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w V¯STRAHA
w Dbajte na to, aby neboli vetracie otvory, v kryte spotrebiãa alebo vo vstavanej
kon‰trukcii, zablokované.
w NepouÏívajte mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na ur˘chlenie
rozmrazovacieho procesu, ktoré neboli doporuãené v˘robcom.
w Nepo‰koìte chladiaci okruh.
w NepouÏívajte elektrické prístroje vo vnútri oddelení na uskladnenie potravín
spotrebiãa, pokiaº nie sú typu doporuãeného v˘robcom.
w Chladivo a plyn na prefukovanie izolácie pouÏívané v spotrebiãi vyÏadujú
‰peciálny postup pri likvidácii. Pri likvidácii sa prosím poraìte so servisn˘m
technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou.

Tento spotrebiã obsahuje malé mnoÏstvo izobutánového chladiva
(R600a), prírodn˘ plyn s vysokou environmentálnou kompatibilitou,
ktor˘ je taktieÏ vznetliv˘. Pri prená‰aní a in‰talovaní spotrebiãu, by sa
mal dávaÈ pozor, aby sa nepo‰kodili Ïiadne ãasti chladiaceho okruhu.
Chladivo unikajúce z trubiek by sa mohlo vznietiÈ alebo spôsobiÈ poranenie oka.
Ak zistíte únik, nepouÏívajte Ïiadne holé plamene alebo moÏné zdroje
vzplanutia a vetrajte miestnosÈ, v ktorej sa spotrebiã nachádza, niekoºko minút.

Nikdy nespú‰Èajte spotrebiã, ktor˘ vykazuje známky po‰kodenia. Ak ste na
pochybách, poraìte sa s va‰im predajcom.
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Aby sa predi‰lo vytvoreniu zápalnej zmesi vznetlivého plynu a vzduchu, ak sa
vyskytne únik v chladiacom okruhu, veºkosÈ miestnosti, v ktorej môÏe byÈ
spotrebiã umiestnen˘, by mal závisieÈ od mnoÏstva pouÏívaného chladiva.
MiestnosÈ musí maÈ rozmery 1
na kaÏd˘ch 8g chladiva R600a vo vnútri
spotrebiãa. MnoÏstvo chladiva vo va‰ej konkrétnej chladniãke je zobrazené na
identifikaãnom ‰títku vo vnútri spotrebiãa.

DÔLEÎITÉ BEZPEâNOSTNÉ 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 V¯STRAHA alebo POZOR. Tieto slová znamenajú:

V¯STRAHA
POZOR

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.

Predchádzajte tomu, aby bola napájacia
‰núra privrznutá alebo pritlaãená, ak sa
chladniãka poãas in‰talácie posúva, priãom
zástrãka je vytiahnutá.

Nedovoºte, aby napájacia ‰núra bola ohnutá
alebo stlaãená ÈaÏk˘m predmetom.
MôÏe dôjsÈ k po‰kodeniu
napájacej ‰núry a následne
k poÏiaru alebo k úrazu
elektrick˘m prúdom.

MôÏe to spôsobiÈ oheÀ alebo elektrick˘ skrat.
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1. Pri pripájaní napájania
NepredlÏujte ani neupravujte dæÏku napájacej
‰núry.

Odpojte napájaciu zástrãku pri ãistení,
manipulácii alebo v˘mene vnútorného
osvetlenia chladniãky.

Spôsobí to úraz elektrick˘m
prúdom alebo poÏiar v
dôsledku po‰kodenia
napájacej ‰núry.

• 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.

Zástrãku neÈahajte za kábel, ale za koniec
zástrãky.

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

MôÏe dôjsÈ k úrazu elektrick˘m
prúdom alebo k skratu a
následne k poÏiaru.

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

NevyÈahujte ‰núru ani sa nedot˘kajte
zástrãky mokr˘mi rukami.

Pri opätovnom pripájaní
zástrãky poãkajte 5 minút
alebo dlh‰ie.

MôÏe to spôsobiÈ úraz
elektrick˘m prúdom alebo
poranenie.

Mohli by ste spôsobiÈ
nefunkãnosÈ chladniãky.

Dajte pozor na
uzemnenie.

Ak je napájacia ‰núra alebo zástrãka
po‰kodená alebo ak sú otvory zásuvky
uvoºnené, nepouÏívajte ich.

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

MôÏe dôjsÈ k úrazu elektrick˘m
prúdom alebo k skratu a následne
k poÏiaru.

Uistite sa, Ïe je vykonané bezpeãnostné
uzemnenie.

MôÏu spôsobiÈ poÏiar.

Ak sa v domácnosti zákazníka nenachádza
Ïiadne uzemnenie na v˘stupe napájania,
vykonajte bezpeãnostné uzemnenie na
základÀu kompresora.

NeuzemÀujte plynové potrubie, plastové vodné
potrubie alebo telefónne vedenie.
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Ubezpeãte sa, Ïe pouÏívate uzemnenú
v˘hradnú zásuvku so správnym napätím pre
elektrickú zástrãku.
Ak pouÏívate predlÏovacie káble, uistite sa,
Ïe sú uzemnené.

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

Nenastavujte na dvere alebo krídla dverí
a ebo na chladiacu komoru.
Chladniãky môÏe spadnúÈ
alebo si môÏete poraniÈ
ruky. Uvedené ãinnosti
nedovoºte najmä deÈom.

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

Predchádzajte tomu, aby do v˘robku
vstupovali deti.

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

Ak dieÈa vstúpi do chladniãky,
môÏe to ohroziÈ jeho Ïivot.

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

Dávajte pozor, pretoÏe prudké otváranie a
zatváranie dvier chladniãky môÏe spôsobiÈ,
Ïe jedlo uskladnené v chladniãke spadne a
poraní chodidlo pouÏívateºa.

NepouÏívajte ani neuskladÀujte horºavé
materiály éter, benzén, alkohol, lieky, zemn˘
plyn, spreje alebo kozmetiku
v blízkosti alebo
vnútri chladniãky.
MôÏe dôjsÈ k explózii
alebo k poÏiaru.

Nein‰talujte chladniãku na mokrom mieste
alebo na mieste, kde
strieka voda alebo dáÏì.

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

Zhor‰enie izolácie elektrick˘ch
ãastí môÏe spôsobiÈ zvodové
napätie.
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2. Pri pouÏívaní chladniãky
NepouÏívajte su‰iã na su‰enie vnútra
chladniãky ani v nej
nezapaºujte svieãku na
odstránenie zápachu.

Nein‰talujte na miestach, kde sa nachádza
oheÀ, ako sú
napríklad miesta,
kde uniká horºav˘
plyn.

MôÏe dôjsÈ k explózii alebo k
poÏiaru.

MôÏe dôjsÈ k poÏiaru.

V blízkosti chladniãky nepouÏívajte horºav˘
sprej.

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

MôÏe spôsobiÈ poÏiar.

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

V prípade búrky a bleskov alebo keì v˘robok
dlh‰iu dobu nepouÏívate,
vytiahnite zástrãku.

Tento prístroj nesmú pouÏívaÈ osoby
(vrátane detí) so zníÏen˘mi fyzick˘mi,
zmyslov˘mi alebo rozumov˘mi
schopnosÈami, nedostatkom skúseností a
vedomostí, ak sa neoboznámili s pouÏívaním
prístroja alebo nepracujú pod dozorom
osoby zodpovednej za ich bezpeãnosÈ.

Vzniká nebezpeãenstvo
elektrického skratu alebo ohÀa.

Na deti je potrebné dohliadaÈ, aby sa s t˘mto
prístrojom nehrali
Pri úniku plynu sa nedot˘kajte chladniãky
ani zásuvky a ihneì vyvetrajte miestnosÈ.

Nestriekajte vodu na vonkaj‰iu ani vnútornú
ãasÈ chladniãky ani ju neãistite pomocou
benzénu alebo riedidla.
Zhor‰enie izolácie
elektrick˘ch ãastí môÏe
spôsobiÈ úraz elektrick˘m
prúdom alebo poÏiar.

V zariadení neskladujte v˘bu‰né látky, ako
sú spreje s horºav˘m hnacím plynom.
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• Explózia spôsobená iskrou môÏe spôsobiÈ poÏiar
alebo popálenie.
• KeìÏe táto chladniãka pouÏíva zemn˘ plyn
(izobutén, R600a) ako ekologické chladivo, aj malé
mnoÏstvo (80~90 g) je horºavé. Ak plyn unikne kvôli
váÏnemu po‰kodeniu poãas prepravy, in‰talácie
alebo pouÏívania
chladniãky,
akákoºvek iskra
môÏe spôsobiÈ
poÏiar alebo
popálenie.

DÔLEÎITÉ BEZPEâNOSTNÉ INFORMÁCIE
2. Pri pouÏívaní chladniãky
Nedovoºte Ïiadnym osobám okrem
kvalifikovan˘ch technikov, aby rozoberali,
opravovali alebo upravovali chladniãku.

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

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

MôÏe dôjsÈ k poÏiaru.

Pri likvidácii chladniãky odstráÀte obalové
materiály z dverí.

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

V chladniãke sa môÏe
zamknúÈ dieÈa.

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

âo robiÈ so starou chladniãkou.

In‰talujte chladniãku na pevnej a vodorovnej
podlahe.

Va‰a chladniãka obsahuje kvapaliny (chladivo,
mazivo) vytvorené z recyklovateºn˘ch materiálov.
V‰etky tieto materiály sa musia
poslaÈ do miesta na likvidáciu
odpadov, keìÏe sa dajú po
‰pecifickom procese recyklácie
znovu pouÏiÈ. Kontaktujte miestne
orgány.

In‰talácia na nestabilnom
mieste môÏe spôsobiÈ
usmrtenie pri spadnutí
chladniãky pri otváraní
alebo zatváraní dverí.

Nevkladajte ruky ani kovové tyãe do v˘vodu
studeného vzduchu, krytu, spodnej ãasti
chladniãky, tepelnej mrieÏky (otvor v˘vodu)
na zadnej strane.

Kompletne vyprázdnite vnútro, k˘m
vyberiete nádobku z dverí.

MôÏe dôjsÈ k úrazu
elektrick˘m prúdom alebo
k poraneniu.
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2. Pri pouÏívaní chladniãky
NeodstraÀujte kryt na
zadnej ãasti.

Pred pripojením
napájania nastavte
v‰etky komponenty
na správne miesta.

NepouÏívajte adaptér.

Nikdy nenechávajte
zapálené svieãky alebo
vonné tyãinky na
chladniãke, spôsobujú
riziko poÏiaru alebo
po‰kodenia produktu.

OK

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.

Nedávajte jedlo do chladniãky
neusporiadane.
Jedlo by mohlo pri otváraní a zatváraní dvier
chladniãky spadnúÈ a poraniÈ ºudí.

MôÏe to spôsobiÈ omrzliny.

Do mrazniãky nevkladajte fºa‰ky.

Nevkladajte ruky do
spodnej ãasti
chladniãky.

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

Kovová platÀa v spodnej
ãasti vám môÏe spôsobiÈ
poranenie.

KeìÏe otvorenie alebo zatvorenie dverí
alebo domáceho baru chladniãky môÏe
spôsobiÈ poranenie osobám nachádzajúcim
sa v blízkosti, buìte, prosím, opatrn˘.

Inak sa vám môÏu po‰myknúÈ ruky a môÏe dôjsÈ k
poraneniu.
V˘robok je ÈaÏk˘. Ak ho
prená‰ate samostatne,
môÏete ublíÏiÈ sebe
alebo ostatn˘m alebo sa
môÏe staÈ nehoda.

Pri otváraní alebo
zatváraní dverí sa môÏu
nohy alebo ruky
zachytiÈ v ‰trbine dverí
alebo môÏe roh dverí
ublíÏiÈ dieÈaÈu.
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Prená‰ajte chladniãku tak, aby bola rukoväÈ
v spodnej ãasti prednej ãasti a navrchu
zadnej ãasti.
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Do chladniãky nedávajte
Ïiadne Ïivé zvieratá.

NepouÏívajte perlivú
vodu. Tlak plynu
môÏe spôsobiÈ únik.

V¯STRAHA : naplÀte iba pitnou vodou.

NepouÏívajte produkty ako je brúsna
‰pongia, kefa, kovové alebo dokonca
‰peciálne produkty na ãistenie nerezovej
ocele, mydlové produkty, ako je alkohol,
petrolej, benzín, vosk alebo rozpú‰Èadlo
alebo silné chemikálie, ako je chlór, ãistiaci
prostriedok alebo ocot za úãelom lesku.
Tieto produkty môÏu po‰kodiÈ ochrann˘ lak
a môÏu vyvolaÈ riziko alebo ‰kvrny na
povrchu
chladniãky.

Vyãistite nádrÏ na vodu podºa pokynu, k˘m
budete pouÏívaÈ zariadenie na v˘robu ºadu.
Zahoìte pôvodné ºadové kocky. MôÏe ísÈ
o ºad vyroben˘ z vody v kontakte s dielmi
pred ãistením.

Vyh˘bajte sa kontaktu oleja alebo tuku
s plastov˘mi dielmi. MôÏu spôsobiÈ
po‰kodenie.

Za Ïiadnych okolností nenaná‰ajte olej na
spojovací diel dverí. MôÏe to spôsobiÈ
po‰kodenie
plastov˘ch dielov.

Keì sa napájací kábel po‰kodí, nechajte ho
vymeniÈ technikovi,
aby ste odstránili
riziko nehody.

oil

PouÏívajte len vodu. Ak sa pouÏije nejaká iná
kvapalina, prevádzka systému sa môÏe
zhor‰iÈ. Ak sa vyskytne problém v dôsledku
pouÏívania inej
kvapaliny ako je
voda, zodpovednosÈ
nebude na v˘robcovi.

Neopierajte sa o dvere. Pánty sa môÏu
nesprávne nastaviÈ, ãím
sa po‰kodí chladiã
tesnenia a naru‰í sa
v˘kon.

V¯STRAHA
Prosím, nepouÏívajte um˘vaãku riadu na ãistenie doln˘ch zásuviek. Vysoká teplota môÏe
zniãiÈ ko‰íky, a t˘m ich spraviÈ nepouÏiteºn˘mi.
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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.

IN·TALÁCIA
1. Vyberte vhodné umiestnenie.
Umiestnite va‰u chladniãku tam, kde sa dá ºahko
pouÏívaÈ.
2. NeumiestÀujte jednotku do blízkosti zdrojov tepla,
vlhka alebo na priame slneãné svetlo.
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.
4. Nein‰talujte toto zariadenie niÏ‰ie ako 5 ˚C. MôÏe
to spôsobiÈ znehodnotenie chladniãky.
5. 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
) na zdvihnutie jednotky, a v
ruãiãiek (
protismere (
) na jej zníÏenie.

ëALEJ
1. Dôkladne vyãistite va‰u chladniãku a vytrite v‰etok
prach nakumulovan˘ poãas prepravy.
2. Nain‰talujte príslu‰enstvo ako zásobník ºadu, atì.
na predurãené miesta. Sú balené spolu, aby sa
zabránilo moÏnému po‰kodeniu poãas prepravy.
3. Ak máte model s tyãov˘m drÏadlom, namontujte
drÏadlo podºa návodu.

5. 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.
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4. Zapojte napájací kábel (alebo zástrãku) do
elektrickej zásuvky. Nekombinujte viac spotrebiãov
na tej istej zásuvke.

VNÚTORNÉ âASTI
MRAZIACE
ODDELENIE
Lampa
Polica
Ovládací ãíselník
teploty mrazniãky
Poliãka do dverí
mrazniãky(**)

Ohybn˘ servis na ºad

CHLADIACE
ODDELENIE

NádrÏka na vodu

Zásuvka na ãerstvé
potraviny

Poliãka do dverí
chladniãky

Lampa

Podnos na vajíãka

Polica

Poliãka do dverí
chladniãky

Zásuvka na zeleninu

Vyrovnávacia
skrutka

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.
• Zachovanie polohy vnútorn˘ch ãastí, napr. ko‰ov, zásuviek a políc dodan˘ch v˘robcom, je
najúãinnej‰í spôsob úspory energie.

NÁVRH PRE ÚSPORU ENERGIE.
• Nenechávajte dvere dlho otvorené, zavrite ich v ão najkrat‰om ãase.
• Neodporúãa sa vkladaÈ veºké mnoÏstvo potravín. Je potrebné zachovaÈ dostatoãn˘ priestor pre voºnú
cirkuláciu chladiaceho vzduchu.
• Nenastavujte teplotu v chladniãke na niÏ‰iu hodnotu, neÏ je potrebné. Potraviny neukladajte do blízkosti
snímaãa teploty.
• Pred uskladnením nechajte horúce jedlo vychladnúÈ. Umiestnením horúceho jedla do chladniãky –
mrazniãky by sa mohli pokaziÈ ìal‰ie potraviny a mohlo by to viesÈ k vy‰‰ej elektrickej spotrebe.
• Neblokujte vetracie otvory potravinami. Miernou cirkuláciou studeného vzduchu je teplota v chladniãke –
mrazniãke rovnomerne udrÏovaná.
• Dvere ãasto neotvárajte. Po otvorení dverí vniká do chladniãky – mrazniãky tepl˘ vzduch, ktor˘ môÏe
vyvolaÈ nárast teploty.
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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
●

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.

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.

AUTOTEST
●

●

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.

OVLÁDACIE PRVKY ODDELENIA CHLADNIâKY
●

●

●
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●

Pre reguláciu teploty chladničky stlačte
tlačidlo „Chladnička“.
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“.
- Stlačte tlačidlo , teplota chladničky sa každým stlačením zníži o 1 ℃.
- Stlačte tlačidlo , teplota chladničky sa každým stlačením zvýši o 1 ℃.

OBSLUHA
EXPRESNÉ MRAZENIE
●

Funkcia Expresné mrazenie sa zapne pri
prvom zapnutí chladničky. Kompresor a
cirkulačný ventilátor pracujú na
maximálnu chladiacu kapacitu, čím rýchlo
znižujú teplotu chladničky.
Automaticky sa vypne.

●

Ak vložíte do chladničky teplé jedlo, môžete stlačením tlačidla na ovládacom paneli spustiť funkciu
Expresné mrazenie.
Expresné mrazenie sa vypne vo chvíli, keď teplota dosiahne požadovanú úroveň alebo ho môžete vypnúť
manuálne stlačením tlačidla pre Expresné mrazenie.

UZAMKNUTIE
●

UZAMKNUTIE

Stlačením tlačidla uzamknutia a jeho
pridržaním na 3 sekundy uzamknete
detský zámok.
Keď je zámok uzamknutý, rozsvieti
sa svetelná dióda uzamknutia a
žiadne iné tlačidlo nebude fungovať.
Pre odblokovanie tlačidlo Uzamknutie
opäť stlačte a pridržte na tri sekundy.

OVLÁDACIE PRVKY ODDELENIA MRAZNIâKY

6

5

4

●

Ak chcete zníÏiÈ teplotu v chladniãke, otoãte gombík
doprava a nastavte ho na vy‰‰iu hodnotu.
Ak chcete zv˘‰iÈ teplotu v chladniãke, otoãte gombík doºava
a nastavte ho na niÏ‰iu hodnotu.

●

Nadmerné mrazenie na 6 ~ 8 je funkcia, ktorá zachováva
v chladniãke nízku teplotu. R˘chlosÈ chladenia v chladniãke
sa spomalí. Keì pouÏívate 6 ~ 8 úrovní, vráÈte gombík do
odporúãanej polohy v normálnom ãase.
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OBSLUHA
V¯ROBA ªADU
Typ ohybného servisu na ºad
●

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

●

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

Formy na ºad
Zásobník na ºad

POZNÁMKA Ak si Ïeláte zväã‰iÈ priestor v mrazniãke,
môÏete vybraÈ zariadenie na prípravu
ºadu.
• Pretáãacie zariadenie na tvorbu ºadu: Vyberte 1 a 2."

1

1. Zásuvka na ºad
2. Zásobník na ºad

2

w V¯STRAHA

• NepouÏívajte niã iné ako vodu.
• NaplÀte vodu po oznaãenú úroveÀ.

<Pretáãacie zariadenie na
tvorbu ºadu>

ZÁSUVKA NA âERSTVÉ POTRAVINY
PouÏívanie
• Zásuvka na ãerstvé potraviny udrÏuje tento priestor chladnej‰í
ako chladniãku.
• Je to vhodné miesto na skladovanie sendviãov alebo mäsa na
varenie.
• Neskladujte potraviny s vysok˘m obsahom vody.

ZÁSUVKA NA ZELENINU
PouÏívanie
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• Zásuvka na zeleninu sa dá pouÏiÈ s pomocou gombíka.
• Pred uloÏením potravín skontrolujte polohu ovládaãa.
• Nedávajte ovládaã do strednej polohy.

OBSLUHA
DÁVKOVAâ VODY

PO

●

Vodu napusÈte, aÏ keì je nádrÏka na vodu na svojom mieste. Ak nádrÏku na vodu
chcete vyãistiÈ alebo ju nechcete pouÏívaÈ, musíte ju vybraÈ.

●

Ak nádrÏka na vodu po naplnení vodou nie je na svojom mieste, stlaãením ventilu
môÏe voda vytiecÈ.

A

MK
ZNÁ

Veko
●

Napustenie vody do nádrÏky na vodu

1. Otvorte veko a do nádrÏky na vodu nalejte vodu.

2. Zatvorte veko.

3. Po vybratí nádrÏky na vodu môÏete pouÏiÈ
vrchn˘ ko‰ík, ak chcete maÈ viac miesta a ak
zatvárate otvor s pomocou zátky. Zátka sa
nachádza na podnose na vajíãka. Oznaãená
kapacita vnútorného krytu predstavuje dostupn˘
objem po odstránení vodnej nádrÏe.

w POZOR
NepouÏívajte iné kvapaliny ako vodu.
Horúcu vodu musíte pred napustením do
nádrÏky na vodu ochladiÈ.
●

Pitie

ER
AT
W

1. Potlaãte klapku dávkovaãa pohárom.

PU

2. Po stlaãení klapky dávkovaãa zaãne tiecÈ voda.
Keì pohár odtiahnete, klapka sa vráti do pôvodnej
polohy a voda prestane tiecÈ.
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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.

ODDELENIE MRAZNIâKY
●

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.

●

âasÈ s dvoma hviezdiãkami
- Dve hviezdiãky znamenajú, Ïe v tomto priestore je teplota -12 oC aÏ -18 oC.
- Skladujte tu potraviny na krat‰iu dobu.

âasÈ s dvoma
hviezdiãkami

ODDELENIE CHLADNIâKY
●

Je vhodné skladovaÈ vlhké potraviny (hlavne zeleninu a
ovocie) v oddelení na skladovanie zeleniny. Ak je nutné
skladovanie na polici chladniãky, umiestnite ich bliÏ‰ie k
dverám ìalej od zadnej steny chladniãky, aby sa predi‰lo
ich zamrznutiu chladiacou cirkuláciou v chladniãke.

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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●

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.

âISTENIE
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.

w V¯STRAHA
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.

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.

• PouÏiteºné saponáty rozpustn˘ roztok na
nádobu na zeleninu, mydlová voda

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.

• Ak nebudete opatrn˘ pri pouÏití, môÏe sa
vyskytnúÈ zmena farby.

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.
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âISTENIE
DÁVKOVAâ VODY
MrieÏka Zotrite s pomocou vlhkej handriãky a vysu‰te
suchou handriãkou.

ER
AT
W

S
PU

H

NádrÏka na vodu 1. Naliatie vody
Nie je potrebné odstraÀovaÈ nádrÏku na vodu, ak ju chcete
doplniÈ.
POZNÁMKA
●

Pred zatvorením dverí zatvorte veko a pevne upnite.

●

NepouÏívajte kvapaliny obsahujúce cukor alebo perlivé
nápoje, ako je sóda.

2. Demontujte
Zdvihnite nádrÏ na vodu, uchopte ju za bok a spodok.
POZNÁMKA
Keì demontujete nádrÏ na vodu, pouÏite najskôr v‰etku vodu
vo vnútri dávkova
3. Zmontujte
Ak sa z nejakého dôvodu odstránila nádrÏ na vodu, znovu
nastavte nádrÏ na vodu do pôvodnej polohy. Overte, ãi je sústava
ventilu v správnej polohe v otvore vo dverách. Po zmontovaní
stlaãte a skontrolujte polohu nádrÏe na základe línie.
NádrÏka na vodu 3. Vyãistite vnútro a vonkaj‰ok veka krytu ãistiacim
prostriedkom na riad a dôkladne opláchnite pod
teãúcou vodou. Osu‰te handriãkou.

1. Vyberte nádobku na vodu.

w POZOR
Pri ãistení pouÏívajte vlaÏnú vodu.
NepouÏívajte inú kvapalinu ako vodu. Ak sa
nádobka na vodu pouÏíva na nealkoholické
nápoje, nalejte do nej vodu a krátko ju
opláchnite tromi alebo ‰tyrmi pohármi vody.
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2. Vyãistite vnútro a vonkaj‰ok nádrÏky na vodu
ãistiacim prostriedkom na riad a dôkladne
opláchnite pod teãúcou vodou. Osu‰te
handriãkou.

INTELIGENTNÁ DIAGNOSTIKA (Iba pre použité modely)
Funkcia inteligentná diagnostika je…
S pomocou tejto funkcie môžete kontaktovať servisné centrum a získate presnú diagnózu v prípade, že
chladnička nefunguje alebo keď sa pokazí. Funkcia slúži iba na spojenie s konzultantom – za normálnych
okolností ju nepoužívajte.

Použitie funkcie
1. Zavrite dvierka chladničky a stlačte a pridržte
tlačidlo na uzamknutie displeja, čím sa
dostane do uzamknutého stavu.

3. Otvorte všetky priehradky chladničky a
dvierka od mrazničky a umiestnite telefón do
blízkosti otvoru pre reproduktor vpravo hore.

Ak už displej je v uzamknutom stave, stlačte a
pridržte tlačilo na uzamknutie, čím funkciu
uzamknutia resetujete a opätovným stlačením a
pridržaním tlačidla na uzamknutie ho privediete
do uzamknutého stavu.

Skontrolujte, či je mikrofón telefónu namierený na
otvor pre reproduktor.

4. Pri prenášaní dát telefón nedávajte nabok.
Počas prenosu dát pre inteligentnú diagnostiku
počkajte s telefónom umiestneným v blízkosti
otvoru pre reproduktor vpravo hore. Na displeji sa
zobrazí zostávajúci čas na prenos dát.

w POZOR
Po uplynutí 5 minút v uzamknutom stave
nebude funkcia inteligentnej diagnostiky
aktivovaná, preto buďte opatrní.

w POZOR
Zvuk pri prenose dát môže byť nepríjemný.
Pre kvalitnú diagnostiku nedávajte telefón preč,
až kým zvuk neskončí.

2. Tlačidlo teploty chladničky stlačte a pridržte
na tri sekundy alebo dlhšie.
(Všetky displeje sa v priebehu chvíle vypnú,
na displeji so zobrazením teploty chladničky
sa objaví 3.)

5. Po dokončení prenosu dát počúvajte
vysvetlenie konzultanta s ohľadom na
výsledky inteligentnej diagnostiky.
Po ukončení prenosu dát sa súčasne s tým, že sa
na displeji objaví správa o ukončení prenosu dát,
chladnička o pár minút neskôr automaticky vypne.

< Model s filtrom Hygiene Fresh >

Vypočujte si vysvetlenie konzultanta s ohľadom
na výsledok analyzovanej diagnostiky a dodržujte
pokyny.
< Model bez filtra Hygiene Fresh >

Buďte opatrní!
Na funkciu môžu mať vplyv rozdiely medzi kvalitou hovoru v rôznych oblastiach.
Ak používate domáci telefón, tak vám lepšia komunikácia umožní lepšie služby.
Môže sa stať, že kvôli problémom s kvalitou telefonátu nebude inteligentná diagnostika presná. V takom
prípade je možné, že služba inteligentnej diagnostiky nebude úplne kvalitná.
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V·EOBECNÉ INFORMÁCIE
âAS DOVOLENKY

PROTIKONDENZAâNÁ 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.

V¯PADOK 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.

w POZOR

KEë SA SËAHUJETE

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

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.

ROZSAH POUÎITIA ZARIADENIA
Zariadenie je urãené na pouÏitie v domácnosti a na podobné vyuÏitie napríklad
– v kuchynke pre personál v obchodoch, kanceláriách a in˘ch pracovn˘ch prostrediach;
– v chatách a klientmi v hoteloch, moteloch a in˘ch priestoroch urãen˘ch na ubytovanie;
– v priestoroch typu nocºah s raÀajkami;
– pri cateringu a podobnom vyuÏití, ktoré neslúÏi na maloobchodn˘ predaj.

SLOVENâINA
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w V¯STRAHA
NEPOUÎÍVAJTE PREDLÎOVACÍ
KÁBEL

UZEMNENIE
V prípade elektrického skratu, uzemnenie redukuje
riziko elektrického úrazu t˘m, Ïe poskytuje únikov˘
kábel pre elektrick˘ prúd.

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.

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˘.

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.

NEUPRAVUJTE ALEBO
NEPREDLÎUJTE DΩÎKU
NAPÁJACIEHO KÁBLA

V¯MENA 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.

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 T¯M, 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

●
●
●
●
●

NETYPICK¯ ZVUK (Y)

●

●

V CHLADNIâKE JE PACH

●

●

NA POVRCHU PLÁ·ËA SA TVORÍ
ROSA

●
●

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.
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
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SLOVENâINA

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.

V¯ROBN¯ ·TÍTOK
GTF916SEPM GTF925PZPM
GTF916PZPM GTF925SEPM
GTF916NSPM GTF925NSPM

Model
V˘robca

LG Electronics

Kategória
Objem (l)

Chladniãka-Mrazniãka
ISO vonk. objem

ISO sklad. objem

Celkov˘ objem

636

606

Mrazniãka

176

176

âasÈ s dvoma hviezdiãkami

26

26

Chladniãka

434

404

Celkov˘ objem

596

568

Mrazniãka

148

148

âasÈ s dvoma hviezdiãkami

26

26

Chladniãka

422

394

89.5/103.5

88.5/102

HmotnosÈ (kg) SieÈ / Balenie
·írka x V˘‰ka x Hæbka

V˘robok

860x1840x730 860x1780x730

Balenie

914x1904x760 914x1844x760

Voºne stojaca/ Vstavaná

Voºne stojaca

Systém rozmrazovania

Frost Free

HluãnosÈ (dB)

38

Energetická trieda

A++

Spotreba energie (kWh/rok)

363

Zahrievanie (h)

354
10.3
7

Mraziaci v˘kon (kg/24h)
Chladivo

R600a

Hodnotenie
Klimatická trieda

N-T

Klimatická trieda: N-T (Toto zariadenie pouÏívajte pri teplote okolia od 16°C do 43°C.)
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LG Customer Information Center
For inquiries or comments, visit www.lg.com or call;
902-500-234
01806 115411
438-1014-4131
199600099
808-78-5454
0900-543-5454
/ 036-5377780
0771-41-4379
801-11-200-900
015-200-255
32-15-200-255
8088-5758
0800-116-587
800-18-740

ESPAÑA
DEUTSHLAND
AUSTRIA
ITALIA
PORTUGAL
NEDERLAND
SVERIGE
ΕΛΛΑΣ
BELGIUM
LUXEMBOURG
DANMARK
SUOMI
NORSK

0801 54 54 54
022 454 54 54
810 555 810
421 850 111 154
0 640 54 54 54
031 228 35 42
0 7001 54 54
011 36 30 500
(01) 553 55 54

Register your product Online!

www.lg.com
LG Twin Tower, 20, Yoido-Dong,
Youngdungpo-Gu, Seoul, 150-721, Korea.
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