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 -IT- ATTENZIONE: Rischio di incendio / materiale infiammabile. 
Il simbolo indica che esiste il rischio di incendio dal momento che 
materiali infiammabili utilizzati. Fare attenzione a non provocare 
un incendio accensione di materiale infiammabile. -EN- WARNING: 
Risk of fire/flammable material. The symbol indicates there is a 
risk of fire since flammable materials used. Taking care to avoid 

causing a fire by igniting flammable material. -FR- AVERTISSEMENT: Risque 
d'incendie/matériau inflammable. Ce symbole indique qu'il existe un risque d'incendie 
en raison de l'utilisation de matériaux inflammables. Attention à ne pas provoquer 
d'incendie en enflammant des matériaux inflammables. -ES- ADVERTENCIA: Riesgo de 
incendio/material inflamable. El símbolo indica que hay riesgo de incendio debido al uso 
de materiales inflamables. Proceder con cuidado para evitar encender el material 
inflamable y provocar un incendio. -DE- WARNUNG: Brandgefahr / brennbare Stoffe. Das 
Symbol weist darauf hin, dass aufgrund der Verwendung von brennbaren Materialien eine 
Brandgefahr besteht. Achten Sie darauf, dass Sie kein Feuer verursachen, indem Sie 
brennbare Materialien entzünden. -PT- AVISO: Risco de incêndio/material inflamável. O 
símbolo indica que existe um risco de incêndio porque são usados materiais inflamáveis.  
Cuidado para evitar provocar um incêndio pela ignição de material inflamável.  -NL- 
WAARSCHUWING: Brandgevaar/ontvlambaar materiaal. Het symbool geeft aan dat er 
brandgevaar bestaat omdat er ontvlambare materialen zijn gebruikt. Wees voorzichtig om 
brand door ontsteking van ontvlambaar materiaal te voorkomen. -CZ- VAROVÁNÍ: 
Nebezpečí požáru / hořlavý material. Symbol označuje nebezpečí požáru vzhledem k 
tomu, že jsou použity hořlavé materiály. Dbejte opatrnosti, aby zapálením hořlavého 
materiálu nedošlo k požáru. -SK- VAROVANIE: Riziko požiaru/horľavý material. Symbol 
znamená, že existuje riziko požiaru z dôvodu použitých horľavých materiálov. Dbajte na 
to, aby ste zabránili spôsobeniu požiaru vznietením horľavého materiálu. -BG- 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар/запалим материал. Символът показва, че 
съществува опасност от пожар, тъй като се използват запалими материали. Трябва 
да се внимава и да се избегне причиняването на пожар поради наличието на 
запалими материали. 
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Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento spotřebič. 
Před tím, než budete mrazák používat, přečtěte si pozorně pokyny v této příručce, abyste maximalizovali jeho výkon. Uchovejte 
dokumentaci pro následné použití nebo pro nového vlastníka. Tento spotřebič j e určen výhradně pro použití v domácnosti nebo 
podobných aplikacích, jako jsou:  
- kuchyňské kouty pro zaměstnance v dílnách, kancelářích a jiných pracovních prostředích  
- farmy, v hotely, motely a jiné typy residencí 
- noclehárny (B & B) 
- cateringové služby a podobné aplikace, kde nejde o maloobchodní prodej  
Tento spotřebič se může používat pouze pro skladování potravin. Jakékoliv jiné využití se považuje za nebezpečné a výrobce ne nese 
odpovědnost za jakékoliv škody. Doporučujeme vám, abyste si přečet li záruční podmínky. Abyste dosáhli nejlepšího možného výkonu a 
bezporuchového provozu svého spotřebiče, je velmi důležité, abyste si pečlivě přečetli tyto pokyny. Pokud nebudete dodržovat tyto pokyny, 
můžete ztratit nárok na bezplatný servis v záruční dob ě.  

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE  

Tento návod obsahuje mnoho důležitých bezpečnostních informací. 
Doporučujeme vám uchovat tyto pokyny na bezpečném místě, aby byly 
snadno dostupné a používání spotřebiče bylo bezproblémové. 
Mrazák obsahuje plynné chladivo (R60 0a: isobutan) a izolační plyn 
(cyklopentan). Tyto plyny jsou šetrné k životnímu prostředí, ale jsou hořlavé. 

 

Pokud dojde k poškození okruhu chladiva: 
· nepřibližujte se s otevřeným ohněm a zdroji hoření.

Důkladně větrejte místnost, ve které je spotřebič umístěn.  

VAROVÁNÍ! 

· Při čištění/přemísťování spotřebiče musíte dát pozor, abyste se nedotkli
kovových drátů výměníku tepla na zadní straně spotřebiče. Mohli byste
si poranit prsty nebo ruku, nebo poškodit spotřebič.

· Spotřebič není konstruován pro umístění na jiném spotřebiči.
Nepokoušejte se sedat si nebo stoupat na spotřebič. Není na to
konstruován. Mohli byste se zranit nebo poškodit spotřebič.

· Při přenášení/přesouvání spotřebiče dbejte, aby se kabel napájení
nezachytil pod spotřebičem. Mohlo vy dojít k přeříznutí nebo poškození
kabelu napájení.
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· Při umísťování svého spotřebiče dejte pozor, aby se nepoškodila
podlaha, potrubí, stěny atd. Nepřemisťujte spotřebič taháním za víko
nebo kliku. Nenechte děti, aby si se spotřebičem hráli nebo
manipulovali s ovladači. Pokud nebudou tyto pokyny dodrženy, n aše
společnost se zříká veškeré odpovědnosti.

· Neinstalujte spotřebič ve vlhkém, mastném nebo prašném prostředí,
zabraňte působení přímých slunečních paprsků nebo vody.

· Neinstalujte spotřebič poblíž zdrojů tepla nebo hořlavých materiálů.
· Pokud dojde k výpadku proudu, neotevírejte víko. Zmrzlé potraviny by

neměly být ovlivněny, pokud bude výpadek proudu kratší než 20 hodin.
Pokud je výpadek proudu delší, je nutné potraviny zkontrolovat a
okamžitě sníst, nebo uvařit a poté zmrazit.

· Pokud zjistíte, že víko truhlicového mrazáku lze obtížně otevřít, hned jak
je zavřete, nemějte obavy. Je to způsobeno rozdílem tlaku, který se
vyrovná, a budete moci víko otevřít za několik minut.

· Nepřipojujte spotřebič k napájení elektrickým proudem, dokud nejsou
odstraněny všechny obaly a chrániče pro přepravu.

· Pokud byl spotřebič přepravován ve vodorovné poloze, před zapnutím
jej nechte stát alespoň 4 hodiny, aby se usadil olej v kompresoru.

· Tento mrazák se smí používat pouze k zamýšleným účelům (tj. ukládání
a mrazení potravin).

· V chladničce na víno neskladujte léky nebo materiály určené pro
výzkum. Pokud budete skladovat materiál, který vyžaduje přísnou
kontrolu teploty skladování, je možné, že dojde k jeho znehodnocení
nebo může dojít k nekontrolované reakci a vzniku nebe zpečí.

· Před jakoukoliv manipulací se spotřebičem, odpojte kabel napájení od
zásuvky.

· Při dodání zkontrolujte, že produkt není poškozen a že všechny součásti
a příslušenství jsou v dokonalém stavu.

· Pokud dojde k úniku chladiva, nedotýkejte se zásuvky a nepoužívejte
otevřený oheň. Otevřete okno a vyvětrejte. Poté zavolejte servisní
středisko a požádejte o opravu.

· Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo adaptéry.
· Netahejte a neohýbejte kabel napájení, nedotýkejte se zásuvky

mokrýma rukama.
· Vyhněte se poškození zástrčky nebo kabelu napájení; mohlo by dojít k

úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
· Neumisťujte ani neukládejte hořlavé nebo vysoce prchavé látky, jako

jsou éter, benzín, LPG, propan, aerosolové nádoby, lepidla, čistý alkohol
atd. Tyto materiály mohou způsobit výbuch.
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· Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní
technik nebo podobně kvalifikovaný technik, aby nedošlo ke vzniku
nebezpečných situací.

· Poblíž lednička nepoužívejte ani neukládejte hořlavé spreje, jako jsou
barvy ve spreji. Mohlo by dojít k výbuchu nebo požáru.

· Na horní stranu spotřebiče nepokládejte předměty nebo nádoby s
vodou.

· Nedoporučujeme používat prodlužovací kabely ani síťové adaptéry.
· Nelikvidujte spotřebič spálením. Při přepravě a používání spotřebiče

dbejte, aby nedošlo k poškození okruhu/potrubí chladiva. V případě
poškození nevystavujte spotřebič ohni, zdrojům vznícení a okamžitě
vyvětrejte místnost, ve které je spotřebič umístěn.

· Systém chlazení umístěný za a uvnitř
lednička obsahuje chladivo. Zabraňte poškození potrubí.

· Uvnitř prostoru pro skladování potravin ve spotřebiči nepoužívejte
elektrické spotřebiče, pokud se nejedná o spotřebiče doporučené
výrobcem.

· Nepoškoďte okruh chladiva.
· Nepoužívejte mechanické nástroje ani jinak neurychlujte p roces

rozmrazování. Používejte pouze prostředky doporučené výrobcem.
· Uvnitř prostoru pro skladování potravin nepoužívejte elektrické

spotřebiče, pokud se nejedná o spotřebiče doporučené výrobcem.
· Otvory pro ventilaci spotřebiče nebo skříně, ve které je s potřebič

vestavěn, udržujte volné bez překážek.
· Pro odstraňování námrazy nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.
· Nedotýkejte se vnitřních chladicích prvků, a to obzvláště pokud máte

mokré ruce, protože byste se mohli popálit nebo zranit.
· Na pomoc odmrazování nikdy nepoužívejte vysoušeče vlasů, elektrické

ohřívače a jiné podobné elektrické spotřebiče.
· Námrazu neškrábejte nožem nebo ostrými předměty. Mohlo by dojít k

poškození okruhu chladiva a vyteklé chladivo může způsobit požár
nebo poškození zraku.

· Nepoužívejte žádná mechanická zařízení pro urychlení procesu
rozmrazování.

· Je absolutně nezbytné zabránit používání otevřeného ohně nebo
elektrických přístrojů, jako jsou ohřívače, parní čističe, svíčky, olejové
lampy a podobné, pro zrychlení fáze rozmra zování.

· Okolí kompresoru nikdy nemyjte vodou. Po vyčištění, abyste zabránili
korozi, důkladně je otřete suchým hadrem.
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· Doporučuje se udržovat zástrčku v čistotě. Nánosy prachu na zástrčce
mohou způsobit požár.

· Produkt ve určen a vyroben pouze pro použit í v domácnosti.
· Tato záruka pozbude platnosti, pokud je produkt instalován nebo

používán v komerčních nebo nerezidenčních prostorách.
· Tento produkt musí být správně instalován, umístěn a provozován v

souladu s pokyny uvedenými v brožuře Pokyny pro uživat ele.
· Tato záruka je platná pouze pro nové produkty a není přenosná, pokud

je produkt znovu prodán.
· Naše společnost vylučuje odpovědnost za náhodné nebo následné

škody.
· Záruka v žádném případě neruší vaše práva vyplývající z předpisů nebo

zákonů.
· Chladničku na víno neopravujte. Všechny opravy musí provádět pouze

kvalifikovaný opravář.

· V následující části jsou uvedeny podrobnosti o nejvhodnějším oddílu v
prostoru spotřebiče, kde by se měly skladovat určité druhy potravin, s
přihlédnutím k možnému rozložení teplot v různých oddílech spotřebiče.

· Dodržujte prosím tento návod k použití, aby se zajistilo bezpečné
uchování potravin.

· Vzhledem k tomu, že spotřebič používá hořlavá chladiva, provádějte
instalaci, manipulaci a servis přísně v souladu s návodem a v  případě
likvidace spotřebiče se obraťte na odborníka nebo na náš poprodejní
servis.

· Vzhledem k tomu, že spotřebič používá hořlavé izolační ventilační plyny,
v případě likvidace spotřebiče se obraťte na odborníka nebo na náš
poprodejní servis.

· VAROVÁNÍ: Při umisťování spotřebiče se ujistěte, že nedošlo k zachycení
ani poškození napájecího kabelu.

· VAROVÁNÍ: V zadní části spotřebiče neumisťujte vícenásobné přenosné
prodlužovací zásuvky ani přenosné napájecí zdroje.

Údržba / čištění  
· Pokud čištění a údržbu provádějí děti, ujistěte se, že jsou pod dozorem.
· Před prováděním jakékoli běžné údržby odpojte spotřebič od elektrické

sítě. Před opětovným spuštěním spotřebiče počkejte nejméně 7 minut,
protože časté spouštění může poškodit kompresor.

· Při odpojování spotřebiče držte zástrčku, nikoliv kabel.
· Nečistěte spotřebič tvrdými kartáči, drátěnými kartáči, čisticími prášky,

organickými roztoky jako například benzínem, amylacetátem,
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acetonem a podobně, kyselými nebo alkalickými roztoky. Čištění 
provádějte pomocí speciálního mycího prostředku na chladničky, aby 
se předešlo poškození. 

· Neseškrabávejte námrazu a led ostrými předměty. Nepoužívejte spreje,
elektrické ohřívače, jako je topení, vysoušeč vlasů, parní čističe ani jiné
zdroje tepla, aby nedošlo k poškození plastovýc h dílů.

· VAROVÁNÍ: Nepoužívejte mechanické nástroje nebo jiné prostředky k
urychlení procesu odmrazování, pokud nejsou doporučeny výrobcem.

· VAROVÁNÍ: Větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo ve vestavné
konstrukci musí zůstat volné.

· Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce,
servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.

· Nepokoušejte se spotřebič opravovat, rozebírat ani upravovat sami. V
případě, že je nutná oprava, obraťte se na náš zák aznický servis.

· Alespoň jednou za rok odstraňte prach na zadní straně jednotky, aby se
předešlo nebezpečí požáru a zvýšené spotřebě energie.

· Spotřebič během čištění nepostřikujte ani nevyplachujte.
· Při čištění spotřebiče nepoužívejte vodní sprej ani páru.
· Chladné skleněné police nečistěte horkou vodou. Náhlá změna teploty

může způsobit rozbití skla.
· VAROVÁNÍ: Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř úložných oddělení

pro potraviny ve spotřebiči, pokud nejsou přímo doporučeny
výrobcem.

· V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové
nádoby s hořlavou podpůrnou látkou.

· Čištění spotřebiče by se mělo provádět podle pokynů, aby se zajistila
dobrá údržba a aby se zabránilo kontaminaci potravin. Na místech,
jako jsou spoje, štěrbiny, otvory a ta k dále, můžete při čištění použít
jednoduché nástroje, například měkké kartáče. Odnímatelné police,
zásobníky, zásuvky a podobné příslušenství lze v případě potřeby vyčistit
vyjmutím ze spotřebiče a umytím v umyvadle.

· Z hygienických důvodů je nutné odstran it nečistoty, jako jsou zbytky
potravin, šťáv nebo ovoce, zejména zachycené v malých štěrbinách.

· Spotřebič je určen k použití v domácnosti a v podobných prostředích,
například: 

· v kuchyňských prostorách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích
a jiných pracovních prostředích;

· v zemědělských domech a místnostech klientů v hotelech, motelech a
jiných obytných prostředích;
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· v prostředích pro nocleh se snídaní;
· ve stravovacích a podobných zařízeních mimo maloobchod.
· Chladicí komora slouží převážně ke skladování p otravin (zeleniny,

ovoce a občerstvení), které jsou určeny ke krátkodobé konzervaci
nebo občasné konzumaci.

· Dodržujte prosím následující pokyny, aby se zabránilo kontaminaci
potravin:

· Otevírání dveří na dlouhou dobu může v oddílech spotřebiče způsobit
výrazné zvýšení teploty.

· Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami, a
přístupné odvodňovací systémy.

· Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce
tak, aby nepřicházely do kontaktu s jinými potravinami nebo aby z n ich
nekapalo na jiné potraviny.

· Dvouhvězdičkové oddíly pro zmrazené potraviny jsou vhodné pro
skladování předem zmražených potravin, skladování nebo výrobu
zmrzliny a výrobu kostek ledu.

· Jednohvězdičkové, dvouhvězdičkové a tříhvězdičkové prostory nejsou
vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.

· Pokud je chladicí spotřebič po delší dobu ponechán prázdný, vypněte
jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dveře otevřené, aby se
zabránilo tvorbě plísní uvnitř spotřebiče.

BEZPEČNOST DĚTÍ! 
· Pokud odstraňujete starý výrobek se zámkem nebo západkou

namontovanou na dveřích, ujistěte se, že jej necháváte v bezpečném
stavu, aby se zabránilo zachycení dětí.

· Tento spotřebič nesmějí používat děti do 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnos tmi, nebo bez
patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné
za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k
bezpečnému použití spotřebiče, a pokud si tyto osoby a děti
neuvědomují možná nebezpečí.

· Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by
neměly provádět děti bez dozoru.

· Vkládat potraviny do chladicího spotřebiče a vyjímat je ven mohou
děti ve věku od 3 do 8 let.
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PŘEHLED PRODUKTU 

FRESH 360 modul pro vyloučení zápachu  

Deodorizační modul FRESH 360 může deodorizovat chladničku. Tuto funkci lze urychlit, když 
je aktivní ventilátorový modul. 

“Always flexible drawer” 

“Always flexible drawer” je jedinečně navržen pro široký rozsah teplot od -20 do 5 stupňů. 
Může fungovat jako chladnička, 0 stupňů (výchozí nastavení), -2 stupně, režim jemného 
zmrazování -7 stupňů (potraviny při této teplotě lze stále řezat), -18 stupňů atd. 

Green space 

Green space lze udržovat vysokou vlhkost, která poskytuje ideální prostředí pro uchování 
zvláště zeleniny a ovoce. 
Funkce Smart (Inteligentní režim)  
V tomto režimu může chladnička realizovat optimální chladicí efekt bez ručního nastavení. 
Tento spotřebič lze používat v domácnosti nebo v jiných podobných prostředích, jako jsou 
například: 

LED dioda 
lednice

Police 

Dveřní přihrádky 

Police 

Cool space

Zásobník 

Zásuvka 

Zásuvka 

Vertikální nosník 
Deska pro vlhkost 

Green space 

Always flexible drawer
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―― obchod, kancelář nebo kuchyň jiného pracovního prostoru; 
―― farma, hotel, motel a zákaznický prostor v obytném prostředí; 
―― prostředí penzionu 
―― stravovací průmysl a podobné aplikace v odvětvích mimo maloobchod 

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM 
Instalace 

1. Odstranění veškerých obalů
Odstraňte veškeré obalové materiály včetně pěnových plastových podpěr a lepicích pásek 
pro zajištění příslušenství. 
2. Vyčištění chladničky
Před použitím chladničku vyčistěte. 
3. Ustálení
Po vyrovnání a vyčištění nechte chladničku před zapnutím  napájení alespoň 2 hodiny stát v 
klidu, aby se zajistilo, že bude fungovat normálně.  
4. Odstranění fólie
Pokud je na povrchu chladničky krycí fólie, úplně ji odstraňte, jinak bude ovlivněn normální 
účinek tepelného vyzařování chladničky, což by mělo za ná sledek zvýšení spotřeby energie. 
5. Zapnutí napájení
Když chladničku poprvé připojíte k napájení, chladnička automaticky přejde do režimu 
funkce Smart (Inteligentní režim) s rozsvícenou ikonou Smart.  
Poznámka: Sejměte chránič kolíků zástrčky. Než můžete c hladničku běžně používat, je 
potřeba vyčkat 2–3 hodiny. Nevkládejte potraviny do chladničky ihned po zapojení 
chladničky. 
Přemisťování 

1. Odpojte chladničku.
2. Vyjměte z chladničky všechny potraviny, vyčistěte vnitřní prostor a otevřete dveře, aby 
chladnička vyschla. 
3. Upevněte všechny pohyblivé části (police, krabice a zásuvky) v chladničce a mrazničce 
pomocí pásek. 
4. Zavřete dveře chladničky a pomocí pásky je upevněte, aby se zamezilo otevření během 
stěhování. 
5. Při přemisťování na nové místo nesmí být chladnička během přepravy položena nebo 
nakloněna o více než 45°. Jinak by mohlo dojít k poruše. 
6. Aby se zabránilo poškrábání podlahy, spodní část chladničky zakryjte. Vodorovné pohyby 
neprovádějte násilím. 
7. Během přepravy nedržte dveře, horní víko ani potrubí chladničky.
Chladničku nesmíte za žádných okolností položit!  
Umístění 

Chladnička musí být umístěna na pevném podkladu. Pokud je požadována větší výška, je 
třeba vybrat pevný, tvrdý a nehořlavý podklad. Pokud se chladnička mírně kývá, seřiďte 
nastavitelnou černou patici v přední části chladničky. Otáčením ve směru hodinových 
ručiček chladničku zvednete. 
Chraňte chladničku před zdroji tepla a slunečním zářením, aby se předešlo jejím poruchám.  
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V blízkosti chladničky nebo uvnitř volného vestavného prostoru by neměla být žádná 
překážka. Aby se zajistilo větrání chladničky, měla by být na každé straně mezera nejméně 
10 cm od stěny. 
Nikdy neumisťujte chladničku na vlhké místo ani do prostoru, kde stříká voda. Kapky vody 
nebo jiné nečistoty je třeba setřít měkkým hadříkem, aby se zabránilo korozi nebo poškození 
elektrické izolace. 
Nepoužívejte chladničku při teplotě pod 5 stupňů, dále ji nepoužívejte venku nebo na dešti.  
Aby nedošlo k naklonění dopředu, otočte nastavitelnou patici a ujistěte se, že je v plném 
kontaktu s povrchem. Nikdy nezvedejte chladničku pomocí pěnového plastu jako 
distančního prvku nebo podložky. 
Chladicí komora slouží převážně ke skladování potravin (zeleniny, ovoce a občerstvení), které 
jsou určeny ke krátkodobé konzervaci nebo obča sné konzumaci. 
Komora s variabilní teplotou  
Teplotu v tomto prostoru lze nastavit od -20 do 5 stupňů. Hodnoty mohou být 5 stupňů 
(chladnička), 0 stupňů (výchozí nastavení), -2 stupně, režim jemného zmrazování -7 stupňů 
(potraviny při této teplotě lze stále řezat), -18 stupňů atd. Prostředí 0 stupňů může prodloužit 
dobu uchovávání čerstvých potravin. Používá se k uchovávání potravin (krájené ryby), které 
se budou brzy konzumovat, a k uchovávání ovoce a zeleniny, které vyžadují nízkou teplotu.  
Mrazicí komora  
Mrazicí komora může dosáhnout velmi nízké teploty, při které lze uchovat potraviny po 
dlouhou dobu. Proto se důrazně doporučuje pro potraviny, které je třeba skladovat dlouhou 
dobu. Dodržujte však pokyny pro uchování uvedené na obalu potravin.  
Funkce Silné ho zmrazování (Power-freeze) 
Tuto funkci použijte při vložení velkého množství potravin do mrazničky (viz příslušný obsah). 
Pokud je množství menší než 1 kg, nebo jsou potraviny zmrzlé, není tato funkce nutná.  
Pokyny a bezpečnostní opatření pro zmrazené potraviny 
Horké potraviny je potřeba před vložením ochladit na teplotu okolí.  
Používejte balení nebo sáčky se suchým povrchem, aby nedošlo k jejich vzájemnému 
přimrznutí. Používejte netoxické, vzduchotěsné, voděodolné a neznečišťující obaly nebo 
sáčky bez zápachu, aby nedošlo ke znehodnocení zápachem nebo k poškození.  
Vyznačte názvy, data vložení a data trvanlivosti potravin na obalech nebo sáčcích podle 
doporučení výrobce, aby nedošlo k překročení doby trvanlivosti.  
Aby se zajistilo snadné a hluboké zmrazení  a aby se uchovala dobrá kvalita, je potřeba 
potraviny rozdělit na malé a správné porce podle požadovaného množství pro vaření. 
Jednotlivé porce nesmí překročit 2,5 kg. 
V zásadě je třeba vyjmout a rozmrazit jen požadované množství potravin a žádné rozmraze né 
potraviny se nesmí znovu zmrazovat, jinak by se snížila kvalita těchto potravin. Výjimkou jsou 
případy, kdy dané potravinářské suroviny uvaříte a jako pokrmy je opět zmrazíte.  
Vložené čerstvé potraviny musí mít správné množství podle kapacity chladničky  (viz 
„Technické údaje“). 
Když potřebujete uskladnit velké množství potravin, zapněte 24 hodin před zmrazením funkci 
Silného zmrazování (Power-freeze). 
Chcete-li získat větší úložný prostor, můžete z mrazničky vyjmout zásuvky.  
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LED lampa a její výměna  
LED lampa: 12 V DC 2 W  
Lampa používá jako světelný zdroj LED diodu s nízkou spotřebou energie a dlouhou životností. 
V případě jakýchkoli potíží se obraťte na zákaznický servis, který ji vymění.  
Použití funkce s variabilní teplotou  
5:  Lze použít jako chladicí o ddíl mezi 0 °C a 5 °C. 
0: Sashimi, které bude konzumováno za krátkou dobu.  
-7: Maso lze uchovávat 14 dní a ryby a krevety 7 dní.  
Tipy pro teplotu -7 stupňů: 
Před smažením vložte jídlo na krátkou dobu do komory, aby smažené jídlo bylo křupavější.  
Studené jídlo chutná lépe, když bylo po určitou dobu vloženo do komory.  
Opečené sashimi a chobotnice chutnají lépe po zmrazení uvnitř komory.  
Salát chutná lépe, když je vychlazen v komoře.  
Po přepnutí na režim jemného zmrazování lze zeleninu, například špenát, jíst po mírném 
ponoření do horké vody. 
Po krátkém skladování v režimu jemného zmrazování bude mít čerstvé ovoce skutečně 
přirozeně čerstvou chuť. 
-18: Lze použít jako mrazicí oddíl.  
Při nastavení na -7 stupňů oddíl funguje v režimu jemného zmrazování s následuj ícími 
výhodami: 
Doba rozmrazování: Potraviny v tomto prostředí není potřeba rozmrazovat manuálně ani v 
mikrovlnné troubě, což snižuje spotřebu energie a usnadňuje vám život.  
Zachovejte výživovou hodnotu a čerstvost: Když se maso rozmrazuje, nedochází k míc hání 
vody s krví vytékající z masa, čímž se udržuje výživová hodnota potravin.  
Snadné krájení: Jídlo se snáz krájí a zachovává si před krájením i po něm stejný tvar. Mleté 
maso můžete nabírat lžící.  
Rady pro úsporu energie 
· Spotřebič by měl být umístěn v nejchladnější části místnosti, z dosahu spotřebičů 

produkujících teplo nebo topných vedení a mimo přímé sluneční záření.
· Před vložením do spotřebiče nechte teplé jídlo vychladnout na pokojovou teplotu. Jinak 

by mohlo dojít k jeho zkažení.
· Zajistěte, aby byly potraviny řádně zabalené, a před vložením do spotřebiče utřete 

nádoby do sucha. Sníží se tak tvorba námrazy uvnitř spotřebiče. Úložný zásobník ve 
spotřebiči by se neměl vykládat hliníkovou fólií, voskovým papírem ani papírovými 
ubrousky. 

· Vložky narušují cirkulaci studeného vzduchu a snižují tak efektivnost spotřebiče.
· Uspořádejte a označte potraviny, aby se omezila doba otevření dveří a zamezilo delšímu 

hledání. Vyjměte co nejvíce položek najednou a zavřete dveře co nejdříve.
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DISPLEJ 

Představení tlačítek 

A. Tlačítko funkce Smart (Inteligentní režim): stisknutím tohoto tlačítka aktivujete nebo 
deaktivujete funkci Smart. 
B. Tlačítko funkce Dovolená (Holiday): stisknutím tohoto tlačítka aktivujete nebo deaktivujete 
funkci Dovolená. 
C. Tlačítko pro výběr oddílu: slouží k výběru chladničky, “Always flexible drawer” oddílu nebo 
mrazničky. 
D. Tlačítko pro nastavení teploty: slouží k nastavení teploty zvoleného oddílu.  
E. Tlačítko funkce Silné zmrazování (Power -freeze): stisknutím tohoto tlačítka aktivujete nebo 
deaktivujete funkci silného zmrazování. 
F. Tlačítko uzamknutí panelu: stisknutím tohoto tlačítka na 3 sekundy uzamknete nebo 
odemknete panel. 

Pokyny k indikátorům: 

a. Ikona indikátoru uzamknutí panelu: když tato ikona svítí, panel je uzamč ený. 
b. Ikona indikátoru teploty: tato ikona označuje teplotu zvoleného oddílu.
c. Ikona indikátoru lednička: ikona indikátoru teploty ukazuje teplotu v chladničce, když svítí
ikona. 
d. Ikona indikátoru “Always flexible drawer”: ikona indikátoru teploty ukazuje teplotu “Always 
flexible drawer”, když je ikona rozsvícena. 
e. Ikona indikátoru mrazák: ikona indikátoru teploty ukazuje teplotu mrazicího prostoru, když 
je ikona rozsvícena. 
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f. Ikona indikátoru teploty: Ikona označuje, zda již byla dosažena nastavov ací teplota.

Pokyny k funkcím:
Uzamknout/odemknout panel 
Automatické uzamknutí 
Tento panel lze automaticky uzamknout, pokud není po dobu 30 sekund stisknuto žádné 
tlačítko. 
Manuální uzamknutí/odemknutí  
Když je panel odemknutý, stiskněte na 3 sekundy tlačít ko „Uzamknutí panelu“. Ikona 
indikátoru uzamknutí panelu se rozsvítí, zazní zvukový signál a panel se uzamkne.  
Když je panel uzamknutý, stiskněte na 3 sekundy tlačítko „Uzamknutí panelu“. Ikona indikátoru 
uzamknutí panelu zhasne, zazní zvukový signál a pa nel se odemkne. 

Poznámka: Když je panel uzamčen, funkci Smart, funkci Dovolená, funkci Silné zmrazování, 
volbu oddílu, nastavení teploty atd. nelze ovládat. Pro aktivaci ovládání odemkněte panel.  

Funkce Smart (Inteligentní režim)  
Když je panel odemknutý, stiskněte tlačítko „funkce Smart“. Ikona indikátoru funkce Smart se 
rozsvítí a chladnička přejde do režimu Smart.  
Když je panel v režimu Smart, stiskněte tlačítko „funkce Smart“. Ikona indikátoru funkce Smart 
zhasne a režim Smart se deaktivuje.  

Poznámka: Když je chladnička v režimu Smart, teplotu chladničky a mrazničky není možné 
nastavovat. Ikona indikátoru funkce Smart třikrát blikne a zazní výstražný tón, který vás 
upozorní, že chladnička je v režimu Smart. Když je chladnička v režimu Smart, nastavení 
funkce Dovolená (Holiday) nebo funkce Silné zmrazování (Power -freeze) automaticky 
deaktivuje režim Smart a přepne chladničku do režimu Dovolená nebo do režimu silného 
zmrazování. 

Funkce Dovolená (Holiday)  
Když je panel odemknutý, stiskněte tlačítko „funkce Do volená“. Ikona indikátoru funkce 
Dovolená se rozsvítí a chladnička přejde do režimu Dovolená.  
Když je panel v režimu Dovolená, stiskněte tlačítko „funkce Dovolená“. Ikona indikátoru 
funkce Dovolená zhasne a režim Smart se deaktivuje.  
V režimu Dovolená se nastavení variabilního oddílu a oddílu mrazničky nezmění, ale 
chladnička se automaticky nastaví na 17 stupňů, čímž se zabrání vzniku zápachu v oddílu a 
ušetří se energie. 
Když je režim Dovolená deaktivován, teplota chladicího oddílu se vrátí zpět na posledn í 
nastavení před přechodem do režimu Dovolená. Pokud byl posledním nastavením 
chladničky režim OF, bude výchozí teplota chladicího oddílu po deaktivaci režimu Dovolená 
5 stupňů. 

Poznámka: Když je chladnička v režimu Dovolená, teplotu chladničky není možné  nastavit. 
Ikona indikátoru funkce Dovolená třikrát blikne a zazní výstražný tón, který vás upozorní, že 
chladnička je v režimu Dovolená. Když je chladnička v režimu Dovolená, nastavení funkce 
Smart automaticky deaktivuje režim Dovolená a přepne chladničku  do režimu Smart. 

Nastavení funkce Silné zmrazování (Power -freeze) 
Když je panel odemknutý, stiskněte tlačítko „Silné zmrazování“. Ikona indikátoru funkce 
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silného zmrazování se rozsvítí a chladnička přejde do režimu Silné zmrazování. Když je panel 
v režimu „Silné zmrazování“, stiskněte tlačítko „Silné zmrazování“. Ikona indikátoru funkce 
silného zmrazování zhasne a režim Silné zmrazování se deaktivuje. Pokud není režim „Silné 
zmrazování“ deaktivován uživatelem, chladnička bude v režimu „Silné zmrazování“ pracovat 
podle daného nastavení. Pokud je chladnička v tomto režimu po dobu 50 hodin, funkce se 
automaticky deaktivuje. 
Režim „Silné zmrazování“ je určen k udržení výživové hodnoty potravin. Slouží k úplnému 
zmrazení jídla v co nejkratším čase. Pokud potřebu jete uskladnit velké množství potravin, 
doporučuje se nastavit režim „Silné zmrazování“ o 24 hodin dříve, aby se teplota snížila, a 
poté vložit potraviny dovnitř. Rychlost zmrazení se zvýší. To znamená, že jídlo je možné zmrazit 
rychleji a lépe udržet jeho výživovou hodnotu. 
Pozor: V režimu „Silné zmrazování“ nelze změnit teplotu mrazničky. Ikona indikátoru funkce 
silného zmrazování třikrát blikne a zazní výstražný tón, který vás upozorní, že chladnička je v 
režimu silného zmrazování. Když je chladnička v r ežimu silného zmrazování, nastavení funkce 
Smart automaticky deaktivuje režim silného zmrazování a přepne chladničku do režimu Smart.  
Nastavení a úprava teploty 
Když se rozsvítí zobrazovací panel, jedna z ikon indikujících tři části oddílu bliká a zbývajíc í dvě 
části svítí. Blikající část označuje zvolený oddíl (horní část představuje chladničku, střední část 
představuje Always flexible drawer , spodní část představuje mrazničku). Blikající část se 
automaticky přepne na další, přičemž ikona indikátoru teploty udává skutečnou teplotu 
příslušného oddílu. 
Nastavení teploty chladničky  
Když je panel odemknutý, klepněte na tlačítko pro výběr oddílu tak, aby blikal chladicí oddíl. 
Poté stiskněte tlačítko pro nastavení teploty. Ikona indikátoru teploty začne blikat a pípat a 
můžete provést nastavení. Při každém klepnutí na tlačítko pro nastavení teploty uslyšíte 
pípnutí a teplota chladničky klesne o 1 stupeň. Změna úrovně teploty probíhá podle 
následujícího pořadí: „05； 04； 03； 02； 01； OF； 09； 08； 07； 06； 05“. Pokud po dobu 
5 sekund nedojde k žádnému stisknutí tlačítka, teplota se zastaví a blikání ustane.  Když je 
chladnička na úrovni OF, je vypnutá. Když změníte teplotu na jinou úroveň, chladnička se 
zapne a spustí se chlazení.  

Poznámka: Po vypnutí chladicího oddílu  se chlazení v tomto oddílu zastaví. Vše z něj prosím 
vyjměte. Pokud je chladicí oddíl vypnutý, spuštění funkce Smart nebo funkce Dovolená 
chladicí oddíl automaticky zapne. 

Nastavení teploty variabilního oddílu  
Když je panel odemknutý, klepněte na tlačítko  pro výběr oddílu tak, aby blikal “Always 
flexible drawer”: oddíl. Poté stiskněte tlačítko pro nastavení teploty. Ikona indikátoru teploty 
začne blikat a pípat a můžete provést nastavení. Při každém klepnutí na tlačítko pro 
nastavení teploty uslyšíte pípnutí a teplota variabilního oddílu klesne o 1 stupeň. Změna 
úrovně teploty probíhá podle následujícího pořadí:   
„00, -01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08, -09, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, OF, 
05, 04, 03, 02, 01, 00“. Pokud po dobu 5 sekund nedojde k žádnému stisknutí tlačítka, teplota 
se zastaví a blikání ustane.  Když je “Always flexible drawer” oddíl na úrovni OF, je vypnutý. 
Když změníte teplotu na jinou úroveň, “Always flexible drawer”: oddíl se zapne a spustí se 
chlazení. 
Poznámka: Po vypnutí variabilního oddílu se chlazení v tomto oddílu zastaví. Vše z něj prosím 
vyjměte. 
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Nastavení teploty mrazničky  
Když je panel odemknutý, klepněte na tlačítko pro výběr oddílu tak, aby blikal mrazicí oddíl. 
Poté stiskněte tlačítko pro nastavení teploty. Ikona indikátoru teploty začne blikat a pípat a 
můžete provést nastavení. Při každém klepnutí na tlačítko pro nastavení teploty uslyšíte 
pípnutí a teplota mrazicího oddílu klesne o 1 stupeň. Změna úrovně teploty probíhá podle 
následujícího pořadí: „-18, -19, -20, -21, -22, -23, -24, -15, -16, -17, -18“. Pokud po dobu 5 sekund 
nedojde k žádnému stisknutí tlačítka, teplota se zastaví a blikání ustane.  
Funkce ovládání zobrazovacího panelu 
Pokud jsou dveře zavřené a nedojde ke stisku žádného tlač ítka, obrazovka displeje se po 30 
sekundách vypne. Rozsvítí se při stisknutí libovolného tlačítka nebo při otevření dveří. 
Alarm otevřených dveří 
Když lednička detekuje, že dveře jsou otevřeny déle než 1 minutu, třikrát pípne s prodlevou 
0,5 sekundy. Pokud dveře zůstanou stále otevřené, každých 30 sekund zazní stejný alarm, 
dokud nedojde k zavření dveří, nebo dokud nebudou otevřeny déle než 7 minut. Poté LED 
kontrolka zhasne. 
Funkce paměti při vypnutí napájení  
Tato chladnička je vybavena funkcí paměti pro p řípad vypnutí napájení. Stav v okamžiku 
vypnutí napájení bude zaznamenán. Jakmile se napájení obnoví, chladnička bude nadále 
pracovat podle nastavení a stavu, který zaznamenala před vypnutím. Funkce uzamknutí 
panelu nebude zaznamenána. Když bude chladnička  znovu pod napětím, panel se 
odemkne. 
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Otázky a odpovědi 
Žádné chlazení  
Ujistěte se, že chladnička je správně připojena (zástrčka, zásuvka, pojistka).  
Zda napájecí napětí není příliš nízké. 
Spotřebič vydává zvuky  
Průtok kapalného chladiva nebo výparník vytváří zvuk varu v důsledku odpařování chladiva. 
Chladnička při prvním použití není stabilní, je normální, že je hlučná.  
Výparník a potrubí chladiva vytvářejí uvnitř vrzavý zvuk v důsledku expanze nebo smršťování.  
Když se chladnička spouští a přestává pracovat, tyto prvky mohou působit rachotivý zvuk.  
Špatné chladicí účinky  
Zda teplota není nastavena příliš vysoko. 
Dveře jsou často otevírány nebo jsou otevřené po delší dobu nebo nejsou těsně zavřené.  
Zda není chladnička vystavena přímému slunečnímu záření nebo nestojí v blízkosti sporáku 
nebo plynového vařiče. 
Nedostatečné větrání, zajistěte dostatek prostoru, abyste umožnili řádné větrání.  
Příliš hlasitý hluk  
Zda podlaha není měkká nebo pružná a zda chladnička stojí vyváženě.
Spotřebič se dotýká nějakého předmětu v blízkosti. 
Tlačítko chladničky nelze ovládat  
Zkontrolujte, zda chladnička není vypnutá.  
Zkontrolujte, zda je ovládání správné, postupujte podle pokynů v části „představení 
funkcí“ tlačítek. 
Skříň chladničky vytváří teplo  
Přední a boční stěny chladničky odvádějí teplo. 
Taková místa mohou být obzvláště horká v létě nebo po spuštění chladničky.
Kompresor běží často nebo běží příliš dlouhou dobu  
Při prvním použití je normální, že kompresor běží po dlouhou dobu.  
Do chladničky bylo najednou vloženo příliš mnoho potravin. 
V horkém počasí jsou dveře příliš často otevírány. 
Dveře spotřebiče nejsou těsně uzavřeny. 
Nastavení teploty v mrazicím oddílu je příliš nízké, viz pokyny v části „představení funkcí“. 
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Vnitřní osvětlení nefunguje 
Zda je síťová zástrčka zapojena do síťové zásuvky.  
Zda je LED lampa funkční.  
Žádné chlazení v chladničce a variabilním oddílu  
Chladničku a variabilní oddíl lze vypnout samostatně, zkontrolujte prosím, zda nejsou ve 
vypnutém stavu. 

Péče a čištění 
Během odmrazování 
Odmrazování 
Varování! Toto je vzduchem chlazená chladnička bez tvorby námrazy a s automatickým 
odmrazováním. Voda vzniklá při odmrazování se uchovává v odpařovací pánvi a nakonec 
se vypaří, takže manuální odmrazování není nutné. 
Varování! S výjimkou prostředků doporučených výrobcem se pro urychlení procesu 
odmrazování nesmí používat žádná mechanická zařízení ani jiné prostředky.  
Čištění 
Jídlo ponechané v chladničce může vytvářet zápach, takže chladničku je nutné pravidelně 
čistit. 
Z bezpečnostních důvodů před čištěním odpojte napájecí kabel. 
K čištění chladničky použijte měkkou utěrku nebo houbu navlhčenou v teplé vodě (můžete 
přidat neutrální čisticí prostředek). 
Varování! Při čištění chladničky nepoužívejte tuhé kartáče, ocelové kartáče, abrazivní 
prostředky (např. zubní pastu, čisticí prostředky atd.), organická rozpouštědla (např. benzín, 
banánový olej, aceton, etanol atd.), horkou vodu, kyseliny ani alkalické látky.  
Povrch chladničky otřete suchou utěrkou. 

Varování! Nestříkejte vodu přímo na chladničku, protože voda snadno způsobuje korozi, 
elektrický svod a poruchy. 
Když je vnitřní prostor potřísněný olejem na vaření nebo kořením, včas jej otřete. 
Vždy odstraňujte prach na zadní a levé a pravé straně chladničky, aby se zlepšil odvod tepla.  
Dveřní těsnicí lišty se snadno znečistí, dbejte na to, aby byly udržovány čisté.  
Varování! Během údržby a čištění nesmí dojít k poškození chladicích trubek.  
Vypnutí na delší dobu 

Po výpadku napájení do několika hodin, a to i v létě, můžete jídlo bez jakýchkoliv problémů 
zachránit. 
Po výpadku napájení nevkládejte nové potraviny a pokuste se neotevírat dveře chladničky.  
Pokud víte, že dojde k výpadku napájení, vytvořte více kostek ledu, použijte nádobu, která 
nepropouští vodu, a umístěte ji do horní části vnitřního prostoru.  
Varování! V důsledku výpadku napájení nebo jiných poruch se teplota v mrazničce zvýší, což 
zkrátí životnost potravin a poškodí chuť jídla.  
Pokud je nutné chladničku vypnout na delší dobu, odpojte napájecí kabel, vypněte napájení 
a vyčistěte chladničku, jak je popsáno výše. Pokud chladničku nepoužíváte, dveře by měly 
být otevřené, aby se zabránilo zápachu z potravin v chladničce.  
Varování! Za normálních okolností chladničku nevypínejte, aby nedošlo k ovlivnění životnosti 
chladničky. Po odpojení napájení vyčkejte nejméně 7 minut, než chladničku opět zapojíte.  
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LIKVIDACE STARÝCH SPOTŘEBIČŮ 

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o likvidaci odpadních elektrických a elektronických 
zařízení (WEEE).  
WEEE obsahuje znečišťující látky (které mohou mít negativní dopad na životní prostředí) a základní součásti (které lze znovu 
použít). Je nutné provést speciální zpracování WEEE, aby se odstranily a řádně zlikvidovaly všechny znečišťující látky a obno vily a 
zrecyklovaly všechny materiály.  
Jednotlivci mohou hrát důležitou roli při zajišťování toho, aby se WEEE nestala zátěží pro životní prostředí. Je nezbytné dod ržovat 
několik základních pravidel:  
S WEEE se nesmí zacházet jako s domovním odpadem.  
WEEE se musí předat na příslušné sběrné místo pod správou obce nebo autorizovaných společností. V mnoha zemích je v 
případě objemných WEEE zaveden odběr v domácnostech.  
V mnoha zemích lze při zakoupení nového spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, který je povinen jej odebrat bezplatně ku s 
za kus, pokud je zařízení obdobného typu a má stejné funkce jako dodané zařízení.  

Shoda

Umístěním značky  na tento produkt potvrzujeme shodu se všemi příslušnými evropskými bezpečnostními, zdravotními a 
environmentálními požadavky, které platí v rámci legislativy pro tento produkt.  
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Technické údaje
Produktový list v souladu s nařízením EU 1060/2010

Značka Hoover 

Název společnosti HN5D 84 W 

Kategorie modelu Refrigerator-freezer 

Třída energetické účinnosti A++ 

Objem chladničky（kWh/year）1)  316 

Mraznička kapacita（L）3) 293 

Mraznička objem（L）****2) 136 

Star rating 

Teplota ostatních částí＞14℃ Niet van toepassing 

Frostfree system 
Čas výstupu (h) 

Ano 
12 

Možnost společné výsadby (kg/24h) 12 

Klimatická třída 
Toto zařízení je navrženo pro použití při okolní teplotě 10 až 43 ° 
C. SN-N-ST-T 

Hluk (dB(A)re 1pW) 
Typ konstrukce 

39 
Freestanding 

*= Barevný kód 

1) Na základě výsledků standardních testů po dobu 24 hodin. Skutečná spotřeba 
energie závisí na tom, jak je zařízení používáno a kde je umístěno.

2) Pro větší úložný prostor vyjměte prostor nad mrazničkou . 
3) Poznámka: chladicí komora na typovém štítku vž dy znamená flexibilní zásuvku, 

jmenovitá teplota (pro IED) je 0 ℃. "
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Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu. 
Pred začatím používania chladničky si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu, ktorý vám pomôže využiť výkon spotrebiča v p lnej 
miere. Všetku dokumentáciu odložte, aby bola k dispozícii na budúce použitie alebo pre ďalších vlastníkov. Tento produkt je určený výlučne 
na použitie v domácnosti alebo na podobné účely, ako napríklad:  
- kuchynské priestory pre personál v obchodoch, úradoch a iných pracovný ch prostrediach,  
- na farmách, pre hostí ubytovaných v hoteloch, moteloch a iných obytných zariadeniach, 
- v zariadeniach ponúkajúcich nocľah s raňajkami, 
- na poskytovanie stravovacích služieb a služieb podobného charakteru, ktoré nie sú určené na malo obchodný predaj.  
Tento spotrebič sa smie používať výlučne na uskladňovanie potravín. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nebezpečné a výrobc a 
neponesie zodpovednosť za žiadne zanedbania. Zároveň odporúčame dobre sa oboznámiť so záručnými podmienkami. V záujme zaistenia 
najlepšieho možného výkonu a bezchybnej prevádzky spotrebiča je veľmi dôležité, aby ste si dôkladne prečítali tieto pokyny. N edodržanie 
týchto pokynov môže viesť k zamietnutiu nároku na bezplatný servis počas záručnej doby.  

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE  

Tento návod obsahuje mnoho dôležitých bezpečnostných informácií. Tieto 
pokyny odporúčame uložiť na bezpečnom mieste, aby slúžili ako zdroj 
informácií na uľahčenie a zefektívnenie používania spotrebiča. 
Chladnička obsahuje plynné chladivo (R600 a: izobután) a izolačný plyn 
(cyklopentán), ktoré predstavujú veľmi nízku záťaž pre životné prostredie, sú 
však horľavé. 

 

V prípade poškodenia chladiaceho okruhu: 
· Eliminujte otvorené plamene a zdroje vznietenia.

Dôkladne vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
VÝSTRAHA! 

· Počas čistenia/prenášania spotrebiča bezpodmienečne dávajte pozor,
aby ste sa nedotkli kovových vodičov kondenzátora v zadnej časti
spotrebiča, pretože môže dôjsť k poraneniu prstov a rúk, prípadne k
poškodeniu produktu.

· Tento spotrebič nie je určený na stoho vanie s akýmikoľvek inými
spotrebičmi. Na spotrebič nesadajte ani nestúpajte, pretože na takéto
použitie nie je navrhnutý. Mohli by ste sa zraniť alebo poškodiť spotrebič.
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· Dbajte, aby počas prenášania/premiestňovania spotrebiča a po ňom
nedošlo k zachyteniu napájacieho kábla pod spotrebičom a
následnému prerezaniu alebo poškodeniu kábla.

· Počas presúvania spotrebiča na miesto dávajte pozor, aby ste
nepoškodili podlahovú krytinu, potrubia, omietku stien a pod. Pri
premiestňovaní spotrebič neťahajte za veko ani rukoväť. Dohliadnite,
aby sa deti nehrali so spotrebičom a aby nemanipulovali s ovládacími
prvkami. V prípade nedodržania pokynov sa naša spoločnosť zrieka
akejkoľvek zodpovednosti.

· Spotrebič neinštalujte vo vlhkých, prašných a olejom znečistených
priestoroch, nevystavujte ho priamemu slnečnému svetlu a vode.

· Spotrebič neinštalujte do blízkosti ohrievačov ani horľavých materiálov.
· V prípade výpadku prúdu neotvárajte veko. kratší než 20 hodín nebude

mať žiadny vplyv na zmrazené potraviny. V prípade dl hšieho výpadku
treba potraviny skontrolovať a okamžite skonzumovať, prípadne
tepelne upraviť a následne znova zmraziť.

· Ak sa vám zdá, že veko truhlicovej mrazničky sa bezprostredne po
zatvorení otvára veľmi sťažka, nie je to dôvod na obavu. Je to
spôsobené rozdielom tlaku, ktorý sa po niekoľkých minútach vyrovná,
takže sa veko bude dať znova normálne otvoriť.

· Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete odstráňte všetok obalový
materiál a prepravné ochranné prvky.

· Ak sa zariadenie prepravovalo vo vodor ovnej polohe, pred zapnutím
ho nechajte aspoň 4 hodiny stáť vo vzpriamenej polohe, aby sa usadil
olej v kompresore.

· Táto mraznička sa smie používať iba na určený účel (t. j. uskladňovanie
a zmrazovanie potravín určených na konzumáciu).

· V chladiacich neskladujte lieky ani laboratórne materiály. Ak
potrebujete uskladniť materiál, ktorý vyžaduje presnú reguláciu teploty
skladovania, je možné, že sa znehodnotí, prípadne môže dôjsť k
nekontrolovanej reakcii, ktorá môže spôsobiť riziká.

· Pred začatím vykonávania akejkoľvek činnosti vytiahnite napájací
kábel z elektrickej zásuvky.

· Po doručení zásielky skontrolujte, či produkt nie je poškodený a či sú
všetky diely a príslušenstvo v bezchybnom stave.

· Ak spozorujete netesnosť chladiaceho systému, nedotýkajte sa
elektrickej zásuvky a nepoužívajte otvorené plamene. Otvorte okno a
vyvetrajte miestnosť. Následne zatelefonujte do servisného strediska a
požiadajte o vykonanie opravy.

· Nepoužívajte predlžovacie káble ani adaptéry.
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· Napájací kábel neťahajte príliš veľkou s ilou ani ho neskrúcajte, zástrčky
sa nedotýkajte mokrými rukami.

· Nepoškoďte zástrčku ani napájací kábel. Mohlo by dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom alebo požiaru.

· Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť
výrobcovi, v autorizovanom servisnom stredisku alebo to musí urobiť iná
kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.

· Nepoužívajte na uchovávanie či skladovanie horľavých a veľmi
prchavých materiálov, ako sú napríklad éter, benzín, skvapalnený plyn
(LPG), plynný propán, spreje v plechovkách pod tlakom, priľnavé látky,
čistý alkohol atď. Tieto materiály môžu spôsobiť výbuch.

· V blízkosti chladiacich nepoužívajte ani neskladujte horľavé spreje,
napríklad striekacie laky. Mohlo by dôjsť k výbuchu alebo požiaru.

· Na spotrebič neklaďte predmety ani nádoby vodou.
· Neodporúčame používanie predlžovacích káblov a viaccestných

adaptérov.
· Spotrebič nelikvidujte v ohni. Dávajte pozor, aby počas prepravy a

používania nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu a chladiacich
rúrok spotrebiča. V prípade poškodenia ochráňte spotrebič pred
ohňom a potenciálnymi zdrojmi vzplanutia a okamžite vyvetrajte
miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.

· Chladiaci systém, ktorý sa nachádza za chladiacimi a v ich vnútrajšku,
obsahuje chladivo. Preto dbajte, aby nedošlo k poškodeniu potrubí.

· Vnútri boxov spotrebiča, ktoré slúžia na skladovanie potravín,
nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ ich používanie neschválil
výrobca.

· Nepoškoďte chladiaci okruh.
· Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte mechan ické zariadenia ani

iné prostriedky s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.
· Vnútri boxov, ktoré slúžia na skladovanie potravín, nepoužívajte

elektrické spotrebiče, pokiaľ ich používanie neschválil výrobca.
· Nedotýkajte interných chladiacich prvkov, predo všetkým ak máte

mokré ruky, pretože by ste sa mohli popáliť alebo zraniť.
· Dávajte pozor, aby nedošlo k blokovaniu vetracích otvorov v kryte

spotrebiča alebo v zabudovanej konštrukcii.
· Na odstraňovanie námrazy nepoužívajte špicaté predmety ani

predmety s ostrými hranami, ako napríklad nože alebo vidličky.
· Na odmrazovanie nikdy nepoužívajte sušiče vlasov, elektrické

ohrievače alebo podobné elektrické spotrebiče.
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· Námrazu alebo ľad neoškrabávajte nožom ani ostrým predmetom.
Takéto predmety môžu poškodiť chl adiaci okruh a spôsobiť únik
chladiva, čo môže viesť k požiaru alebo poraneniu očí.

· Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte mechanické
zariadenia ani iné vybavenie.

· Na urýchlenie odmrazovania v žiadnom prípade nepoužívajte otvorený
plameň ani elektrické vybavenie, ako napríklad ohrievače, parné
čističe, sviečky, olejové lampy a pod.

· Priestor kompresora nikdy neumývajte vodou a po čistení ho dôkladne
utrite suchou handrou s cieľom zabrániť hrdzaveniu.

· Odporúčame dbať na čistotu zástrčky, prípadné  usadeniny prachu na
zástrčke môžu zapríčiniť vznik požiaru.

· Produkt je navrhnutý a skonštruovaný výlučne na použitie v
domácnostiach.

· V prípade inštalovania alebo používania produktu v komerčných alebo
nebytových domových priestoroch dôjde k zrušeniu pl atnosti záruky.

· Produkt treba nainštalovať, umiestniť a obsluhovať správne v súlade s
pokynmi uvedenými v brožúre s pokynmi pre používateľov.

· Záruka sa vzťahuje iba na nové produkty a v prípade ďalšieho predaja
produktu je neprenosná.

· Naša spoločnosť sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za náhodné alebo
následné škody.

· Záruka žiadnym spôsobom neobmedzuje vaše štatutárne či legislatívne
práva.

· Nevykonávajte opravy týchto chladiacich. Akékoľvek prípadné zásahy
smie vykonávať iba kvalifikovaný personál.

· Podrobnosti o najvhodnejšej časti v priehradke spotrebiča, v ktorej sa
uchovávajú určité druhy potravín, vzhľadom na distribúciu teploty, ktorú
je možné stanoviť pre jednotlivé priehradky spotrebiča, sú uvedené
nižšie.

· Na zaistenie bezpečného uchovávania p otravín dodržiavajte tieto
pokyny na používanie.

· Vzhľadom na použitie horľavého chladiva spotrebič montujte,
manipulujte s ním a udržiavajte ho dôsledne podľa pokynov a obráťte
sa na odborníka alebo naše popredajné služby s cieľom zlikvidovať
spotrebič.

· Na likvidáciu spotrebiča sa obráťte na odborníka alebo na naše
popredajné služby, pretože používa horľavé izolačné dúchacie plyny.
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· VAROVANIE: Pri umiestňovaní spotrebiča sa uistite, že sa napájací kábel
nezachytí alebo nepoškodí.

· VAROVANIE: Za spotrebič neumiestňujte viaceré prenosné
predlžovačky ani prenosné zdroje napätia.

Údržba/čistenie 
· Uistite sa, že deti sú pod dohľadom, ak vykonávajú čistenie a údržbu.
· Pred vykonávaním pravidelnej údržby spotrebič odpojte od

elektrického napájania. Pred reštartovaním n echajte spotrebič aspoň
7 minút postáť, keďže časté zapínanie môže poškodiť kompresor.

· Pri odpájaní spotrebiča vyťahujte vidlicu, nie kábel.
· Spotrebič nečistite drsnými kefami, drôtenými kefami, práškovými

prostriedkami, benzínom, amylacetátom, acetónom a podobnými
organickými roztokmi, kyslými alebo alkalickými roztokmi. Čistite
špeciálnym prostriedkom na chladničky, aby sa predišlo poškodeniu.

· Námrazu alebo ľad nezoškrabujte ostrými predmetmi. Nepoužívajte
rozprašovače, elektrické ohrievače ako ohrievač, sušič vlasov, parný
čistič či iné zdroje tepla s cieľom zabrániť poškodeniu plastových dielov.

· VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania spotrebiča nepoužívajte
mechanické nástroje ani iné prostriedky, pokiaľ ich neodporučil
výrobca.

· VAROVANIE: Vetracie otvory na kryte spotrebiča alebo na štruktúre
zabudovania udržiavajte bez prekážok.

· Ak došlo k poškodeniu napájacieho kábla, musí ho vymeniť výrobca,
jeho servisný zástupca alebo podobne spôsobilá osoba, aby nedošlo k
nebezpečenstvu.

· Spotrebič sa nepokúšajte opraviť, rozobrať alebo upravovať sami. Pre
prípad opravy sa obráťte na naše zákaznícke služby.

· Odstráňte prach na zadnej strane zariadenia aspoň raz za rok, aby
predišlo nebezpečenstvu požiaru, ako aj zvýšenej spotrebe energie.

· Počas čistenia spotrebič nestr iekajte ani neoplachujte.
· Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozprašovač vody alebo paru.
· Studené sklené police neumývajte horúcou vodou. Náhla zmena

teploty môže spôsobiť prasknutie skla.
· VAROVANIE: Vnútri oddelenia na skladovanie potravín v spotrebiči

nepoužívajte elektrické spotrebiče, s výnimkou typov spotrebičov
povolených zo strany výrobcu.

· V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako sú spreje s horľavým
hnacím plynom.
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· Spotrebič sa musí čistiť podľa pokynov správnej údržby, aby sa predišlo
kontaminácii potravín. Na miestach ako sú spoje, drážky, otvory a
podobne, môžete na čistenie použiť jednoduché nástroje, napr. jemné
kefky. Odnímateľné police, podnosy, zásuvky a podobné príslušenstvo
môžete v prípade potreby vyčistiť po vybratí zo spotrebiča  a umyť ich v
umývadle.

· Z dôvodu hygienických požiadaviek je potrebné čistiť kontaminanty,
ako sú potraviny/šťavy/zvyšky ovocia uviaznuté v malých štrbinách.

· Toto zariadenia je určené na použitie v domácnosti a na podobné
použitia, napríklad:
� v kuchynkách pre pracovníkov v obchodoch, v kanceláriách alebo

na iných pracoviskách; 
� obytné budovy na farme a klientmi v hoteloch, moteloch a iných 

typoch obytných prostredí; 
� v objektoch na prenocovanie s raňajkami;  
� v stravovacích službách a podobných použitiach.  

· Chladiaca komora sa používa prevažne na uchovávanie potravín
(zelenina, ovocie a občerstvenie), ktoré je potrebné uchovať krátky čas
alebo priebežne jesť.

· Na zabránenie kontaminácii potravín dodržiavajte tieto pokyny:
� Otváranie dverí na dlhší čas môže spôsobiť  značné zvýšenie teploty v

priehradkách spotrebiča. 
� Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami 

aj prístupné drenážne systémy.  
� Surové mäso a ryby uchovávajte v chladničke vo vhodných 

nádobách tak, aby neboli v kontakte s inými p otravinami alebo aby 
na ne nekvapkali. 

� Priehradky na mrazené potraviny s dvomi hviezdičkami sú vhodné na 
uchovávanie predmrazených potravín, uchovávanie alebo tvorbu 
zmrzliny a tvorbu ľadových kociek. 

� Jedno-, dvoj- a trojhviezdičkové priehradky nie sú vhod né na 
mrazenie čerstvých potravín. 

� Ak sa chladiaci spotrebič ponechá dlhšie obdobie prázdne, vypnite, 
rozmrazte, vyčistite, osušte ho a nechajte otvorené dvierka, aby sa 
predišlo tvorbe plesne v spotrebiči.  



26 

BEZPEČNOSŤ DETÍ! 
· Ak vyraďujete starý výrobok so zámkom alebo západkou osadenou na

dverách, uistite sa, že ho ponecháte v bezpečnom stave, aby sa
zabránilo uväzneniu detí.

· Toto zariadenie smú používať deti staršie než 8 rokov a osoby so
zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s
nedostatkom skúseností a znalostí, len ak sú pod dozorom alebo dostali
pokyny o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a ak chápu
nebezpečenstvá s ním súvisiace.

· Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať
deti bez dozoru.

· Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu vkladať a vykladať predmety z
chladničky.
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PREHĽAD VÝROBKU 

FRESH 360 modul pre vylúčenie zápachu 

Deodorizačný modul FRESH 360 môže deodorizovat chladničku. Túto funkciu môžete urýchl iť, 
keď je aktívna ventilátorový modul. 

“Always flexible drawer” 

“Always flexible drawer” je jedinečne navrhnutý so širokým rozsahom teplôt od -20 do 5. Môže 
to byť chladnička, 0 stupňov (predvolení nastavenie), -2 stupne, -7 stupňov v režime mierneho 
mrazenia (potraviny je pri tejto teplote stále možné rezať), -18 stupňov a podobne. 

“Green space” 
Green space môže udržiavať vysokú vlhkosť, ktorá zaisťuje ideálne prostredie uchovávania 
najmä pre zeleninu a ovocie. 
Inteligentná funkcia 
V tomto režime môže chladnička dosiahnuť optimálny chladiaci účinok bez manuálnych 
úprav.  
Tento spotrebič sa môže používať v domácnosti alebo v iných podobných prostrediach, 
napr.: 
―― obchod, kancelária alebo kuchynka v inom pracovnom priestore; 

LED svetlo 
chladničky

Polica 

Regály 

Polica 

Cool space

Podnos 

Zásuvka 

Zásuvka 

Vertikálny trám 
Platňa na vlhkosť 

Green space 

Always flexible drawer
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―― farma, hotel, motel a obytné prostredie pre zákazníkov; 
―― hosťovské priestory; 
―― stravovací priemysel a podobné použitie mimo maloobchodu. 

PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM 
Montáž 
1. Odstránenie všetkých obalov
Odstráňte všetky obalové materiály vrátane penových, plastových tesnení a lepi ace pásky 
na zaistenie príslušenstva. 
2. Čistenie chladničky
Chladničku pred použitím vyčistite. 
3. Postátie
Po vyvážení a vyčistení nechajte chladničku pred zapojením nehybne postáť na aspoň 
2 hodiny, aby sa zaistila jej normálna prevádzka.  
4. Odstránenie poťahu 
Ak sa na povrchu chladničky nachádzajú poťahy, dôkladne ich odnímte, pretože to môže 
ovplyvniť bežný jav vyžarovania tepla, čo bude viesť k zvýšenej spotrebe elektrickej energie.  
5. Zapojenie
Pri prvom zapojení sa chladnička automaticky prepne do i nteligentnej funkcie a rozsvieti sa 
ikona Smart.  
Upozornenie: Z kolíkov zástrčky odoberte chránič. Dosiahnutie bežnej prevádzky zaberie 2 –3 
hodiny. Potraviny nevkladajte do chladničky hneď po jej zapojení do siete.  
Preprava 
1. Odpojte chladničku zo siete.
2. Vyberte všetky potraviny, vyčistite vnútro a otvorte dvierka, aby uschla.
3. Na upevnenie všetkých pohyblivých dielov (police, skrinky a zásuvky) v chladničke a 
mrazničke použite lepiacu pásku. 
4. Zatvorte dvierka chladničky a použite lepiacu pásku na upevnenie, aby predišlo ich 
otvoreniu počas presunu. 
5. Ak sa sťahujete do novej domácnosti, chladničku nesmiete prevážať poležiačky alebo 
naklonenú o viac ako 45°. Inak to môže spôsobiť poruchy. 
6. Aby ste zabránili poškrabaniu vašej podlahy, zakryte spod nú časť chladničky. Horizontálne 
pohyby nerobte nasilu. 
7. Počas prepravy chladničku nedržte za dvierka, horné veko ani iné trubky.
Chladnička nesmie byť za žiadnych okolností poležiačky!  
Umiestnenie 
Chladnička sa musí umiestniť na pevný povrch. Ak je potr ebné dosiahnuť väčšiu výšku, 
siahnite po stabilnom, pevnom a nehorľavom výstužnom bloku. V prípade mierneho kolísania 
je možné v prednej časti chladničky nastaviť nastaviteľnú čiernu nožičku. Na zdvihnutie 
chladničky otáčajte v smere hodinových ručičiek.  
Chladničku umiestnite mimo zdrojov tepla a slnečného žiarenia, aby sa zabránilo jej 
poruchám. 
V okolí chladničky alebo vnútri priestoru na zabudovanie by mala byť prekážka. Na 
umožnenie ventilácie chladničky musí byť z každej strany odsadená o aspoň 10  cm. 
Chladničku nikdy neumiestňujte do vlhkého priestoru alebo k špliechaniu vody. Prípadné 
kvapky vody alebo iné znečistenie je potrebné utrieť jemnou handričkou, aby sa zabránilo 
hrdzaveniu alebo poškodeniu elektrickej izolácie.  
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Nepoužívajte ju pri teplote pod 5 stupňov, v exteriéri ani na daždi.  
Aby sa predišlo nakláňaniu dopredu, otočte nastaviteľnú nožičku a uistite sa, že sa úplne 
dotýka povrchu. Na zdvihnutie chladničky nikdy nepoužívate ako rozperu alebo podložku 
penový plast. 
Chladiaca komora sa používa prevažne na uchovávanie potravín (zelenina, ovocie a 
občerstvenie), ktoré je potrebné uchovať krátky čas alebo priebežne jesť.  

Komora s variabilnou teplotou 
Teplota v tomto priestore je nastaviteľná od -20 do 5. Môže to byť 5 stupňov (chladnička), 0 
stupňov (predvolení nastavenie), -2 stupne, -7 stupňov v režime mierneho mrazenia 
(potraviny je pri tejto teplote stále možné rezať), -18 stupňov a podobne. Prostredie s teplotou 
0 stupňov môže predĺžiť čas udržiavania potravín čerstvých. Používa sa na uchovávanie 
potravín (porcované ryby), ktoré sa skonzumujú v krátkom čase, a ovocia a zeleniny, ktoré 
potrebujú nízku teplotu. 

Mraziaca komora 
Mraziaca komora môže dosiahnuť veľmi nízku teplotu, v ktorej môžete uchovávať potraviny 
dlhodobo. Z toho dôvodu sa dôrazne odporúča vkladať potraviny, ktoré je potrebné 
uchovávať na dlhý čas, pozrite si však pokyny na uchovávanie na balení potravín.  

Funkcia silného mrazenia  
Túto funkciu používajte pri vložení veľkého objemu potravín do mrazničky (pozrite si príslušný 
obsah). Ak je to menej ako 1  kg alebo už boli zmrazené, potom nie je  potrebná. 

Pokyny a opatrenia týkajúce sa mrazených potravín  
Horúce potraviny nechajte pred vložením ochladnúť pri izbovej teplote.  
Používajte balenia a sáčky so suchými povrchmi, aby sa zabránilo ich zmrazeniu dokopy. 
Používajte nezapáchajúce, netoxické, vzduchotesné, vodoodolné a neznečiťujúce obaly 
alebo vrecká, aby sa predišlo poznačeniu zápachom alebo pokazeniu.  
Označte názvy, dátumy vloženia a použiteľnosti potravín na baleniach alebo vreckách 
podľa odporúčaní výrobcu, aby ste predišli prekročeniu pou žiteľnosti. 
Na dosiahnutie jednoduchého a hlbokého zmrazenia a zachovania dobrej kvality potraviny 
rozdeľte na malé a náležité porcie podľa požadovaného množstva na prípravu a každá 
porcia by nemala presiahnuť 2,5  kg. 
V zásade by sa malo vybrať požadované množstvo potraviny na rozmrazenie a žiadne 
rozmrazené potraviny by sa nemali opätovne zmraziť, inak sa zníži kvalita tejto potraviny, 
pokým sa určité potraviny neuvaria a opätovne nezmrazia ako hotové jedlá.  
Vložené čerstvé potraviny musia byť v náležitom množstve v súlade s kapacitou chladničky 
(pozri „Technické údaje“). 
Ak potrebujete uskladniť veľké množstvo potravín, 24 hodín pred mrazením zapnite funkciu 
silného mrazenia. 
Na získanie väčšieho priestoru môžete z chladničky vybrať zásuvky.  
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LED svetlo a jeho umiestnenie 
LED svetlo: 12 V DC 2 W 
Lampa používa LED ako svoj zdroj svetla, pričom má nízku spotrebu energie a dlhú životnosť. 
V prípade akýchkoľvek anomálií sa obráťte na zákaznícky servis v záujme výmeny.  

Používanie funkcie variabilnej teploty  
5:  Môže sa používať ako priehradka na chladenie v rozsahu od 0  °C do 5 °C 
0:  Sašimi na konzumáciu v krátkom čase.  
-7: Mäso sa môže uchovávať 14  dní a ryby a krevety 7  dní. 
Tipy k teplote -7°: 
Potraviny vložte do komory na krátky čas pred vyprážaním, aby bolo vyprážané jedlo 
chrumkavejšie. 
Studená misa má lepšiu chuť po vložení do komory na určitý čas.  
Opečené sašimi a kalamár chutia lepšie po zmrazení vnútri komory.  
Šalát chutí lepšie, ak sa vychladí v komore.  
Zeleninu, ako napríklad špenát, ktorá bola vložená  do jemného mrazenia, môžete 
konzumovať po miernom ponorení do horúcej vody.  
Po krátkom čase uchovania v jemnom mrazení bude mať čerstvé ovocie skutočne 
prirodzenú chuť čerstvosti. 
-18: Môže sa použiť ako priehradka na mrazenie.  
Pri nastavení na -7 sa v priehradke spustí jemné mrazenie, čo má nasledujúce výhody:  
Doba rozmrazovania: Potraviny v tomto prostredí nie je potrebné rozmrazovať manuálne 
alebo v mikrovlnnej rúre, čím sa znižuje spotreba energie a uľahčuje váš život.  
Uchovávanie živín a čerstvosti: Ak je mäso nezmrazené, nedochádza k miešaniu vody s krvou 
vytekajúcou z mäsa, čím sa živiny uchovávajú vnútri potravín.  
Jednoduché krájanie: Potraviny sa ľahšie krájajú, s pevným tvarom pred aj po krájaní. Na 
naberanie mletého mäsa môžete používať lyžicu.  

Tipy na úsporu energie  
· Spotrebič by mal byť umiestnený na najchladnejšom mieste miestnosti mimo spotrebičov 

vyžarujúcich teplo alebo vedenia tepla a mimo priameho slnečného žiarenia.
· Horúce potraviny nechajte pred umiestnením do spotrebiča vychladnúť na iz bovú 

teplotu. Preťažením sa kazí.
· Pred vložením do chladničky zabezpečte náležité zabalenie potravín a osušenie nádob. 

Tým sa zníži tvorba námrazy vo vnútri spotrebiča. Zásobník spotrebiča by nemal byť 
obložený hliníkovou fóliou, voskovým papierom ani papi erovými utierkami.

· Vystlanie bráni cirkulácii studeného vzduchu a znižuje účinnosť spotrebiča.
· Jedlo usporiadajte a označte, aby sa skrátilo otváranie dverí a jeho zdĺhavé hľadanie. 

Vyberte naraz toľko kusov, koľko potrebujete, a čo najskôr zatvorte dvere.
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DISPLEJ 

Opis tlačidiel 
A. Tlačidlo inteligentnej funkcie: toto tlačidlo stlačte na spustenie alebo vypnutie inteligentnej 
funkcie. 
B. Tlačidlo funkcie prázdniny: toto tlačidlo stlačte na spustenie alebo vypnutie funkcie 
prázdniny.  
C. Tlačidlo na výber priehradky: výber chladiacej, “Always flexible drawer” a mraziacej 
priehradky 
D. Tlačidlo nastavenia teploty: nastavenie teploty vybranej priehradky 
E. Tlačidlo silného mrazenia: toto tlačidlo stlačte na spustenie alebo vypnutie silného 
mrazenia. 
F. Tlačidlo zamknutia panelu: Tlačidlo stlačte na 3 sekundy na zamknutie alebo odomknutie 
panelu. 

Opis indikátorov: 

a) ikona indikátora zamknutia panelu: ak táto ikona svieti, panel je zamknutý.
b) ikona indikátora teploty: ikona zobrazuje teplotu vybranej časti.
c) ikona indikátora chladnička: ikona indikátora teploty označuje teplotu chladiaceho
priestoru, keď svieti. 
d) ikona indikátora “Always flexible drawer”: ikona indikátora teploty označuje teplotu
“Always flexible drawer” keď svieti. 
e) ikona indikátora mrazničky: ikona teploty indikuje teplotu v mrazničke, keď svieti.
f) ikona teploty: Ikona označuje, či už bola nastavená teplota dosiahnutá.

Pokyny k funkciám: 
Zamknutie/odomknutie panelu 
Automatický zámok 
Tento panel sa môže automaticky zamknúť, ak sa počas 30 sekúnd nepoužije žiadne tlačidlo. 
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Manuálne zamknutie/odomknutie 
Ak je panel odomknutý, stlačte tlačidlo „zamknutie panelu“ na 3 sekundy, rozsvieti sa ikona 
indikátora zamknutia panelu s pípnutím bzučiaka a panel sa zamkne.  
Ak je panel zamknutý, stlačte tlačidlo „zamknutie panelu“ na 3 sekundy, zhasne ikona 
indikátora zamknutia panelu s pípnutím bzučiaka a panel sa odomkne. 

Upozornenie: Ak je panel zamknutý, nie je možné používať inteligentnú funkciu, funkciu 
prázdniny, funkciu silného mrazenia, výber priehradky, nastavenie teploty a pod., na 
ovládanie panel odomknite. 

Inteligentná funkcia 
Ak je panel odomknutý, stlačte tlačidlo „Inteligentná funkcia“, rozsvieti sa ikona indikátora 
inteligentnej funkcie a chladnička prejde do inteligentného režimu. 
Ak je panel v inteligentnom režime, stlačte tlačidlo „Inteligentná funkcia“, vypne sa ikona 
indikátora inteligentnej funkcie a inteligentný režim sa deaktivuje. 

Upozornenie: Ak je chladnička v inteligentnom režime, nie je možné nastavovať teplotu 
chladničky ani mrazničky, ikona indikátora inteligentnej funkcie zabliká 3-krát a výstražným 
tónom vás upozorní, že chladnička je v inteligentnom režime. Ak je chladnička v 
inteligentnom režime, nastavením funkcie prázdniny alebo silné mrazenie sa automaticky 
deaktivuje inteligentný režim a chladnička sa prepne do režimu prázdniny alebo silné 
mrazenie. 

Funkcia prázdniny 
Ak je panel odomknutý, stlačte tlačidlo „Funkcia prázdniny“, rozsvieti sa ikona indikátora 
funkcie prázdniny a chladnička prejde do prázdninového režimu. 
Ak je panel v prázdninovom režime, stlačte tlačidlo „Funkcia prázdniny“, vypne sa ikona 
indikátora funkcie prázdniny a inteligentný režim sa deaktivuje. 
V prázdninovom režime sa nastavenie konvertibilnej a mraziacej priehradky nezmení, 
chladnička sa však automaticky nastaví na 17 stupňov, čím sa zabráni tvorbe zvláštneho 
zápachu a ušetrí sa energia v priehradke. 
Ak je prázdninový režim deaktivovaný, teplota chladiacej priehradky sa vráti späť na 
posledné nastavenie pred prechodom na prázdninový režim. Ak bol posledným nastavením 
režim OF, potom bude po deaktivácii prázdninového režimu prednastavená teplota 
chladiacej priehradky 5 stupňov.  

Upozornenie: Ak je chladnička v prázdninovom režime, nie je možné nastavovať teplotu 
chladničky, ikona indikátora funkcie prázdniny zabliká 3-krát a výstražným tónom vás 
upozorní, že chladnička je v prázdninovom režime. Ak je chladnička v prázdninovom režime, 
nastavením inteligentnej funkcie sa automaticky deaktivuje prázdninový režim a chladnička 
sa prepne do inteligentného režimu. 

Nastavenie funkcia silného mrazenia 
Ak je panel zamknutý, stlačte tlačidlo „silného mrazenia“, rozsvieti sa ikona indikátora „silné 
mrazenie“ a chladnička prejde do režimu „silného mrazenia“. Ak je panel v režime „silné 
mrazenie“, stlačte tlačidlo „silné mrazenie“, vypne sa ikona znázorňujúca „silné mrazenie“ a 
režim „silné mrazenie“ sa deaktivuje. Ak režim „silné mrazenie“ nie je aktivovaný používateľom, 
chladnička sa bude v režime „silné mrazenie“ správať podľa nastavenia. Funkcia sa 
deaktivuje automaticky, ak sa v režime nachádzala 50 hodín. 

Režim „silné mrazenie“ je navrhnutý na uchovávanie živín v potravinách. Potraviny môže v 
krátkom čase úplne zmraziť. Ak potrebujete uložiť veľké množstvo potravín, odporúča sa 
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24 hodín vopred nastaviť režim „silné mrazenie“, aby sa teplota znížila, a potom vložte 
potraviny dovnútra. Rýchlosť chladenia mrazničky sa zvýši. Potraviny môže zmraziť rýchlejšie 
a lepšie uchovať ich živiny. 

Pozor: V režime „silné mrazenie“ nie je možné zmeniť teplotu, ikona indikátora „silné 
mrazenie“ zabliká 3-krát a výstražným tónom vás upozorní, že chladnička je v režime „silné 
mrazenie“. Ak je chladnička v režime „silné mrazenie“, nastavením inteligentnej funkcie sa 
automaticky deaktivuje režim „silné mrazenie“ a chladnička sa prepne do inteligentného 
režimu. 

Nastavenie a úprava teploty 
Ak panel displeja svieti, jedna z troch častí ikony indikátora priehradky bliká a ostatné dve 
časti svietia. Blikajúca časť znázorňuje vybratú priehradku (Horná časť znázorňuje chladničku, 
stredná časť znázorňuje “Always flexible drawer” priestor a spodná časť znázorňuje 
mrazničku.). Blikajúca časť sa automaticky prepne na nasledujúcu a ikona indikátora teploty 
bude zobrazovať skutočnú teplotu príslušnej priehradky. 

Nastavenie teploty chladničky 
AK je panel odomknutý, ťuknite na tlačidlo výberu priehradky, aby chladiaca časť blikala, 
potom stlačte tlačidlo na nastavenie teploty. Ikona indikátora teploty začne blikať s pípnutím 
a môžete začať s nastavovaním. Pri každom ťuknutí na tlačidlo nastavenia teploty zaznie 
pípnutie a teplota chladničky sa zníži o 1 stupeň. Zmena úrovne teploty nasleduje v tomto 
poradí: “05；04； 03； 02； 01； OF； 09； 08； 07； 06； 05”. Teplota sa nastaví zastavením 
blikania, ak sa na 5 sekúnd nepoužije žiadne tlačidlo.  Ak je chladnička na úrovni OF, 
chladnička je vypnutá. Ak úroveň teploty zmeníte na inú, chladnička sa zapne a spustí sa 
chladenie. 

Upozornenie: Ak je chladiaca priehradka vypnutá, jej chladenie sa zastaví. Všetko z nej 
vyberte. Ak je chladiaca priehradka vypnutá, spustením inteligentnej funkcie alebo funkcie 
prázdniny sa automaticky zapne chladiaca priehradka. 

Nastavenie teploty “Always flexible drawer” 
AK je panel odomknutý, ťuknite na tlačidlo výberu priehradky, aby konvertibilná časť blikala, 
potom stlačte tlačidlo na nastavenie teploty. Ikona indikátora teploty začne blikať s pípnutím 
a môžete začať s nastavovaním. Pri každom ťuknutí na tlačidlo nastavenia teploty zaznie 
pípnutie a teplota “Always flexible drawer” sa zníži o 1 stupeň. Zmena úrovne teploty 
nasleduje v tomto poradí:   
„00, -01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08, -09, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, OF, 
05, 04, 03, 02, 01, 00“. Teplota sa nastaví zastavením blikania, ak sa na 5 sekúnd nepoužije 
žiadne tlačidlo.  Ak je “Always flexible drawer” na úrovni OF, je vypnutá. Ak úroveň teploty 
zmeníte na inú, “Always flexible drawer” sa zapne a spustí sa chladenie. 
Upozornenie: Ak je “Always flexible drawer” vypnutá, jej chladenie sa zastaví. Všetko z nej 
vyberte. 

Nastavenie teploty mrazničky; 
AK je panel odomknutý, ťuknite na tlačidlo výberu priehradky, aby mraznička blikala, potom 
stlačte tlačidlo na nastavenie teploty. Ikona indikátora teploty začne blikať s pípnutím a 
môžete začať s nastavovaním. Pri každom ťuknutí na tlačidlo nastavenia teploty zaznie 
pípnutie a teplota mraziacej priehradky sa zníži o 1 stupeň. Úroveň teploty sa bude meniť v 
nasledujúcom poradí: „-18, -19, -20, -21, -22, -23, -24, -15, -16, -17, -18“. Teplota sa nastaví 
zastavením blikania, ak sa na 5 sekúnd nepoužije žiadne tlačidlo.  
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Funkcia ovládania panelu displeja 
Ak sú dvierka zatvorené, obrazovka displeja sa vypne za 30 sekúnd, ak sa nepoužije žiadne 
tlačidlo. Rozsvieti sa pri stlačení ľubovoľného tlačidla alebo pri otvorení dvierok. 
Alarm otvorených dverí 
Ak chladnička zaznamená, že dvierka boli otvorené dlhšie ako 1 minútu, 3-krát zapípa v 0,5-
sekundových odstupoch. Ak sú stále otvorené, ten istý alarm sa spustí každých 30 sekúnd, 
pokým sa dvierka nezatvoria alebo pokým dvierka nebudú otvorené dlhšie ako 7 minút a 
vypne sa LED svetlo. 

Funkcia zapamätania vypnutia 
Táto chladnička je vybavená funkciou zapamätania vypnutia. Zaznamená sa stav v čase 
vypnutia. Chladnička bude po obnovení napájania stále fungovať podľa nastavenia a stavu, 
ktorý zaznamenala pred vypnutím. Funkcia uzamykania panelu sa nezaznamená. Panel 
bude po obnovení napájania odomknutý. 

Otázky a odpovede 
Nechladí  
Uistite sa, či je chladnička riadne zapojená (zástrčka, zásuvka, poistka). 
Či je napájacie napätie príliš nízke. 

Spotrebič vydáva zvuky. 
Kvapalné chladivo prúdi alebo výparník vydáva zvuk varenia z dôvodu vyparovania 
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chladiva. 
Chladnička nie je pri prvom použití stabilná, je normálne, ak vydáva bzučivý zvuk. 
Výparník a potrubie s chladivom vnútri vydávajú vŕzgajúci zvuk z dôvodu rozpínania alebo 
sťahovania. 
Ak spustenie a vypnutie chladničky funguje, diely môžu spôsobovať klepot. 

Slabý účinok chladenia 
Či je teplota nastavená na príliš vysokú. 
Dvierka sa často otvárajú alebo dvierka sú otvorené dlhší čas, alebo dvierka nie sú priliehavo 
zatvorené. 
Či je vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo je blízko rúry či plynového variča. 
Slabá ventilácia, ponechajte dostatok priestoru na umožnenie riadnej ventilácie. 
Mimoriadne hlasný hluk 
Či je podlaha mäkká alebo flexibilná a či je chladnička vyvážená. 
Spotrebič sa dotýka nejakého predmetu blízko neho. 
Nedá sa ovládať tlačidlo chladničky 
Skontrolujte, či je chladnička zapnutá. 
Skontrolujte, či funguje nesprávne, postupujte podľa časti „Opis funkcie“ tlačidla. 
Teleso chladničky vyžaruje teplo 
Predná aj bočné strany chladničky rozptyľujú teplo. 
Tieto miesta môžu zahriať najmä v lete alebo pri počiatočnom spustení. 
Kompresor sa spúšťa často alebo je spustený počas dlhého časového obdobia 
Pri prvom použití je normálne, že je spustený dlhšie. 
Priveľa potravín uložených naraz do chladničky. 
Dvierka sa otvárali príliš často počas horúceho počasia. 
Dvierka spotrebiča nie sú priliehavo zatvorené. 
Nastavená teplota priehradky mrazničky je príliš nízka, pozrite si „Opis funkcie“. 
Vnútorné svetlo nefunguje. 
Či sieťová zástrčka nie je zapojená do sieťovej zásuvky. 
Či LED svetlo nie je pokazené. 
Chladiaca a konvertibilná priehradka nechladí  
Chladiaca a konvertibilná priehradka môže byť vypnutá samostatne, skontrolujte, či je 
ústrojenstvo vypnuté. 

Starostlivosť a čistenie 
Počas odmrazovania 
Odmrazovanie 
Varovanie! Toto je chladnička chladená vzduchom bez tvorby námrazy s automatickým 
odmrazovaním a voda získaná rozmrazovaním sa uchováva vo vyparovacej nádobke, z 
ktorej sa postupne vyparuje, preto si nevyžaduje manuálne odmrazovanie. 
Varovanie! Okrem prostriedkov odporúčaných výrobcom sa na urýchlenie procesu 
odmrazovanie nesmú používať žiadne mechanické zariadenia ani iné prostriedky. 
Čistenie 
Potraviny ponechané v chladničke môžu vytvárať zápachy, preto je potrebné chladničku 
pravidelne čistiť: 
Z dôvodu bezpečnosti pred čistením odpojte napájací kábel. 
Na čistenie chladničky používajte jemnú utierku alebo špongiu navlhčenú v teplej vode 
(môžete pridať neutrálny čistiaci prostriedok). 
Varovanie! Na čistenie chladničky nepoužívajte tvrdú kefu, oceľovú kefu, brúsne prostriedky 
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(napr. zubnú pastu, čistiaci krém atď.), organické rozpúšťadlá (napr. benzín, banánový olej, 
acetón, etanol atď.), horúcu vodu, kyselinové či alkalické prostriedky. 
Povrch chladničky utrite suchou utierkou. 

Varovanie! Vodu nestriekajte priamo na chladničku, pretože môže ľahko spôsobiť hrdzavenie, 
elektrický zvod a poruchy. 
Ak je vnútro zašpinené olejom na varenie alebo koreninami, utrite ich včas. 
Zadnú, pravú aj ľavú stranu chladničky vždy udržiavajte bez prachu, aby sa zlepšil rozptyl 
tepla. 
Tesniace pásiky na dvierkach sa môžu ľahko znečistiť, starostlivo ich udržiavajte čisté. 
Varovanie! Počas údržby a čistenia nie je povolené poškodiť potrubie chladničky. 

Nepoužívanie dlhšie obdobie 
Po výpadku prúdu, dokonca aj v lete, môžete potraviny bez problémov uchovávať niekoľko 
hodín. 
Po výpadku prúdu nevkladajte nové potraviny a pokúste sa neotvárať dvierka chladničky. 
Ak viete o nasledujúcom výpadku prúdu, narobte si viac kociek ľadu a použite nádobku, z 
ktorej neuniká voda, a vnútri ju umiestnite do hornej časti. 
Varovanie! V dôsledku výpadku prúdu alebo iných porúch teplota v mrazničke stúpne, čím 
sa skráti trvanlivosť potravín a poškodí sa chuť potravín. 
Ak má byť chladnička dlhší čas mimo prevádzky, odpojte napájací kábel, vypnite napájanie 
a chladničku vyčistite podľa uvedeného vyššie. Ak sa chladnička nepoužíva, dvierka musia 
byť otvorené, aby sa zabránilo tvorbe nepríjemného zápachu z potravín v chladničke. 
Varovanie! Za normálnych okolností chladničku nevyraďujte z činnosti, aby sa neovplyvnila 
jej životnosť. Po odpojení napájania počkajte aspoň 7 minút pred opätovným zapojením. 
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LIKVIDÁCIA STARÝCH SPOTREBIČOV 

Toto zariadenie je označené podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).  
OEEZ obsahuje znečisťujúce látky (ktoré môžu mať negatívny dopad na životné prostredie) a základné komponenty (ktoré je 
možné opätovne použiť). Je dôležité, aby sa s OEEZ manipulovalo ako so špeciálny odpadom, aby sa odstránili a správne 
zlikvidovali všetky znečisťujúce látky a aby sa zhodnotili a recyklovali všetky materiály.  
Jednotlivci môžu zohrávať dôležitú rolu pri zabezpečovaní toho, aby sa z OEEZ nestal problém životného prostredia; potrebné je 
dodržiavať niekoľko základných pravidiel:  
S OEEZ sa nesmie manipulovať ako s domovým odpadom.  
OEEZ je potrebné odovzdať v príslušných zberných strediskách spravovaných obcou alebo registrovanými spoločnosťami. V 
mnohých krajinách sa vykonáva vyzdvihnutie veľkého OEEZ v domácnostiach.  
V mnohých krajinách môžete pri kúpe nového spotrebiča vrátiť starý predajcovi, ktorý je povinný vyzdvihnúť ho bezplatne 
systémom jedného starého zariadenia za jedno nové zariadenie ekvivalentného typu a s rovnakými funkciami ako má 
odovzdávané zariadenie.  

Zhoda

Označením tohto výrobku značkou  potvrdzujeme zhodu so všetkými relevantnými európskymi bezpečnostnými, zdravotnými 
a environmentálnymi požiadavkami v predpisoch platných pre tento spotrebič. 



38 

Technické údaje 
 Produktový list v súlade s nariadením EÚ 1060/2010 

Značka Hoover 

Obchodné meno HN5D 84 W 

Kategória modelu Refrigerator-freezer 

Trieda energetickej účinnosti A++ 

Ročná spotreba energie（kWh/year）1)  316 

Objem chladničky（L）3) 293 

Mraznička kapacita（L）****2) 136 

Star rating 

Teplota iných priestorov＞14℃ Niet van toepassing 

Frostfree system 
Čas výstupu (h) 

Ano 
12 

Mraziaca kapacita (kg/24h) 12 

Klimatická trieda 
Toto zariadenie je navrhnuté pre použitie pri okolitej teplote 10 
až 43 ° C. SN-N-ST-T 

Hluk (dB(A)re 1pW) 
Druh konštrukcie 

39 
Freestanding 

  *= Farebný kód 

1) Na základe výsledkov štandardných testov po dobu 24 hodín. Skutočná spotreba
energie závisí na tom, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené. 

2) Pre väčšie úložný priestor vyberte priestor nad mrazničkou. 
3) Poznámka: chladiaci komora na výrobnom štítku vždy znamená flexibilné zásuvku,

menovitá teplota (pre IED) je 0 ℃. "
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