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Bezpečnosť

Podľa bezpečnostných informácií skontrolujte, či je váš spotrebič
v bezpečí.

Všeobecné upozornenia

Tu nájdete všeobecné informácie k tomuto návodu.
¡ Starostlivo si prečítajte tento návod. Len potom môžete váš

spotrebič používať bezpečne a efektívne.
¡ Tento návod je určený používateľovi spotrebiča.
¡ Dodržiavajte bezpečnostné a varovné upozornenia.
¡ Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre ne-

skoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
¡ Po vybalení spotrebič skontrolujte. Nepripájajte spotrebič, ak

došlo k poškodeniu počas prepravy.

Používanie v súlade s určením

Aby ste mohli spotrebič používať bezpečne a správne, postupujte
podľa pokynov na používanie v súlade s určeným účelom.
Tento spotrebič je určený len na zabudovanie.
Tento spotrebič používajte len:
¡ podľa tohto návodu na obsluhu.
¡ na chladenie potravín.
¡ v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domá-

ceho prostredia.
¡ maximálne do výšky 2000 m nad morom.

Obmedzenie skupiny používateľov

Zabráňte vzniku rizík pre deti a ohrozené osoby.
Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby
so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnos-
ťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedo-
mosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené
o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré
z neho vyplývajú.
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
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Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozo-
ru.
Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej
vzdialenosti od spotrebiča a prívodného kábla.
Deti od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov smú vkladať a vyberať po-
traviny z chladničky a mrazničky.

Bezpečná preprava

Pri preprave spotrebiča rešpektujte tieto bezpečnostné upozorne-
nia.

VAROVANIE ‒ Nebezpečenstvo poranenia!
Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdví-
haní.
▶ Spotrebič nedvíhajte sami.

Bezpečná inštalácia

Pri inštalácii spotrebiča dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny.

VAROVANIE ‒ Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prú-
dom!
¡ Neodborná inštalácia je nebezpečná.
▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na vý-

robnom štítku.
▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom

cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov na-

inštalovaný systém ochranného vodiča.
▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechaniz-

mus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového

prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľ-
ný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektric-
kej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetký-
mi pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je

zaseknutý alebo poškodený.
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¡ Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebez-
pečná.
▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kon-

taktu s tepelnými zdrojmi.
▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kon-

taktu s ostrými špicami alebo hranami.
▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové

prívodné vedenie.

VAROVANIE ‒ Nebezpečenstvo výbuchu!
Keď sú vetracie otvory spotrebiča zatvorené, v prípade netes-
nosti okruhu chladiacej kvapaliny môžu vznikať horľavé zmesi
plynu a vzduchu.
▶ Nezatvárajte vetracie otvory v telese spotrebiča alebo v za-

budovanom telese.

VAROVANIE ‒ Nebezpečenstvo požiaru!
¡ Použitie predĺženého napájacieho kábla a nepovolených

adaptérov je nebezpečné.
▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
▶ Ak je napájací kábel príliš krátky, kontaktujte oddelenie

služieb zákazníkom.
▶ Používajte iba adaptéry schválené výrobcom.

¡ Prenosné viacnásobné zásuvky alebo prenosné sieťové diely
sa môžu prehriať a spôsobiť požiar.
▶ Prenosné viacnásobné zásuvky alebo prenosné sieťové

diely neumiestňujte na zadnú stranu spotrebiča.

Bezpečné používanie

Pri používaní spotrebiča dodržujte tieto bezpečnostné pokyny.

VAROVANIE ‒ Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prú-
dom!

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlh-

kosti.
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▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysoko-
tlakový čistič.

VAROVANIE ‒ Nebezpečenstvo udusenia!
¡ Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa

doň zabaliť a zadusiť.
▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

¡ Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.
▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

VAROVANIE ‒ Nebezpečenstvo výbuchu!
¡ Mechanické zariadenia alebo iné prostriedky môžu poškodiť

chladiaci okruh, horľavé chladivo môže uniknúť a vybuchnúť.
▶ Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte žiadne

iné mechanické zariadenia alebo iné prostriedky ako tie,
ktoré odporúča výrobca.

¡ Výrobky obsahujúce horľavé hnacie plyny a výbušné látky, na-
pr. sprejové plechovky, môžu explodovať.
▶ V spotrebiči neskladujte výrobky obsahujúce horľavé hnacie

plyny a výbušné látky.

VAROVANIE ‒ Nebezpečenstvo požiaru!
Elektrické zariadenia vnútri spotrebiča môžu spôsobiť požiar,
napr. výhrevné telesá alebo elektrické výrobníky ľadu.
▶ Vnútri spotrebiča neprevádzkujte žiadne elektrické za-

riadenia.

VAROVANIE ‒ Nebezpečenstvo poranenia!
Hrozí poranenie očí uniknutým horľavým chladivom a škodlivý-
mi plynmi.
▶ Zabráňte poškodeniu potrubí chladiaceho okruhu a izolácie.
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OPATRNE ‒ Nebezpečenstvo poškodenia zdravia!
¡ Aby sa zabránilo znečisteniu potravín, dodržiavajte nasledujú-

ce inštrukcie.
▶ Keď sa dvierka otvoria na dlhší čas, môže sa značne zvýšiť

teplota v priehradkách spotrebiča.
▶ Priehradky, ktoré môžu prichádzať do styku s potravinami

a prístupnými odtokovými systémami, pravidelne čistite.
▶ Surové mäso a ryby uskladňujte v chladničke vo vhodných

nádobách, aby sa nedotýkali iných potravín alebo aby
z nich na iné potraviny nekvapkalo.
▶ Keď chladnička s mrazničkou stojí dlhší čas prázdna, vypni-

te ju, odmrazte a vyčistite a nechajte otvorené dvierka, aby
sa zabránilo vytváraniu plesní.

¡ Ak kyslé potraviny prídu do kontaktu s hliníkom v spotrebiči,
hliníkové ióny sa môžu dostať do potravín.
▶ Kontaminované potraviny nekonzumujte.

Poškodený spotrebič

Keď je váš spotrebič poškodený, dodržiavajte bezpečnostné poky-
ny.

VAROVANIE ‒ Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prú-
dom!
¡ Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné ve-

denie je nebezpečné.
▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným

povrchom.
▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete

odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku
sieťového prívodného vedenia.
▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie po-

škodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného
vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
▶ "Zavolajte zákaznícky servis." → Strana 26
▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
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¡ Neodborné opravy sú nebezpečné.
▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náh-

radné súčiastky.
▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča,

musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis
alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo
ohrozeniam.

VAROVANIE ‒ Nebezpečenstvo požiaru!

Pri poškodení potrubia môže unikať horľavé chladivo a škodli-
vé plyny a môžu sa vznietiť.
▶ Otvorený oheň alebo zdroje možného vznietenia musia byť

v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča.
▶ Vyvetrajte miestnosť.
▶ "Vypnite spotrebič." → Strana 16
▶ Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia

alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
▶ "Zavolajte zákaznícky servis." → Strana 26
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Zabránenie vecným škodám

Zabránenie vecným
škodám
Zabránenie vecným škodám

Aby ste predišli poškodeniu prístroja,
príslušenstva alebo kuchynského
náradia, dodržujte tieto pokyny.

POZOR!
¡ Používaním podstavca, výsuvných

priehradiek alebo dvierok spotrebi-
ča na sedenie alebo vystupovanie
sa môže spotrebič poškodiť.
▶ Nestúpajte na podstavec, výsuv-

né priehradky, dvierka, ani sa
o ne neopierajte.

¡ Následkom znečistenia olejom
a tukom sa môžu plastové časti
a tesnenia dvierok stať poréznymi.
▶ Plastové časti a tesnenia dvierok

neznečistite olejom alebo tu-
kom.

¡ Časti spotrebiča z kovu alebo s
kovovým vzhľadom môžu obsaho-
vať hliník. Hliník reaguje, keď príde
do styku s kyslými potravinami.
▶ Neskladujte v spotrebiči nezaba-

lené potraviny.

Ochrana životného prostredia a šetrenie

Ochrana životného pro-
stredia a šetrenie
Ochrana životného prostredia a šetrenie

Chráňte životné prostredie tým, že
budete váš prístroj používať spôso-
bom, ktorý šetrí zdroje a správne zlik-
vidujte znovu použiteľné materiály.

Likvidácia obalu
Obalové materiály nezaťažujú životné
prostredie a sú recyklovateľné.
▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte

oddelene podľa druhu.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie
sa informujte u vášho špecializova-
ného predajcu alebo u orgánov
obecnej, príp. mestskej správy.

Šetrenie energie
Pri dodržiavaní nasledujúcich poky-
nov spotrebuje váš spotrebič menej
elektrickej energie.

Výber miesta inštalácie
Pri inštalácii vášho spotrebiča re-
špektujte tieto upozornenia.

¡ Chráňte spotrebič pred priamym
slnečným žiarením.

¡ Spotrebič inštalujte v čo najväčšej
vzdialenosti od vykurovacích te-
lies, sporáka a iných zdrojov tepla:
– udržiavajte 30 mm vzdialenosť

od elektrického alebo plynové-
ho sporáka.

– udržiavajte 30 cm vzdialenosť
od olejových pecí alebo pecí na
uhlie.

Pri nižších teplotách okolia musí
spotrebič menej často chladiť.

¡ Použite výklenok hĺbky 560 mm.
¡ Nezakrývajte ani neblokujte vet-

racie otvory.
Vzduch na zadnej stene spotrebi-
ča je lepšie odsávaný, spotrebič
sa neohrieva tak veľmi.
Spotrebič sa musí menej často
chladiť.

Úspora energie pri používaní
Pri používaní vášho spotrebiča re-
špektujte tieto upozornenia.
Upozornenie Usporiadanie súčastí
vybavenia neovplyvňuje spotrebu
energie spotrebiča.
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¡ Nezakrývajte ani neblokujte vet-
racie otvory.
Vzduch na zadnej stene spotrebi-
ča je lepšie odsávaný, spotrebič
sa neohrieva tak veľmi.

¡ Dvierka spotrebiča otvárajte len na
krátky čas.

¡ Zakúpené potraviny prenášajte
v chladiacej taške a rýchlo ich
uložte do spotrebiča.

¡ Teplé pokrmy a nápoje nechajte
najskôr vychladnúť, až potom ich
uložte do spotrebiča.

¡ Aby ste využili chlad zmrazených
potravín, vložte ich do chladničky,
kým sa nerozmrazia.
Vzduch v spotrebiči sa neohrieva
tak silno.
Spotrebič sa musí menej často
chladiť.

¡ Medzi potravinami a zadnou ste-
nou vždy nechajte trocha miesta.

¡ Potraviny vzduchotesne zabaľte.
Vzduch môže cirkulovať a vlhkosť
vzduchu ostane konštantná.

Umiestnenie a pripojenie

Umiestnenie a pripojenie
Umiestnenie a pripojenie

Tu sa dozviete, kde a ako najlepšie
nainštalovať svoj spotrebič. Okrem
toho sa dozviete, ako pripojíte
spotrebič do siete.

Obsah dodávky
Po vybalení skontrolujte všetky časti,
či nemajú poškodenia vzniknuté pri
preprave a či je dodávka úplná.
V prípade sťažností sa obráťte na
vášho predajcu alebo náš "zákazníc-
ky servis" → Strana 26.
Súčasti dodávky:
¡ Zabudovaný spotrebič
¡ Výbava a príslušenstvo1

¡ Montážny materiál
¡ Návod na montáž
¡ Návod na používanie
¡ Servisný zošit
¡ Príloha Záruka2

¡ Energetický štítok
¡ Informácie o spotrebe energie

a hlučnosti

Inštalácia a pripojenie
spotrebiča
Predpoklad: "Obsah dodávky
spotrebiča je skontrolovaný."
→ Strana 11
1. "Zohľadnite kritériá pre miesto in-

štalácie spotrebiča." → Strana 12
2. Nainštalujte spotrebič podľa prilo-

ženého návodu na montáž.
3. "Pripravte spotrebič na prvé použi-

tie." → Strana 12
4. "Vykonajte elektrické pripojenie

spotrebiča." → Strana 12

1 V závislosti od vybavenia spotrebiča
2 Nie vo všetkých krajinách
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Kritériá pre miesto inštalácie
Pri inštalácii vášho spotrebiča re-
špektujte tieto upozornenia.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo výbuchu!
Keď spotrebič stojí v malej miestnos-
ti, v prípade netesnosti okruhu
chladiacej kvapaliny môžu vznikať
horľavé zmesi plynu a vzduchu.
▶ Spotrebič nainštalujte len v miest-

nosti, ktorá má objem minimálne
1 m3 na 8 g chladiva. Množstvo
chladiva je uvedené na výrobnom
štítku. → "Spotrebič", Obr. 1 / 6 ,
Strana 14

Výrobná hmotnosť spotrebiča môže
byť podľa modelu až 70 kg.
Podklad musí byť dostatočne stabil-
ný, aby uniesol hmotnosť spotrebiča.

Dovolená teplota v miestnosti
Dovolená teplota v miestnosti závisí
od klimatickej triedy spotrebiča.
Klimatická trieda je uvedená na vý-
robnom štítku. → "Spotrebič", Obr.
1 / 6 , Strana 14

Klimatická
trieda

Dovolená teplota v miest-
nosti

SN 10 °C až 32 °C
N 16 °C až 32 °C
ST 16 °C až 38 °C
T 16 °C až 43 °C

Spotrebič je plne funkčný v rámci
hodnôt prípustnej teploty v miestnos-
ti.
Keď budete spotrebič klimatickej
triedy SN prevádzkovať pri nižšej tep-
lote v miestnosti, môžu sa vylúčiť po-
škodenia spotrebiča až do teploty
okolia 5 °C.

Rozmery výklenku
Zohľadnite rozmery výklenku, do
ktorého zabudujete váš spotrebič.
Odchýlky môžu spôsobiť problémy
s inštaláciou zariadenia.
Hĺbka výklenku
Spotrebič zabudujte do výklenku
s odporúčanou hĺbkou 560 mm.
Pri menšej hĺbke výklenku sa mierne
zvýši spotreba energie. Hĺbka výklen-
ku musí byť minimálne 550 mm.
Šírka výklenku
Pre spotrebič je nutné, aby bola
vnútorná šírka výklenku minimálne
560 mm.

Príprava spotrebiča na prvé
použitie
1. Vyberte informačný materiál.
2. Odstráňte ochranné fólie a pre-

pravné poistky, napr. lepiace pás-
ky a kartón.

3. "Vyčistite prvýkrát spotrebič."
→ Strana 19

Elektrické pripojenie spotrebi-
ča
1. Zapojte konektor napájacieho káb-

la spotrebiča do elektrickej zásuv-
ky v blízkosti spotrebiča.
Údaje o pripojení spotrebiča sú
uvedené na výrobnom štítku.
→ "Spotrebič", Obr. 1 / 6 ,
Strana 14

2. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka
pevne zasunutá.

a Spotrebič je teraz pripravený na
použitie.
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Oboznámenie sa

Oboznámenie sa
Oboznámenie sa

Oboznámte sa s komponentmi vášho zariadenia.

Spotrebič
Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

1

2

3

4

5

6

7

8
4

1

1 Ovládacie prvky

2 "Variabilná odkladacia plocha"
→ Strana 15

3 "Vyťahovateľná odkladacia plocha"
→ Strana 15

4 "Zásuvka na ovocie a zeleninu s regu-
látorom vlhkosti" → Strana 15
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5 "Zásuvka na ovocie a zeleninu"
→ Strana 15

6 Výrobný štítok

7 "Priehradka na maslo a syry"
→ Strana 16

8 Priehradka v dvierkach na veľké fľaše

Upozornenie Odchýlky vo vybavení
a veľkosti medzi vaším spotrebičom
a vyobrazeniami sú možné.

Ovládacie prvky
Pomocou ovládacích prvkov môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a
získať informácie o prevádzkovom stave.

1 2 4 53

2

1  vypína varovný zvuk.

2 /  nastavuje teplotu chladiacej
priehradky.

3 Zobrazuje nastavenú teplotu
chladiacej priehradky v °C.

4  zapína alebo vypína Superc-
hladenie.

5  zapína alebo vypína spotrebič.

Výbava

Výbava
Výbava

Tu nájdete prehľad súčastí príslušen-
stva k vášmu spotrebiču a ich použi-
tie.
Vybavenie vášho spotrebiča závisí od
modelu.
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Odkladacia plocha
Keď chcete odkladaciu plochu upra-
viť podľa vlastných potrieb, môžete ju
vybrať a vložiť na iné miesto. 
→ "Vyberanie odkladacej plochy",
Strana 20

Variabilná odkladacia plocha
Využite variabilnú odkladaciu plochu
na uloženie vysokých premetov, napr.
kanvíc alebo fliaš.
Prednú časť variabilnej odkladacej
plochy môžete vytiahnuť a zasunúť ju
pod zadnú časť.

Vyťahovateľná odkladacia
plocha
Aby ste si vytvorili lepší prehľad a po-
traviny rýchlejšie vybrali, vytiahnite
odkladaciu plochu.

Zásuvka na ovocie a zeleninu
Čerstvé ovocie a zeleninu skladujte
v zásuvke na ovocie a zeleninu.
Podľa uloženého množstva a ulože-
ných potravín sa v zásuvke na ovocie
a zeleninu môže tvoriť kondenzát.
Odstráňte kondenzát suchou handrič-
kou.
Aby sa zachovala kvalita a vôňa, ovo-
cie a zeleninu citlivú na chlad skladuj-
te mimo spotrebiča pri teplote cca
8 °C až 12 °C.

Ovocie citlivé na chlad ¡ Ananás
¡ Banány
¡ Mango
¡ Papája
¡ Citrusové plody

Zelenina citlivá na
chlad

¡ Baklažány
¡ Uhorky
¡ Cukety
¡ Paprika
¡ Paradajky
¡ Zemiaky

Zásuvka na ovocie a zeleninu
s regulátorom vlhkosti
Čerstvé ovocie a zeleninu skladujte
v zásuvke na ovocie a zeleninu.

Vlhkosť vzduchu v zásuvke na ovocie
na zeleninu môžete nastaviť podľa
druhu a množstva uložených potravín
posúvaním regulátora vlhkosti:
¡ Nízka vlhkosť vzduchu  pri sklado-

vaní prevažne ovocia alebo pri veľ-
kom naplnení.

¡ Vysoká vlhkosť vzduchu  pri
skladovaní prevažne zeleniny
alebo malom naplnení.

Podľa uloženého množstva a ulože-
ných potravín sa v zásuvke na ovocie
a zeleninu môže tvoriť kondenzát.
Odstráňte skondenzovanú vodu
suchou handričkou a prispôsobte vlh-
kosť vzduchu v nádobe na zeleninu
pomocou regulátora vlhkosti.
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Aby sa zachovala kvalita a vôňa, ovo-
cie a zeleninu citlivú na chlad skladuj-
te mimo spotrebiča pri teplote cca
8 °C až 12 °C.

Ovocie citlivé na chlad ¡ Ananás
¡ Banány
¡ Mango
¡ Papája
¡ Citrusové plody

Zelenina citlivá na
chlad

¡ Baklažány
¡ Uhorky
¡ Cukety
¡ Paprika
¡ Paradajky
¡ Zemiaky

Priehradka na maslo a syry
Maslo a tvrdé syry uskladňujte
v priehradke na maslo a syry.

Priehradka v dvierkach
Keď chcete priehradku vo dvierkach
upraviť podľa vlastných potrieb, mô-
žete ju vybrať a vložiť na iné miesto. 
→ "Vyberanie priehradky v dvierkach",
Strana 20

Príslušenstvo
Používajte originálne príslušenstvo.
Je špeciálne prispôsobené vášmu
spotrebiču. Tu nájdete prehľad prí-
slušenstva k vášmu spotrebiču a jeho
použitie.
Príslušenstvo vášho prístroja závisí
od modelu.

Odkladacia plocha na vajcia
Vajcia uložte bezpečne na odklada-
ciu plochu na vajcia.

Držiak na fľaše
Držiak na fľaše zabraňuje prevráteniu
fliaš pri otváraní a zatváraní dvierok
spotrebiča.

Základná obsluha

Základná obsluha
Základná obsluha

Tu sa dozviete základné informácie o
používaní vášho spotrebiča.

Zapnutie spotrebiča
1. Stlačte .
a Spotrebič začne chladiť.
2. "Nastavte požadovanú teplotu."

→ Strana 17

Upozornenia pre prevádzku
¡ Keď ste spotrebič zapli, nastavená

teplota sa dosiahne až po niekoľ-
kých hodinách.
Kým nebude dosiahnutá teplota,
nevkladajte žiadne potraviny.

¡ Ak zatvoríte dvere, môže nastať
podtlak. Dvere sa dajú len ťažko
opäť otvoriť. Počkajte chvíľu, kým
sa podtlak vyrovná.

Vypnutie spotrebiča
▶ Stlačte .
a Spotrebič už nechladí.
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Nastavenie teploty
Po zapnutí spotrebiča môžete na-
staviť teplotu.

Nastavenie teploty chladiacej
priehradky
▶ Stláčajte / , kým ukazovateľ tep-

loty nezobrazí požadovanú teplotu.
Odporúčaná teplota v mraziacej
zásuvke je 4 °C. 
→ "Nálepka OK", Strana 18

Doplnkové funkcie

Doplnkové funkcie
Doplnkové funkcie

Zistite, aké nastaviteľné doplnkové
funkcie má váš spotrebič.

Superchladenie
Pri voľbe Superchladenie chladí
chladiaca priehradka čo možno naj-
viac. Potraviny a nápoje sa tak rýchlo
zmrazia.
Pred uložením veľkých množstiev po-
travín stlačte Superchladenie.
Upozornenie Keď je zapnutá funkcia
Superchladenie, môže dôjsť k zvý-
šenej hlučnosti.

Zapnutie Superchladenie
▶ Stlačte .
a  svieti.

Upozornenie Po približne 15 hodi-
nách sa spotrebič prepne do normál-
nej prevádzky.

Vypnutie Superchladenie
▶ Stlačte .
a Zobrazí sa predtým nastavená tep-

lota.

Alarm

Alarm
Alarm

Spotrebič má k dispozícii funkcie
alarmu.

Alarm dvierok
Keď sú dvierka spotrebiča dlhšie ot-
vorené, zapne sa alarm dvierok.

Vypnutie varovného zvuku (alarm
dvierok)
▶ Zatvorte dvierka spotrebiča alebo

stlačte  .
a Varovný zvuk je vypnutý.

Chladiaca priehradka

Chladiaca priehradka
Chladiaca priehradka

V chladiacej priehradke môžete
uchovávať mäso, údeniny, ryby,
mliečne výrobky, vajcia, upravené
jedlá a pečivo.
Teplotu v chladiacej priehradke mô-
žete nastaviť v rozsahu 2 °C až 8 °C.
Odporúčaná teplota v mraziacej
zásuvke je 4 °C. 
→ "Nálepka OK", Strana 18
Pri uložení v chlade môžete na krátku
až stredne dlhú dobu skladovať aj
potraviny rýchlo podliehajúce roz-
kladu. Čím je zvolená nižšia teplota,
tým dlhšie zostanú potraviny čerstvé.

Tipy na uloženie potravín do
chladiacej priehradky
Venujte pozornosť tipom, keď ukladá-
te potraviny do chladiacej priehradky.
¡ Aby sa dlhšie zachovala kvalita

a čerstvosť potravín, skladujte len
čerstvé a neporušené potraviny.

¡ Pri hotových výrobkoch a plnenom
tovare dbajte na to, aby ste ne-
prekročili dátum minimálnej trvanli-
vosti alebo dátum spotreby uve-
dený výrobcom.
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¡ Aby sa zachovala vôňa, farba
a čerstvosť alebo aby sa zabránilo
prenosu chutí a sfarbeniu
plastových častí, potraviny skladuj-
te dobre zabalené alebo zakryté.

¡ Teplé jedlá a nápoje nechajte naj-
skôr vychladnúť, až potom ich
uložte do chladiacej priehradky.

Chladiace zóny v chladiacej
priehradke
Cirkuláciou vzduchu v chladiacej
priehradke vznikajú rôzne chladiace
zóny.

Najchladnejšia zóna
Najchladnejšia zóna je medzi vy-
značenou šípkou na boku a pod ňou
umiestnenou odkladacou plochou.
Tip V najchladnejšej zóne skladujte
chúlostivé potraviny, napr. ryby,
údeniny a mäso.

Najteplejšia zóna
Najteplejšia zóna je v dvierkach úpl-
ne hore a v spodnej zásuvke na ze-
leninu.
Tip V najteplejšej zóne skladujte
odolné potraviny, napr. tvrdé syry
a maslo. Syr tak môže ďalej rozvinúť
svoju arómu a maslo zostane roz-
tierateľné.

Nálepka OK
Pomocou nálepky OK môžete skon-
trolovať, či je v chladiacej priehradke
dosiahnutá odporúčaná bezpečná
teplota +4 °C alebo nižšia.
Nálepka OK nie je súčasťou dodávky
všetkých modelov.
Ak sa na nálepke nezobrazí OK, po-
stupne znižujte teplotu. 
→ "Nastavenie teploty chladiacej
priehradky", Strana 17

Po uvedení spotrebiča do prevádzky
to môže trvať až 12 hodín, kým bude
dosiahnutá nastavená teplota.

Správne nastavenie

Odmrazovanie

Odmrazovanie
Odmrazovanie

Venujte pozornosť informáciám, keď
chcete spotrebič odmraziť.

Odmrazovanie v chladiacej
priehradke
Podmienene funkciou sa pri prevádz-
ke tvoria na zadnej stene chladiacej
priehradky kvapky skondenzovanej
vody alebo srieň. Zadná stena sa
v chladiacej priehradke odmrazuje
automaticky.
Kondenzát odteká cez odtokový
žliabok do odtokového otvoru vedú-
ceho do odparovacej misky a nemusí
sa utierať.
Aby kondenzát mohol odtekať a aby
sa zabránilo tvorbe zápachu, rešpek-
tujte nasledujúce informácie: 
→ "Čistenie odtokového žliabku pre
kondenzát a odtokového otvoru",
Strana 19.

Čistenie a údržba

Čistenie a údržba
Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo
pekný a funkčný, starostlivo ho čistite
a starajte sa oň.
Čistenie neprístupných miest musí vy-
konať zákaznícka služba. Čistenie vy-
konané zákazníckou službou môže
spôsobiť náklady.
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Príprava spotrebiča na čiste-
nie
Zistite, ako pripravíte váš spotrebič
na čistenie.
1. "Vypnite spotrebič." → Strana 16
2. Odpojte spotrebič od elektrickej

siete.
Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťové-
ho prípojného vedenia alebo vypni-
te poistku v poistkovej skrini.

3. Vyberte všetky potraviny a usklad-
nite ich na chladnom mieste.
Ak sú k dispozícii, na potraviny
položte chladiace akumulátory.

4. Keď je prítomná vrstva námrazy,
nechajte ju odmraziť.

5. "Vyberte všetky súčastí vybavenia
zo spotrebiča." → Strana 20

Čistenie spotrebiča
Spotrebič čistite podľa uvedených
odporúčaní, aby sa nesprávnym čis-
tením alebo nevhodnými čistiacimi
prostriedkami spotrebič nepoškodil.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektric-
kým prúdom!
¡ Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť

úraz elektrickým prúdom.
▶ Na čistenie spotrebiča nepouží-

vajte parný čistič ani vysoko-
tlakový čistič.

¡ Tekutiny v osvetlení môžu byť
nebezpečné.
▶ Voda na umývanie sa nesmie

dostať do osvetlenia.

POZOR!
¡ Nevhodné čistiace prostriedky mô-

žu poškodiť povrch spotrebiča.
▶ Nepoužívajte tvrdé drôtenky

alebo čistiace špongie.
▶ Nepoužívajte agresívne alebo

abrazívne čistiace prostriedky.

▶ Nepoužívajte čistiace prostried-
ky s vysokým obsahom
alkoholu.

¡ Keď budete súčasti vybavenia
a príslušenstvo čistiť v umývačke
riadu, môžu sa zdeformovať alebo
sfarbiť.
▶ Nikdy neumývajte súčasti vyba-

venia a príslušenstvo v umývač-
ke riadu.

1. "Spotrebič pripravte na čistenie."
→ Strana 19

2. Spotrebič, súčasti vybavenia a tes-
nenia dvierok vyčistite handričkou,
vlažnou vodou a malým množ-
stvom pH neutrálneho umývacieho
prostriedku.

3. Dôkladne osušte mäkkou, suchou
utierkou.

4. Vložte súčasti vybavenia.
5. Vykonajte elektrické pripojenie

spotrebiča.
6. "Zapnite spotrebič." → Strana 16
7. Vložte potraviny.

Čistenie odtokového žliabku
pre kondenzát a odtokového
otvoru
Aby mohol kondenzát odtekať, odto-
kový žliabok pre kondenzovanú vody
a odtokový otvor pravidelne čistite.
▶ Opatrne vyčistite odtokový žliabok

pre kondenzovanú vodu a odto-
kový otvor, napr. vatovými tyčinka-
mi.
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Vyberanie súčastí vybavenia
Keď chcete súčasti vybavenia dô-
kladne vyčistiť, vyberte ich zo
spotrebiča.

Vyberanie odkladacej plochy
▶ Odkladaciu plochu vytiahnite

a odoberte.

Vyberanie vyťahovateľnej
odkladacej plochy
1. Vytiahnite vyťahovateľnú odklada-

ciu plochu tak, aby sa západka od-
istila.

2. Odkladaciu plochu skloňte ju a vy-
točte ju nabok.

Vyberanie priehradky v dvierkach
▶ Priehradku v dvierkach nadvihnite

dohora a vyberte.

Vyberanie zásuvky na ovocie
a zeleninu
1. Vytiahnite zásuvku na ovocie a ze-

leninu až na doraz.
2. Blokovanie vyťahovacej koľajničky

stlačte nadol  a zásuvku na ovo-
cie a zeleninu vyberte .
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Vyberanie odkladacej plochy nad
zásuvkou na ovocie a zeleninu
1. Vytiahnite zásuvku na ovocie a ze-

leninu.
2. Odkladaciu plochu vyberte 

a otočte .

3. Upevnenia spodnej sklenenej do-
sky zatlačte smerom von.

4. Sklenenú dosku vpredu nadvihnite
 a vzadu vytiahnite von .
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Odstránenie porúch

Odstránenie porúch
Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktova-
ním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyh-
nete zbytočným nákladom.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
Neodborné opravy sú nebezpečné.
▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť vý-

robca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby
sa zabránilo ohrozeniam.

Poruchy funkcie
Porucha Príčina Odstránenie poruchy
Spotrebič nefunguje.
Nesvieti žiadny indikátor.

Sieťová zástrčka nie je riad-
ne v zásuvke.

▶ Skontrolujte, či je sieťová zástrčka
napájacieho kábla úplne zasunutá
do zásuvky.

Poistka sa aktivovala. ▶ Skontrolujte poistky.

Došlo k výpadku prúdu. 1. Skontrolujte, či je elektrický prúd
k dispozícii.

2. Ak sú k dispozícii, položte chladiace
akumulátory na najvrchnejšiu od-
kladaciu plochu.

Spotrebič nechladí, ukazova-
tele a osvetlenie svietia.

Zapnutý je predvádzací
režim.

▶ "Vykonajte autotest spotrebiča."
→ Strana 25

a Po ukončení autotestu sa spotrebič
prepne do normálnej prevádzky.

Osvetlenie LED nefunguje.
Neodstraňujte kryt žiarovky.

Sú možné rôzne príčiny. ▶ Zavolajte zákaznícky servis. 
→ "Zákaznícky servis", Strana 26

Chladiaci agregát sa zapína
častejšie a na dlhší čas.

Dvierka spotrebiča sa často
otvárali.

▶ Dvierka spotrebiča neotvárajte zby-
točne.

Vetracie otvory sú zakryté. ▶ Odstráňte prekážky pred vetracími
otvormi.

Dno chladiacej priehradky je
mokré.

Odtokový žliabok pre kon-
denzát alebo odtokový otvor
je upchatý.

▶ "Vyčistite odtokový žliabok pre kon-
denzovanú vodu a odtokový otvor."
→ Strana 19
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Pokyny na indikačnom poli
Porucha Príčina Odstránenie poruchy
Na ukazovateli teploty sa zo-
brazí  alebo .

Elektronika zistila chybu. ▶ Zavolajte zákaznícky servis. 
→ "Zákaznícky servis", Strana 26

Zaznie varovný signál a rozs-
vieti sa .

Sú možné rôzne príčiny. ▶ Stlačte .
a Alarm sa vypne.

Dvierka spotrebiča sú otvo-
rené.

▶ Zatvorte dvierka spotrebiča.

Problém s teplotou
Porucha Príčina Odstránenie poruchy
Teplota sa výrazne odlišuje
od nastavenej hodnoty.

Sú možné rôzne príčiny. 1. "Vypnite spotrebič." → Strana 16
2. "Asi po 5 minútach spotrebič znova

zapnite." → Strana 16
‒ Ak je teplota príliš vysoká,

skontrolujte ju znova po nie-
koľkých hodinách.

‒ Ak je teplota príliš nízka,
skontrolujte ju znova v na-
sledujúci deň.

Zvuky
Porucha Príčina Odstránenie poruchy
Spotrebič bzučí. Nejde o chybu. Beží motor,

napr. chladiaci agregát, ven-
tilátor.

Nie je potrebné žiadne opatrenie.

Spotrebič buble, vrčí alebo
klokotá.

Nejde o chybu. Rúrkami pre-
teká chladivo.

Nie je potrebné žiadne opatrenie.

Spotrebič cvaká. Nejde o chybu. Motor, spí-
nač alebo magnetické venti-
ly sa zapínajú alebo vypínajú.

Nie je potrebné žiadne opatrenie.

Spotrebič je hlučný. Súčasti vybavenia sa kývajú
alebo zasekávajú.

▶ Skontrolujte vyberateľné súčasti vy-
bavenia a prípadne ich nanovo vlož-
te.

Fľaše a nádoby sa dotýkajú. ▶ Fľaše alebo nádoby od seba odsuň-
te.
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Zápachy
Porucha Príčina Odstránenie poruchy
Spotrebič nepríjemne zapá-
cha.

Sú možné rôzne príčiny. 1. "Pripravte spotrebič na čistenie."
→ Strana 19

2. "Vyčistite spotrebič." → Strana 19
3. Vyčistite všetky obaly potravín.
4. Aby sa zabránilo tvorbe zápachov,

veľmi aromatické potraviny zabaľte
vzduchotesne.

5. Po 24 hodinách skontrolujte, či doš-
lo k opätovnej tvorbe zápachov.
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Vykonanie autotestu spotrebi-
ča
1. "Vypnite spotrebič." → Strana 16
2. "Asi po 5 minútach spotrebič

znova zapnite." → Strana 16
3. V priebehu 10 sekúnd po zapnutí

držte 3 až 5 sekúnd stlačené .
a Autotest spotrebiča sa spustí.
a Počas autotestu spotrebiča zaznie

občas dlhý akustický signál.
a Keď po skončení autotestu

spotrebiča zaznejú 2 akustické sig-
nály a ukazovateľ teploty zobrazí
nastavenú teplotu, váš spotrebič je
v poriadku. Spotrebič sa prepne
do normálnej prevádzky.

a Keď po dokončení autotestu
spotrebiča zaznie 5 zvukových sig-
nálov a   bliká 10 sekúnd, infor-
mujte zákaznícky servis.

Skladovanie a likvidácia

Skladovanie a likvidácia
Skladovanie a likvidácia

Zistite tu, ako váš spotrebič pripraviť
na uskladnenie. Dozviete sa tiež, ako
zlikvidovať staré spotrebiče.

Vyradenie spotrebiča z pre-
vádzky
1. "Vypnite spotrebič." → Strana 16
2. Odpojte spotrebič od elektrickej

siete.
Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťové-
ho prípojného vedenia alebo vypni-
te poistku v poistkovej skrini.

3. "Spotrebič odmrazte." → Strana 18
4. "Spotrebič vyčistite." → Strana 19
5. Na zabezpečenie vetrania vnútor-

ného priestoru nechajte spotrebič
otvorený.

Likvidácia starého spotrebiča
Ekologickou likvidáciou môžu byť
znovu využité cenné suroviny.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poškodenia
zdravia!
Deti sa môžu zavrieť dovnútra
spotrebiča a dostať sa do ohrozenia
života.
▶ Nevyberajte zo spotrebiča prepáž-

ky a nádoby, nebudú tak doň môcť
vliezť deti.

▶ Vyslúžený spotrebič nenechávajte
v dosahu detí.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo požiaru!
Pri poškodení potrubia môže unikať
horľavé chladivo a škodlivé plyny
a môžu sa vznietiť.
▶ Zabráňte poškodeniu potrubí

chladiaceho okruhu a izolácie.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napája-
cieho kábla.

2. Odrežte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologicky.

Tento spotrebič je označený v
súlade s európskou smernicou
2012/19/EÚ o nakladaní s po-
užitými elektrickými a elektro-
nickými zariadeniami (waste
electrical and electronic equip-
ment - WEEE).
Táto smernica stanoví jednotný
európsky (EU) rámec pre spät-
ný odber a recyklovanie použi-
tých zariadení.
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Zákaznícky servis

Zákaznícky servis
Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky, nedoká-
žete opraviť poruchu na spotrebiči
sami alebo ak spotrebič vyžaduje
opravu, obráťte sa na náš zákaznícky
servis.
Mnoho problémov môžete vyriešiť sa-
mi pomocou informácií o odstraňova-
ní problémov v tejto príručke alebo
na našom webe. Ak to tak nie je, ob-
ráťte sa na náš zákaznícky servis.
Vždy nájdeme vhodné riešenie a
snažíme sa predísť zbytočným náv-
števám servisných technikov.
Zabezpečíme opravu vášho spotrebi-
ča v záručnej lehote alebo po uplynu-
tí záruky výrobcu použitím originál-
nych náhradných dielov vyškoleným
personálom zákazníckeho servisu.
Z bezpečnostných dôvodov smie
spotrebič opravovať iba kvalifikovaný
personál. Nárok na záručné plnenie
zaniká, keď opravy alebo zásahy vy-
konávajú osoby, ktorým sme na to
neudelili oprávnenie, alebo ak sú na-
še spotrebiče vybavené náhradnými
dielmi, dodatočnými dielmi alebo
časťami príslušenstva, ktoré nie sú
originálnymi dielmi, čím vzniká poru-
cha.
Originálne náhradné súčiastky, ktoré
sú relevantné pre funkčnosť spotrebi-
ča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne,
vám poskytne náš zákaznícky servis
v období minimálne 10 rokov od uve-
denia spotrebiča na trh v Európskom
hospodárskom priestore.
Upozornenie Využívanie zákaznícke-
ho servisu je bezplatné v rámci plat-
ných miestnych podmienok záruky
výrobcu. Minimálna doba trvania
záruky (záruka výrobcu pre súkrom-
ných používateľov) v Európskom hos-
podárskom priestore trvá 2 roky pod-

ľa platných miestnych záručných pod-
mienok. Záručné podmienky nemajú
vplyv na iné práva alebo nároky,
ktoré vám prislúchajú podľa miest-
neho práva.
Podrobné informácie o záručnej leho-
te a záručných podmienkach vo va-
šej krajine vám poskytne zákaznícky
servis alebo predajca, prípadne ich
nájdete na našom webe.
Keď kontaktujete zákaznícky servis,
potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.)
a výrobné číslo (FD) vášho spotrebi-
ča.
Kontaktné údaje zákazníckeho ser-
visu nájdete v priloženom adresári
zákazníckej služby alebo na našej
webovej stránke.

Označenie produktu (E-Nr.)
a výrobné číslo (FD)
Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo
(FD) nájdete na typovom štítku
spotrebiča.
→ "Spotrebič", Obr. 1 / 6 , Strana 14
Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o
spotrebiči a telefónne číslo zákazníc-
keho servisu, môžete si údaje po-
značiť.

Technické údaje

Technické údaje
Technické údaje

Chladivo, užitočný objem a ďalšie
technické údaje sú uvedené na vý-
robnom štítku.
→ "Spotrebič", Obr. 1 / 6 , Strana 14
Ďalšie informácie o vašom modeli
nájdete na internete na https://ener-
gylabel.bsh-group.com1. Táto webová
adresa je prepojená na oficiálnu
produktovú databázu EÚ EPREL,
ktorej webová adresa v čase tlače
ešte nebola zverejnená. Prosím, po-

1 Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore

https://www.bsh-group.com/energylabel
https://www.bsh-group.com/energylabel
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stupujte podľa pokynov vyhľadávania
modelu. Identifikácia modelu vyplýva
zo znakov pred pomlčkou čísla vý-
robku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Al-
ternatívne nájdete identifikáciu
modelu aj v prvom riadku energetic-
kého štítka EÚ.
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BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
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