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Záruka na výrobok a informácie 
o opravách
Záruka 
12-mesačná záruka na komponenty a prácu 
Váš spotrebič má výhodu našej záruky výrobcu, ktorá pokrýva 

náklady na opravu porúch dvanásť mesiacov od dátumu 
zakúpenia. 

To vám dáva istotu, že ak sa v rámci tejto lehoty ukáže, že 
váš spotrebič je chybný buď v dôsledku spracovania, alebo 
materiálov, podľa nášho uváženia vám spotrebič bezplatne 
opravíme alebo vymeníme. 

Táto záruka je podmienená nasledujúcimi podmienkami: 
- Spotrebič bol nainštalovaný a prevádzkovaný správne a v súlade 

s naším návodom na obsluhu a údržbu. 
- Spotrebič sa používa iba s napájaním elektrinou alebo prívodom 

plynu, ako je uvedené na údajovom štítku. 
- Spotrebič sa používal iba na bežné účely v domácnosti. 
- Nijaká osoba bez nášho oprávnenia spotrebič neupravovala, 

nerobila jeho servis ani údržbu, nedemontovala ho, ani inak doň 
nezasahovala. 

- Všetky opravy musíme vykonávať my alebo nami poverený 
zástupca. 

- Všetky komponenty, ktoré sú vybraté a vymenené na ktoromkoľvek 
spotrebiči počas opráv, sú naším majetkom. 

- Spotrebič sa používa v Spojenom kráľovstve alebo v Írskej 
republike. 

Záruka nepokrýva: 
- škody spôsobené v dôsledku prepravy, nesprávneho používania, 

nedbanlivosti alebo zásahov alebo v dôsledku nesprávnej 
inštalácie; 

- výmenu spotrebných položiek alebo príslušenstva. To zahŕňa, 
ale bez obmedzenia: zástrčky, káble, batérie, žiarovky, žiarivky 
a štartéry, kryty a filtre; 

- výmenu vyberateľných komponentov zo skla alebo plastu. 

TÁTO ZÁRUKA NEPLATÍ, AK BOL SPOTREBIČ POUŽÍVANÝ 
V KOMERČNÝCH PRIESTOROCH ALEBO MIMO DOMÁCNOSTI. 

SK  – model SK  – sériové číslo.

Informácie o recyklácii a likvidácii 
Ako súčasť záväzku chrániť životné prostredie si Hotpoint 
vyhradzuje právo použiť kvalitné recyklované komponenty na 
zníženie nákladov pre zákazníka a minimalizáciu odpadu materiálov. 
Obalový materiál a staré spotrebiče, prosím, likvidujte ohľaduplne. 
Na zníženie rizika zranenia detí odmontujte dvere, zástrčku 
a odrežte napájací kábel. Tieto časti likvidujte oddelene, aby už 
nebolo možné spotrebič zapojiť do siete a dvere aby sa nemohli 
zatvoriť. 

Opravy a popredajné služby 
Môžeme vám pomôcť a poradiť, pokiaľ ide o opravy, náhradné 
diely a príslušenstvo. 

Miestni opravári – 03448 111 606 
Írska republika –  0818 313 413

Platia štandardné miestne sadzby pre Spojené kráľovstvo 
Pre Írsku republika platia miestne írske sadzby.

Komponenty a príslušenstvo:
parts.hotpoint.co.uk/shop

Nezabudnite zaregistrovať svoj spotrebič na 
www.hotpointservice.co.uk, aby ste si aktivovali 10-ročnú záruku 
na komponenty. 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že naši poradcovia od vás budú 
požadovať nasledujúce informácie: číslo modelu, sériové číslo; 
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* K dispozícii len pri niektorých modeloch.

!Kontrolky ukazujú aj nezvyčajné zvýšenie teploty v priestore 
mrazničky (pozri Riešenie problémov).

SK

Opis spotrebiča
Ovládací panel
1 OVLÁDANIE MRAZNIČKY Tlačidlo na reguláciu teploty 

v priestore mrazničky. Toto tlačidlo sa používa spolu s tlačidlom 
SUPER MRAZENIE na zapnutie/vypnutie spotrebiča stlačením 
oboch na 3 sekundy.

2  SUPER MRAZENIE Tlačidlo na zamrazovanie (rýchle mrazenie) 
čerstvých potravín. Vypnutý spotrebič zapnete stlačením tlačidla 
na 3 sekundy.

3  SUPER MRAZENIE Modré svetielko sa rozsvieti po stlačení 
tlačidla SUPER MRAZENIE.

4  TEPLOTA MRAZNIČKY Žlté svetielka teploty mrazničky 
predstavujú 4 úrovne, ako je ilustrované na obrázku. 

5  TEPLOTA CHLADNIČKY Žlté svetielka teploty chladničky 
predstavujú 4 úrovne, ako je ilustrované na obrázku. 

6  SUPER CHLADENIE Modré svetielko sa rozsvieti po stlačení 
tlačidla SUPER CHLADENIE.

7 SUPER CHLADENIE Tlačidlo na rýchle zníženie teploty (rýchle 
chladenie) v priestore chladničky. 

8  OVLÁDANIE CHLADNIČKY Tlačidlo na reguláciu teploty 
v priestore chladničky.

2

4 53

7 81

6
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Opis spotrebiča
Celkový pohľad
Pokyny v tomto návode platia pre rôzne modely chladničiek.  
Na obrázkoch nemusí byť presne zobrazený zakúpený spotrebič. 
Pri zložitejších funkciách si pozrite nasledujúce stránky.

1 Vyrovnávacie NOŽIČKY
2 SKLADOVACÍ priestor*
3 MRAZIACI a SKLADOVACÍ priestor
4 Zásuvka na OVOCIE a ZELENINU *
5 PRIEHRADKA ZÓNY 3 V 1**
6 OSVETLENIE (pozri Údržba).
7 POLICA na VÍNO *
8 POLICE *
9 Vyberateľná ÚLOŽNÁ polička s KRYTOM
10 Ovládací panel
11 Vyberateľné viacúčelové POLICE *
12 Priehradka na FĽAŠE

* Líšia sa počtom a/alebo polohou, dostupné iba pri niektorých 
modeloch.
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Montáž
! Pred uvedením nového spotrebiča do prevádzky si, prosím, 
pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Obsahuje dôležité 
informácie pre bezpečné používanie, inštaláciu a ošetrovanie 
spotrebiča.
! Tento návod na obsluhu si odložte na budúce použitie. Odovzdajte 
ho aj prípadným novým majiteľom spotrebiča.

Umiestnenie a pripojenie
Umiestnenie
1. Spotrebič umiestnite do dobre vetranej suchej miestnosti.
2. Nezakrývajte zadné mriežky ventilátora. Z kompresora 

a kondenzátora sála teplo a na správnu prevádzku a šetrenie 
energie je potrebné dobré vetranie.

3. Medzi vrchom spotrebiča a nábytkom nad ním nechajte aspoň 
10 cm medzeru a aspoň 5 cm po bokoch od nábytku/ bočných 
stien.

4. Spotrebič neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla (priame 
slnečné svetlo, elektrický sporák a pod.).

50mm

Vyrovnanie
1. Spotrebič nainštalujte na pevnej a rovnej dlážke.
2. Ak dlážka nie je dokonale rovná, vyrovnajte spotrebič utiahnutím 

alebo povolením predných nožičiek.

Elektrické prípojky
Po preprave spotrebič pozorne postavte do zvislej polohy a pred 
pripojením k elektrickej sieti počkajte minimálne 3 hodiny. Pre 
pripojením do zásuvky sa presvedčte, či sú splnené nasledujúce 
podmienky:

•  Spotrebič je uzemnený a zástrčka vyhovuje predpisom.
•  Zásuvka musí zodpovedať maximálnemu výkonu spotrebiča.
•  Napätie musí byť v rozsahu medzi hodnotami uvedenými na 

údajovom štítku na ľavej spodnej strane (napr. 220 – 240 V).
•  Zásuvka je kompatibilná so zástrčkou spotrebiča. Ak zásuvka 

nie je kompatibilná so zástrčkou, požiadajte autorizovaného 
technika o jej výmenu (pozri Pomoc). Nepoužívajte predlžovacie 
káble ani rozdvojky.

! Po inštalovaní spotrebiča musia byť napájací kábel a elektrická 
zásuvka ľahko prístupné.
! Kábel nesmie byť ohnutý ani stlačený.
! Kábel treba pravidelne kontrolovať a smie ho vymeniť iba 
autorizovaný technik (pozri Pomoc).
! Výrobca odmieta zodpovednosť v prípade nedodržania týchto 
bezpečnostných opatrení.

Váš spotrebič je vybavený zástrčkou s 13 amp poistkou, ktorú 
možno zastrčiť do 13 amp zásuvky na okamžité použitie.  Prv než 
začnete spotrebič používať, prečítajte si ďalej uvedené pokyny.

UPOZORNENIE: 
TENTO SPOTREBIČ MUSÍ BYŤ UZEMNENÝ.

Výmena krytov poistiek:
Pri výmene chybnej poistky treba vždy použiť 13 amp poistku 
schválenú ASTA podľa BS 1362 a znovu nasadiť kryt poistky.
Ak sa kryt poistky stratí, poistku nesmiete použiť, kým nezískate 
náhradný.
Výmena krytu poistky
Ak montujete náhradný kryt poistky, musí mať správnu farbu, ako 
je farebne vyznačené značkou alebo farebným slovom na základni 
zástrčky.
Výmena zástrčky:
Odstránenie zástrčky
Ak má váš spotrebič nerozoberateľnú lisovanú zástrčku a chceli by ste 
ju odstrániť, aby ste mohli pripojiť dlhší kábel alebo prestrčiť sieťový 
kábel cez priečky, skrinky a pod., zabezpečte, aby:
- bola zástrčka nahradená rozoberateľnou zástrčkou s 13 amp 

poistkou označenou BSI značkou schválenia.
alebo
- Sieťový kábel je priamo prepojený do 13 amp káblového výstupu 

ovládaného spínačom (v súlade s BS 5733), ktorý je prístupný 
bez presúvania spotrebiča.

Likvidácia zástrčky
Odrežte a zlikvidujte dodanú zástrčku, ak sa nehodí do vašej zásuvky. 
Kábel by ste mali odrezať čo najbližšie k lisovanej zástrčke.
Vyberte poistku.
UPOZORNENIE: 
Aby ste zabránili riziku zásahu elektrickým prúdom, už nikde 
inde nezastrkujte odstránenú zástrčku.
Nasadenie novej zástrčky
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:  
VODIČE V ELEKTRICKOM VEDENÍ SÚ OZNAČENÉ FARBAMI 
PODĽA NASLEDUJÚCEHO KÓDU...

Zeleno-žltý  – uzemnenie
Modrý   – nulový
Hnedý   – pod napätím

Ak farby vodičov v sieti nezodpovedajú farebným označeniam na 
identifikáciu koncoviek vo vašej zástrčke, postupujte nasledovne:
– Pripojte zeleno-žltý vodič ku koncovke označenej písmenom ’ 

alebo značkou  alebo zelenou a žltou farbou.
– Pripojte hnedý vodič ku koncovke označenej písmenom L alebo 

červenou alebo hnedou farbou.
– Pripojte modrý vodič ku koncovke označenej písmenom N alebo 

čiernou alebo modrou farbou.
Ak je použitá 13 amp zástrčka (BS 1363), musí byť vybavená 13 amp 
poistkou.  
Ak máte pochybnosti, pokiaľ ide o zdroj elektrickej energie, 
na ktorý má byť váš spotrebič pripojený, pred použitím sa 
poraďte s kvalifikovaným elektrikárom.
Značka CE potvrdzuje, že tento spotrebič spĺňa požiadavky 
nasledujúcich smerníc Európskeho spoločenstva: 
o nízkom napätí – 73/23/EHS a 93/68 EHS;
o elektromagnetickej kompatibilite 89/336/EHS, 92/31/EHS 
a 93/68/EHS.

* Líšia sa počtom a/alebo polohou, dostupné iba pri niektorých 
modeloch.
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SK Spustenie a používanie
Uvedenie spotrebiča do prevádzky
! Pred spustením spotrebiča postupujte podľa pokynov na 
inštaláciu (pozri Inštalácia).
! Pred pripojením spotrebiča očistite priehradky a príslušenstvo 
vlažnou vodou a bikarbonátom.
! Spotrebič sa dodáva s regulačným systémom ochrany motora, 
v dôsledku čoho sa kompresor spustí približne 8 minút po zapnutí. 
Kompresor sa spustí aj zakaždým po úmyselnom či neúmyselnom 
(výpadok prúdu) prerušení napájania.

1. Zastrčte zástrčku do zásuvky a pomocou príslušného gombíka 
spotrebič zapnite, ubezpečte sa, či svietia žlté svetielka teploty 
chladničky a mrazničky.

2. Po niekoľkých hodinách budete môcť vložiť do chladničky 
potraviny.

3. Stlačte tlačidlo SUPER MRAZENIE (rýchle mrazenie): rozsvieti 
sa kontrolka SUPER MRAZENIE. Keď chladnička dosiahne 
optimálnu teplotu, kontrolka zhasne a môžete začať ukladať 
potraviny.

Využívanie celého potenciálu chladničky
•  Ukladajte do chladničky iba studené alebo vlažné potraviny, nikdy 

nie horúce jedlá (pozri Preventívne opatrenia a tipy).
•  Pamätajte, že varené potraviny nevydržia dlhšie ako surové.
•  Tekutiny neskladujte v otvorených nádobách: zvýšia v chladničke 

vlhkosť a tvorbu kondenzátu.
Chladiaci systém 
No Frost (bez námrazy)

Systém No Frost neustále cirkuluje studený vzduch zachytávajúci 
vlhkosť, čím zabraňuje tvorbe ľadu a námrazy. Systém udržuje 
v spotrebiči optimálnu úroveň vlhkosti, vďaka čomu zachováva 
pôvodnú kvalitu potravín, zabraňuje zlepeniu potravín a odstraňuje 
potrebu odmrazovať spotrebič. Nezakrývajte vetracie komôrky 
ukladaním potravín alebo nádob tak, aby sa priamo dotýkali zadnej 
steny chladničky. Fľašky uzatvorte a jedlo vzduchotesne zabaľte.

PRIEHRADKA ZÓNY 3 V 1*
Toto je nová priehradka, ktorá ponúka maximálnu flexibilitu pre 
vynikajúce skladovanie jedla: 
– na uskladnenie mäsa, rýb a lahôdok;
– na rýchle chladenie horúcich potravín zo 70 °C na 3 °C a iných 
čerstvých potravín a zvyškov;
– na rozmrazovanie pri nízkej teplote (bráni šíreniu mikroorganizmov).
Teplotu 0 °C môžete dosiahnuť za štandardných podmienok, keď 
je teplota chladiaceho priestoru nastavená na teplotu cca 4 °C.
Znížením teploty v chladničke znížite aj teplotu v CHLADIACEJ 
priehradke.

POLICE: 
Vďaka špeciálnym vodiacim lištám sú police vyberateľné a možno 
nastavovať ich výšku, a tak ľahko uskladňovať veľké nádoby 
a potraviny. Výšku možno nastaviť bez úplného vybratia police 
(pozri obrázok).

1

2

Kontrolka TEPLOTY*: na identifikovanie najchladnejšej časti 
v chladničke.
1. Skontrolujte, či je na kontrolke indikátora jasne vidieť OK (pozri 

obrázok).

2. Ak sa slovíčko „OK“ nezobrazí, znamená to, že teplota je príliš 
vysoká: nastavte gombík OVLÁDANIE CHLADNIČKY na vyššiu 
pozíciu (nižšia teplota) a počkajte cca 10 hodín, kým sa teplota 
nestabilizuje.

3. Znovu skontrolujte kontrolku indikátora: v prípade potreby znovu 
nastavte podľa úvodného postupu. Ak bolo do chladničky 
pridané veľké množstvo jedla alebo sa dvere chladničky 
často otvárali, je normálne, že sa na indikátore nezobrazuje 
OK. Počkajte aspoň 10 hodín a potom zvoľte ovládačom 
PREVÁDZKA CHLADNIČKY vyššie nastavenie.

I CARE*
Riadi aktiváciu a dezaktiváciu funkcie I CARE (optimálna 
prevádzková teplota pre minimálnu spotrebu energie). Spotreba 
bude optimalizovaná 24 hodín po zapnutí funkcie. Po aktivovaní 
funkcie sa rozsvieti LED kontrolka I CARE. Stlačte a podržte tlačidlo 
I CARE 8 sekúnd, kým príslušná LED kontrolka nezačne blikať; to 
vám umožní nastaviť teplotu a priestore chladničky a v priestore 
mrazničky na . Dve minúty po poslednej akcii používateľa displej 
prejde do režimu šetrenia energie. Ak chcete režim šetrenia energie 
ukončiť, stlačte hociktoré tlačidlo alebo otvorte dvere chladničky.
Zásuvka na OVOCIE a ZELENINU* 
Zásuvka na čerstvé potraviny namontovaná vo vnútri chladničky 
bola špeciálne navrhnutá na účel zachovania čerstvého a sviežeho 
ovocia a zeleniny. Ak chcete skladovať potraviny, ako je napríklad 
ovocie, v menej vlhkom prostredí, otvorte regulátor vlhkosti (poloha 
B). Alebo ho zatvorte (poloha A), ak chcete potraviny skladovať vo 
vlhkejšom prostredí ako napríklad zeleninu.

A

B
* Líšia sa počtom a/alebo polohou, dostupné iba pri niektorých 
modeloch.
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Šetrič chladu*
Niektoré ovocie a zelenina produkujú etylén ako prirodzenú súčasť 
procesu zrenia. Iné druhy ovocia a zeleniny sú citlivé na prítomnosť 
etylénu, ale môžu, no nemusia sami produkovať etylén. Šetrič 
chladu predlžuje trvanlivosť potravín s lepšou kvalitou a čerstvejšími 
rýchlo sa kaziacimi potravinami, lebo odstraňuje plynný etylén, ktorý 
spôsobuje predčasné zrenie a hnilobu.

Vysoká relatívna vlhkosť je pre väčšinu rýchlo sa kaziacich potravín 
dobrá, ale kondenzácia nie. Šetrič chladu odstraňuje nadmernú 
kondenzáciu, ktorá spôsobuje pleseň a rast baktérií na potravinách.

Šetrič chladu zabraňuje tiež prenášaniu pachu z jednej potraviny na 
iné a zabezpečuje ideálne prostredie vo vašej chladničke.

Šetrič chladu je 100 % prírodný anorganický minerál a zachováva 
si účinnosť niekoľko rokov. Vzhľadom na prach a vlhkosť okolo 
šetriča chladu pri normálnom používaní chladničky sa odporúča 
pravidelne každých šesť mesiacov šetrič chladu obnovovať, aby si 
zachoval úplnú účinnosť. Obnovovanie je proces čistenia vrecúška 
šetriča chladu vysávačom a potom jeho vystavenie na slnko asi na 
6 hodín alebo v rúre pri teplote 80 ˚C na 1 hodinu.

Aby sa uchovala maximálna účinnosť a výkon, treba dbať, aby sa 
šetrič chladu nedostal do kontaktu s prachom olejom alebo inými 
tekutinami. Kontakt s týmito látkami spôsobí zníženie alebo úplnú 
stratu účinnosti minerálov šetriča chladu a môže byť potrebné 
nahradiť ho novým.

Využívanie celého potenciálu mrazničky
•  Nastavte teplotu pomocou displeja.
• Čerstvé potraviny, ktoré sa majú zmraziť, nesmú prísť do 

kontaktu s jedlom, ktoré už bolo rozmrazené. Čerstvé potraviny 
sa musia skladovať vo vrchnej priehradke na MRAZENIE 
A SKLADOVANIE, kde teplota klesá pod –18°C a zaručuje rýchle 
zmrazenie.

•  Čerstvé potraviny najlepšie a najbezpečnejšie zmrazíte, ak 
aktivujete funkciu SUPER MRAZENIE 24 hodín pred uložením 
potravín do mrazničky. Po vložení potravín znova aktivujte funkciu 
SUPER MRAZENIE; po 24 hodinách sa automaticky dezaktivuje.

•  Nezamrazujte znova potraviny, ktoré sa rozmrazujú alebo sa už 
rozmrazili. Tieto potraviny musíte uvariť a zjesť (do 24 hodín).

•  Neukladajte do mrazničky sklené fľaše, v ktorých je tekutina 
a ktoré sú zazátkované alebo hermeticky uzavreté, lebo by mohli 
prasknúť.

•  Maximálne množstvo potravín, ktoré je možné denne zmraziť, 
je uvedené na štítku s technickými vlastnosťami umiestnenom 
na spodnej ľavej strane priestoru chladničky (napríklad: 2 kg/24 
h: ).

! Aby ste nezablokovali cirkuláciu vzduchu v mraziacom priestore, 
odporúča sa nezakrývať vetracie otvory potravinami alebo 
nádobami.
! Počas zmrazovania neotvárajte dvere spotrebiča.

! V prípade výpadku prúdu alebo poruchy neotvárajte dvere 
mrazničky. Pomôže to udržať teplotu vnútri mrazničky, a potraviny 
tak zostanú zakonzervované minimálne 12 – 18 hodín.
!Priestor v mrazničke možno maximálne zväčšiť vybratím všetkých 
zásuviek (s výnimkou spodnej) a potraviny umiestniť priamo na 
kovové/sklené police (ak v spotrebiči sú).

*SUPER MRAZENIE + 
Táto priehradka sa používa na rýchle zníženie teploty čerstvo 
uvarených jedál tým, že umožní, aby proces mrazenia prenikol až 
do jadra potravín. Zásuvka SUPER MRAZENIE + je ideálne riešenie 
na rýchle zmrazenie čerstvo uvarených jedál, ako aj potravín, ktoré 
chcete uskladniť v mrazničke. Vďaka tomu, že fáza znižovania 
teploty je rýchla, kryštáliky ľadu budú menšie a po rozmrazení 
jedlo nepoškodia.

Optimálne využitie zásuvky SUPER MRAZENIE +
Aby ste zásuvku SUPER MRAZENIE + využili optimálne, musíte 
ju vložiť do spodnej police mraziaceho (ako na obrázku 1). Okrem 
toho, aby ste rýchlo znížili teplotu z +70 °C na –18 °C o cca 4,5 
hodiny (1 kg potravín), vložte jedlo do zásuvky a na ovládacom 
paneli zapnite funkciu SUPER MRAZENIE +.

Údržba a starostlivosť
Vypínanie spotrebiča
Počas čistenia a údržby je potrebné odpojiť spotrebič od prívodu 
elektriny:
1. Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
2. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.

! Ak tento postup nedodržíte, môže sa ozvať alarm. Tento alarm 
nesignalizuje poruchu. Na obnovenie normálnej prevádzky podržte 
tlačidlo ZAP./VYP. dlhšie ako dve sekundy. Ak chcete spotrebič 
odpojiť, postupujte podľa vyššie uvedených krokov 1 a 2.

Funkcia I Care*
Funkciu I CARE možno aktivovať na optimalizovanie spotreby 
energie. Naraz stlačte a aspoň 6 sekúnd podržte tlačidlá AKTÍVNY 
KYSLÍK a OVLÁDANIE CHLADNIČKY, čím sa funkcia aktivuje. 
Pri aktivovaní funkcie sa na dve sekundy rozsvietia 4 kontrolky: 
kontrolka AKTÍVNY KYSLÍK, kontrolka SUPER MRAZENIE a dve 
teplotné kontrolky – jedna pre chladničku a jedna pre mrazničku. Po 
5 sekundách rozhranie prejde do režimu úspory energie a kontrolky 
zhasnú. Rozhranie zostáva vypnuté, aj keď sa dvere otvoria. Znovu 
ho zapnete stlačením hociktorého tlačidla. Stláčaním nastavovacích 
tlačidiel môžete zmeniť teplotu. Spotreba bude optimalizovaná 48 
hodín po zapnutí funkcie. Ak chcete funkciu I CARE dezaktivovať, 
vypnite spotrebič (pozri opis). Spotrebič možno znova zapnúť 
v normálnej prevádzke.
Ak sa funkcia I CARE aktivuje vo vlhkom prostredí, na dverách sa 
môže vytvoriť mierna kondenzácia; po dezaktivovaní funkcie sa 
obnovia normálne podmienky.

* Líšia sa počtom a/alebo polohou, dostupné iba pri niektorých 
modeloch.
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•  Vonkajšie aj vnútorné časti, ako aj gumové tesnenia, 

môžete vyčistiť špongiou namočenou do vlažnej vody so 
sódou bikarbónou alebo neutrálnym mydlom. Nepoužívajte 
rozpúšťadlá, abrazívne produkty, bielidlá alebo čpavok.

•  Vyberateľné príslušenstvo možno namočiť do teplej vody 
s mydlom alebo prostriedkom na umývanie riadu. Opláchnite 
ich a dôkladne osušte.

•  Na zadnej stene spotrebiča sa môže usádzať prach, ktorý sa 
dá opatrne odstrániť hadicou vysávača nastaveného na stredný 
výkon. Pred čistením je potrebné spotrebič vypnúť a zástrčku 
vytiahnuť z elektrickej zásuvky.

Ako sa vyhnúť plesni a nepríjemným 
pachom
•  Spotrebič sa vyrába z hygienických materiálov, ktoré sú bez 

pachu. Aby ste udržali chladničku bez zápachu a zabránili 
tvorbe škvŕn, potraviny musia byť vždy prikryté alebo hermeticky 
uzatvorené.

•  Ak chcete spotrebič na dlhšiu dobu vypnúť, vnútro vyčistite 
a nechajte na ňom otvorené dvere.

Výmena LED * žiarovky
LED osvetlenie vďaka silnému rozptýlenému svetlu umožňuje 
dobre vidieť všetky potraviny. Ak potrebujete vymeniť LED žiarovku, 
obráťte sa na technický servis.

Výmena žiarovky*
Ak chcete vymeniť žiarovku v chladiacom priestore, vytiahnite 
zástrčku z elektrickej zásuvky. Postupujte podľa nasledujúcich 
pokynov.
K žiarovke sa dostanete po odložení krytu, ako je znázornené na 
obrázku. Nahraďte ju podobnou žiarovkou s výkonom uvedeným 
na kryte.

3

Preventívne opatrenia a tipy
! Spotrebič bol skonštruovaný a vyrobený v súlade s medzinárodnými 
bezpečnostnými normami. Nasledujúce upozornenia uvádzame 
z bezpečnostných dôvodov a je potrebné pozorne si ich prečítať.

   
Spotrebič spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc Európskeho 
spoločenstva:
– 73/23/EHS z 19.02.1973 (nízke napätie) v aktuálnom znení;
– 89/336/EHS z 03.05.89 (elektromagnetická kompatibilita) 
v aktuálnom znení;
– 2002/96/ES.

Všeobecná bezpečnosť
• Spotrebič je určený na používanie v domácnosti, a nie na 

komerčné alebo priemyselné použitie.
• Spotrebič musia používať na uskladnenie a mrazenie potravín iba 

dospelé osoby podľa pokynov v tomto návode.
• Spotrebič nesmie byť nainštalovaný vonku, ani na krytých 

miestach. Je mimoriadne nebezpečné nechať spotrebič 
vystavený dažďu a búrke.

• Nedotýkajte sa spotrebiča, keď ste naboso, ani keď máte mokré 
alebo vlhké ruky a nohy.

• Nedotýkajte sa vnútorných chladiacich prvkov: mohlo by to 
spôsobiť odratie pokožky alebo popálenie mrazom.

• Keď vyťahujete zástrčku spotrebiča zo zásuvky, nikdy neťahajte 
za kábel.

• Pred čistením a údržbou spotrebič vždy vypnite a odpojte od 
prívodu elektriny. . Aby sa vylúčil elektrický kontakt, nestačí 
nastaviť gombíky regulácie teploty na ZAP./VYP. (vypnutie 
spotrebiča) .

• V prípade poruchy sa za žiadnych okolností nepokúšajte opraviť 
spotrebič sami. Ak opravy vykonávajú neskúsené osoby, môže 
dôjsť k zraneniu alebo ďalšej poruche spotrebiča.

• V priehradkách na skladovanie mrazených potravín nepoužívajte 
nijaké ostré ani špicaté náradie alebo elektrické zariadenia 
okrem tých, ktoré odporúča výrobca.

• Nedávajte si do úst kocky ľadu vybraté priamo z mrazničky.
•  Tento spotrebič nie je určený nato, aby ho používali osoby (vrátane 

detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 
schopnosťami, ani osoby s nedostatočnými skúsenosťami 
a vedomosťami o jeho obsluhe, ak nie je zabezpečený dohľad 
alebo poučenie o bezpečnom používaní spotrebiča osobou 
zodpovednou za ich bezpečnosť. Nenechávajte deti bez dozoru, 
aby ste si boli istí, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

• Obalový materiál udržiavajte mimo dosahu detí! Hrozí 
nebezpečenstvo zadusenia.

Spôsob likvidácie
• Pri likvidácii obalového materiálu určeného na recykláciu 

dodržujte miestne normy pre ochranu životného prostredia.
• Európska smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických 

a elektronických zariadení (OEEZ) vyžaduje, aby elektrické 
spotrebiče z domácnosti boli likvidované oddelene od 
netriedeného komunálneho odpadu. Staré spotrebiče sa musia 
zhromažďovať osobitne, aby sa optimalizovalo opätovné použitie 
a recyklácia materiálov, ktoré obsahujú, a znížil sa dopad na 
ľudské zdravie a životné prostredie. Symbol prečiarknutého 
smetníka na výrobku vám pripomína povinnosť osobitnej 
likvidácie spotrebiča. Spotrebitelia môžu získať informácie 
týkajúce sa správnej likvidácie starých spotrebičov na miestnom 
úrade alebo u obchodníka.

Ochrana a zachovanie prostredia
•  Spotrebič umiestnite do suchej a dobre vetranej miestnosti. 

Dbajte, aby bol chránený pred priamym slnečným svetlom 
a neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla.

• Snažte sa nenechávať dvere spotrebiča otvorené pridlho, ani ich 
neotvárajte príliš často, aby nedochádzalo k stratám energie.

•  Neukladajte do spotrebiča priveľké množstvá potravín. Kvôli 
správnemu uchovaniu jedla musí studený vzduch voľne 
cirkulovať. Ak je cirkulácia narušená, kompresor bude pracovať 
nepretržite.

• Nevkladajte do chladničky jedlá, ktoré sú ešte horúce. Vnútorná 
teplota sa zvýši a spôsobí to, že kompresor bude pracovať 
intenzívnejšie a spotrebuje viac energie.

• V prípade, že sa tvorí ľad, spotrebič rozmrazte (pozri Údržba). 
Hrubá vrstva ľadu sťažuje prenos chladu na potraviny a má za 
následok zvýšenú spotrebu energie.
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Riešenie problémov
Ak spotrebič nefunguje, prv než zavoláte pomoc (pozri Pomoc), 
skúste nájsť riešenie v nasledujúcom zozname.
Niektorá kontrolka nesvieti.
• Ak nie je aktivovaná funkcia I Care (pozri príslušnú časť), zástrčka 

nie je zasunutá v elektrickej zásuvke alebo nie je zastrčená 
dostatočne, takže nevznikol kontakt, alebo v dome nie je prúd.

Motor sa nespúšťa.
• Spotrebič sa dodáva s ochranou motora (pozri Spustenie 

a používanie).

Kontrolky svietia, ale svetlo je slabé.
• Zástrčku vytiahnite zo zásuvky a pred opätovným zastrčením ju 

obráťte.
a) Zapne sa zvukový alarm.
•   Dvere chladničky zostali otvorené dlhšie ako dve minúty (po 
zatvorení dverí sa bzučiak vypne) alebo nebol dodržaný správny 
postup vypnutia (pozri Údržba).

b) Zapne sa zvukový alarm a dve modré kontrolky blikajú.
•   Teplota v mrazničke je príliš vysoká. Skontrolujte kvalitu potravín, 

v prípade potreby ich vyhoďte.

                                 

 + bzučiak = Zohriatie je nadmerné

c) Zapne sa zvukový alarm. Dve žlté kontrolky a jedna 
modrá blikajú.
• Teplota v mrazničke dosiahla nebezpečnú úroveň. Potraviny 

treba okamžite vyhodiť.

                         -26 +8

                         + bzučiak = nebezpečenstvo zohriatia

b/c) V oboch týchto prípadoch si mraznička udrží teplotu cca 0 °C, 
takže jedlo sa znova nezmrazí.
Zvukový signál sa vypne po otvorení a zatvorení dverí chladničky.
Na obnovenie normálnej prevádzky treba spotrebič vypnúť 
a zapnúť tlačidlami na ovládacom paneli (pozri opis)  
Chladnička a mraznička dobre nechladia.
• Dvere sa nedajú poriadne zatvoriť alebo sú poškodené tesnenia.
• Dvere sa otvárajú príliš často.
• Chladnička alebo mraznička sú preplnené.

Jedlo v chladničke začína mrznúť.
• Teplota nie je nastavená správne (pozri opis).
• Jedlo je pri zadnej stene chladničky.
Motor beží nepretržite.
• Bolo stlačené tlačidlo SUPER MRAZENIE (Rýchle mrazenie): 

svieti modrá kontrolka SUPER MRAZENIE (pozri Opis).
• Dvere nie sú poriadne zatvorené alebo sú stále otvorené.
• Vonkajšia teplota vzduchu je veľmi vysoká.

Spotrebič je priveľmi hlučný.
• Spotrebič nie je nainštalovaný na rovnom povrchu (pozri 

Inštalácia).
• Spotrebič je nainštalovaný medzi skrinkami, ktoré vibrujú 

a hrkotajú.
• Vnútorné chladivo vydáva slabé zvuky, aj keď je kompresor 

vypnutý. Nejde o poruchu, je to normálne.
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