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Vážení zákazníci,
Radi by sme vám poskytli možnosť na dosiahnutie optimálnej účinnosti nášho výrobku, ktorý bol 
vyrobený v moderných zariadeniach s dôkladnou kontrolou kvality.
Za týmto účelom si pred použitím výrobku prosím prečítajte celú príručku a uschovajte si ju ako 
referenčný zdroj. Ak výrobok odovzdáte inej osobe, poskytnite tento návod spolu s výrobkom.

Užívateľská príručka zabezpečí rýchle a bezpečné používanie výrobku.
•	 Pred inštaláciou a použitím výrobku si prosím prečítajte užívateľskú príručku.
•	 Vždy dodržujte platné bezpečnostné predpisy.
•	 Majte užívateľskú príručku v dosahu pre budúce použitie. 
•	 Prečítajte si prosím všetky ďalšie dokumenty dodané s výrobkom.
Nezabúdajte, že táto Užívateľská príručka sa môže vzťahovať na viacero modelov výrobkov. Príručka 
jasne ukáže všetky variácie rôznych modelov.

Symboly a poznámky
V užívateľskej príručke sú používané nasledujúce symboly:

C Dôležité informácie a užitočné tipy.

A Nebezpečenstvo života a majetku.

B Riziko zranenia elektrickým prúdom.

Obal tohto výrobku je vyrobený z 
recyklovateľných materiálov, v súlade 
s Národnou legislatívou pre životné 
prostredie.
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1 Bezpečnostné pokyny a životné prostredie

Táto časť obsahuje bezpečnostné 
pokyny nevyhnutné pre zabránenie 
nebezpečenstvu zranení a materiálnych 
škôd. Nedodržaním týchto pokynov 
zanikajú všetky typy záruky výrobku.
Určené použitie

A

UPOZORNENIE:  
Udržujte vetracie otvory na kryte 
prístroja alebo v konštrukcii 
zabudovania bez prekážok.
UPOZORNENIE:
Nepoužívajte mechanické 
nástroje alebo iné prostriedky na 
urýchlenie procesu odmrazenia, 
okrem tých, ktoré odporúča 
výrobca.
UPOZORNENIE:
Nepoškodzujte chladiaci okruh.
UPOZORNENIE: 
Nepoužívajte elektrické 
spotrebiče vo vnútri priestoru 
na potraviny, iba ak sú 
doporučené výrobcom.

Toto zariadenie je určené pre použitie v 
domácnosti a v podobných podmienkach, 
ako sú napríklad
– Kuchynské miestnosti pre personál 
v obchodoch, kanceláriách a v iných 
pracovných prostrediach;
– farmárske domy a klienti v hoteloch, 
moteloch a iných typoch bytových 
zariadení;
– v ubytovacích zariadeniach typu bed and 
breakfast;
– stravovacie a podobné zariadenia 
neobchodného typu.

1.1. Všeobecná bezpečnosť
•	 Tento produkt by nemali používať 
osoby s telesným, zmyslovým a 

mentálnym postihnutím, osoby bez 
dostatočných znalostí a skúseností, 
alebo deti. Zariadenie môžu tieto osoby 
používať len pod dohľadom a po poučení 
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. 
Nedovoľte deťom hrať sa s týmto 
zariadením.
•	 V prípade poruchy prístroj odpojte.
•	 Po odpojení počkajte najmenej 5 
minút pred opätovným pripojením. 
Odpojte výrobok, keď sa nepoužíva. 
Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami! 
Pri odpájaní neťahajte za kábel, vždy 
uchopte zástrčku.
•	 Nezapájajte chladničku, ak je zásuvka 
uvoľnená.
•	 Pri inštalácii, údržbe, čistení a 
opravách výrobok odpojte. 
•	 Ak sa výrobok nebude dlhší čas 
používať, odpojte ho a vyberte z neho 
potraviny. 
•	 Nepoužívajte paru alebo čistiace 
prostriedky s parou pre čistenie 
chladničky a topenia ľadu vo vnútri.  Para 
môže prísť do styku s elektrifikovanými 
oblasťami a spôsobiť skrat alebo 
elektrický šok!
•	 Neumývajte výrobok striekaním 
alebo polievaním vodou na neho! 
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom!
•	 Nikdy nepoužívajte výrobok, ak časť 
nachádzajúca sa na hornej alebo zadnej 
strane výrobku s elektronickou doskou 
s plošným spojom vo vnútri je otvorená 
(krycia doska elektronických plošných 
spojov) (1).  
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Bezpečnostné pokyny a životné prostredie

1

1

•	 V prípade jeho poruchy výrobok 
nepoužívajte, pretože by mohlo dôjsť k 
úrazu elektrickým prúdom.  Pred tým, 
než čokoľvek urobíte, sa obráťte na 
autorizovaný servis.
•	 Výrobok zapájajte do uzemnenej 
zásuvky. Uzemnenie musí byť vykonané 
kvalifikovaným elektrikárom.
•	 Ak produkt má osvetlenie typu LED, 
pre jeho nahradenie alebo v prípade 
akéhokoľvek problému sa obráťte na 
autorizovaný servis.
•	 Nedotýkajte sa mrazených potravín 
mokrými rukami! Môžu sa nalepiť na Vaše 
ruky!
•	 Neklaďte do mrazničky tekutiny vo 
fľašiach a plechovkách. Môžu vybuchnúť!
•	 Tekutiny umiestnite vo vzpriamenej 
polohe a pevne uzatvorte ich veko.
•	 Nestriekajte horľavé látky v blízkosti 
výrobku, nakoľko sa môže zapáliť alebo 
explodovať.
•	 Nenechávajte horľavé materiály a 
produkty s horľavým plynom (spreje, atď,) 
v chladničke.
•	 Neklaďte nádoby obsahujúce 
kvapaliny na hornú časť výrobku. Voda 
striekajúca na elektrifikované časti môže 
spôsobiť úraz elektrickým prúdom a 
nebezpečenstvo požiaru.
•	 Vystavenie produkt dažďu, snehu, 
slnku a vetru môže spôsobiť elektrické 

nebezpečenstvo. Pri premiestňovaní 
výrobku ho neťahajte držaním za rukoväť 
dverí. Rukoväť sa môže odtrhnúť.
•	 Dbajte na to, aby nedošlo k zachyteniu 
akúkoľvek časti vašich rúk či tela do 
akýchkoľvek z pohybujúcich sa častí vo 
vnútri výrobku.
•	 Nevyliezajte alebo sa neopierajte 
o dvere, zásuvky a podobné časti 
chladničky. Môže to mať za následok pád 
výrobku a spôsobiť poškodenie dielov. 
•	 Dávajte pozor, aby nedošlo k privretiu 
napájacieho kábla.

1.1.1 Varovanie HC
Ak výrobok obsahuje chladiaci systém 
v ktorom sa používa plyn R600a, 
zabezpečte, aby pri používaní a 
pohybovaní spotrebiča nedošlo k 
poškodeniu chladiaceho systému a jeho 
potrubia. Tento plyn je horľavý. Ak je 
chladiaci systém poškodený, zabezpečte, 
aby bolo zariadenie mimo dosahu zdrojov 
ohňa a okamžite vyvetrajte miestnosť.

C
Štítok na vnútornej ľavej 
strane označuje druh plynu 
používaného v produkte.

1.1.2 Pre modely s dávkovačom vody
•	 Tlak pre prívod studenej vody musí byť 
maximálne 90 psi (6,2 bar). Ak je váš tlak 
vody vyšší ako 80 psi (5,5 bar), použite 
vo vašej sieti ventil na obmedzovanie 
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Bezpečnostné pokyny a životné prostredie
1.4. Súlad so smernicou WEEE a 
Odstránenie odpadov výrobku
 Tento výrobok spĺňa požiadavky 
smernice WEEE EÚ (2012/19/EU). Na 
tomto priodukte je zobrazený symbol 
klasifikácie odpadu elektrických a 
elektronických zariadení (OEEZ). 

Tento výrobok bol vyrobený z 
vysoko kvalitných materiálov a 
komponentov, ktoré sa dajú 
opätovne použiť a ktoré sú 
vhodné pre recykláciu. Na 
konci svojej životnosti spotrebič 
nevyhadzujte spolu s bežnými 

domácimi a inými odpadmi. Odneste ho 
do zberného centra pre recykláciu 
elektrických a elektronických zariadení. 
Pre informácie o týchto zberných 
stredisakách sa prosím obráťte na 
miestne úrady.

1.5. Súlad so smernicou RoHS
Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice 
WEEE EÚ (2011/65/EU). Neobsahuje 
škodlivé a zakázané látky uvedené v 
smernici.

1.6. Informácie o balení
Obalové materiály výrobku sú vyrobené 
z recyklovateľných materiálov v súlade s 
našimi národnými predpismi o životnom 
prostredí. Nevyhadzujte obalové materiály 
spolu s domácimi alebo inými odpadmi. 
Vezmite ich do zberných miest pre obalové 
materiály určené miestnymi orgánmi.

tlaku. Ak neviete, ako skontrolovať tlak 
vody, požiadajte o pomoc profesionálneho 
inštalatéra.
•	 Ak pri inštalácii existuje riziko vodného 
rázu, vždy použite preventívne zariadenia 
proti vodnému rázu. Ak ste si nie je istý, 
či vo Vašej sieti je efekt vodného rázu, 
poraďte sa s profesionálnym inštalatérom.
•	 Neinštalujte na prívode pre teplú 
vodu. Vykonajte nevyhnutné opatrenia 
proti riziku zamrznutia hadíc. Prevádzkový 
interval teplota vody musí byť medzi 
minimálne 33 ° F (0,6 ° C) a maximálne 
100 ° F (38 ° C).
•	 Používajte len pitnú vodu.

1.2. Účel použitia
•	 Tento výrobok je určený pre domáce 
použitie. Nie je určený pre komerčné 
použitie.
•	 Spotrebič by mal byť používaný iba pre 
skladovanie potravín a nápojov.
•	 Do chladničky neukladajte citlivé 
produkty, ktoré si vyžadujú riadené teploty 
(očkovacie látky, lieky citlivé na teplo, 
zdravotnícky materiál, atď.).
•	 Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť 
za prípadné škody spôsobené 
nesprávnym použitím alebo nesprávnou 
manipuláciou.
•	 Životnosť výrobku je 10 rokov. 
Náhradné diely potrebné pre funkčnosť 
tohoto výrobku budú pre toto obdobie k 
dispozícii.

1.3. Bezpečnosť detí
•	 Obalové materiály uchovávajte mimo 
dosahu detí.
•	 Nedovoľte deťom, aby sa s výrobkom 
hrali.
•	 Ak je na dverách výrobku zámok, kľúč 
držte mimo dosahu detí.
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2 Chladnička

C *Voliteľné: Údaje v tejto používateľskej príručke sú schematické a nemusia presne zodpovedať vášmu 
výrobku. Ak váš výrobok neobsahuje príslušné časti, tieto informácie sa vzťahujú na ostatné modely.

*2

*34
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7

*8

9

1
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11

5

1- Ovládací a indikačný panel
2- Priestor na maslo a syr
3-  70 mm pohyblivá polička dverí
4-  Sklenená polička priečinka chladničky
5-  Priečinok Crisper (na ovocie a zeleninu) 

chladničky
6- Galónová polička vo dverách

7- Priečinok ochladzovača
8- Zásuvka na ľad
9- Sklenená polička/chladiaci priestor 

multizónového priečinka
10- Priehradky priečinka mrazničky
11- Priehradka multizónového priečinka
* VOLITEĽNÉ
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2 Chladnička

C *Voliteľné: Údaje v tejto používateľskej príručke sú schematické a nemusia presne zodpovedať vášmu 
výrobku. Ak váš výrobok neobsahuje príslušné časti, tieto informácie sa vzťahujú na ostatné modely.
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5-  Priečinok Crisper (na ovocie a zeleninu) 

chladničky

6- Galónová polička vo dverách
7- Priečinok ochladzovača
8- Zásuvka na ľad
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3 Inštalácia
3.1. Správne miesto pre inštaláciu
Pre inštaláciu výrobku sa obráťte na autorizovaný 
servis. Pre prípravu výrobku pre inštaláciu 
vyhľadajte informácie v užívateľskej príručke a 
uistite sa, že sú k dispozícii požadované elektrické 
a vodovodné nástroje. Ak nie, pre usporiadanie 
týchto nástrojov podľa potreby sa obráťte na 
elektrikára a vodoinštalatéra.

B
UPOZORNENIE: Výrobca nenesie žiadnu 
zodpovednosť za škodu spôsobené prácou 
vykonanou neoprávnenými osobami.

B
UPOZORNENIE: V priebehu inštalácie 
musí byť napájací kábel tohto výrobku 
odpojený. Ak tak neurobíte, môže to mať za 
následok smrť alebo vážne zranenie!

A
UPOZORNENIE: Ak je rozpätie dverí príliš 
úzke pre prenesenie výrobku, odmontujte 
dvere a otočte produkt na bok, ak to 
nefunguje, obráťte sa na autorizovaný 
servis.

•	Pre	zabránenie	vibráciám	umiestnite	výrobok	na	
rovný povrch.

•	Umiestnite	výrobok	aspoň	30	cm	od	radiátorov,	
pecí a podobných tepelných zdrojov a aspoň 5 
cm od elektrických rúr.

•	Nevystavujte	výrobok	priamemu	slnečnému	
žiareniu alebo ho neponechávajte vo vlhkom 
prostredí.

•	Výrobok	pre	svoje	efektívne	fungovanie	vyžaduje	
dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Pokiaľ bude 
výrobok umiestnený vo výklenku, nezabudnite 
nechať najmenej 5 cm odstup medzi produktom, 
stropom a stenami.

Neinštalujte výrobok v prostredí s teplotami pod 
-5°C.

3.2. Pripojenie plastových klinov
Použite plastové kliny dodané s produktom pre 
zabezpečenie dostatočného priestoru pre cirkuláciu 
vzduchu medzi výrobkom a stenou. 
1. Ak chcete pripojiť kliny, odstráňte skrutky na výrobku 
a použite skrutky dodané s klinmi.

2. Pripevnite 2 plastové kliny na kryt vetrania ako sú 
zobrazené na obrázku.



9 / 29  SKChladnička / Užívateľská príručka

Inštalácia

3.3. *Nastavenie stojanov
Ak výrobok nie je v rovnovážnej polohe, nastavte 
predné nastaviteľné stojany ich otáčaním smerom 
doprava alebo doľava.
* Če vaš izdelek nima predela za vino ali steklenih 
vrat, potem vaš izdelek nima nastavljivih stojal, 
ampak pritrjena stojala.

Pre nastavenie dverí vo zvislom smere,
Uvoľnite upevňovaciu maticu v spodnej časti
Skrutkujte nastavovaciu maticu (CW/CCW), v 
závislosti na polohe dverí
Utiahnite upevňovaciu maticu pre konečnú polohu

Pre nastavenie dverí vo vodorovnom smere, 
Povoľte upevňovaciu skrutku v hornej časti
Skrutkujte nastavovaciu skrutku (CW/CCW), v 
závislosti na polohe dverí
Utiahnite upevňovaciu skrutku v hornej časti pre 
konečnú polohu

adjusting nut

fixing nut

fixing nut

adjusting nut

-Horný pánt je upevnený 3 skrutkami.
-Kryt pántu je pripevnený po nainštalovaní kovaní.
- Potom sa kryt pántu upevňuje dvomi skrutkami.
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Inštalácia

3.4. Pripojenie napájania

A
UPOZORNENIE: Pre napájanie 
nepoužívajte rozšírené alebo združené 
zásuvky.

B
UPOZORNENIE: Poškodený napájací 
kábel musí byť vymenený autorizovaným 
servisom.

C
Pri umiestnení dvoch chladničiek v priľahlej 
pozícii, medzi dvoma jednotkami nechajte 
vzdialenosť najmenej 4 cm.

•	 Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za 
prípadné škody vzniknuté v dôsledku použitia 
bez uzemnenia a pripojenia napájania v 
nesúlade s vnútroštátnymi predpismi.

•	 Zásuvka napájacieho kábla musí byť ľahko 
prístupná aj po inštalácii. 

•	 Pripojte chladničku k uzemnenej zásuvke s 
Elektrickým napätím 220-240V/50Hz. Zástrčka 
musí obsahovať poistku 10-16A.

•	 Medzi zásuvkou a chladničkou nepoužívajte 
rozdvojku alebo predlžovací kábel.
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4 Príprava
4.1. Čo urobiť pre úsporu energie
mehmet

A
Pripojenie výrobku k elektronickým 
systémom pre úsporu energie je škodlivé, 
pretože môže dôjsť k poškodeniu výrobku.

•	 Dvere vašej chladničky nenechávajte otvorené 
dlhý čas.

•	 Do chladničky nevkladajte horúce jedlá alebo 
nápoje.

•	 Chladničku nepreťažujte. Chladiaca kapacita 
klesne v prípade, ak dôjde k poklesu cirkulácie 
vzduchu vnútri chladničky.

•	 Chladničku nedávajte na miesta, kde bude 
vystavená priamemu slnečnému žiareniu. 
Produkt inštalujte najmenej 30 cm od 
tepelných zdrojov, ako sú varné telesá, rúry, 
výhrevné jednotky a sporáky a aspoň 5 cm od 
elektrických rúr.

•	 Dbajte na to, aby ste potraviny uchovávali 
v chladničke v uzavretých nádobkách.

•	 Aby ste mohli uskladňovať maximálne 
množstvo potravín v mraziacej časti vašej 
chladničky, musí sa horná zásuvka vybrať 
a umiestniť na sklenenú poličku. Odber 
elektrickej energie uvedený pre vašu 
chladničku bol stanovený po vybratí zariadenia 
icematic a horných zásuviek, aby sa umožnila 
maximálna kapacita. Dôrazne sa odporúča 
použiť nižšie zásuvky v mrazničky a oddelenia 
multizone počas ukladania potravín do 
mrazničky. 

•	 Tok vzduchu by nemal byť blokovaný tým, že 
umiestnite potraviny do prednej časti mrazničky 
a pred ventilátory priečinka multizone. 
Potraviny by sa mali ukladať tak, aby ste 
nechali voľné 5 cm miesto pred ochrannou 
mriežkou ventilátora.

•	 Rozmrazovanie zamrznutých potravín v 
priečinku chladničky šetrí rovnako energiu a 
uchová kvalitu potravín.

C
Okolitá teplota prostredia v miestnosti, 
kde chladničku inštalujete, by mala byť 
aspoň 10ºC /50°F. Prevádzka chladničky 
v chladnejšom prostredí sa neodporúča 
vzhľadom na jej účinnosť.

C Musíte dôkladne vyčistiť interiér chladničky.

C
Ak sa budú vedľa seba inštalovať dve 
chladničky, mala by byť medzi nimi 
vzdialenosť minimálne 4 cm.

4.2 Odporúčania pre priečinok 
s čerstvým jedlom

•	 Uistite sa, že sa potraviny nedostanú do 
kontaktu s teplotným senzorom v priečinku 
pre čerstvé jedlo. Ak sa má v priečinku 
pre čerstvého jedlo zachovať optimálna 
uskladňovacia teplota, senzor nesmie byť 
blokovaný jedlom.

•	 Do výrobku nevkladajte horúce potraviny či 
nápoje.
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4.3 Prvé použitie
Predtým než produkt začnete používať, uistite sa, 
či boli vykonané všetky prípravy podľa pokynov 
uvedených v kapitolách „Dôležité pokyny o 
bezpečnosti a ochrane životného prostredia“ a 
„Inštalácia“.
•	 Vyčistite interiér chladničky podľa odporúčania 

v odseku „Údržba a čistenie“. Pred uvedením 
chladničky do prevádzky sa uistite, či je interiér 
suchý.

•	 Zapojte chladničku do uzemnenej zásuvky. 
Keď sa otvoria dvere na chladničke, vnútro 
chladničky sa rozsvieti.

•	 Chladničku nechajte v prevádzke bez vložených 
potravín 6 hodín a pokiaľ to nie je nevyhnutné, 
neotvárajte dvere.

C
Budete počuť zvuk pri zapnutí kompresora. 
Kvapaliny a plyny utesnené v chladiacom 
systéme môžu vydávať zvuk, bez ohľadu 
na to, či kompresor je alebo nie je 
v prevádzke. Toto je celkom normálne.

C
Predné hrany chladničky môžu byť teplé 
na dotyk. To je normálne. Tieto časti sú 
konštruované tak, aby boli teplé na dotyk, 
aby sa predišlo kondenzácii.

4 Príprava
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5 Používanie výrobku

C
*Voliteľné: Údaje uvedené v tejto používateľskej príručke sú určené ako koncepty a nemusia byť 
v dokonalom súlade s Vašim výrobkom. Ak váš výrobok neobsahuje príslušné časti, vzťahujú sa tieto 
informácie na ostatné modely.

5.1. Indikačný panel
Indikačné panely sa môžu líšiť v závislosti od modelu vášho výrobku.
Pri používaní chladničky vám budú pomáhať zvukové a vizuálne funkcie indikačného panela.
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Používanie výrobku
1. Indikátor funkcie rýchleho chladenia
Po zapnutí funkcie rýchleho chladenia sa rozsvieti 
indikátor rýchleho chladenia.
2. Indikátor teploty priečinka chladničky
Zobrazuje sa tu priemerná teplota v priečinku 
chladničky, môže byť nastavená na teploty 
8,7,6,5,4,3,2,1.
3. Indikátor teploty vo Fahrenheitoch
Toto je indikátor teploty vo Fahrenheitoch. Keď 
je aktivovaný indikátor Fahrenheitov, nastavené 
hodnoty teploty sa zobrazujú vo Fahrenheitoch a 
príslušná ikona sa zapne.
4. Tlačidlo zamknutia
Stlačte tlačidlo uzamknutia tlačidiel súčasne na 3 
sekundy. Symbol Zámok
sa rozsvieti a režim zámku klávesov sa aktivuje. 
Pri aktívnom režime uzamknutia tlačidiel nebudú 
fungovať tlačidlá. Znova stlačte tlačidlo uzamknutia 
tlačidiel súčasne na 3 sekundy. Tlačidlá nebudú v 
režime uzamknutia tlačidiel funkčné.
Ak chcete predísť zmene nastavenia teploty 
chladničky, stlačte tlačidlo zámku.

5. Varovanie Výpadok napájania / Vysoká 
teplota / Chyba 
Táto kontrolka sa rozsvieti počas výpadku 
napájania, pri zlyhaní pri vysokých teplotách a 
upozornenie na chybu. Počas dlhodobých výpadkov 
napájania sa najvyššia teplota, ktoré mraznička 
dosiahne, začne blikať na digitálnom displeji. 
Po kontrole potravín v mrazničke stlačte tlačidlo 
vypnutia alarmu a upozornenia vymažte. 
Ak zistíte, že je táto kontrolka začne svietiť, 
pozrite si časť „Odporúčané postupy pri riešení 
problémov".

6. Ikona vynulovania filtra
Ikona sa zapne keď sa indikátor musí resetovať.

7. Ikona zmeny teploty skrinky
Označuje skrinku, ktorej teplota sa musí zmeniť. 
Keď začne blikať ikona zmeny teploty skrinky, 
znamená to, že príslušná skrinka bola zvolená.
8. Ikonka mrazenia s funkciou joker
Prejdite na ikonu mrazenia s funkciou joker použitím 
tlačidla FN, začne blikať. Keď stlačíte OK, zapne sa ikona 
mraziacej skrinky a funguje ako mraznička.

9. Indikátor teploty priečinka mrazničky
Zobrazuje sa tu priemerná teplota v priečinku 
chladničky, môže byť nastavená na teploty -18, 
-19, -20, -21, -22, -23, -24.

10. Indikátor funkcie rýchleho mrazenia
Po zapnutí funkcie rýchleho mrazenia sa rozsvieti 
indikátor rýchleho mrazenia.
11. Indikátor teploty vo Fahrenheitoch
Toto je indikátor teploty vo Fahrenheitoch. Keď 
je aktivovaný indikátor Fahrenheitov, nastavené 
hodnoty teploty sa zobrazujú vo Fahrenheitoch a 
príslušná ikona sa zapne.

12. Tlačidlo funkcie rýchleho mrazenia
Stlačte toto tlačidlo pre aktiváciu alebo deaktiváciu 
funkcie rýchleho mrazenia. Keď túto funkciu 
aktivujete, mraznička sa vychladí na teplotu nižšiu 
ako je nastavená hodnota.

C
Funkciu rýchleho mrazenia použite 
kedykoľvek chcete rýchlo schladiť 
potraviny vložené do mrazničky. 
Ak chcete zmraziť veľké množstvo 
čerstvých potravín, odporúčame 
aktivovať túto funkciu, než vložíte 
potraviny do produktu.

C
Ak funkciu rýchleho mrazenia 
nezrušíte, vypne sa sama automaticky 
najneskôr po 4 hodinách alebo 
akonáhle priestor chladničky dosiahne 
požadovanú teplotu.

C Táto funkcia sa opätovne nevyvolá, 
keď sa obnoví napájanie po výpadku 
elektriny.

13. Resetovanie filtra
Tento filter sa resetuje keď na 3 sekundy stlačíte 
tlačidlo rýchleho mrazenia. Ikona vynulovania filtra 
zhasne.

14. Tlačidlo FN
Použitím tohto tlačidla môžete prepínať medzi 
funkciami, ktoré chcete zvoliť. Po stlačení tohto 
tlačidla začne blikať ikona, ktorá sa má aktivovať 
alebo deaktivovať a kontrolka tejto ikony. Tlačidlo 
FN sa deaktivuje ak nie je stlačené na 20 sekúnd. 
Toto tlačidlo musíte opätovne stlačiť, ak chcete 
znovu zmeniť funkcie.
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Používanie výrobku
15. Indikátor Celzia 
Toto je indikátor teploty v stupňoch Celzia. Keď 
je aktivovaný indikátor Celzia, nastavené hodnoty 
teploty sa zobrazujú v stupňoch Celzia a príslušná 
ikona sa zapne.

16. Tlačidlo OK
Po navigácii vo funkciách pomocou tlačidla FN, ak 
sa funkcia zruší tlačidlom OK, bliká príslušná ikona 
a jej kontrolka. Keď sa funkcia aktivuje, ikona je 
naďalej zapnutá. Kontrolka bude naďalej blikať na 
zobrazenie toho, že je ikona zapnutá.
17. Ikona zmeny teploty skrinky
Označuje skrinku, ktorej teplota sa musí zmeniť. 
Keď začne blikať ikona zmeny teploty skrinky, 
znamená to, že príslušná skrinka bola zvolená.

18. Ikona zmeny teploty skrinky
Označuje skrinku, ktorej teplota sa musí zmeniť. 
Keď začne blikať ikona zmeny teploty skrinky, 
znamená to, že príslušná skrinka bola zvolená.

19. Tlačidlo nastavenia zvýšenia
Zvoľte si príslušnú skrinku s tlačidlom zvoliť; ikona 
skrinky predstavujúca príslušnú skrinku začne 
blikať. Ak počas tohto procesu stlačíte tlačidlo 
nastavenia zvýšenia, nastavená hodnota sa zvýši. 
Ak tlačidlo budete stláčať v cykle, vráti sa na 
východiskovú hodnotu.

20. Ikona zmeny teploty skrinky
Označuje skrinku, ktorej teplota sa musí zmeniť. 
Keď začne blikať ikona zmeny teploty skrinky, 
znamená to, že príslušná skrinka bola zvolená.

21. Nastavenia indikátora teploty v Celziách a 
indikátora teploty vo Fahrenheitoch
Pohybujte nad týmto tlačidlo použitím tlačidla FN a 
zvoľte Fahrenheit a Celzius stlačením tlačidla OK. 
Potom ako je zvolený príslušný typ teploty, indikátor 
Fahrenheit a Celzius sa zapne.

22. Ikona vypnutie zariadenia na ľad
Stačte tlačidlo FN (pokým nedosiahne ikonu ľadu 
a nižší riadok) na vypnutie zariadenia na prípravu 
ľadu. Ikona vypnutie zariadenia na ľad a indikátor 
funkcie zariadenia na prípravu ľadu začnú blikať 
keď prejdete cez ne; vďaka tomu budete vedieť, 
či je zariadenie na prípravu ľadu vypnuté alebo 

zapnuté. Pri stlačení tlačidla OK bude ikona 
zariadenia na prípravu ľadu nepretržite svietiť 
a indikátor bude počas tohto procesu naďalej 
blikať. Ak nechcete stlačiť žiadne tlačidlo po 20 
sekundách, ikona a indikátor ostanú zapnuté. 
Vďaka tomu bude zariadenie vypnuté. Na opätovné 
zapnutie zariadenia prejdite cez ikonu a indikátor; 
takto začne blikať ikona zariadenie na ľad VYP a 
aj indikátor. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo do 20 
sekúnd, ikona a indikátor sa vypnú a tým pádom 
sa zariadenie na prípravu ľadu znovu zapne.

C Naznačuje, či je výrobník ľadu 
aktivovaný alebo deaktivovaný.

C
Ak je zvolená táto funkcia, tok 
vody z nádrže na vodu sa zastaví. 
Avšak z výrobníka ľadu môžete 
vybrať už vyrobený ľad.

23. Ikona funkcie Eco fuzzy
Stačte tlačidlo FN (pokým nedosiahne ikonu 
písmena e, a nižší riadok) na zapnutie funkcie eco 
fuzzy. Keď prejdete na ikonu eco fuzzy, a indikátor 
eco fuzzy, obe začnú blikať. Vďaka tomu môžete 
vedieť, či je funkcia eco fuzzy aktivovaná alebo 
deaktivovaná. Pri stlačení tlačidla OK bude ikona 
funkcie eco fuzzy nepretržite svietiť a indikátor 
bude počas tohto procesu naďalej blikať. Ak 
nechcete stlačiť žiadne tlačidlo po 20 sekundách, 
ikona a indikátor ostanú zapnuté. Tým pádom 
bude funkcia Eco fuzzy aktivovaná. Ak chcete 
zrušiť funkciu eco fuzzy, opäť prejdite na ikonu a 
indikátor a stlačte tlačidlo OK. Tým pádom ikona 
funkcie eco fuzzy, a indikátor eco fuzzy začnú 
blikať. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo do 20 sekúnd, 
ikona a indikátor sa vypnú a funkcia eco fuzzy 
zrušená.

24. Ikona funkcie dovolenky
Stačte tlačidlo FN (pokým nedosiahne ikonu 
dáždnika, a nižší riadok) na zapnutie funkcie 
dovolenky. Keď prejdete na ikonu funkcie 
dovolenky, a indikátor funkcie dovolenky, obe 
začnú blikať. Vďaka tomu môžete vedieť, či je 
funkcia dovolenky aktivovaná alebo deaktivovaná. 
Pri stlačení tlačidla OK bude ikona funkcie 
dovolenky nepretržite svietiť a tým pádom je 
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Používanie výrobku
funkcia dovolenky aktivovaná. Indikátor bude počas 
tohto procesu naďalej blikať. Ak chcete funkciu 
dovolenky zrušiť, znova stlačte tlačidlo OK. Tým 
pádom ikona funkcie dovolenky a indikátor začnú 
blikať a funkcia dovolenky bude zrušená.
25. Ikona Joker fridge
Ak zvolíte ikonu joker fridge pomocou tlačidla FN 
a stlačíte tlačidlo OK, skrinka joker sa prepne na 
chladiacu skrinku a bude fungovať ako chladič.
26. Indikátor Celzia 
Toto je indikátor teploty v stupňoch Celzia. Keď 
je aktivovaný indikátor Celzia, nastavené hodnoty 
teploty sa zobrazujú v stupňoch Celzia a príslušná 
ikona sa zapne.

27. Funkcia nastavenia zníženia
Zvoľte si príslušnú skrinku s tlačidlom zvoliť; ikona 
skrinky predstavujúca príslušnú skrinku začne 
blikať. Ak počas tohto procesu stlačíte tlačidlo 
nastavenia zníženia, nastavená hodnota sa zníži. 
Ak tlačidlo budete stláčať v cykle, vráti sa na 
východiskovú hodnotu.
28. Ikona zmeny teploty skrinky
Označuje skrinku, ktorej teplota sa musí zmeniť. 
Keď začne blikať ikona zmeny teploty skrinky, 
znamená to, že príslušná skrinka bola zvolená.

29. Ikona zmeny teploty skrinky
Označuje skrinku, ktorej teplota sa musí zmeniť. 
Keď začne blikať ikona zmeny teploty skrinky, 
znamená to, že príslušná skrinka bola zvolená.

30. Tlačidlo zamknutia
Stlačte tlačidlo uzamknutia tlačidiel súčasne na 3 
sekundy. Symbol uzamknutia tlačidiel 
sa rozsvieti a režim uzamknutia tlačidiel sa 
aktivuje. Pri aktívnom režime uzamknutia tlačidiel 
nebudú fungovať tlačidlá. Znova stlačte tlačidlo 
uzamknutia tlačidiel súčasne na 3 sekundy. 
Tlačidlá nebudú v režime uzamknutia tlačidiel 
funkčné.
Ak chcete predísť zmene nastavenia teploty 
chladničky, stlačte tlačidlo uzamknutia tlačidiel.

31. Tlačidlo výberu
Použite toto tlačidlo pre zvolenie skrinky, ktorej 
teplotu chcete zmeniť. Týmto tlačidlom prepínajte 
medzi skrinkami. Zvolená skrinka je zobrazená 

ikonami skriniek (7,17,18,20,28,29). Nezáleží 
od toho, ktorá ikona skrinky bliká, zvolená je tá 
skrinka, ktorej teplotu chcete zmeniť. Následne 
môžete nastaviť hodnotu stlačením tlačidla pre 
zníženie nastavenej hodnoty skrinky (27) a tlačidla 
pre zvýšenie nastavenej hodnoty skrinky (19). 
Ak nestlačíte tlačidlo výberu do 20 sekúnd, ikony 
skriniek zhasnú. Musíte stlačiť toto tlačidlo pre 
opätovné zvolenie skrinky.

32. Výstraha vypnutia alarmu
V prípade upozornenie na výpadok napájania, vysokú 
teplotu, po kontrole potravín v mrazničke stlačte 
tlačidlo vypnutia alarmu a varovania vymažte.

33. Tlačidlo funkcie rýchleho chladenia
Tlačidlo má dve funkcie. Krátko ho stlačte, ak 
chcete funkciu rýchleho chladenia aktivovať alebo 
deaktivovať. Indikátor rýchleho chladenia sa vypne 
a výrobok sa prepne späť na svoje normálne 
nastavenie. 

C
Funkciu rýchleho chladenia použite 
kedykoľvek chcete rýchlo schladiť 
potraviny vložené do chladničky. 
Ak chcete schladiť veľké množstvo 
čerstvých potravín, odporúčame 
aktivovať túto funkciu, než vložíte 
potraviny do produktu.

C
Ak funkciu rýchleho chladenia 
nezrušíte, vypne sa sama automaticky 
najneskôr po 8 hodinách alebo 
akonáhle priestor chladničky dosiahne 
požadovanú teplotu.

C
Ak tlačidlo rýchleho chladenia stlačíte 
opakovane v krátkych intervaloch, 
aktivuje sa ochrana elektronického 
obvodu a kompresor sa nespustí 
okamžite.

C
Táto funkcia sa opätovne nevyvolá, 
keď sa obnoví napájanie po výpadku 
elektriny.

34. 1 Indikátor teploty Joker
Zobrazia sa nastavené hodnoty teploty skrinky Joker.
34. 2 Indikátor teploty priečinka na víno
Zobrazia sa nastavené hodnoty teploty priečinka na 
víno.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Používanie výrobku

C
*Voliteľné: Údaje uvedené v tejto používateľskej príručke sú určené ako koncepty a nemusia byť 
v dokonalom súlade s Vašim výrobkom. Ak váš výrobok neobsahuje príslušné časti, vzťahujú sa tieto 
informácie na ostatné modely.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 - Funkcia Zap./Vyp
Stlačením tlačidla Zap./Vyp. na 3 sekundy vypnete 
alebo zapnete chladničku.
2 - Funkcia rýchleho chladenia
Keď stlačíte tlačidlo rýchleho chladenia, teplo-
ta priečinka bude chladnejšia, ako nastavené hod-
noty.
Túto funkciu môžete použiť pre potraviny, vložené 
v priečinku chladničky, ktoré je potrebné rýchlo 
schladiť.
Ak chcete schladiť veľké množstvo čerstvých 
potravín, odporúča sa, aby ste túto funkciu akti-
vovali skôr, ako vložíte potraviny do chladničky. 
Indikátor rýchleho chladenia zostane rozsvietený, 
keď sa zapne funkcia rýchleho chladenia. Aby ste 
túto funkciu zrušili, znovu stlačte tlačidlo rýchleho 
chladenia. Indikátor rýchleho chladenia sa vypne a 
prepne sa na svoje normálne nastavenie.
Ak ho nezrušíte, rýchle chladenie sa automa-
ticky zruší po 2 hodinách, prípadne vtedy, keď 
priečinok chladničky dosiahne požadovanú teplotu. 
Táto funkcia sa opätovne nevyvolá, keď sa obnoví 
napájanie po výpadku elektriny.
3 - Funkcia Dovolenka
Stlačte tlačidlo s funkciou rýchleho zmraze-
nia/dovolenka na 3 sekundy a zapnite funk-
ciu dovolenky. Ikona ”--” sa rozsvieti keď je funk-
cia aktívna.    Funkcia sa aktivuje opakovaným 
stlačením rovnakého tlačidla po dobu 3 sekúnd 
alebo stlačením tlačidla Nastavenia chladničky.
Keď je zvolený režim dovolenky, nastavené hodnoty 
neplatia pre skrinku s čerstvým jedlom. Čiara sa 

5.2. Indikačný panel
Indikačné panely sa môžu líšiť v závislosti od modelu vášho výrobku.
Pri používaní chladničky vám budú pomáhať zvukové a vizuálne funkcie indikačného panela.

nachádza na segmentoch s čerstvým jedlom.
Keď je aktivovaný režim dovolenky, teplota 
čerstvého jedla presahuje 50 stupňov Fahrenheit 
(10 stupňov Celzia), preto neuchovávajte potraviny 
v skrinke na čerstvé jedlo. Teplota mrazničky nie je 
ovplyvnená.
4 - Funkcia nastavenia chladničky
Táto funkcia vám umožňuje uskutočňovať nasta-
venia teploty priečinka chladničky. Stlačením tohto 
tlačidla nastavíte teplotu priečinka chladničky jed-
notlivo na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 alebo 1 °C.
5 - Kontrolka Vypnuté
Kontrolka Vypnuté sa rozsvieti keď je chladnička v 
režime “Vyp.”.
6 - Kontrolka Rýchle chladenie
Táto ikona svieti, keď je aktívna funkcia Rýchle 
chladenie.
7 - Indikátor nastavenia teploty priečinka 
chladničky
Označuje nastavenú teplotu pre priečinok 
chladničky.
8 - Kontrolka Dovolenka
Táto ikona sa rozsvieti, keď je funkcia Dovolenka 
aktívna.
9 - Chyba vysokej teploty/výstražný indikátor
Táto ikona sa zapne počas výpadkov pri vysokých 
teplotách a pri upozorneniach na chyby.
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10 - Priečinok mrazničky
Nastavenie indikátora teploty priečinka mrazničky 
uvádza teplotu, nastavenú pre priečinok mrazničky.
11 - Kontrolka Eco-Extra
Kontrolka Eco-Extra sa rozsvieti keď je aktívna 
funkcia Eco Extra.
12 - Kontrolka Rýchle mrazenie
Táto kontrolka sa rozsvieti, ak je funkcia rýchleho 
zmrazenia aktívna.
13 - Funkcia nastavenia mrazničky
Táto funkcia vám umožňuje uskutočňovať nasta-
venia teploty priečinku mrazničky. Stlačením tohto 
tlačidla nastavíte teplotu priestoru mrazničky jed-
notlivo na 0, -2, -4, -6, -8, -10 a -12.
14 - Funkcia rýchleho mrazenia
Po zapnutí funkcie rýchleho mrazenia sa rozsvie-
ti indikátor rýchleho mrazenia. Aby ste túto funk-
ciu zrušili, opätovne stlačte tlačidlo rýchleho mra-
zenia. Kontrolka Rýchle mrazenie sa vypne a vráti 
sa na normálne nastavenie. Ak ho nezrušíte, rýchle 
mrazenie sa automaticky zruší po 4 hodinách, 
prípadne vtedy, keď priečinok mrazničky dosiahne 
požadovanú teplotu.
Ak chcete zmraziť veľké množstvá čerstvých 
potravín, pred vložením potravín do priečinku 
mrazničky stlačte tlačidlo rýchleho mrazenia. Ak v 
krátkych intervaloch, opakovane, stlačíte tlačidlo 
Rýchle mrazenie, okamžite sa aktivuje ochrana 
elektronického okruhu.
Táto funkcia sa opätovne nevyvolá, keď sa obnoví 
napájanie po výpadku elektriny.
15 - Funkcia Eco- Extra (Špeciálne 
ekonomické používanie)
Stlačte tlačidlo Rýchle mrazenie / Eco Extra na 3 
sekundy a aktivujte funkciu úspornej prevádzky. 
Chladnička začne prevádzku v najekonomickejšom 
režime najmenej o 6 hodín neskôr a keď je funk-
cia aktívna, rozsvieti sa indikátor ekonomického 
používania. Opätovným stlačením tlačidla rýchleho 
mrazenia na 3 sekundy deaktivujete funkciu Eco 
Fuzzy.

16 - Vypnutie alarmu
Keď sa dvierka chladničky ponechajú otvorené 2 
minúty alebo dôjde k poruche senzora, zaznie zvuk 
alarmu. Alarm je možné vypnúť stlačením tlačidla 
„Alarm vyp.“.
Alarm poruchy senzora nezaznie, kým nedôjde k 
výpadku napájania.  Ak zavriete dvierka a otvoríte 
ich znova, po 2 minútach sa znova aktivuje „Alarm 
otvorených dverí“.
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5.3. Zmrazovanie čerstvých potravín
•	 Ak chcete zachovať kvalitu potravín, potraviny 

umiestnené v mrazničke musia byť zmrazené 
tak rýchlo, ako je to možné, z toho dôvodu 
použite funkciu rýchleho zmrazenia.

•	 Zmrazenie potravín v čerstvom stave predĺži 
dobu ich skladovania v mrazničke.

•	 Zabaľte potraviny do vzduchotesných balení a 
tesne ich uzatvorte.

•	 Uistite sa, že potraviny sú pred vložením 
do mrazničky zabalené. Miesto tradičného 
obalového papiera použite krabice do 
mrazničky, staniol a papier odolný proti 
vlhkosti, igelitové vrecká alebo podobné 
obalové materiály.

•	 Pred zmrazením označte každé balenie potravín 
napísaním dátumu na ich obal. To vám umožní 
určiť čerstvosť každého balenia pri každom 
otvorení mrazničky. Udržujte skoršie položky 
potravín v prednej časti, aby ste zabezpečili, že 
budú použité ako prvé.

•	 Zmrazené potraviny musia byť použité ihneď 
po rozmrazení a nemali by byť znovu zmrazené.

•	 Nezmrazujte veľké množstvo potravín naraz.

Nastavenie 
Mraziacej 

časti 

Nastavenie 
Chladiacej 

časti 
Opis 

-18°C 4°C Toto je predvolené, odporúčané nastavenie.
-20, -22 alebo 
-24 ° C 4°C Tieto nastavenia sa odporúčajú pre teploty nad 30°C. 

Rýchle 
mrazenie 4°C

Použite ich pre zmrazenie potravín v krátkej dobe, bude spotrebič 
sa pri ukončení procesu opätovne nastaví na predchádzajúce 
nastavenia.

-18°C alebo 
nižšie 2°C

Použite toto nastavenie, ak si myslíte, že chladiaci priestor nie je 
dostatočne studený vzhľadom na teplotu prostredia alebo časté 
otváranie dverí.

5.4. Odporúčania pre skladovanie 
zmrazených potravín
Chladiaci priestor musí byť nastavený na menej 

ako -18°C.
1. Umiestnite potraviny do mrazničky čo 

najrýchlejšie, aby nedošlo k ich rozmrazeniu.
2. Pred zmrazením skontrolujte položku “Dátum 

spotreby” na obale aby ste sa uistili, že ešte 
nevypršal.

3. Uistite sa, že balenie potravín nie je 
poškodené.

5.5. Podrobnosti o mrazničke
Podľa noriem IEC 62552, mraznička musí mať 
schopnosť zmraziť 4,5 kg potravín na teplotu 
-18°C alebo nižšie do 24 hodín na každých 100 
litrov objemu mraziaceho priestoru. Potraviny môžu 
byť zachované po dlhšiu dobu iba pri teplote do 
teploty -18°C. Potraviny môžete udržiavať čerstvé 
po dobu niekoľkých mesiacov (v mraznička na 
alebo pod teplotou -18°C).
Potraviny ktoré majú byť zmrazené nesmú prísť do 
kontaktu s už zmrazenými potravinami vo vnútri 
mrazničky z dôvodu zabránenia ich čiastočnému 
rozmrazeniu.
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Zeleninu uvarte a vodu odfiltrujte pre predĺženie 
doby zmrazeného skladovania. Po filtrácii dajte 
jedlo do vzduchotesných balení a umiestnite 
ho v mrazničke. Banány, paradajky, hlávkový 
šalát, zeler, varené vajcia, zemiaky a podobné 
potraviny nezmrazujte. Zmrazenie týchto potravín 
jednoducho zníži nutričné hodnoty a kvalitu 
týchto potravín, ako aj spôsobí ich prípadné 
znehodnotenie, ktoré je zdraviu škodlivé.

5.6. Umiestnenie jedla
Police v 
mraziacej 
časti 

Rôzny mrazený tovar ako sú 
mäso, ryby, zmrzlina, zelenina 
a pod.

Police v 
chladiacej 
časti 

Potraviny v hrnci, taniere a 
krabice s viečkami, vajcia (v 
krabiciach s viečkom)

Police v 
dverách 
chladiacej 
časti 

Malé a balené potraviny alebo 
nápoje

Zásobník na 
zeleninu Ovocie a zelenina

Časť pre 
čerstvé 
potraviny

Lahôdky (potraviny pre raňajky, 
mäsové výrobky, ktoré majú byť 
konzumované v krátkej dobe)

5.7. Upozornenie na otvorené dvere 
(voliteľné)
Ak dvere výrobku zostanú otvorené po dobu 1 
minúty, zaznie akustické upozornenie. Akustický 
upozornenie stíchne, keď sú dvere zatvorené alebo 
po stlačení ľubovoľného tlačidla na displeji (ak je k 
dispozícii).

5.8. Vnútorné osvetlenie
Vo vnútornom osvetlení sa používa LED lampa. V 
prípade akýchkoľvek problémov s touto lampou sa 
obráťte na autorizovaný servis.
Lampa(y) použité v tomto prístroji nie sú vhodné 
pre osvetlenie miestnosti domácnosti. Zamýšľaný 
účel tohto svietidla je pomôcť užívateľovi umiestniť 
potraviny do chladničky/mrazničky bezpečne a 
pohodlne.

5.9. Priečinok ochladzovača
Priečinky ochladzovača vám umožňujú pripraviť 
potravinu na mrazenie. Tieto priečinky môžete 
použiť aj na uskladnenie potravín pri teplote o 
niekoľko stupňov nižšej ako je teplota chladničky.
Vnútornú kapacitu chladničky môžete zvýšiť 
vybratím ktoréhokoľvek priečinka ochladzovača:

1. Priečinok ťahajte k sebe, kým sa nezastaví.
2. Priečinok zdvihnite o približne 1 cm nahor 

a potiahnutím smerom k sebe ho zložte zo sedla.

5.10 Priečinok Crisper (na 
zeleninu a ovocie)

Priečinok na zeleninu a ovocie vašej chladničky je 
špeciálne navrhnutý tak, aby vašu zeleninu uchoval 
čerstvú bez straty jej vlhkosti. Na tento účel sa vo 
všeobecnosti zintenzívňuje cirkulácia chladného 
vzduchu v priestore priečinka na ovocie a zeleninu. 
Vyberte police na dverách, ktoré sú opreté o 
priečinok Crisper skôr, ako vyberiete priečinok 
Crisper.  

5.11 Priečinok Crisper s 
kontrolou vlhkosti

(FreSHelf)
(Táto funkcia je voliteľná)
Úrovne vlhkosti zeleniny a ovocia sa udržujú pod 
kontrolou s funkciou priečinka Crisper (na zeleninu 
a ovocie) s kontrolou vlhkosti. Takto sa zaistí 
udržanie dlhšej čerstvosti potravín.
Odporúčame, aby ste uložili listovú zeleninu, 
napríklad šalát, špenát a zeleninu, ktoré sú citlivé 
na stratu vlhkosti, čo najviac horizontálne, keď ich 
budete ukladať do priečinka Crisper; nie však vo 
vertikálnej polohe na koreňoch.
Pri výmene zeleniny by ste mali zvážiť špecifické 
hmotnosti zeleniny. Ťažká a tvrdá zelenina sa musí 
umiestniť do spodnej časti priečinka na zeleninu a 
ovocie a ľahká a mäkká zelenina sa musí umiestniť 
nahor.
Zeleninu nikdy nenechávajte v priečinku Crisper 
zeleninu v plastových vrecúškach. Ak ju necháte v 
plastových vrecúškach, bude to mať za následok 
ich skoré skazenie. Ak chcete, aby sa jednotlivé 
druhy zeleniny nedostávali z hygienických dôvodov 
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do kontaktu, použite perforované papier alebo 
podobný materiál namiesto plastových vreciek.
Nedávajte hrušky, marhule, broskyne a ovocie 
vytvárajúce veľké množstvo etylénového plynu, do 
rovnakého priečinka Crisper spolu s inými druhmi 
zeleniny a ovocia. Etylénový plyn sa vyparuje z 
tohto ovocia a môže spôsobiť rýchlejšie dozretie 
iného ovocia a jeho skazenie za kratší čas.

5.12 Držiak na vajíčka
Držiak na vajíčka môžete namontovať na želané 
dvere alebo policu telesa.
Držiak na vajíčka nikdy nedávajte do priečinka 
mrazničky.

5.13 Pohyblivá stredná časť 
Účelom pohyblivej strednej časti je zabrániť 
uniknutiu studeného vzduchu zvnútra vašej 
chladničky von. 
1- Tesnenie vzniká vtedy, keď tesnenia na dverách 
tlačia na povrch pohyblivej strednej časti, kým sú 
dvierka priestoru chladničky zatvorené. 
2. Ďalší dôvod, prečo je vaša chladnička vybavená 
pohyblivou strednou časťou je, že zvyšuje čistý 
objem priečinka chladničky. Štandardné stredné 
časti zaberajú v chladničke nevyužiteľný priestor.
3 - Pohyblivá stredná časť je zatvorená vtedy, keď 
sú ľavé dvierka priestoru chladničky otvorené.

4 - Nesmiete ich otvárať ručne. Pohybujú sa 
navádzaním plastovou časťou na telese, kým sú 
dvierka zatvorené.

5.14 Úložný priečinok 
ovládania chladenia  

Úložný priečinok ovládania chladenia vašej 
chladničky môžete použiť v akomkoľvek 
požadovanom režime tak, že ho prispôsobíte 
teplotám chladničky (2/4/6/8 °C) alebo mrazničky 
(-18/-20/-22/-24). Priečinok môžete udržiavať 
na želanej teplote pomocou tlačidla nastavenia 
teploty úložného priečinka ovládania chladenia. 
Teplota úložného priečinka ovládania chladenia sa 
dá okrem teplôt priečinka chladničky nastaviť na 0 
a 10 stupňov a okrem teplôt priečinka mrazničky 
na -6 stupňov. 0 stupňov sa používa na dlhšie 
uskladnenie delikátnych výrobkov a -6 stupňov sa 
používa na uchovanie mäsa v ľahko krájateľnom 
stave až 2 týždne.
 Funkciu prepnutia na priečinok chladničky 
alebo mrazničky zabezpečuje chladiaci prvok, 
ktorý sa nachádza v uzatvorenej časti (priečinok 
kompresora) za chladničkou. Počas prevádzky 
tohto prvku môžete počuť zvuky, ktoré sú podobné 
zvukom sekundovky, ktoré vydávajú analógové 
hodiny. Je to normálne a nie je to spôsobené 
poruchou.

5.15Modré svetlo
(Pri niektorých modeloch)
Priečinok Crisper (na zeleninu a ovocie) je 
osvetlený modrým svetlom. Potraviny uložené v 
priehradke Crisper, budú vďaka účinku vlnovej 
dĺžky modrého svetla pokračovať vo fotosyntéze 
a tak si uchovajú svoju čerstvosť a zvýšia obsah 
vitamínov.

5.16 Protizápachový filter
Protizápachový filter vo vzduchovom potrubí 
priečinka chladničky zabraňuje tvorbe 
nepríjemných pachov v chladničke.
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5.17 Oddelenie na víno
(Táto funkcia je voliteľná)
1 – Naplňte oddelenie na víno 
Oddelenie na víno je skonštruované tak, aby poňalo 28 fliaš vpredu + 3 flaše dostupné použitím 
teleskopického držiaka. Tieto maximálne deklarované množstvá sú uvedené len na informačné účely a 
zodpovedajú testom vykonaným so štandardnou fľašou “Bordelaise 75cl”.

2- Odporúčané optimálne teploty podávania 
Naša rada: Ak zmiešate rozličné druhy vín, zvoľte si nastavenie 12 ° Celzia, rovnako ako v skutočnej 
pivnici. Pri bielych vínach, ktoré sa majú podávať pri teplote od 6 do 10 °, umiestnite fľaše do chladničky 
1/2 hodiny pred podávaním vína a chladnička uchová fľaše vína na požadovanej teplote. Červené vína sa 
pri podávaní pomaly zohrievajú na izbovú teplotu.
 

16 -17 °C Jmené Bordeaux vína - červené

15 -16°C Jemné Burgundské vína - červené

14 -16 °C Grand crus (vynikajúce ročníky) suchých bielych vín 

11 -12 °C Jemné, ovocné a mladé červené vína

10 -12 °C Provensálske ružové vína, francúzske vína

10 -12 °C Suché biele vína a červené vidiecke vína

8 – 10 °C Biele vidiecke vína

7 – 8 °C Šampanské

6-°C Sladké biele vína
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3- Tipy pre otváranie fľaše vína predtým než 
víno ochutnáte:

Biele vína Približne 10 minút pred podávaním

Mladé červené vína Približne 10 minút pred podávaním

Husté a vyzreté červené vína Približne 30 až  60 minút pred podávaním

4- Ako dlho sa môžu skladovať otvorené 
fľaše?
Nedopité fľaše vína sa musia riadne uzatvoriť 
zátkou a môžu sa skladovať na studenom a 
suchom mieste: 

Biele vína Červené vína

fľaša plná na 75 % 3 až  5 dní 4 až  7 dní

fľaša plná na 50 % 2 až  3 dni 3 až  5 dní

Menej than 50% 1 deň 2 dni

5.18 Používanie interného 
dávkovača vody

(Pri niektorých modeloch)

Po pripojení chladničky k zdroju vody alebo 
výmene vodného filtra prepláchnite systém vody. 
Použite pevnú nádobu na stlačenie a pridržanie 
páky dávkovača vody na 5 sekúnd a potom jo 
pustite na 5 sekúnd. Opakujte postup kým nezačne 
tiecť voda. Hneď ako začne tiecť voda, pokračujte 
naďalej pri stláčaní a púšťaní lopatky dávkovača 
(5 sekúnd zap., 5 sekúnd vyp.) kým dostanete 4 
galóny. Vydalo sa 15 litrov vody. Týmto sa odstráni 
vzduch z filtra a systému dávkovača vody a 
pripraví sa vodný filter na používanie. V niektorých 
domácnostiach môže byť potrebné dodatočné 
preplachovanie. Pri uvoľňovaní vzduchu zo systému 
môže voda vystrekovať z dávkovača.
Počkajte 24 hodín, pokým sa voda v chladničke 
ochladí. Každý týždeň dávkujte dostatočné 
množstvo vody, aby ste vždy mali čerstvú zásobu.

C
Po 5 minútach nepretržitého 
dávkovania dávkovač prestane 
dávkovať vodu, aby sa predišlo 
zaplaveniu. Ak chcete vodu naďalej 
dávkovať, stlačte znovu lopatku 
dávkovača.

5.19 Dávkovanie vody
Postavte nádobu pod výpust dávkovača zatiaľ čo 
budete stláčať lopatku dávkovača.
Pustite lopatku dávkovača na zastavenie 
dávkovania.

C Je úplne normálne, že prvých pár pohárov 
z dávkovača bude teplých.

C
Ak sa dávkovač nepoužíva po dlhšie časové 
obdobie, prvých niekoľko pohárov vody 
vylejte, aby ste zabezpečili úplnú čistotu 
vody.

Pri prvom uvedení do prevádzky budete musieť na 
vychladenie vody počkať približne 24 hodín.
Krátko po potiahnutí aktivátora vyberte pohár.
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5.20 Pre používanie dávkovača vody

A

Predtým, než použijete chladničku prvý 
krát a tak isto po výmene vodného filt-
ra, môžu z dávkovača vody kvapkať 
kvapky. Aby ste predišli úniku vody 
z dávkovača, odvzdušnite vzduch 
zo systému vydaním 5-6 galónov 
(približne 20 litrov) vody cez dávkovač 
vody, skôr než začnete chladničku 
používať, a takisto pri každej výmene 
vodného filtra. Týmto sa odstráni 
vzduch uviaznutý v systéme a odstráni 
sa únik vody z dávkovača. Pokiaľ dôjde 
k zablokovaniu prietoku vody, bude sa 
vyžadovať kontrola spájacieho prvku 
a vyrovnanie vodovodného vedenia v 
zadnej časti zariadenia. 

C Pokiaľ z dávkovača vody uniká len niekoľko 
kvapiek vody po výdaji vody, toto je normálne.

5.21 Výrobník ľadu 
(pri niektorých modeloch)
Aby ste získali ľad z výrobníka ľadu, naplňte 
dávkovač vody v priečinku chladničky   vodou až 
na maximum. 
Kocky ľadu v zásuvke na ľad sa môžu pôsobením 
horúceho a vlhkého vzduchu o seba prilepiť a 
vytvoriť masu približne za 15 dní. To je normálne. Ak 
sa Vám nedarí masu oddeliť, vyporázdnite zásuvku 
na ľad a pripravte ľad znovu. 

C
Odporúča sa  vymeniť  vodu  v   v 
zásobníku vody v prípade, že  zostane vo 
vodnej nádrži dlhšie ako 2-3 týždne. 

C
Zvláštne zvuky vychádzajúce z 
chladničky v 120-minútových intervaloch 
su zvuky prípravy ľadu a liatia. To je 
normálne.

C
Ak nechcete pripravovať ľad stlačte ikonu „Ice 
Off“ (Vypnutý ľad), aby ste vypli výrobník ľadu 
a ušetrili energiu, a predĺžili tak životnosť vašej 
chladničky.

C Je úplne normálne, že po odobraní vody 
spadne z dávkovača vody pár kvapiek.
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5.22 Icematic a nádoba na 
skladovanie ľadu

(pri niektorých modeloch)
Používanie Icematic-u
* Napľnite Icematic vodou a usaďte ho na miesto. 
ľad bude pripravený približne behom dvoch hodín. 
Nevyberajte Icematic z jeho miesta, pokiaľ chcete 
pripraviť ľad. 
* Poočte západkami na Icematic-u o 90 stupňov v 
smere hodinových ručičiek. 
Kocky ľadu v bunkách budú padať do nádoby na 
skladovanie ľadu naspodu. 
* Nádobu na skladovanie ľadu môžte vybrať a 
podávať ľadové kocky. 
* Ak si prajete, môžte kocky ľadu ponechať v 
nádobe na skladovanie.

Nádoba na skladovanie ľadu 
Nádoba na skladovanie ľadu je určená pre 
uchovanie ľadových kociek. Nedávajte dovnútra 
vodu. Inak sa môže poškodiť.
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6. Údržba a čistenie
Čistite produkt pravidelne, čím predĺžite jeho 
životnosť.

B
UPOZORNENIE:
Pred čistením chladničku odpojte od 
napájania.

•	 Nikdy nepoužívajte ostré a drsné nástroje, 
mydlo, domáce čistiace prostriedky, čistiace 
prášky, plyn, benzín, laky a podobné látky na 
čistenie.
•	 Pri výrobkoch, ktoré nie sú typu Frost, sa na 
zadnej stene chladničky tvoria vodné kvapky a 
námraza až po šírku prsta. Nečistite to; nikdy na to 
nepoužívajte olej alebo podobné látky.
•	 Na čistenie vonkajšieho povrchu výrobku 
používajte iba mierne vlhké tkaniny z mikrovlákien. 
Špongie a iné typy utierok môžu poškriabať 
povrch.
•	 Rozpusťme lyžičku uhličitanu vo vode. 
Navlhčite kúsok handry vo vode a vyžmýkajte ju. 
Utrite prístroj s touto látkou a dôkladne osušte.
•	 Dávajte pozor, aby sa voda nedostala do krytu 
lampy a iných elektrických častí.
•	 Vyčistite dvere pomocou vlhkej handričky. 
Odstrániť všetky položky vo vnútri pre vybratie 
poličiek z dverí a samotnej chladničky. Zdvihnite 
dverné police až do ich odpojenia sa. Vyčistite a 
osušte police, potom ich umiestnite späť na ich 
miesto zasunutím zhora.
•	 Nepoužívajte chlórovú vodu alebo 
čistiace prostriedky na vonkajšom povrchu a 
pochrómovaných častiach výrobku. Chlór môže na 
takých kovových povrchoch spôsobiť koróziu.

•	 Nikdy nepoužívajte ostré a drsné nástroje 
alebo mydlo, domáce čistiace prostriedky, čistiace 
prostriedky, benzín, benzén, vosk, atď., v opačnom 
prípade sa na plastových dieloch objavia škvrny a 
dôjde k ich deformácii. Na čistenie použite teplú 
vodu a mäkkú handričku a utrite ich do sucha.

6.1. Prevencia pred zápachom
Výrobok je vyrobený bez akýchkoľvek pachových 
látok. Avšak, udržiavanie jedla v nesprávnych 
častiach a nesprávne čistenie vnútorných povrchov 
môže viesť k zápachu.
Aby k tomu nedošlo, očistite vnútro so sódovou 
vodou každých 15 dní.
•	 Uchovávajte potraviny v uzavretých baleniach. 
Mikroorganizmy sa môžu z neuzavretých potravín 
rozšíriť a spôsobiť zápach.
•	 Nenechávajte potraviny so zašlým dátumom 
spotreby a pokazené potraviny v chladničke.

6.2. Ochrana plastových povrchov 
Olej vytečený na plastové povrchy môže poškodiť 
povrch a musí byť ihneď umytý teplou vodou.
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7. Riešenie problémov
Než sa obrátite na servis, pozrite si nasledujúci 
zoznam. Môže Vám to ušetriť čas aj peniaze. Tento 
zoznam obsahuje časté sťažnosti, ktoré nie sú 
spojené s chybným spracovaním alebo poškodením 
materiálu. Niektoré funkcie uvedené v tomto 
dokumente sa nemusia vzťahovať na váš produkt.

Chladnička nefunguje.
•	 Zástrčka nie je úplne nasadená. >>> 
Zapojte ju úplne do zásuvky.
•	 Poistka pripojená do zásuvky ktorá napája 
produkt alebo hlavná poistka je spálená. >>> 
Skontrolujte poistky.
Kondenzácia na bočnej stene chladiaceho 
priestoru (MULTI ZÓNA, CHLADIACA , 
KONTROLNÁ a FLEXI ZÓNA).
•	 Dvere sa otvárajú príliš často >>> Dbajte 
na to, aby ste dvere výrobku neotvárali príliš 
často.
•	 Prostredie je príliš vlhké. >>> Neinštalujte 
výrobok vo vlhkom prostredí.
•	 Potraviny obsahujúce tekutiny sú 
uchovávané v neuzavretých nádobách. >>> 
Uchovávajte potraviny, ktoré obsahujú tekutiny v 
uzavretých nádobách.
•	 Dvere výrobku boli ponechané otvorené. 
>>> Nenechávajte dvere chladničky otvorené 
po dlhšiu dobu.
•	 Termostat je nastavený na príliš nízku 
teplotu.  >>> Nastavte termostat na vhodnú 
teplotu. 
Kompresor nepracuje.

•	 V prípade náhleho výpadku prúdu alebo 
vytiahnutia napájacieho kábla a po jeho 
opätovnom pripojení tlak plynu v chladiacom 
systéme výrobku nie je vyvážený, čo spustí 
tepelný istič kompresora. Produkt sa reštartuje 
po približne 6 minútach. Keď sa výrobok po 
uplynutí tejto doby nereštartuje, obráťte sa na 
servis.
•	 Je aktívne rozmrazovanie. >>> To je 
normálne pre chladničku s plne automatickým 
rozmrazovaním. Odmrazovania sa vykonáva 
pravidelne.
•	 Produkt nie je zapojený do elektrickej siete 
>>> Uistite sa, že napájací kábel je zapojený.
•	 Nastavenie teploty je nesprávne. >>> 
Zvoľte zodpovedajúce nastavenie teploty.
•	 Nie je prúd. >>> Produkt bude naďalej 
fungovať normálne po obnovení napájania. 
Prevádzkový hluk chladničky sa pri 
používaní zvyšuje.
•	 Prevádzkové výsledky tohto výrobku sa 
môžu líšiť v závislosti na zmenách teploty 
okolitého prostredia. To je normálne a nejedná 
sa o závadu. 

Chladnička beží príliš často alebo príliš 
dlho.
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•	 Nový výrobok môže byť väčší ako ten 
predchádzajúci. Väčšia výrobky budú pracovať 
po dlhšiu dobu.
•	 Teplota v miestnosti môže byť vysoká. >>> 
Výrobok bude v miestnosti s vyššou teplotou 
spustený po dlhšiu dobu.
•	 Výrobok mohol byť zapojený len nedávno 
alebo v ňom boli umiestnené nové položky 
potravín. >>> Výrobok dosiahne nastavenú 
teplotu dlhšie, keď bol len práve zapojený 
alebo doň boli umiestnené nové potraviny. To je 
normálne.
•	 Do výrobku bolo v poslednej dobe 
umiestnené veľké množstvo teplého jedla. >>> 
Nepokladajte horúce jedlo do výrobku.
•	 Dvere boli často otvorené alebo zostali 
otvorené po dlhšiu dobu. >>> Teplý vzduch 
pohybujúce sa vo vnútri spôsobí, že výrobok 
bude v prevádzke dlhšie. Neotvárajte dvere 
chladničky príliš často.
•	 Dvere mrazničky alebo chladničky mohli 
zostať pootvorené. >>> Skontrolujte, či sú 
dvere úplne zatvorené.
•	 Výrobok môže byť nastavený na príliš nízku 
teplotu. >>> Nastavte teplotu na vyšší stupeň 
a počkajte, až výrobok dosiahne nastavenú 
teplotu.
•	 Podložky dvier chladničky alebo mrazničky 
môžu byť špinavé, opotrebované, rozbité alebo 
nesprávne nasadené. >>> Vyčistite alebo 
vymeňte podložky. Poškodené / roztrhané 
podložky dverí spôsobia, že výrobok bude bežať 
dlhšiu dobu pre zachovanie aktuálnej teploty.
Teplota mrazenia je veľmi nízka, ale 
teplota chladiča je dostačujúca.
•	 Teplota priestoru mrazničky je nastavená 
na veľmi nízky stupeň. >>> Nastavte teplotu v 
mrazničke na vyšší stupeň a znovu skontrolujte.
Teplota chladenia je veľmi nízka, ale 
teplota mrazničky je dostačujúca.
•	 Teplota priestoru chladničky je nastavená 
na veľmi nízky stupeň. >>> Nastavte teplotu v 
chladničke na vyšší stupeň a znovu skontrolujte.

Potraviny uchovávané v chladnejších 
zásuviek priestorov sú zmrazené.
•	 Teplota priestoru chladničky je nastavená 
na veľmi nízky stupeň. >>> Nastavte teplotu v 
mrazničke na vyšší stupeň a znovu skontrolujte.
Teplota v chladničke alebo v mrazničke je 
príliš vysoká.
•	 Teplota priestoru chladničky je nastavená 
na veľmi vysoký stupeň. >>> Nastavenie 
teploty chladiacej časti ovplyvňuje teplotu v 
mrazničke. Zmeňte teplotu v chladiacej alebo 
mraziacej časti a počkajte, kým príslušné 
priehradky dosiahnú nastavenú úroveň teploty.
•	 Dvere boli často otvorené alebo zostali 
otvorené po dlhšiu dobu. >>> Neotvárajte 
dvere chladničky príliš často.
•	 Dvere môžu byť pootvorené. >>> Úplne 
zatvorte dvere.
•	 Produkt mohol byť zapojený len nedávno 
alebo v ňom boli umiestnené nové položky 
potravín. >>> To je normálne. Výrobok 
dosiahne nastavenú teplotu dlhšie, keď bol len 
práve zapojený alebo doň boli umiestnené nové 
potraviny. 
•	 Do výrobku bolo v poslednej dobe 
umiestnené veľké množstvo teplého jedla. >>> 
Nepokladajte horúce jedlo do výrobku.
Trasie sa alebo vydáva hluk.
•	 Podlaha nie je vo vodováhe alebo nie 
je odolná. >>> Ak sa výrobok trasie, keď 
sa pomaly pohybuje, nastavte stojany na 
vyrovnanie výrobku. >>> Uistite sa tiež, že 
podlaha je dostatočne odolná k tomu, aby 
uniesla produkt.
•	 Všetky položky umiestnené na výrobku 
môže spôsobiť hluk. >>> Odstrániť všetky 
položky umiestnené na výrobku.
Výrobok vytvára hluk tečúcej, striekajúcej 
kvapaliny a pod.
•	 Princíp fungovania tohto výrobku je 
založený na toku kvapalín a plynu. >>> To je 
normálne a nejedná sa o závadu.
Z výrobku znie zvuk ako vanúci vietor.
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•	 Výrobok pre proces chladenia používa 
ventilátor. To je normálne a nejedná sa o 
závadu.
Na vnútorných stenách výrobku sa vytvoril 
kondenzát.
•	 Horúce alebo vlhké počasie zvýši námrazu 
a kondenzáciu. To je normálne a nejedná sa o 
závadu.
•	 Dvere boli často otvorené alebo zostali 
otvorené po dlhšiu dobu. >>> Neotvárajte 
dvere príliš často, ak zostali otvorené, zatvorte 
ich.
•	 Dvere môžu byť pootvorené. >>> Úplne 
zatvorte dvere.
Vytvára sa kondenzát na vonkajšej strane 
výrobku alebo medzi dverami.
•	 Okolité prostredie môže byť vlhké, je 
to úplne normálne vo vlhkom počasí. >>> 
Kondenzácia sa rozptýli, keď sa zníži vlhkosť. 
Interiér zapácha.
•	 Produkt nie je pravidelne čistený. >>> 
Pravidelne čistite vnútro pomocou hubky, teplej 
vody a sýtenej vody.
•	 Niektoré balenia a obalové materiály môže 
spôsobiť zápach.  >>> Používajte balenia a 
obalové materiály bez zápachu.
•	 Potraviny boli umiestnené v neuzavretých 
baleniach. >>> Uchovávajte potraviny v 
uzavretých baleniach. Mikroorganizmy sa môžu 
z neuzavretých potravín rozšíriť a spôsobiť 
zápach.
•	 Z výrobku odstráňte všetky potraviny 
so zašlým dátumom spotreby a pokazené 
potraviny.
Dvere sa nezatvárajú.

•	 Balíčky s potravinami môžu blokovať dvere. 
>>> Premiestnite predmety blokujúce dvere.
•	 Produkt nestojí v úplne zvislej polohe na 
zemi. >>> Nastavte stojany pre uvedenie 
výrobku do zvislej polohy.
•	 Podlaha nie je vo vodováhe alebo nie je 
odolná. >>> Uistite sa, že podlaha je vyvážená 
a dostatočne odolná k tomu, aby uniesla 
produkt.
Zásobník na zeleninu sa zasekol.
•	 Potraviny môžu byť v kontakte s hornou 
časťou zásobníka. >>> Preusporiadajte 
potraviny v šuplíku.
Ak je povrch zariadenia horúci.
•	 Vysoké teploty je možné spozorovať v 
priestore medzi dverami, na bočných paneloch 
a na zadnom rošte, počas prevádzky zariadenia. 
Je to normálny stav, ktorý nevyžaduje údržbu!

A
UPOZORNENIE: Ak problém pretrváva 
aj po vykonaní pokynov v tejto časti, 
obráťte sa na svojho predajcu alebo 
na autorizovaný servis. Nepokúšajte sa 
opraviť produkt.


