCK) 3 sekundy.
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<typ B>

OBSLUHA
OVLÁDACIE PRVKY ODDELENIA MRAZNIÈKY
• FREEZER CONTROL (NASTAVENIE MRAZENIA) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Ak nastavíte hodnotu „8“, priestor mraznicky sa ochladí viac.
Priestor chladnicky sa ale oteplí, pretože menej studeného vzduchu prúdi
do priestoru chladnicky.
• V studenom pocasí zariadenie chladí menej a priestor mraznièky sa zvykne
zahriat'•. Pre vychladenie mraznicky nastavte FREEZER CONTROL
(NASTAVENIE MRAZENIA) na „7“~„8“..
• Ak máte vel a potravín v mraznicke alebo otvárate casto tieto dvere, teplota v mraznièke zvykne by• o nieèo

vyššia. V takomto prípade nastavte FREEZER CONTROL (NASTAVENIE MRAZENIA) medzi hodnotami 7 a 8,
aby ste mraznièku vychladili. Vrá•te nastavenie FREEZER CONTROL (NASTAVENIE MRAZENIA) do pôvodnej
polohy pre zníženie spotreby energie.
•. Priestor chladnicky sa zvykne zahriat v teplom pocasí alebo ak je v priestore chladnicky vel a potravín.
Pre chladnejšiu chladnièku, nastavte FREEZER CONTROL (NASTAVENIE MRAZENIA) medzi hodnotami „
2“~„4“, aby ste nasmerovali viac studeného vzduchu do priestoru chladnièky a REFRIGERATOR TEMP.
CONTROL (NASTAVENIE TEPLOTY CHLADNIÈKY) nastavte na „MAX“ alebo na hodnotu „0“. Ak nastavíte
hodnoty „7“~„8“ pre FREEZER CONTROL (NASTAVENIE MRAZENIA), priestor chladnièky sa neochladí
dostatoène
●

Nastavení regulátoru mraznièky na
zodpovedá 4 STAR.
Nastavení regulátoru mraznièky na NORMAL bude mat' dostaèný mraziaci efekt, takže sa odporúèa
nastavit' regulátor na NORMAL.

VÝROBA ¼ADU
Typ ohybného servisu na ºad
●

Na v˘robu ºadov˘ch kociek naplÀte formu
vodou a vloÏte ju na jej miesto.

Formy na ºad
Zásobník na ºad

●

Aby ste vybrali kocky ºadu, uchopte otoãné
koliesko formy a jemne otoãte. ªadové kocky
potom vypadnú do zásobníka ºadu.
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OBSLUHA

Nadmerne
vlhké

Nedostatok
vlhkosti

V

Uvoºnenie
vlhkosti

MI
ITA N

V

T
KI

T

Vitamínová V¯BAVA (Doplnok)

KI

Magic Crispers
• Zásuvka Magic Crispers vám umoÏÀuje jednoducho riadiÈ
vlhkosÈ v zásuvke, vìaka ãomu poskytuje ovocie a
zeleninu s ãerstvej‰ou chuÈou.
• MrieÏka na spodnej ãasti krytu úãinne zadrÏiava alebo
uvoºÀuje vlhkosÈ.
• Tesnenie udrÏiava vlhkosÈ.

Pohltenie
vlhkosti

MIN
ITA

ZÁSUVKA NA ZELENINU

Obsahuje antioxidant, ktorý dokáže zabránit oxidaènému procesu za
úèelom zachovania dlhodobej èerstvosti ovocia a zeleniny.
Táto èast obsahuje antioxidant, ktorý nejedzte.
Príliš èasté otváranie a zatváranie dverí skracuje životnost zariadenia

ÈRESTVÁ ZÓNA
Pri otvorení dverí nemôÏe teplej‰í vzduch ovplyvniÈ
prostredie v ãerstvej zóne. Tu uloÏené potraviny sú teda
ãerstvej‰ie.

●

ROZMRAZOVANIE
●

Rozmrazovanie sa vykonáva automaticky.

●

Rozmrazená voda steká do v˘parníkovej tácky, ktorá je umiestnená v spodnej zadnej ãasti chladniãky a
vyparuje sa automaticky.

ODSTRAÒOVAÈ PACHOV(DOPLNOK)
●
●

Používaním katalyzátora sa zabezpecí odstránenie zápachu.
Nepríjemné pachy potravín v oddeleníèerstvých potravín sú odstraòované bezškodenia vám
a èi potravinám.
PouÏitie
KeìÏe je katalyzátor umiestnen˘ vo v˘vode chladiaceho cirkulaãného vzduchu v oddelení ãerstv˘ch
potravín, nie je Ïiadna potreba manipulácie.

●

●

Nevyberajte v˘vod chladiaceho vzduchu ostr˘m hrotom pretoÏe by sa mohol po‰kodiÈ katalyzátor
odstraÀovania pachov.

●

Pri skladovaní potravín so siln˘m pachom ich zabaºte alebo uskladnite v nádobe s vrchnákom, pretoÏe by
mohli preniesÈ pach na ostatné potraviny.

●

Prostriedok na odstránenie zápachu vyberiete tak,
že po vložení type driver do vnútorného otvoru ho
vysuniete dopredu, ako je to zobrazené na obrázku vpravo.
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OBSLUHA
CHLADANIE DVERå POMOCOU GREEN ION
(PRE MODEL S CHLADENåM DVERå)
Aniónová vrstva v kryte trubíc cistí vzduch a pomáha
uskladneným potravinám ostat dlhšie cerstvými.
Ak sa pocas cistenia do ventilátora pre chladenie
vzduchu dostane voda alebo cudzie castice,
zníži sa efektívnost. Navyše, ak je poškodené tesnenie,
efektívnost môže byt znížená kvôli úniku
studeného vzduchu.

ODKLADAC? PRIESTOR PRE MLIEÈNE VÝROBKY
(PRE MODEL S CHLADENåM DVERå)
●

Potoète k¾uèkou z prava do ¾ava

Ako odstránit' kryt, keï èistíte chladnièku.
●

Zatlaète na kryt a presuòte ho do stredu koša.

●

Presuòte kryt do stredu koša a zarovnajte otvor so
stranami koša.

●

Po zarovnaní, otoète kôš odzadu dopredu a oboma
rukami ho vytiahnite.
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Cool Air Vent

NÁVRHY NA SKLADOVANIE POTRAVÍN
SKLADOVANIE POTRAVÍN
Skladujte ãerstvé potraviny v oddelení chladniãky. Pri udrÏiavaní ãerstvosti a chute potravín je dôleÏité ako
sú potraviny mrazené a rozmrazované.
Neskladujte ºahko kazové potraviny pri nízkych teplotách, ako banány, ananásy a melóny.
Horúce jedlá nechajte vychladnúÈ pre t˘m, ako ich uskladníte. Vkladanie horúceho jedla do chladniãky by
mohlo pokaziÈ iné potraviny a viesÈ k vysok˘m úãtom za elektrinu!
Pri skladovaní potravín ich zakryte vinylovou fóliou alebo ich uskladnite v nádobe s vrchnákom. Toto
zabraÀuje vyparovaniu vlhkosti a napomáha, aby si potraviny udrÏali ich chuÈ a Ïiviny.
Neblokujte potravinami vetracie otvory. Plynulá cirkulácia chladeného vzduchu udrÏuje vyrovnané teploty
v chladniãke.
Neotvárajte dvere príli‰ ãasto. Otváranie dverí vpú‰Èa do chladniãky tepl˘ vzduch a spôsobuje zv˘‰enie teploty.

●

●
●

●

●

●
●

Kôš vo dveráèh mraznièky (oznaèený) je priestor s teplotou
krátkodobé skladovanie mrazených potravín (volitel'né).

-12 °C, ktorý je vhodný na

ODDELENIE MRAZNIÈKY
●

V oddelení mrazniãky neskladujte fºa‰e – môÏu sa rozbiÈ ak zamrznú.

●

Nezmrazujte potraviny, ktoré uÏ boli rozmrazené. Toto spôsobuje stratu chute a Ïivín.

●

Pri skladovaní mrazen˘ch potravín ako je zmrzlina na dlh‰iu dobu, umiestnite ich na policu mrazniãky a
nie na poliãku vo dverách.

●

●

Odporúèa sa ukladat' potraviny najmenej 15 mm od steny mraznièky. Umožní to dobrú cirkuláciu
vzduchu v priestore mraznièky.
Plnenie na mrazenie – Odporúãa sa, aby sa nové potraviny ukladali na nasledovné miesta pri mrazení:

Novo vloÏené potraviny

ODDELENIE CHLADNIÈKY
●

Nevkladajte vlhké potraviny hlb‰ie na police chladniãky, pri
priamom kontakte s chladen˘m vzduchom by mohli
zamrznúÈ. Aby sa tomuto predi‰lo, je lep‰ie skladovaÈ
potraviny v zakryt˘ch nádobách.

●

Je vhodné skladova vlhké potraviny (hlavne zeleninu a
ovocie) v oddelení na skladovanie zeleniny. Ak je nutné
skladovanie na polici chladnièky, umiestnite ich bližšie
k dverám ìalej od zadnej steny chladnièky, aby sa
predišlo ich zamrznutiu chladiacou cirkuláciou v chladnièke.

Polica
chladniãky

Zásuvka na
zeleninu

●

VÏdy pred uloÏením do chladniãky potraviny oãistite. Zelenina a ovocie by sa mali umyÈ a vysu‰iÈ a balené
potraviny by sa mali poutieraÈ doãista, aby sa predi‰lo pokazeniu sa susedn˘ch potravín.

●

Pri skladovaní vajec na ich poliãke sa ubezpeãte, Ïe sú ãerstvé a vÏdy ich skladujte v stojatej polohe, ktorá
ich udrÏí ãerstvé dlh‰ie.
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ÈISTENIE
Je dôleÏité, aby bola va‰a chladniãka udrÏiavaná
ãistá, aby sa zabránilo neÏiaducim pachom.
Rozliate jedlo by malo byÈ okamÏite poutierané,
keìÏe môÏe skysnúÈ a po‰kvrniÈ plastické povrchy
ak sa nechá usadiÈ.
Nikdy nepouÏívajte kovové ãistiace hubky, kefy,
hrubé drsné ãistiãe alebo silné alkalické roztoky na
Ïiadnom povrchu.
Pred ãistením pamätajte, Ïe vlhké predmety sa
prilepia alebo priºnú k extrémne chladn˘m
povrchom. Nedot˘kajte sa mokr˘mi alebo vlhk˘mi
rukami zamrznut˘ch povrchov.
VONKAJ·OK – PouÏite vlaÏn˘ roztok jemného
mydla alebo saponátu na um˘vanie riadu na
vyãistenie trvanlivého náteru va‰ej chladniãky.
Utrite ãistou, navlhãenou handrou a potom vysu‰te
VNÚTRAJ·OK – Odporúãa sa pravidelné ãistenie
vnútraj‰ku and vnútorn˘ch ãastí. PouÏite vlaÏn˘
roztok jemného mydla alebo saponátu na
um˘vanie riadu na vyãistenie trvanlivého náteru
va‰ej chladniãky. Utrite ãistou, navlhãenou
handrou a potom vysu‰te.

VNÚTORNÉ âASTI – Poum˘vajte police, dverné
poliãky, skladovacie misky a magnetické tesnenie
dverí, atì. PouÏite vlaÏn˘ roztok jemného mydla
alebo saponátu na um˘vanie riadu na vyãistenie
trvanlivého náteru va‰ej chladniãky. Utrite ãistou,
navlhãenou handrou a potom vysu‰te.

UPOZORNENIE
VÏdy odpojte napájací kábel zo zásuvky v stene
pred t˘m, ako zaãnete ãistiÈ v blízkosti
elektrick˘ch ãastí (lampy, spínaãe, regulátory,
atì.). Vytrite nadmernú vlhkosÈ hubkou alebo
handrou, aby sa zabránilo vniknutiu vody alebo
kvapaliny do elektrick˘ch ãastí a spôsobeniu
elektrického skratu. NepouÏívajte zápalné alebo
toxické ãistiace prostriedky.
• Varovanie pri ãistení: NepouÏívajte : povrchovo
aktívne ãinitele, Auto vosk, antikorózne
prostriedky, v‰etky druhy olejov, benzín,
kyseliny, vosk.
• PouÏiteºné saponáty rozpustn˘ roztok na
nádobu na zeleninu, mydlová voda
• Ak nebudete opatrn˘ pri pouÏití, môÏe sa
vyskytnúÈ zmena farby.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
ÈAS DOVOLENKY

PROTIKONDENZAÈNÁ TRUBICA

Poãas dovoleniek priemernej dæÏky, bude pravdepodobne
najlep‰ie ponechaÈ chladniãku v chode. Umiestnite
zmraziteºné potraviny do mrazniãky, aby dlh‰ie vydrÏali.
Ak plánujte byÈ preã dlh‰iu dobu, vyberte z chladniãky
v‰etky potraviny, odpojte napájací kábel, dôkladne
vyãistite vnútraj‰ok a nechajte v‰etky dvere OTVORENÉ,
aby sa zabránilo vzniku neÏiaducich pachov.

Vonkaj‰ia stena skrine chladniãky sa môÏe niekedy
zohriaÈ, hlavne hneì po
Protikondenzaãná
in‰talácii. Neznepokojujte sa.
trubica
Toto je spôsobené
protikondenzaãnou trubicou,
ktorá ãerpá horúce chladivo,
aby sa zabránilo "poteniu" na
vonkaj‰ej stene skrine
chladniãky.

VÝPADOK PRÚDU
Väã‰ina v˘padkov prúdu je opravená v priebehu jednej
alebo dvoch hodín a neovplyvní teploty v chladniãke.
Av‰ak, mali by ste minimalizovaÈ poãet otvorení dverí na
minimum, keì je vypnut˘ prúd. Poãas v˘padkov prúdu
dlh‰ieho trvania, poloÏte na vrch zmrazen˘ch balení blok
suchého ºadu.

Pozor
Nebezpeãenstvo úrazu elektrick˘m prúdom
Pred v˘menou nefunkãnej Ïiarovky odpojte
chladniãku od napájania alebo vypnite napájanie
istiãom alebo v poistkovej skrini.

KEÏ SA S•AHUJETE
Vyberte alebo bezpeãne upevnite v‰etky voºné predmety vo
vnútri chladniãky. Aby sa predi‰lo po‰kodeniu vyrovnávacích
skrutiek, zaskrutkujte ich úplne do základne.

POZNÁMKA: Prepnutím ovládaãa do polohy OFF
(VYPNÚË) sa nevypne napájanie svetelného
obvodu.
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VÝMENA LAMPY
LAMPA CHLADNIÈKY
1. Vytiahnite siet'ovú zástrcku zo zásuvky.
2. Odstránte policky v chladnicke.
3. Kryt stropného osvetlenia odstránite tak, že vložíte type driver
do rohu
pod otvor krytu osvetlenia a vytiahnete ho smerom dopredu.
4. Otocte lampu osvetlenia v protismere hodinových ruciciek.
5. Montáž sa vykonáva v obrátenom poradí ako demontáž. Náhradná žiarovka musí byt'
rovnakého typu ako originál.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
UZEMNENIE

NEPOUŽÍVAJTE PREDLŽOVACÍ
KÁBEL
Ak je to moÏne, zapojte chladniãku do vlastnej
samostatnej elektrickej zásuvky, aby chladniãka a
iné spotrebiãe alebo domáce svetlá nespôsobili
preÈaÏenie, ktoré by mohlo spôsobiÈ v˘padok prúdu.

DOSTUPNOSË PRÍPOJNEJ KONCOVKY
Chladniãka – mrazniãka by mala byÈ umiestnená
tak, aby bola prípojná koncovka ºahko dostupná pre
prípad r˘chleho odpojenia pri v˘skyte
nepredvídanej udalosti.

V¯MENA NAPÁJACIEHO KÁBLA

V prípade elektrického skratu, uzemnenie redukuje
riziko elektrického úrazu t˘m, Ïe poskytuje únikov˘
kábel pre elektrick˘ prúd.
Aby sa predi‰lo moÏnému úrazu elektrick˘m
prúdom, musí byÈ toto zariadenie uzemnené.
Nesprávne pouÏitie uzemÀovacej prípojky môÏe
spôsobiÈ úraz elektrick˘m prúdom. ObráÈte sa na
kvalifikovaného elektrikára alebo servisnú osobu, ak
úplne nerozumiete pokynom na uzemnenie alebo
keì máte pochybnosti, ãi je vá‰ spotrebiã riadne
uzemnen˘.

NEUPRAVUJTE ALEBO NEPREDLÎUJTE
DΩÎKU NAPÁJACIEHO
KÁBLA

Ak je napájací kábel po‰koden˘, musí byÈ
vymenen˘ v˘robcom alebo jeho servisn˘m
zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou,
aby sa predi‰lo nebezpeãenstvu.

Spôsobí to úraz elektrick˘m
prúdom alebo poÏiar.

VEªMI NEBEZPEâNÁ ATRAKCIA

Tento spotrebiã musí byÈ uzemnen˘.

Prázdna chladniãka môÏe byÈ nebezpeãnou
atrakciou pre deti. OdstráÀte buì tesnenie,
západky alebo celé dvere z vá‰ho spotrebiãa,
keì ho nepouÏívate, alebo vykonajte iné úkony
ako ju spraviÈ ne‰kodnou.

NEâAKAJTE! SPRAVTE TO IHNEë!
V chladniãke neskladujte horºavé materiály,
v˘bu‰niny alebo chemikálie.

VAROVANIE
Toto zariadenie nie je urèené na používanie osobám (vrátane detí), so zníženými fyzickými, vnemovými alebo
duševnými schopnostami alebo ktorým nedostatok skúseností a vedomostí bráni v bezpecnom používaní
zariadenia bez toho, aby boli pod dozorom alebo inštruované v súvislosti s použitím zariadenia osobou
zodpovednou za ich bezpecnost.
Deti musia byt' pod dozorom, aby sa zabezpecilo, že sa s prístrojom nebudú hrat'.

Likvidácia starého spotrebiãa
Tento spotrebiã obsahuje techn. kvapaliny (chladiacu zmes, mazivo) a je vyroben˘ z dielov a materiálov,
ktoré sa dajú znova pouÏiÈ a/alebo sú recyklovateºné.
V‰etky dôleÏité materiály by ste mali posielaÈ do zberného strediska odpadov˘ch materiálov a môÏete ich
znova pouÏiÈ po rekon‰trukcii (recyklovaní). Ohºadom odberu sa, prosím, obráÈte na miestnu agentúru.
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PRED TÝM, AKO ZAVOLÁTE SERVIS
âASTO SA DÁ PREDÍSË SERVISN¯M NÁV·TEVÁM!
AK CÍTITE, ÎE VA·A CHLADNIâKA NEFUNGUJE TAK, AKO BY MALA, NAJPRV SKONTROLUJTE
TIETO MOÎNÉ PRÍâINY:
PROBLÉM

MOÎNÁ PRÍâINA

CHLADNIâKA NEFUNGUJE

TEPLOTA V ODDELENÍ
CHLADNIâKY ALEBO MRAZNIâKY
JE PRÍLI· VYSOKÁ

Nie je spálená domáca poistka alebo vyskoãen˘ elektrick˘
istiã?
● Nebola koncovka napájacieho kábla vytiahnutá alebo
uvoºnená z nástennej elektrickej zásuvky?
●

Regulátor teploty nie je nastaven˘ na správnu pozíciu.
Spotrebiã je umiestnen˘ blízko steny alebo tepelného zdroja.
● Teplé poãasie – ãasté otváranie dverí.
● Dvere sú ponechané otvorené dlh‰iu dobu.
● Veºké mnoÏstvo potravín je uskladnené v chladniãke.
●
●

NETYPICK¯ ZVUK (Y)

●

V CHLADNIâKE JE PACH

●

NA POVRCHU PLÁ·ËA SA TVORÍ ROSA

●

Chladniãka je nain‰talovaná na slabom alebo nerovnom
mieste alebo je potrebné nastaviÈ vyrovnávacie skrutky.
● Nepotrebné predmety sú umiestnené v zadnej ãasti chladniãky.
Potraviny so siln˘m zápachom by mali byÈ pevne utesnené
alebo zabalené.
● Vnútraj‰ok potrebuje vyãistiÈ.

●

Nie je to nezvyãajné poãas období vysokej vlhkosti.
Dvere mohli byÈ ponechané otvorené.

Likvidácia vá‰ho starého prístroja
1. Keì sa na produkte nachádza tento symbol preãiarknutej smetnej
nádoby s kolieskami, znamená to, Ïe dan˘ produkt vyhovuje európskej
Smernici ã. 2002/96/EC.
2. V‰etky elektrické a elektronické produkty by mali byÈ zlikvidované
oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to urãen˘ch
zbern˘ch zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej
správy.
3. Správnou likvidáciou star˘ch zariadení pomôÏete predchádzaÈ
potenciálnym negatívnym následkom pre prostredie a ºudské zdravie.
4. Podrobnej‰ie informácie o likvidácii star˘ch zariadení nájdete na
miestnom úrade, v sluÏbe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste
tento produkt zakúpili.

●

Informácie o fluórovaných skleníkových plynoch
použitých ako chladivo tejto chladnicky.

Chemický názov

R-134a
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Zoskupenie plynov

100% HFC-134a

Zoskupenie GWP(kg CO2-eq)

1300

MEMO

MEMO

MEMO

P/NO : MFL63747308

