RÝCHLA PRÍRUČKA
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Ventilátor (ak je k dispozícii)
Ventilátor môžete zapnúť/vypnúť stlačením tlačidla na základni
G
(podľa znázornenia na obrázku). Ak teplota prostredia prekročí
27 °C alebo sa na sklenených policiach vyzrážajú kvapôčkyHvody,
je mimoriadne dôležité, aby bol ventilátor
I
zapnutý v záujme uchovania potravín v
náležitom stave. Deaktivácia ventilátora
L
umožňuje optimalizovať spotrebu energie.
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Mrazenie čerstvých potravín
Čerstvé potraviny, ktoré sa chystáte zmraziť, ukladajte v mraziacomA
priestore tak, aby neprichádzali do priameho kontaktu s už B
zmrazenými potravinami. Spodnú zásuvku je možné vybrať a
B
C
potraviny umiestniť priamo na dno priečinka, čím sa maximalizuje
rýchlosť mrazenia.
C
Mrazenie sa zavŕši po 24 hodinách.
D

L
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Teplota obidvoch priestorov sa reguluje otáčaním ovládacieho
gombíka.

N

Termostat nast. na 1/2 : teplota je vyššia (menej chladná).
Termostat nast. na 3/5 : stredná teplota.
Termostat nast. na 6/7 : teplota chladnejšia.

O

Ak ovládací gombík presuniete do pozície •, tak sa celý výrobok
vypne.

I
L Žiarovka/LED žiarovka

Comparto Congelatore
Comparto Congelatore

Pred zahájením používania spotrebiča si
pozorne prečítajte pokyny.
Charakteristiky, technické údaje a obrázky sa
môžu líšiť v závislosti od modelu.

N

G

Mraziaci
priestor
Comparto
Congelatore
G. Horná zásuvka alebo dvere (zóna na uchovávanie
Comparto
Congelatore
potravín
v zmrazenom
alebo hlboko zmrazenom
G. Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
stave)
H. Cassetto centrale (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
G. Cassetto
superiore
di conservazione
alimenti congelati e surgelati)
H. Stredná
zásuvka
(oblasť(zona
na uchovávanie
potravín
I. Cassetto inferiore (zona di congelamento)
H. Cassettoacentrale
di conservazione
e surgelati)
Na dne priečinka
chladničky je voda.
v zmrazenom
hlboko(zona
zmrazenom
stave) alimenti congelati
L. Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)
I. Cassetto
inferiore
(zona
di congelamento)
I. Spodná
zásuvka
(oblasť
mrazenia)
Contenitore
cubetti
(se in dotazione)
L. LištyL. na
ľadové kocky
(akghiaccio
sú k dispozícii)

Ideálne teploty na uchovávanie potravín sú nastavené
od výroby
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Image 4

Poznámka: Všetky zásuvky, poličky na dverách a
poličky sa dajú vybrať.

Teplota chladničky a mraziaceho priestoru.
Chladnička/mraznička sa ovláda pomocou jednotky termostatu,
ktorá sa nachádza vnútri chladničky.
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Chladiaci priestor
Image 1a antibakteriálny protizápachový filter
A. Ventilátor
Comparto
Frigorifero
(v závislosti
od modelu)
Čo robiť, ak...
B. Termostat
so svetlom
Comparto
Frigorifero
A. Ventola
C.
Police e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
B. Gruppo
termostato
luce
D.
Zásuvka
na ovociecon
a zeleninu
s vodorovným
A. Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
C. Ripiani
pokrytím
B. Gruppo termostato con luce
Spotrebič nefunguje.
D. Piano
di copertura
frutta e verdura
E.
Zásuvka
na ovociecassetto
a zeleninu
C. Ripiani
E. Cassetto
verdura sa bočnej strane
F.
Údajovýfrutta
štítoke(nachádza
D. Piano di copertura cassetto frutta e verdura
priečinkamatricola
na zeleninu)
F. Targhetta
(posta a lato del cassetto frutta e verdura)
E. Cassetto frutta e verdura
M.
Odkladacie priečinky na dverách
M. Balconcini
F. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
N.
Držiak na fľašu(se
(ak
súčasťou výbavy)
N. Fermabottiglie
in je
dotazione)
M. Balconcini
O.
Polica na fľaše
O. Balconcino
bottiglie
N. Fermabottiglie (se in dotazione)
Vnútorné svetlo nefunguje.
O. Balconcino bottiglie
Zona meno
fredda zóna
Najmenej
chladná
Zona intermedia
Stredná
zónameno fredda
Zona
Zona più fredda zóna
Najchladnejšia
Zona intermedia
Zonana
frutta
e verdura
Zóna
ovocie
a zeleninu
Zona
più fredda
Zona frutta e verdura

Označenie pozície termostatu.

Image 4

Comparto Frigorifero
Možné príčiny:
Comparto Frigorifero

A. Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
B. Pannello comandi con luce LED
A. Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
C. Ripiani
B. Pannello comandi con luce LED
MôžeD.ísťPiano
o problém
spojený s napájaním
spotrebiča.
di copertura
cassetto frutta
e verdura
C. Ripiani
E. Cassetto frutta e verdura
D. Piano di copertura cassetto frutta e verdura
F. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
E. Cassetto frutta e verdura
M. Balconcini
F. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
N. Fermabottiglie (se in dotazione)
M. Balconcini
O. Balconcino bottiglie
N. Fermabottiglie (se in dotazione)
Pravdepodobne bude potrebné vymeniť žiarovku.
O. Balconcino bottiglie
Zona meno fredda
Zona intermedia
Zona meno fredda
Zona più fredda
Zona intermedia
Zona frutta e verdura
Zona più fredda
Zona„Riešenie").
frutta e verdura
Vnútorná teplota priestorov nie je dostatočne nízka. Príčin môže byť viacero (pozri

Riešenie:

Skontrolujte, či:
• nedošlo k výpadku elektrického prúdu,
• je zástrčka správne zasunutá do zásuvky a dvojpólový prepínač (ak sa tam nachádza) je v
správnej polohe,
• fungujú ochranné relé elektrického systému domácnosti,
• nie je zlomený napájací kábel,
• nie je ovládací gombík termostatu na pozícii „•”.
Spotrebič odpojte z elektrickej siete, skontrolujte žiarovku a v prípade potreby ju vymeňte za novú
(pozri časť „Výmena žiarovky" v návode na použitie).
Skontrolujte, či:
• sú dvierka riadne zavreté,
• spotrebič nie je nainštalovaný v blízkosti tepelného zdroja,
• je správne nastavená teplota,
• kolobeh vzduchu cez prieduchy v spodnej časti spotrebiča nie je blokovaný (pozri inštalačnú
príručku),

G. Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
H. Cassetto centrale (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
G. Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
I. Cassetto inferiore (zona di congelamento)
H. Cassetto
(zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) Vyčistite odtok na rozmrazenú vodu (pozri časť „Údržba a čistenie zariadenia“ v návode na obsluhu).
Odtok na rozmrazenú
voducentrale
je blokovaný.
L. Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)
I. Cassetto inferiore (zona di congelamento)
L. Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)

Nadmerné množstvo ľadu v mraziacom priestore.

Dvierka na mraziacom priestore nie sú riadne uzavreté.

- Skontrolujte, či niečo nebráni v riadnom uzavretí dvierok
- Rozmrazte priečinok mrazničky
- Uistite sa, či bol spotrebič riadne nainštalovaný.

Predný okraj spotrebiča je horúci na mieste
tesnenia dverí.

Nejde o poruchu. Zabraňuje tvorbe kondenzácie.

Riešenie nie je potrebné.

Teplota v mraziacom priečinku je príliš nízka.

- Nastavená teplota je príliš nízka.
- Do priečinka mrazničky ste vložili veľké množstvo čerstvých potravín.

- Skúste nastaviť vyššiu teplotu.
- Ak ste do mraziaceho priestoru vložili čerstvé potraviny, počkajte kým sa úplne zamrazia.

Poznámka: niektoré zvuky, ako napr. chrčenie a syčanie, vydávané chladiacim systémom, sú normálne.
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