
KOMBINOVANÁ 

CHLADNIČKA
NÁVOD NA OBSLUHU

PCS 2001, PCS 2301, PCS 2531,

PCS 2681, PCS 2682, PCS 2682 X 

PCS 2861, PCS 2862, PCS 2862 X



Vážený zákazník, 

ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu značky PHILCO. Aby vám tento spotrebič dobre slúžil, pre-

čítajte si, prosím, všetky pokyny v tejto používateľskej príručke.
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ČASŤ 1: PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA

Všeobecné upozornenia

VAROVANIE: Vetracie otvory, v spotrebiči alebo vo vstava-
nej konštrukcii, udržujte bez prekážok.
VAROVANIE: Nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné 
spôsoby na urýchlenie odmrazovania iné ako tie, ktoré 
odporúča výrobca.
VAROVANIE: V  priestore na potraviny nepoužívajte elek-
trické spotrebiče, ak nejde o typ odporúčaný výrobcom.
VAROVANIE: Nepoškoďte chladiaci okruh.
VAROVANIE: Aby ste predišli nebezpečenstvu spôso-
benému nestabilitou spotrebiča, je potrebné ho upevniť 
podľa pokynov.
• Ak váš spotrebič ako chladivo používa R600  –  túto in-

formáciu zistíte zo štítku na chladničke  –  musíte dávať
pozor počas prepravy a inštalácie, aby ste predišli poško-
deniu prvkov chladničky. Aj napriek tomu, že R600a je prí-
rodný plyn šetrný na životné prostredie, tak z dôvodu, že
je výbušný, treba v prípade výskytu úniku spôsobeného
poškodením prvkov chladiča odniesť chladničku od otvo-
reného plameňa alebo zdrojov tepla a  nechať niekoľko
minút vetrať miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.

• Počas prenášania a umiestnenia chladničky dávajte po-
zor, aby ste nepoškodili okruh chladiaceho plynu.

• V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, napr. ple-
chovky s aerosólom.
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• Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach 
a podobných zariadeniach, napr.:
 –  vybavenie kuchýň v obchodoch, kanceláriách a iných 

pracovných prostrediach.
 –  na farmách a v hoteloch, moteloch a iných obytných 

prostrediach
 –  zariadeniach typ bed and breakfast,
 –  v cateringu a podobnom prostredí.

• Ak sa zástrčka chladničky nezmestí do zásuvky, musí byť 
vymenená výrobcom, servisným technikom alebo kvali-
fi kovanými osobami, aby sa predišlo zraneniu.

• Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami 
(vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými ale-
bo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom 
skúseností a znalostí, pokiaľ na ne nebude dohliadať oso-
ba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo im nedá pokyny 
ohľadom používania spotrebiča. Na deti treba dohliadať, 
aby sa zaručilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

• Špeciálne uzemnená zástrčka musí byť pripojená 
k napájaciemu káblu vašej chladničky. Táto zástrčka musí 
byť použitá so špeciálne uzemnenú zásuvkou o 16 amp. 
V  prípade, že doma takú zástrčku nemáte, nechajte ju 
nainštalovať autorizovaným elektrikárom.

• Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie 
a  osoby s  obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo 
mentálnymi schopnosťami alebo s  nedostatkom skú-
seností a znalostí, ak sa na ne bude dohliadať alebo sa 
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im poskytnú pokyny o používaní spotrebiča bezpečným 
spôsobom a  pochopia príslušné nebezpečenstvá. Deti 
sa nesmú hrať so spotrebičom. Deti bez dozoru nesmú 
vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu.

• Ak je napájací kábel poškodený, výrobca, jeho servisné 
stredisko alebo iná náležite kvalifi kovaná osoba ho musí 
vymeniť, aby nemohlo dôjsť k ublíženiu na zdraví.

• Tento spotrebič nie je určený na použitie v nadmorských 
výškach nad 2000 m.

Staré a zastarané chladničky
• Ak má vaša stará chladnička zámok, zlomte ho alebo ho odstráňte, pretože deti sa môžu zachytiť dovnútra 

a môže dôjsť k nehode.
• Staré chladničky a mrazničky obsahujú izolačný materiál a chladiace látku s CFC. Pri eliminovaní starých 

chladničiek dajte pozor, aby ste nepoškodili životné prostredie.
 Na miesto likvidácie starých chladničiek sa spýtajte na miestnom úrade.

Poznámky:

• Pred inštaláciou a použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na použitie. Nie sme zodpovední za 
škody vzniknuté nesprávnym používaním.

• Dodržte pokyny uvedené na spotrebiči a  v  návode na použitie, tento návod uchovajte na bezpečnom 
mieste, aby ste mohli vyriešiť problémy, ak k nim v budúcnosti nedôjde.

• Tento spotrebič sa vyrobil, aby sa používal v domácnostiach a môže sa používať výlučne v domácnosti a na 
uvedené účely. Nie je určená na komerčné alebo laboratórne použitie. Takéto použitie spôsobí, že záruka 
stratí platnosť a naša spoločnosť neponesie zodpovědnot za straty, ku ktorým dôjde.

• Tento spotrebič je vyrobený tak, aby sa používal v domácnostiach a je vhodný iba pre skladovanie / chlad-
enie potravín. Nie je vhodný na komerčné použitie a/alebo skladovanie látok iných ako sú potraviny. Naša 
spoločnosť nie je zodpovedná za straty, ktoré by sa v opačnom prípade vyskytli.

Bezpečnostné upozornenia
• Nepoužívajte rozdvojky ani predlžovací kábel.
• Nezapájajte do starých, poškodených alebo 

opotrebovaných zásuviek.
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• Kábel neťahajte, neohýbajte.

 
• Tento spotrebič je navrhnutý na používanie 

dospelými osobami, takže nedovoľte deťom, 
aby sa so spotrebičom hrali, prípadne im ne-
dovoľte sa vešať na dvierka.

• Nezapájajte do zásuvky ak máte mokré ruky, 
mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom!

• Do priečinka mrazničky nedávajte sklenené 
fľaše alebo nádoby s  nápojmi. Fľaše alebo 
plechovky môžu explodovať.

• Z  dôvodu vašej bezpečnosti nedávajte do chladničky 
výbušné alebo horľavé materiály. Nápoje s  vyšším ob-
sahom alkoholu umiestnite vertikálne pričom ich hrdlá 
v priečinku chladničky pevne uzatvorte.

• Keď beriete ľad vyrobený v priestore mrazničky, nedotý-
kajte sa ho, pretože môže spôsobiť omrzliny a/alebo sa 
môžete porezať.

• Zmrazených produktov sa nedotýkajte 
mokrými rukami! Nejedzte zmrzlinu a  kocky 
ľadu okamžite potom, čo ich vyberiete 
z priečinku mrazničky!
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• Zmrazené tovary po roztopení opätovne nezmrazujte. 
To môže spôsobiť zdravotné problémy, napr. otravu jed-
lom.

• Hornú časť chladničky nezakrývajte. Ovplyvní to výkon-
nosť chladničky.

• Príslušenstvo v chladničke počas prepravy upevnite, aby 
ste predišli jeho poškodeniu.

Inštalácia a prevádzka vašej chladničky
Pred spustením chladničky musíte venovať pozornosť nasledujúcim bodom:
• Prevádzkové napätie vašej chladničky je 220–240 V pri 50 Hz.
• Sieťový kábel vašej chladničky má uzemnenú zástrčku. Táto zástrčka by sa mala používať s uzemnenou zá-

suvkou, ktorá obsahuje minimálne 16 ampérovú poistku. Ak nemáte zásuvku, ktorá by to spĺňala, nechajte 
to vykonať kvalifi kovaným elektrikárom.

• Nenesieme zodpovednosť za škody, ku ktorým dôjde v dôsledku neuzemnenia.
• Chladničku umiestnite na miesto, kde nebude vystavená priamemu slnečnému svetlu.
• Váš spotrebič musí byť minimálne 50 cm od rúr, plynových rúr alebo radiátorov, a  minimálne 5 cm od 

elektrických rúr.
• Vaša chladnička nesmie byť nikdy používaná vonku alebo ponechaná na daždi.
• Keď je vaša chladnička umiestnená vedľa hlbokého marzáku, musí byť medzi nimi min-

imálne 2 cm miesto, aby sa predišlo hromadeniu vlhkosti na vonkajšom povrchu.
• Na chladničku nič nedávajte a chladničku inštalujte na vhodné miesto, aby bolo dos-

tupných aspoň 15 cm na hornej strane.
• Nastaviteľné predné nožičky by sa mali stabilizovať v príslušnej výške, aby mohla chlad-

nička fungovať stabilným a správnym spôsobom. Nožičky môžete nastaviť otočením 
v smere hodinových ručičiek (alebo naopak). Toto by sa malo vykonať pred vložením 
potravín do chladničky.

• Pred použitím chladničky utrite všetky diely vlažnou vodou s pridanou plnou čajovou 
lyžičkou sódy bikarbóny, potom ich následne opláchnite čistou vodou a  vysušte. Po 
vyčistení všetko dajte na svoje miesto.

• Nainštalujte plast na nastavenie vzdialenosti (diel s  čiernymi lopatkami na zadnej 
strane) otočením o 90° tak, ako je zobrazené na obrázku, aby sa predišlo tomu, že sa 
kondenzátor dotkne steny.

• Chladnička musí byť umiestnená proti stene vo vzdialenosti nepresahujúcej 75 mm.

Pred použitím chladničky
• Pri prvom spustení alebo pri spustení po preprave nechajte chladničku stáť 3 hodiny 

a až potom zapojte. V opačnom prípade poškodíte kompresor.
• Vaša chladnička môže pri prvom spustení trochu zapáchať, zápach zmizne akonáhle 

chladnička začne chladiť.
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ČASŤ 2: RÔZNE FUNKCIE A MOŽNOSTI

Nastavenie termostatu chladničky a mrazničky
Keď sú osvetlenie a termostat umiestnené 

na hornej strane

Keď sú osvetlenie a termostat umiestnené 

na bočnej strane 

Termostat

Termostat mrazničky a chladničky automaticky reguluje vnútornú teplotu v priestore.
Otáčaním gombíka z polohy 1 do 5 možno nastaviť nižšiu teplotu.

Dôležitá poznámka: 

Nepokúšajte sa otáčať gombíkom nad polohu 1, zastaví to vaše zariadenie.

Nastavenie termostatu mrazničky

1  –  2: Pre krátkodobé uchovávanie potravín v mrazničke nastavte gombík na minimálnu a strednú hodnotu.
3  –  4: Pre dlhodobé uchovávanie potravín v mrazničke nastavte gombík na strednú hodnotu.
5: Pre mrazenie čerstvých potravín. Spotrebič bude pracovať ďalej. Po dosiahnutí chladného stavu je po-

trebné nastaviť gombík na predchádzajúcu pozíciu.
Uvedomte si, že, okolitá teplota, teplota čerstvo uložených potravín a to, ako často sú dvere otvorené, ovply-
vňujú teplotu v chladiacom priestore. Ak je to potrebné, zmeňte nastavenie teploty.

Výstrahy o nastaveniach teplôt
• Neodporúčame prevádzkovať chladničku v prostrediach chladnejších ako 10 °C.
• Nastavenia teplôt by ste mali nastaviť na základe frekvencie otvárania dverí, množstva potravín v chladnič-

ke a okolitej teploty chladničky.
• Po pripojení by vaša chladnička mala v závislosti od okolitej teploty bez prerušenia pracovať až 24 hodín, 

kým sa úplne nevychladí. Počas tejto doby neotvárajte dvere chladničky a nedávajte do nej žiadne potraviny.
• Ak je spotrebič vypnutý alebo odpojený, nechajte ho takto aspoň 5 min, než ho znovu zapnete alebo 

zapojíte, aby nedošlo k poškodeniu kompresora.
• Chladnička je navrhnutá tak, aby fungovala v  intervaloch okolitej teploty uvedených v  štandardoch 

a podľa klimatickej triedy uvedenej na informačnom štítku. Kvôli efektivite chladenia neodporúčame pre-
vádzkovať chladničku mimo uvedené teplotné limity.
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• Toto zariadenie je určené na použitie pri okolitej teplote v rámci rozsahu 16 °C – 38 °C.

Klimatická trieda Okolitá teplota °C

T 16 až 43 °C

ST 16 až 38 °C

N 16 až 32 °C

SN 10 až 32 °C

Príslušenstvo

Miska na ľad (pri niektorých modeloch)

• Naplňte misku na ľad vodou a umiestnite ju do mrazničky.
• Keď sa voda premení na ľad, môžete misku otočiť tak, ako je znázornené nižšie, a vyberiete hotové kocky 

I’adu.

Držiak na fľaše (pri niektorých modeloch)

Aby sa zabránilo vyšmyknutiu alebo pádu fľaše, môžete použiť držiak na fľaše. Môžete tiež 
zabrániť vzniku hluku, ktorý bude prebiehať pri otvorení alebo zatvorení dverí.

V závislosti od modelu, ktorý máte, sa vizuálne a textové popisky na príslušenstve môžu líšiť.
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ČASŤ 3: ROZLOŽENIE POTRAVÍN V SPOTREBIČI

Chladiaci priestor
• Pre redukciu vlhkosti a následnej námrazy nikdy nevkladajte do chladničky tekutiny v neutesnených oba-

loch. Námraza má tendenciu koncentrovať sa v najchladnejších častiach výparníka, čo spôsobuje častejšie 
alebo dlhšie trvajúce odmrazovanie.

• Do chladničky nikdy nevkladajte teplé potraviny. Teplé potraviny by mali vychladnúť pri pokojovej teplote 
a mali by byť uskladnené tak, aby bola zaistená adekvátna cirkulácia vzduchu v chladničke.

• Nič by sa nemalo dotýkať zadnej steny, mohlo by dôjsť k nalepeniu obalov na zadnú stenu. Dvere chlad-
ničky neotvárajte príliš často.

• Umiestňujte mäso a očistené ryby (zabalené v obaloch alebo fólii), ktoré budete konzumovať v priebehu 
1 – 2 dní.

• Ovocie a zeleninu môžete ukladať do časti určenej pre čerstvú zeleninu a ovocie bez obalov.

Potraviny Čas skladovania Miesto umiestnenia v priečinku chladničky

Zelenina a ovocie 1 týždeň V chladiacom priečinku (bez zabalenia)

Mäso a ryby 2 až 3 dni Zabalené do plastovej fólie a vreciek, prípadne 
v priečinku na mäso (na sklenenej polici)

Čerstvý syr 3 až 4 dni V špeciálnej poličke vo dverách

Maslo a margarín 1 týždeň V špeciálnej poličke vo dverách

Produkty vo fľašiach, 

mlieko a jogurt

Až do dátumu spotreby 
odporúčaného výrobcom V špeciálnej poličke vo dverách

Vajíčka 1 mesiac V poličke na vajíčka

Varené potraviny Všetky poličky

Mraziaci priestor
• Mraznička je určená na skladovanie potravín zmrazených za veľmi nízkej teploty, už zmrazených potravín 

na dlhú dobu a pre výrobu kociek ľadu.
• Do mrazničky nikdy nevkladajte teplé potraviny, pretože dochádza k rozmrazeniu už zmrazených potravín.
• Pri zmrazení čerstvých potravín (napríklad mäsa a rýb) ich rozdeľte na časti, ktoré bude používať v jednom 

časovom období (naraz).
• Pri skladovaní zmrazených potravín sú na obaloch uvedené pokyny, ktoré by mali byť starostlivo dodržia-

vané, a pokiaľ nie sú uvedené žiadne informácie, potraviny by nemali byť uskladnené dlhšie než tri mesiace 
od dátumu nákupu.

• Pri nákupe zmrazených potravín sa ubezpečte, že tieto potraviny boli zmrazené pri vhodnej teplote a že
obal nie je porušený.

• Zmrazené potraviny by mali byť prepravované vo vhodných obaloch, aby sa zachovala kvalita potravín
a mali by byť vrátené na mraziacu plochu v čo najkratšej dobe.

• Ak obal zmrazených potravín vykazuje známky vlhkosti alebo je neprirodzene zväčšený, je pravdepodob-
né, že predtým bol skladovaný pri nevhodnej teplote a že jeho obsah je znehodnotený.
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• Doba skladovania zmrazených potravín závisí od izbovej teploty, nastavenia termostatu, frekvencie ot-
várania dverí mrazničky, typu potravín a  doby nevyhnutnej pre prepravu výrobku z  obchodu do vašej 
domácnosti. Vždy dodržujte pokyny vytlačené na obale a nikdy neprekračujte maximálnu dobu skladova-
nia, uvedenú na obale.

• Pri mrazení doma pripravených potravín (a  potravín, ktoré chcete rýchlo zmraziť) použite rýchlozmra-
zovaciu strednú zásuvku mraziaceho oddelenia, kde je najväčší mraziaci výkon.
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Ryby a mäso Príprava

Dĺžka 

skladovania

(mesiace)

Dĺžka rozmrazovania 

pri izbovej teplote

 – hodiny – 

Hovädzí stejk
Zabalené na zmrazenie 
v primeraných porciách 6 – 10 1 – 2

Jahňacie mäso
Zabalené na zmrazenie 
v primeraných porciách 6 – 8 1 – 2

Teľacie pečené mäso
Zabalené na zmrazenie 
v primeraných porciách 6 – 10 1 – 2

Teľacie kocky Na malé kúsky 6 – 10 1 – 2

Ovčie kocky Na kúsky 4 – 8 2 – 3

Mleté mäso
V primeraných porciách, zabalené 

bez okorenenia 1 – 3 2 – 3

Drobky (kus) Na kúsky 1 – 3 1 – 2

Jaternice/saláma
Musia byť zabalené aj vtedy, ak sú 

v črievku Do rozmrazenia

Kura a moriak
Zabalené na zmrazenie 
v primeraných porciách 7 – 8 10 – 12

Hus/kačka
Zabalené na zmrazenie 
v primeraných porciách 4 – 8 10

Jeleň  –  zajac  –  diviak Porcie po 2,5 kg a bez kostí 9 – 12 10 – 12

Sladkovodná ryba 

(pstruh, kapor, 

severská šťuka, sumec)

Mala by sa umyť a vysušiť po 
detailnom vyčistení zvnútra 

a odstránení šupín, chvosta, hlavy 
a mala by sa narezať na miestach, 

kde je to potrebné.

2 Kým sa dobre 
nerozmrazí

Štíhle ryby (morský 

ostriež, kambala veľká, 

platýz)

4 – 8 Kým sa dobre 
nerozmrazí

Tučné ryby (tuniak 

bonito, makrela, lufara 

dravá, sardela)

2 – 4 Kým sa dobre 
nerozmrazí

Kôrovce Očistené a vložené do sáčkov 4 – 6 Kým sa dobre 
nerozmrazí

Kaviár

Vo svojom balení, vo vnútri 
hliníkového alebo plastového 

pohárika
2 – 3 Kým sa dobre 

nerozmrazí

Slimák
V slanej vode, vo vnútri hliníkového 

alebo plastového pohárika 3 Kým sa dobre 
nerozmrazí
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Zelenina a ovocie Príprava
Dĺžka skladovania

(mesiace)

Dĺžka rozmrazovania 

pri izbovej teplote

 – hodiny – 

Karfi ol

Odstráňte listy, 
rozdeľte jadro na časti 

a nechajte ho odstáť vo 
vode, v ktorej je malé 

množstvo citrónu

10 – 12 Môže sa používať 
v zmrazenom stave

Zelené fazule, 

francúzske fazule

Umyte ich a narežte na 
malé kúsky. 10 – 13 Môže sa používať 

v zmrazenom stave

Hrášok Olúpte ho a umyte 12 Môže sa používať 
v zmrazenom stave

Hríby a špargľa
Umyte ich a narežte na 

malé kúsky 6 – 9 Môže sa používať 
v zmrazenom stave

Kel Vyčistený 6 – 8 2

Baklažán
Po umytí narežte na 

kúsky s hrúbkou 2 cm 10 – 12 Kolieska od seba 
oddeľte

Kukurica

Očistite ju a zabaľte ju 
so šúľkom alebo len ako 

zrná
12 Môže sa používať 

v zmrazenom stave

Mrkva
Očistite ju a narežte na 

plátky 12 Môže sa používať 
v zmrazenom stave

Korenie

Odstráňte stonku, 
rozdeľte na dve časti 
a oddeľte semienka

8 – 10 Môže sa používať 
v zmrazenom stave

Špenát Umývaný 6 – 9 2

Jablko a hruška
Naporcujte ich, pričom 

odstráňte jaderník 8 – 10 (V mrazničke) 5

Marhuľa a broskyňa

Rozdeľte ich na 
polovičky a odstráňte 

kôstku
4 – 6 (V mrazničke) 4

Jahody a maliny Umyte ich a očistite 8 – 12 2

Varené ovocie
V poháriku s pridaním 

10 % cukru 12 4

Slivky, čerešne, višne
Umyte ich a odstráňte 

stonky 8 – 12 5 – 7
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Mliečne výrobky 

a cestoviny
Príprava

Dĺžka 

uskladnenia

(mesiace)

Skladovanie

Balené 

(homogenizované) 

mlieko

Vo vlastnom balení 2 – 3 Len homogenizované mlieko

Syr 

(okrem bieleho syra)
Vo forme plátkov 6 – 8

Môže sa nechať v pôvodnom 
balení pri krátkodobom 

uskladnení.
Pri dlhodobom uskladnení by 
sa mal tiež zabaliť do plastovej 

fólie.

Maslo, margarín Vo vlastnom balení 6

V
a

jí
č

k
a

 (
*

)

Vaječné bielka 10 – 12 30 g sa rovná jednému 
vaječnému žĺtku.

V 
za

tv
or

en
om

 p
oh

ár
ik

u

Zmes vajíčok 

(bielka – žĺtka)

Je veľmi dobre premiešaný, 
pričom sa pridá štipka soli 

alebo cukru, aby sa predišlo 
jeho zhrubnutiu

10 50 g sa rovná jednému 
vaječnému žĺtku.

Vaječný žĺtok

Je veľmi dobre premiešaný, 
pričom sa pridá štipka soli 

alebo cukru, aby sa predišlo 
jeho zhrubnutiu

8 – 10 20 gr sa rovná jednému 
vaječnému žĺtku.

(*) Nemali by sa zmrazovať so škrupinou. Bielok a žĺtok vajíčka by sa mal zmrazovať samostatne alebo v dobre 
zmiešanom stave..

Dĺžka skladovania

(mesiace)

Dĺžka rozmrazovania 

pri izbovej teplote

(hodiny)

Trvanie rozmrazovania 

v rúre (minúty)

Chlieb 4 – 6 2 – 3 4 – 5 (220 – 225 °C)

Pečivo 3 – 6 1 – 1,5 5 – 8 (190 – 200 °C)

Koláč 1 – 3 2 – 3 5 – 10 (200 – 225 °C)

Ovocná torta 1 – 1,5 3 – 4 5 – 8 (190 – 200 °C)

Plnené cestoviny 2 – 3 1 – 1,5 5 – 8 (190 – 200 °C)

Pizza 2 – 3 2 – 4 15 – 20 (200 °C)



SK - 14

Revision 06/2018Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

ČASŤ 4: ČISTENIE A ÚDRŽBA

• Pred začatím čistenia sa uistite, že chladničku odpojíte.

• Chladničku nečistite nalievaním vody.

• Vnútornú a vonkajšiu stranu môžete utrieť pomocou jemnej 
handričky alebo špongie s použitím teplej a mydlovej vody.

• Samostatne vyberte časti a vyčistite ich mydlovou vodou.
 Nečistite ich v umývačke riadu.

      

• Pri čistení nikdy nepoužívajte horľavé, výbušné alebo leptavé 
materiály, ako napríklad riedidlo, plyn alebo kyselinu.

• Raz do roka by ste mali vyčistiť kondenzátor metlou, aby sa 
zabezpečila úspora energie a zvýšila produktivita.

UISTITE SA, ŽE POČAS ČISTENIA BUDE CHLADNIČKA ODPOJENÁ.
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Odmrazovanie

Odmrazovanie chladiaceho oddelenia

• V  časti chladničky sa odmrazovanie uskutočňuje automaticky počas chodu spotrebiča, voda sa auto-
maticky vyparuje.

• Tácka výparníka a otvor pre odvod vody z odmrazovania by mali byť periodicky čistené spolu so zátkou pre 
odtok vody z odmrazovania. Predídete nahromadeniu vody na dne chladničky namiesto jej odtoku.

Odmrazovanie mraziaceho oddelenia pri vypnutej chladničke

• Ľad akumulovaný v mrazničke by mal byť pravidel’ne odstraňovaný.
• Pre odstránenie ľadu nepoužívajte ostré kovové predmety. Môžu prepichnúť chladiaci obvod a spôsobiť

neopraviteľné škody na spotrebiči. Používajte plastovú škrabku.
• Odmrazovanie je potrebné uskutočňovať vtedy, keď sa na poličkách vytvára námraza viac než 5 mm.
• Pred odmrazením by mali byť zmrazené potraviny zabale-

né do niekoľkých vrstiev papiera a uskladnené na chlad-
nom mieste. Zbytočný nárast teploty skráti ich možnú
dobu skladovania. Zapamätajte si, že takéto potraviny
máte spotrebovať v relatívne krátkej dobe.

• Pre urýchlenie procesu odmrazovania môžete do mrazia-
ceho oddelenia umiestniť jednu alebo viac nádob s tep-
lou vodou.

• Vnútrajšok spotrebiča starostlivo vysušte špongiou alebo 
čistou látkou.

• Ak je spotrebič rozmrazený, vložte potraviny znovu od
mrazničky a majte na pamäti, že ich máte v krátkej dobe
skonzumovať.

Výmena žiarovky v chladničke
Postup pri výmene žiarovky v chladničke:

1. Odpojte spotrebič od zdroja energie.
2. Uvolnite kryt A žiarovky pomocou vhodného náradia.
3. Nahraďte nefunkčnú žiarovku novou o výkone maximálne 15 W (B).
4. Nasaďte kryt žiarovky a po 5 min pripojte zariadenie ku zdroju energie.
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Keď sú osvetlenie umiestnené 

na hornej strane

Keď sú osvetlenie umiestnené 

na bočnej strane

Výmena kontrolky LED
Ak má vaša chladnička kontrolku LED, kontaktujte helpdesk, lebo jej výmenu musí vykonať len autorizovaní 
zamestnanci.
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ČASŤ 5: DODANIE A PREMIESTNENIE

• Originálne balenie a penovú výplň si môžete uschovať pre opätovnú prepravu 
(voliteľne).

• Chladničku by ste mali dať do hrubého balenia, upevniť páskami alebo silnými 
špagátmi a postupovať podľa pokynov prepravy balenia za účelom opätovného 
prepravenia.

• Vyberte pohyblivé diely (poličky, príslušenstvo, priečinky na zeleninu atď.) alebo 
ich upevnite v  chladničke k  zarážkam pomocou pások počas premiestňovania 
a prepravy.

• Chladničku prenášajte vo vzpriamenej polohe.

Zmena pozície dverí
• Smer otvárania dvierok vašej chladničky sa nedá zmeniť, ak sú rukoväte dverí na vašej chladničke nainštal-

ované z predného povrchu dvierok.
• Smer otvára možno zmeniť v prípade dverí bez rukoväte.
• Ak je potrebné zmeniť smer otvárania dverí, musíte kontaktovať najbližší autorizovaný servis, a požiadať 

o zmenu smeru otvárania.
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ČASŤ 6: SKÔR NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS

Ak vaša chladnička správne nepracuje, môže ísť o menší problém, preto skôr, než zavoláte opravára, skontroluj-
te spotrebič podľa nasledovných inštrukcií:

Čo robiť, keď váš spotrebič nefunguje

Skontrolujte, či:

• je v poriadku prívod elektrickej energie,
• nie je odpojený hlavný vypínač vo vašom dome,
• termostat nie je nastavený na polohu, vypnutý,
• je v poriadku zásuvka. Pre kontrolu zapojte iné zariadenie, o ktorom viete, že funguje, do tej istej zásuvky.

Čo robiť, ak je výkon vášho spotrebiča nízky

Skontrolujte, či:

• nie je zariadenie preťažené,
• dvere sú správne zatvorené,
• v kondenzátore nie je prach (zadná časť),
• je dosť miesta pri zadnej stene a bočných stenách.

Ak sa vyskytuje hluk

Chladiaci plyn, ktorý cirkuluje v  obvode chladničky, môže spôsobovať slabý hluk (bublajúci zvuk) dokon-
ca v  prípade, keď kompresor nepracuje. Neznepokojujte sa, je to celkom normálne. Ak tieto zvuky sú iné, 
skontrolujte, či:

• je spotrebič správne vycentrovaný do roviny,
• sa nedotýka zadná stena nejakého predmetu
• látka v spotrebiči vibruje.

Ak je v spodnej časti chladničky voda

Skontrolujte, či:

• otvor na odtok rozmrazenej vody nie je upchatý (vyberte zátku na odtok rozmrazenej vody a  vyčistite 
otvor).

Odporúčania

• Ak spotrebič nie je v prevádzke dlhší čas (napríklad počas letnej dovolenky), treba chladničku odmraziť, 
vyčistiť a dvere nechať otvorené, aby ste zamedzili vzniku plesní a zápachu.

• Vypnite úplne spotrebič, vytiahnite ho zo zástrčky (pri čistení, keď sú dvere otvorené)

Tipy pre šetrenie energie
1. Zariadenie nainštalujte v chladnej, dobre vetranej miestnosti , ale nie na priamom slnečnom svetle a nie 

v blízkosti tepelného zdroja (radiátor, sporák.. atď). Inak použite izolačnú dosku.
2. Umožnite, aby sa teplé potraviny a nápoje ochladili mimo zariadenia.
3. Pri rozmrazovaní mrazených potravín ich umiestnite do chladiacej priehradky. Nízka teplota mrazených 

potravín pomôže ochladiť chladiacu priehradku pri ich rozmrazovaní.
 Tak umožnia šetrenie energie. Ak sa mrazené potraviny vyberú, spôsobí to stratu energie.
4. Keď sa tam umiestňujú nápoje a liehoviny, musia byť uzatvorené. . Inak sa v zariadení zvýši vlhkosť. Preto 

sa pracovná doba predĺži. Zakrývanie nápojov a liehovín pomáha zachovávať ich vôňu a chuť.
5. Pri umiestňovaní potravín a nápojov otvorte dvierka len na krátku dobu.
6. Kryty ktoréhokoľvek teplotného oddelenia udržiavajte v zariadení (mrazák, chladič ...atď).
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7. Tesnenie dvierok musí byť čisté a ohybné. V prípade opotrebovania ho vymeňte.
8. Spotreba energie vášho spotrebiča je deklarovaná bez zásuviek a s úplne naplnennou mrazničkou.
9. Pre šetrenie energie nepoužívajte priestor mrazničky medzi limitom zaťaženia a dverami, pozdĺž línie limi-

tu zaťaženia. Línia limitu zaťaženia sa používa aj pri deklarácii spotreby energie.

Línia limitu zaťaženia
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ČASŤ 7: ČASTI SPOTREBIČA A ODDELENIA

0
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A

9
8

(Keď sú osvetlenie a termostat 
umiestnené na hornej strane)

Kryt osvetlenia chladničky

Krabica 
termostatu

Tento obrázok bol nakreslený ako informačný na zobrazenie rôznych častí a príslušenstva zariadenia. 
Diely sa môžu v závislosti od modelu zariadenia líšiť.
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A Chladiaca časť
B Mraziaca časť

1 Krabica termostatu (Keď sú osvetlenie a termostat umiestnené bočnej strane)
2 Polica chladničky
3 Kryt ovocia a zeleniny
4 Nádoba pre ovocie a zeleniny
5 Kôš mrazničky
6 Sklenená polička mrazničky
7 Polica pre fľaše
8 Nastaviteľné poličky vo dverách* / Horné poličky vo dverách
9 Horné poličky vo dverách
0 Držiak pre vajíčka
qa Zásobník na ľad
qs Plastová škrabka*

* V niektorých modeloch
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ČASŤ 8: INFORMAČNÝ LIST
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1) Spotreba energie v kWh/rok založená na výsledkoch normalizovanej skúšky v priebehu 24 hod. 
Skutočná spotreba energie závisí od spôsobu použitia a umiestnenia spotrebiča.

2) SN: okolitá teplota od +10 °C do +32 °C
ST: okolitá teplota od +18 °C do +38 °C
N: okolitá teplota od +16 °C do +32 °C
T: teploty okolia v rozmedzí +16 °C až +43 °C

3) 1 = Chladnička bez priestorov s nízkou teplotou
7 = Chladnička/mraznička s priestormi s nízkou teplotou *(***)
8 = Skriňová mraznička

4) Hlučnosť podľa Európskej normy EN 60704.
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POKYNY A INFORMÁCIE PRE LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV
Obalový materiál odovzdajte na likvidáciu do zberného dvora.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo obale upozorňuje na to, že s produktom
sa nesmie nakladať ako s bežným domácim odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom 
dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V niektorých štátoch Európ-
skej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného nového pro-
duktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Správnou likvidáciou tohto produktu pomáhate 
chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie 
a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie pod-
robnosti vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor na likvidáciu odpadu. Nesprávna 
likvidácia tohto typu odpadu môže byť predmetom udelenia pokuty zo zákona.

Pre fi rmy v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, požiadajte vášho predajcu ale-
bo dodávateľa o nevyhnutné informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o nevyhnutné informácie o správnom spôsobe lik-
vidácie miestne úrady alebo vášho predajcu.

Tento produkt spĺňa všetky príslušné základné regulačné požiadavky EÚ.

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo 
vykonávať tieto zmeny.
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