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CHLADICÍ SPOTŘEBIČ

Vážený zákazníku!
Po pečlivém přečtení návodu k obsluze budete moci správně a bezpečně používat chladicí spotřebič (dále jen 

„chladnička“). Návod k obsluze uchovávejte po celou dobu životnosti chladničky.

1 BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI STARŠÍ 8 LET A OSOBY 
S OMEZENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI A DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI 
NEBO BEZ ZKUŠENOSTI A POZNATKŮ O PRAVIDLECH POUŽÍVÁNÍ 
VÝROBKU POKUD JSOU POD NEUSTÁLÝM DOHLEDEM ZODPOVĚDNÉ 
OSOBY, NEBO JSOU DOSTATEČNĚ PROŠKOLENÉ O BEZPEČNÉM 
POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU, S OHLEDEM NA PŘÍSLUŠNÁ RIZIKA.

DĚTI SI NESMÍ SE SPOTŘEBIČEM HRÁT.
ČIŠTĚNÍ A UŽIVATELSKOU ÚDRŽBU NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ 

DOZORU.
DĚTI VE VĚKU OD 3 DO 8 LET MOHOU VKLÁDAT A VYJÍMAT 

VÝROBKY Z CHLADICÍHO SPOTŘEBIČE.
DĚTI MLADŠÍ 3 LET BY MĚLY BÝT CO NEJDÁLE OD SPOTŘEBIČE, 

POKUD NEJSOU POD STÁLÝM DOZOREM.
1.1 Chladnička je spotřebič pro domácnost, takže při jejím provozu je 

třeba dodržovat obecná pravidla elektrické bezpečnosti.
1.2 Podle typu ochrany před úrazem elektrickým proudem patří 

chladnička do třídy I a musí být zapojena do sítě pomocí dvoupólové zásuvky 
s uzemňovacím kontaktem.

Chcete-li nainstalovat zásuvku s uzemňovacím kontaktem, je třeba 
kontaktovat kvalifikovaného elektrikáře. Zásuvka musí být instalována na místě 
přístupném pro nouzové odpojení chladničky od elektrické sítě.

NEVEĎTE uzemnění pomocí samostatného kabelu od plynového, 
topného, vodního a kanalizačního zařízení.

VAROVÁNÍ! Výrobce (prodejce) neodpovídá za škody na zdraví a 
majetku, pokud jsou způsobeny nedodržením těchto požadavků na 
připojení.

VAROVÁNÍ! Při umísťování spotřebiče dávejte pozor, aby nebyl 
napájecí kabel zachycen nebo poškozen.

Pokud je napájecí kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho 
servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo 
nebezpečí.

1.3 Chladnička se odpojí od elektrické sítě vytažením napájecího kabelu 
ze zásuvky, když:

– při čištění chladničky;
– pokud se chladnička přesune na jiné místo;
– pokud je třeba vytřít podlahu pod chladničkou.
VAROVÁNÍ! Během provozu chladničky se kompresor zahřívá a při 

dotyku může způsobit popáleniny.
1.4 VAROVÁNÍ! Riziko požáru/hořlavých materiálů.
Chladicí systém chladničky obsahuje chladivo izobutan (R600а).
VAROVÁNÍ: Udržujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ve 

vestavěné struktuře bez jakýchkoliv překážek.
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte 

mechanická zařízení ani jiné prostředky, kromě těch, které 
doporučuje výrobce.

VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř 

prostor na skladování potravin, pokud nejsou typu, který 
doporučuje výrobce.

VAROVÁNÍ! V případě poškození okruhu chladicího systému je třeba 
dané prostory důkladně vyvětrat a zabránit vzniku otevřených zdrojů 
ohně v blízkosti chladničky, protože izobutan je hořlavý plyn.

VAROVÁNÍ! Neinstalujte chladničku v bezprostřední blízkosti 
hořlavých a oheň šířících předmětů a materiálů (záclony, laky, barvy 
atd.).

žluté pozadí

NEINSTALUJTE chladničku do nábytku (kromě vestavných chladniček), 
jakož i za účelem blokování mezery vytvořené zadními zarážkami mezi 
stěnou místnosti a zadní stěnou chladničky.

NEINSTALUJTE chladničku do výklenku, pokud nad ní a po jejích 
stranách není žádný volný prostor (viz kapitola 3.2).

VAROVÁNÍ! Neinstalujte chladničku tak, aby byla v kontaktu s 
kovovými umyvadly, vodovodními trubkami, topnými trubkami, 
kanalizačními trubkami a plynovými trubkami ani s jinými kovovými 
uzemněnými potrubími.

Abyste zajistili elektrickou a protipožární bezpečnost:
– nepřipojujte chladničku k elektrické síti s poškozenou ochranou před 

proudovým přetížením. Elektrická síť musí mít ochranné zařízení navrženo 
na proud 10 A;

– na připojení chladničky k elektrické síti nepoužívejte adaptéry, 
vícemístné zásuvky (s dvěma nebo více spojovacími sedadly) a 
prodlužovací kabely;

– nepřipojujte nebo nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokrýma rukami;
– neodpojujte chladničku od elektrické sítě uchopením za napájecí 

kabel;
– neskladujte silné alkoholické nápoje v chladničce (s obsahem 

alkoholu 40° a více) ve volně uzavřených láhvích;
– neskladujte těkavé a výbušné látky v chladničce, jakož i spreje s 

hořlavými pohonnými hmotami;
– neskladujte skleněné nádoby se zmrazovacími kapalinami v mrazicím 

prostoru (dále jen – FC);
– nepoužívejte chladničku bez nádoby na sběr roztáté vody 

nainstalované na kompresoru;
– na chladničku neumísťujte další elektrické spotřebiče (mikrovlnné 

trouby, toustovače atd.), rovněž ani nádoby s tekutinami a pokojovými 
rostlinami, abyste zabránili vnikání vlhkosti do elektroinstalačních prvků.

VAROVÁNÍ! Na zadní straně spotřebiče neumísťujte několik 
přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů.

1.5 Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných 
využitích, jako jsou:

– kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a 
jiném pracovním prostředí;

– na farmách a klienti v hotelech, motelech a jiných prostředích 
obytných typů;

– v penziónech;
– na stravování a podobných maloobchodních využitích.
Chladničku nepoužívejte v prostorách na spaní. Je třeba poznamenat, že 

provoz chladničky je doprovázen funkčními zvuky a hlukem.
VAROVÁNÍ! Prostory, ve kterých je chladnička provozována, 

musí mít objem založený na množství nejméně 1 m3 na 8 g chladiva 
R600a ve výrobku. Hmota chladiva je uvedena na typovém štítku 
chladničky.

1.6 Opravu chladničky může provádět pouze kvalifikovaný mechanik 
zákaznického servisu, protože špatně provedené opravy mohou způsobit, 
že výrobek bude zdrojem nebezpečí.

1.7 V případě poruchy chladničky související s výskytem elektrického 
praskání, kouře atd., ihned odpojte chladničku ze sítě vytažením napájecího 
kabelu ze zásuvky a kontaktujte mechanika zákaznického servisu.

V případě požáru ihned odpojte chladničku od elektrické sítě, proveďte 
opatření k hašení požáru a zavolejte hasiče.

1.8 Životnost chladničky je 10 let.
VAROVÁNÍ! Po uplynutí životnosti chladničky výrobce 

nezodpovídá za bezpečný provoz výrobku. Další provoz může být 
nebezpečný, protože výrazně zvyšuje riziko elektrických a požárních 
nouzových událostí v důsledku přirozeného stárnutí materiálů a 
opotřebení komponentů chladničky.
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2 VŠEOBECNÉ INFORMACE

2.1 Návod k obsluze obsahuje přílohu, která obsahuje informace o správě 
chladničky a zvláštnostech jejího provozu. Návod k obsluze byl vyvinut pro 
různé modely ledniček.

2.2 Štítek (viz obrázek 3) obsahuje sériové číslo, které poskytuje informace 
o datu výroby zařízení (například: ХХХХХХХХХХ, kde: Х je poslední číslice roku 
výroby a ХХ je týden výroby).

2.3 Chladnička musí být v provozu:
– při teplotě okolí uvedené v dodatku;
– při jmenovitém napětí 230 V a frekvenci (50 ± 1) Hz v elektrickém 

obvodu střídavého proudu;
– při relativní vlhkosti vzduchu max. 75 %.
V jiných provozních podmínkách nemusí tepelné a energetické 

charakteristiky chladničky odpovídat charakteristikám uvedeným výrobcem.
2.4 Výrobce může vylepšit design chladničky, přičemž jeho hlavní 

technické vlastnosti zůstanou nezměněny.
VAROVÁNÍ! Výrobce (prodejce) neodpovídá (ani během záruční 

doby) za vady výrobku a škody vzniklé v důsledku porušení provozních 
nebo skladovacích podmínek nebo vyšší moci (požár, živelná katastrofa 
atd.), vlivu domácích zvířat, hmyz a hlodavce.

2.5 Minimální záruka na chladicí spotřebič je 2 roky.
2.6 Chcete-li získat informace o modelu zařízení, pomocí smartphonu 

nebo tabletu naskenujte QR kód na štítku energetické účinnosti a postupujte 
podle webového odkazu na databázi produktů.

3 MONTÁŽ CHLADNIČKY

3.1 Chladnička musí být namontována tak, aby byla chráněna před 
přímým slunečním zářením, ve vzdálenosti nejméně 50 cm od topných 
zařízení (plynové a elektrické sporáky, trouby a radiátory).

3.2 Nad chladničkou a na jejích bočních stranách musí být zajištěno 
nejméně 5 cm volného prostoru pro zajištění cirkulace vzduchu.

NEUMÍSŤUJTE žádné namontované kuchyňské vybavení na chladničku 
ze vzdálenosti menší než 5 cm.

3.3 Chladnička musí být namontována vodorovně vzhledem k podlaze 
zkroucením nebo vytočením nastavitelných podpěr podle obrázku 1. 
Chladnička musí stabilně stát na podpěrách a válečcích.

Na automatické zavírání dvířek se doporučuje nainstalovat chladničku 
mírně nakloněnou směrem dozadu otočením podpěry.

4 PŘÍPRAVA CHLADNIČKY NA PROVOZ

4.1 Vybalte jednotlivé komponenty z obalových materiálů.
Odstraňte ochrannou fólii (pokud je k dispozici) z vnějších povrchů skříňky 

a dvířek chladničky.
4.2 Odstraňte zámky (pokud jsou k dispozici) ze skleněné poličky podle 

obrázku 2. Postupujte následujícím způsobem:
– posuňte jeden zámek ve směru šipky až na doraz, pak přesuňte další 

zámek a držte skleněnou poličku;
– vyjměte skleněnou poličku z chladicího prostoru (dále jen – RC) v 

souladu s bodem 5.1.4;

– vyjměte zámky ze skleněné poličky a nainstalujte je do potřebné polohy.
Při přepravě chladničky lze zámky znovu použít tak, že je nainstalujete na 

skleněnou poličku v opačném pořadí.
4.3 Po přepravě chladničky a před připojením k elektrické síti počkejte 

nejméně půl hodiny.
Po přepravě při okolních teplotách nižších než 0 °C musíte chladničku 

uchovávat nejméně 4 hodiny s otevřenými dvířky při pokojové teplotě.
4.4 Vnější lakované povrchy chladničky umyjte měkkou tkaninou 

navlhčenou v teplé vodě nebo jemném mýdlovém roztoku připraveném v 
teplé vodě. Součásti a plastové povrchy uvnitř chladničky omyjte měkkou 
tkaninou navlhčenou ve slabém roztoku mýdla nebo sody připraveného v 
teplé vodě (1 čajová lžička jedlé sody na 1 litr vody). Potom otřete měkkou 
tkaninou navlhčenou v čisté vodě a vytřete dosucha. Chladničku důkladně 
vyvětrejte.

Na čištění chladničky NEPOUŽÍVEJTE houbu s abrazivními prvky, 
brusnými pastami, lešticími a čisticími prostředky obsahujícími kyseliny, 
rozpouštědla a ani prostředky na mytí nádobí.

VAROVÁNÍ! Neodstraňujte štítek s úplnými informacemi o chladničce 
umístěný uvnitř chladicího prostoru podle obrázku 3. Tyto informace 
jsou důležité pro údržbu a opravu ledničky v průběhu celé životnosti.

4.5 Nainstalujte zpětné dorazy podle obrázku 4: vložte obdélníkový čep 
dorazu mezi tyče kondenzátoru a otočte doraz o 90°.

4.6 Dvířka chladničky (dvířka), dvířka mrazicího prostoru (pokud jsou 
k dispozici) lze nainstalovat naopak a otevřít tak na pravé straně. Aby se 
eliminovalo poškození plastových dílů, dvířka může namontovat pouze 
mechanik zákaznického servisu.

POZOR! Výrobce neodpovídá za záruční povinnosti v případě 
vad výrobku spojených s nezávislou změnu směru otevírání dvířek 
spotřebitelem nebo třetími stranami.

4.7 Připojte chladničku k elektrické síti: zapojte napájecí kabel do elektrické 
zásuvky.

VAROVÁNÍ! Po odpojení z elektrické sítě můžete chladničku znovu 
připojit nejdříve po 5 minutách.

5 PŘÍPRAVA DANÉHO PROSTORU NA SKLADOVÁNÍ 
ČERSTVÝCH PRODUKTŮ 

5.1 SKLADOVÁNÍ A UMÍSTĚNÍ VÝROBKŮ V CHLADICÍM PROSTORU
5.1.1 Při umísťování výrobků mějte na paměti, že nejchladnější zóna v 

chladicím prostoru se nachází přímo nad zásuvkou na zeleninu a ovoce a 
nejteplejší zóna se nachází na horní poličce

5.1.2 Teplota v chladicím prostoru závisí na množství nedávno vložených 
produktů, frekvenci otevírání dvířek, místě montáže chladničky v místnosti atd.

5.1.3 Teplotu v chladicím prostoru je možné přesně měřit pouze v 
laboratorních podmínkách. Teplota vzduchu v daném prostoru závisí na 
provozním režimu chladničky a mění se rychleji než teplota výrobků.

Teplotu v chladicím prostoru je možné přibližně změřit umístěním sklenice 
s vodou a s teploměrem na střední poličku na 12 hodin. Při měření teploty 
neotvírejte dvířka chladicího prostoru.

5.1.4 Umístění skleněných poliček v chladicím prostoru, kromě spodní 
skleněné poličky, je možné změnit podle výšky: zvedněte zadní nebo přední 
hranu (v závislosti na designu), vytáhněte skleněnou poličku a nastavte ji do 
nové polohy.

Podpěra Zajistit Štítek Doraz

Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3 Obrázek 4
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Polička Boční přihrádka Přihrádka

Obrázek 5 Obrázek 6 Obrázek 7

V chladničkách vestavěných do nábytku jsou skleněné poličky 
přemístěny následujícím způsobem:

– nvedněte zadní okraj skleněné poličky a vytáhněte ji, dokud boční 
nosné části poličky nevyjedou z vodicí drážky podle obrázku 5;

– sklopením předního okraje skleněné poličky ji dejte do svislé polohy;
– vysuňte západky z vodicích drážek a vyjměte skleněnou poličku. 

Skleněnou poličku lze nastavit do nové polohy v opačném pořadí.
5.1.5 Na skleněných poličkách chladicího prostoru se může vytvářet 

kondenzace (kapky vody). Výskyt je způsoben zvýšenou vlhkostí v daném 
prostoru, což souvisí s: vkládáním velkého množství zeleniny a ovoce 
s častým nebo dlouhodobým otevíráním dvířek; zvýšenou teplotou 
v chladicím prostoru; nedodržení provozních podmínek v souladu s 
bodem 2.3 a doporučení pro skladování produktů v souladu s bodem 7.1; 
zablokováním drenážního systému (viz příloha). K odstranění kondenzátu 
ze skleněné poličky použijte dobře savou tkaninu.

5.1.6 Poloha bariérových poliček a přihrádek (v závislosti na verzi) na 
dvířkách se může měnit podle výšky:

– vyjměte malou zarážku z bariérové poličky (pokud je k dispozici). 
Zatlačením na boční povrch bariérové poličky podle obrázku 6 uvolněte 
upínací prvky z jedné strany a pak z druhé strany. Při nastavování do nové 
polohy vložte upínací prvky na jednu stranu bariérové poličky do drážek 
na panelu dvířek a zatlačením na boční plochu z druhé strany nastavte 
bariérovou poličku. Nainstalujte malou zarážku;

– v souladu s obrázkem 7 zvedněte přihrádku oběma rukama a 
volnými drážkami z upínacích prvků na dvířkách. Vyberte polohu pro 
nastavení a nastavte přihrádku zarovnáním drážek s upínacími prvky na 
panelu dvířek.

5.2 ČIŠTĚNÍ CHLADICÍHO PROSTORU
5.2.1 Pokud chcete vyčistit chladicí prostor:
– odpojte chladničku od elektrické sítě vytažením zástrčky z elektrické 

zásuvky;
– vyjměte všechny výrobky z chladicího prostoru;
– vyčistěte chladicí prostor podle kapitoly 4.4 a otřete ho dosucha.
VAROVÁNÍ! Abyste předešli výskytu nepříjemných zápachů v 

chladicím prostoru, vyčistěte daný prostor, komponenty, těsnění a 
oblast, kde těsnění sousedí s dvířky.

5.2.2 Abyste se vyhnuli kontaminaci potravin, dodržujte následující 
pokyny:

– douhodobé otevírání dvířek může způsobit výrazné zvýšení teploty v 
jednotlivých prostorách spotřebiče;

– pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami 
a přístupnými odtokovými systémy;

– syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce 
tak, aby nebyly v kontaktu s jinými potravinami a nekapaly na ně;

– dvouhvězdičkové prostory na mrazené potraviny jsou vhodné pro 
skladování mrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu 
kostek ledu;

– jedno-, dvou- a tříhvězdičkové prostory nejsou vhodné pro mrazení 
čerstvých potravin;

– pokud necháte chladicí spotřebič delší dobu prázdný, vypněte ho, 
odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, aby se ve spotřebiči 
nevytvořila plíseň.

6 PROVOZ MRAZICÍHO PROSTORU

6.1 USKLADNĚNÍ MRAZENÝCH VÝROBKŮ
6.1.1 Když je chladnička zapnutá, mrazicí prostor pracuje v režimu 

„Skladování“, který poskytuje vysoce kvalitní skladování mrazených výrobků. 
Mrazicí prostor je rozdělen do dvou zón: jedna zóna slouží k mrazení a 
skladování mrazených výrobků a druhá zóna slouží pouze k uchovávání 
mrazených výrobků (viz přílohu).

6.1.2 Teplota v mrazicím prostoru závisí na množství skladovaných 
a nedávno vložených produktů, četnosti otevírání dvířek, místě montáže 
chladničky v místnosti atd.

VAROVÁNÍ! Výrobky umístěné na poličce mrazicího prostoru nesmí 
blokovat vzduchové kanály systému No Frost na zadní stěně.

6.2 MRAZENÍ ČERSTVÝCH VÝROBKŮ
6.2.1 Čerstvé výrobky jsou zmrazeny během provozu mrazicího prostoru 

v režimu „Skladování“.
Některé modely chladniček mají dodatečný provozní režim mrazicího 

prostoru pro mrazení velkého množství čerstvých výrobků – režimy (funkce) 
„Mrazení“ a „Rychlé mrazení“ (viz příloha). Dodatečný provozní režim mrazicího 
prostoru je třeba aktivovat předem, 24 hodin před naplněním mrazicího 
prostoru čerstvými výrobky. Musí se deaktivovat 24 hodin po naplnění 
spotřebiče výrobky.

6.2.2 Hmotnost mrazených čerstvých výrobků během dne nesmí 
překročit jmenovitou kapacitu mrazení v chladničce, aby se zabránilo ztrátě 
kvality výrobku a zkrácení doby skladování.

6.2.3 V případě mrazených zabalených čerstvých výrobků musí být 
vloženy do mrazicího prostoru nebo do jedné ze zásuvek mrazicího prostoru 
v odpovídající oblasti (viz příloha).

Při zmrazování maximálního množství čerstvých výrobků se doporučuje 
vyjmout zásuvky (kromě spodní zásuvky) a umístit výrobky přímo na poličky 
mrazicího prostoru.

VAROVÁNÍ! Čerstvé výrobky vložené na zmrazení do mrazicího 
prostoru nesmí být v kontaktu s dříve zmrazenými výrobky, aby 
se zabránilo zvýšené teplotě mrazených potravin a zkrácení doby 
skladování.

6.3 VLOŽENÍ MRAZENÝCH VÝROBKŮ
6.3.1 Mrazené výrobky musí být umístěny co nejblíže k sobě, aby bylo 

možné udržovat nízkou teplotu v mrazicím prostoru delší dobu v případě 
výpadku dodávky elektrické energie, poruchy chladničky atd.

6.3.2 Aby bylo možné naplnit maximální množství mrazených výrobků, 
je přijatelné vytáhnout zásuvku (kromě spodní zásuvky v chladničkách se 
systémem No Frost) a umístit výrobky přímo na poličku mrazicího prostoru.

Spotřeba energie chladničky uvedená v technických specifikacích byla 
stanovena v podmínkách maximálního zatížení produktu s vyjmutými koši.

6.3.3 Při naplnění a vyjímání výrobků je třeba zásuvky mrazicího prostoru 
vytáhnout až na doraz a pokud je třeba je z mrazicího prostoru vyjmout, 
doporučuje se vzít je za přední rukojeť ve spodní části a zvednout směrem 
nahoru.

Pro usnadnění přemísťování zásuvek mimo chladničku jsou na bočních 
stranách také rukojeti.

VAROVÁNÍ! Abyste zajistili cirkulaci vzduchu v mrazicím prostoru, 
zatlačte zásuvky dovnitř.



5

CZ
6.2 ROZMRAZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ MRAZICÍHO PROSTORU
6.4.1 Chladničky se systémem No Frost (viz příloha) nevyžadují 

odmrazování mrazicího prostoru. Mrazicí prostor by se měl čistit pouze 
jednou za rok.

6.4.2 Chladničky bez systému No Frost, kde se v mrazicím prostoru nebo v 
mrazničce vytváří sněhová vrstva, se doporučuje čistit po každém rozmrazení, 
nejméně však dvakrát ročně.

Pokud se ve spodní části mrazicího prostoru vytvořila sněhová vrstva 
s tloušťkou 3 mm (5 až 7 mm – v horní části mrazicího prostoru nebo v 
mrazničce), ledničku musíte odmrazit podle 6.4.3. Sněhová vrstva zabraňuje 
přenosu chladu na výrobky.

K odstranění sněhové pokrývky z povrchů mrazicího prostoru během 
odmrazování použijte plastovou škrabku (pokud je součástí příslušenství).

Na odstraňování sněhové vrstvy NEPOUŽÍVEJTE kovové předměty, aby 
nedošlo k poškození chladicí jednotky. 

6.4.3 Na rozmrazení a čištění mrazicího prostoru:
– odpojte chladničku od elektrické sítě vytažením napájecího kabelu z 

elektrické zásuvky;
– vyjměte všechny výrobky z mrazicího prostoru a vložte je na poličky 

chladicího prostoru;
– nechte dvířka mrazicího prostoru otevřená;
– rozpuštěnou vodu odstraňte podle přílohy (bez systému No Frost);
– daný prostor vyčistěte podle bodu 4.4 a otřete jej dosucha.
VAROVÁNÍ! Abyste předešli výskytu nepříjemných pachů v mrazicím 

prostoru, pečlivě vyčistěte daný prostor, komponenty, těsnění a prostor, 
kde těsnění sousedí s dvířky.

7 DOPORUČENÍ PRO SKLADOVÁNÍ A MRAZENÍ 
VÝROBKŮ

7.1 USKLADNĚNÍ VÝROBKŮ V CHLADICÍM PROSTORU
7.1.1 Aby si potraviny zachovaly chuť, barvu, vlhkost a čerstvost, musí 

být skladovány v obalech nebo v těsně uzavřených nádobách. Skladování 
kapalin v těsně uzavřených nádobách zabraňuje zvýšené vlhkosti a výskytu 
nepříjemných zápachů v chladicím prostoru.

7.1.2 Ovoce a zeleninu lze skladovat nezabalené, když jsou vloženy do 
nádob (omytou zeleninu a ovoce je třeba vysušit.) Současně se může na 
povrchu spodní skleněné poličky nebo poličky s regulátorem vlhkosti vytvářet 
kondenzace (v závislosti na verzi spotřebiče).

7.1.3 Doporučení týkající se trvanlivosti a umístění základních produktů 
do chladicího prostoru jsou uvedeny v tabulce 1.

VAROVÁNÍ! Rostlinné oleje a tuky se nesmí dostat do těsnění 
dvířek a na plastové povrchy chladničky, protože by to mohlo způsobit 
poškození.

7.2 MRAZENÍ A SKLADOVÁNÍ MRAZENÝCH VÝROBKŮ V MRAZICÍM 
PROSTORU

7.2.1 Aby se vytvořily příznivé podmínky pro úpravu zastudena, výrobky 
na mrazení musí být rozděleny na přiměřené části a vloženy do plastových 
sáčků. Čím tenčí je vrstva výrobků na mrazení, tím intenzivnější je zmrazování 
a tím vyšší je kvalita výrobku a delší trvanlivost. Obaly musí těsně přiléhat k 
výrobku a musí být těsně uzavřeny.

Tabulka 1 – Doporučení týkající se trvanlivosti a umístění základních 
potravinářských výrobků v chladicím prostoru

Výrobky Trvanlivost, v 
dnech Umístění v chladicím prostoru

Syrové maso, čerstvé 
ryby, mleté maso 1 až 2 Na spodní poličce (nejchladnější 

místo)

Živočišné máslo, sýr (v 
závislosti na značce) 5 až 7

Na bariérových poličkách nebo v 
přihrádkách dvířek nebo na střední 
poličce

Mléko, smetana, kefír 1 až 3
Na bariérových poličkách nebo v 
přihrádkách dvířek nebo na střední 
poličce

Vajíčka 10 Na bariérových poličkách nebo v 
přihrádkách dvířek

Zelenina, ovoce až 10 V zásuvkách (na zeleninu a ovoce)

Tabulka 2 - Doporučení týkající se trvanlivosti mrazených 
potravinářských výrobků (v domácích podmínkách) v mrazicím 
prostoru

Výrobky Trvanlivost, v měsících

Čerstvé ryby, mořské plody až 3

Živočišné máslo, sýr (v závislosti na značce), pečivo až 6

Syrové maso, drůbež až 9

Zelenina, ovoce, bobule až 12

Doporučení týkající se trvanlivosti mrazených potravinářských výrobků 
v mrazicím prostoru (v domácích podmínkách) jsou uvedeny v tabulce 2.

VAROVÁNÍ! Dodržujte trvanlivost mrazených výrobků uvedených 
na obalu od výrobce.

7.3 PŘÍPRAVA JEDLÉHO LEDU
7.3.1 Naplňte formu na led do tří čtvrtin pitnou vodou a umístěte ji do 

mrazicí zóny mrazicího prostoru.
7.3.2 Kostky ledu se vyjímají snáze, pokud je základna formy vložena 

na 5 sekund do teplé vody a potom mírně ohnuta, když je obrácena dnem 
vzhůru.

VAROVÁNÍ! Nevkládejte kostky ledu do úst bezprostředně po 
vyjmutí z formy a nedotýkejte se mrazených výrobků mokrýma 
rukama, abyste zabránili zamrznutí.

7.4 Nedoporučuje se:
– vkládat horké výrobky do chladničky. Nejprve se musí ochladit na 

pokojovou teplotu;
– opětovně mrazit rozmrazené výrobky.

8 ZVLÁŠTNOSTI PROVOZU CHLADNIČKY

8.1 Pokud se nedávno zavřená dvířka mrazicího nebo chladicího prostoru 
nedají otevřít, počkejte 1 až 3 minuty, dokud se tlak uvnitř daného prostoru 
nevyrovná vnějšímu tlaku a otevřete dvířka.

8.2 Provoz chladničky provázejí zvuky, které jsou svou povahou funkční 
a nesouvisejí s chybami.

Aby se udržela teplota na předem stanovené úrovni, kompresory se v 
chladničce pravidelně zapínají a vypínají. Jakmile je v chladničce stabilně 
nastavená provozní teplota, doprovodné zvuky se automaticky ztiší.

U některých modelů chladniček je při zapnutí / vypnutí kompresoru slyšet 
cvaknutí – je aktivován spínač teploty.

Cirkulaci chladiva v trubkách chladicího systému provázejí bublající zvuky 
a menší praskání souvisí s tepelnou roztažností materiálů.

Mírně hučení souvisí s provozem ventilátoru v chladničkách se systémem 
No Frost.

8.3 Během provozu chladničky se mohou objevit další zdroje hluku.
Zvýšený hluk může být způsoben nesprávnou instalací komponent 

(skleněné poličky, zásuvky atd.) nebo kontaktem s nádobami s výrobky 
umístěnými v chladničce. Hluk je možné snížit přemístěním komponentů 
nebo vyloučením vzájemného kontaktu nádob. 

Jednotlivé části chladničky se mohou také stát zdrojem hluku 
(kondenzátor, potrubí, vodiče, prvky systému na odtok roztáté vody), pokud 
se po přepravě (přemístění nebo při nesprávné instalaci po vyčištění) dostaly 
do vzájemného kontaktu. Po umístění nebo správném nasazení jednotlivých 
částí chladničky je možné odstranit další hluk během provozu chladničky.

8.4 Aby se zabránilo tvorbě kondenzace, povrch chladničky se zahřívá 
po obvodu dvířek spodního mrazicího prostoru nebo se zahřívá oblast v 
chladničkách s horním mrazicím prostorem (viz příloha).

Teplota zahřívání závisí na teplotě okolí, množství produktů uložených 
v mrazicím prostoru, jakož i na kontaminaci kondenzátoru. Zvýšená teplota 
zahřívání během provozu chladničky je normální.
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Obrázek 8

VAROVÁNÍ! Po odsunutí chladničky od stěny vyčistěte nejméně 
jednou ročně zadní stěnu chladničky a kondenzátor vysavačem podle 
obrázku 8. Přítomnost prachu na kondenzátoru vede ke zvýšené 
spotřebě energie.

8.5 V případě kolísání napětí v elektrické síti se chladnička zapne po 
obnovení provozního napětí s možným časovým zpožděním.

8.6 Menší nerovnosti povrchu chladničky způsobené vlastnostmi 
tepelně izolačního materiálu a objevující se ve výrobním procesu jsou 
přijatelné a neovlivňují činnost chladničky a tepelnou izolaci. Během 
provozu není přípustné smršťování tepelně izolačního materiálu.

9 DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE ÚSPORY ENERGIE

9.1 Spotřeba energie chladničky závisí na mnoha faktorech, jako je teplota 
okolí, místo montáže atd.

9.2 Chladnička musí být umístěna v suché, dobře větrané místnosti 
nejméně 50 cm od topných zařízení a jiných zdrojů tepla. Vyhněte se přímému 
slunečnímu záření na chladničku.

Nad chladničkou a na jejích bočních stranách musí být zajištěno nejméně 
5 cm volného prostoru pro cirkulaci vzduchu.

Abyste zajistili optimální vzdálenost od stěny místnosti, musíte 
nainstalovat zadní dorazy (pokud jsou k dispozici v dodávaném balení).

Neblokujte větrací otvory spotřebiče.
9.3 Skleněné poličky v chladicím prostoru a komponenty se doporučují 

umístit rovnoměrně na výšku, aby se zajistila cirkulace vzduchu v daném 
prostoru.

Zásuvky v mrazicím prostoru je možné v případě potřeby vyjmout z 
chladničky, ale používání zásuvek zajišťuje nejefektivnější spotřebu energie.

Nepoužívejte chladničky se systémem No Frost bez spodní zásuvky v 
mrazicím prostoru.

9.4 Spotřeba energie spotřebiče závisí na teplotě nastavené v daném 
prostoru. Nedoporučuje se nastavovat teplotu pod požadovanou úroveň.

Čím vyšší (teplejší) je nastavená teplota, tím nižší je spotřeba energie, ale 
trvanlivost výrobků se sníží.

9.5 Při umisťování výrobků do chladničky vezměte v úvahu umístění 
chladicích zón ve spotřebiči.

Nejchladnější zóna v chladicím prostoru se nachází přímo nad zásuvkami 
na zeleninu a ovoce, nejteplejší zóna na horní poličce.

Mrazicí prostor je rozdělený do dvou zón: jedna zóna slouží k mrazení 
a skladování mrazených výrobků a druhá zóna slouží pouze k uchovávání 
mrazených výrobků.

9.6 Do chladničky nedávejte horké výrobky a nápoje. Musí být 
předchlazené na pokojovou teplotu, aby se zabránilo zvýšení teploty v daném 
prostoru, což prodlužuje dobu provozu kompresoru, respektive zvyšuje 
spotřebu energie.

Nedoporučuje se umísťovat výrobky:
– přilehle k zadní stěně daného prostoru, aby se zabránilo zablokování 

vzduchových kanálů systému No Frost (pokud je k dispozici);
– přilehle k teplotním čidlům v daném prostoru (pokud je k dispozici).
9.7 Výrobky na skladování nebo mrazení musí být těsně zabaleny nebo 

vložené do uzavřených nádob.

9.8 Mrazené výrobky určené k rozmrazování se doporučuje vložit do 
chladicího prostoru, aby se nízká teplota mrazených výrobků použila na 
chlazení produktů v chladicím prostoru.

9.9 Dvířka chladničky se doporučuje otevřít na co nejkratší dobu. 
Časté a dlouhodobé otevírání dvířek vede ke zvýšení teploty v daných 
prostorách, respektive ke zvýšené spotřebě energie.

9.10 Mrazicí prostor chladničky bez systému No Frost se musí 
pravidelně odmrazovat. Tvorba námrazy na výparníku vede ke snížení 
účinnosti chladicí jednotky a zvýšené spotřebě energie.

9.11 Doporučuje se pravidelně čistit kondenzátor a zadní stěnu 
chladničky vysavačem. Hromadění prachu na kondenzátoru zvyšuje 
spotřebu energie.

10 PODMÍNKY USKLADNĚNÍ A PŘEPRAVY

10.1 Zabalenou chladničku je třeba skladovat při relativní vlhkosti vzduchu 
max. 80 % v uzavřených prostorách s přirozeným větráním.

10.2 Pokud chladničku delší dobu nepoužíváte, odpojte ji od elektrické 
sítě, vyjměte veškeré produkty, rozmrazte mrazicí prostor a vyčistěte dané 
prostory. Po vyčištění nechte dvířka pootevřená, aby se v prostorách 
nevyskytoval zápach.

10.3 Chladnička se musí přepravovat v provozní (svislé) poloze jakýmkoli 
druhem kryté přepravy, která chladničku bezpečně zajistí.

Během manipulace NEVYSTAVUJTE chladničku nárazovému namáhání.
VAROVÁNÍ! Nepřenášejte chladničku za dvířka, rukojeti nebo 

ozdobné kryty, aby nedošlo k jejich zlomení.

11 MOŽNÉ CHYBY A ZPŮSOBY JEJICH ODSTRANĚNÍ

11.1 Chyby, které může spotřebitel odstranit, jsou uvedeny v tabulce 
3. Pokud není možné poruchu odstranit nezávisle, kontaktujte mechanika 
servisního střediska.

11.2 Při kontaktovaní servisního střediska je třeba zadat model a sériové 
číslo chladničky.

12 OSVĚTLENÍ PROSTORU NA SKLADOVÁNÍ 
ČERSTVÝCH VÝROBKŮ

12.1 Na osvětlení chladicího prostoru se používá LED žárovka.
12.2 LED světlo nevyžaduje údržbu. V případě jeho poruchy se obraťte 

na mechanika servisního střediska.

13 LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

13.1 Materiály použité na balení chladničky je možné recyklovat a znovu 
použít, pokud jsou uloženy ve sběrných střediscích recyklovaných materiálů.

VAROVÁNÍ! Nedovolte dětem hrát si s obalovými materiály, protože 
hrozí nebezpečí udušení tím, že se zavřou do kartonové krabice nebo 
uvězní v balící fólii.

13.2 Symbol na výrobku znamená, že s tímto výrobkem 
nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Namísto 
toho jej odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci 
elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné 
likvidace tohoto výrobku pomůžete předcházet případným 
negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by 
jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s tímto 
výrobkem.

Při likvidaci chladničky musí být znehodnocena proříznutím 
napájecího kabelu a musí být zlikvidována v souladu s platnými právními 
předpisy dané země.

13.3 Chladivo R600a obsažené v chladicích systémech musí zlikvidovat 
odborník. Před likvidací je třeba být opatrní a ujistit se, zda není chladicí 
potrubí poškozeno.
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Tabulka 3

Možný problém Možná příčina Způsob řešení

Chladnička zapojená do elektrické sítě 
nefunguje, LED osvětlení chladicího 
prostoru je zhasnuté

V elektrické síti není napětí
Připojením jakéhokoliv domácího elektrického 
spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte napětí v 
elektrické síti

Žádný kontakt mezi elektrickou zástrčkou 
chladničky a elektrickou zásuvkou

Zajistěte kontakt síťové zástrčky s elektrickou 
zásuvkou

Zvýšená hladina hluku Chladnička není správně nainstalována Nainstalujte chladničku podle části 3

Přítomnost vody a kondenzátu v 
chladicím prostoru chladničky bez 
systému No Frost

Systém odtoku roztáté vody je zablokovaný Odstraňte zablokování systému odvodu vody 
podle přílohy

Zvýšená nebo snížená teplota v 
daných prostorách, kompresor pracuje 
nepřetržitě

Dvířka jsou zavřená nedostatečně Zavřete dvířka chladničky pevně

Provozní požadavky byly porušeny Zajistěte soulad s body 2.3, 3.1, 3.2

Teplota v daných prostorách je zvolena nesprávně Upravte teplotu v daných prostorách spotřebiče

Tvorba námrazy na výrobcích a 
komponentech v mrazicím prostoru 
chladničky se systémem No Frost 

Jsou zablokovány vzduchové kanály systému 
No Frost, které jsou umístěny na zadní stěně 
mrazicího prostoru

Odblokujte vzduchové kanály systému No Frost 
umístěného na zadní stěně mrazicího prostoru

Časté otevírání dvířek. Dlouhodobé otevírání 
dvířek spotřebiče

Námraza zmizí po zavření dvířek díky systému No 
Frost
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Výhradní distributor značky Romo pro Českou republiku:
ELMAX STORE, a.s.
Topolová 777/2,
735 42 Těrlicko,
Česká republika

Záruční a pozáruční servis:
tel.: +420 599 529 251
email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Prodej náhradních dílů:
tel: +420 599 529 250 
email: servis@elmax.cz

www.romocr.cz


