NÁVOD NA OBSLUHU
CHLADNIČKA-MRAZNIČKA
Len pre použitie v domácnosti
Model

R-X670GE
Ďakujeme veľmi pekne za zakúpenie chladničky Hitachi.
Táto chladnička je určená výhradne pre použitie v domácnosti.
Nepoužívajte túto chladničku na obchodné účely a/alebo na iné účely ako
je skladovanie potravín.
Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu a zaistite tak správne
používanie spotrebiča. Pred použitím si prečítajte hlavne časť
„Bezpečnostné upozornenia“ v tomto návode na obsluhu.
Uchovajte tento návod na obsluhu spolu so záručným listom.
Tento návod na obsluhu odovzdajte spolu s chladničkou, keď odovzdávate
chladničku tretej strane a pri používaní na inom mieste, alebo ak ju
odošlete do recyklačného strediska.

Vyrobené v Japonsku

6 dvierok

 Počiatočné vychladenie potrvá určitý čas.

str. 10, 11

Úplné vychladenie môže trvať viac ako 4 - 24 hodín.

 Dbajte na to, aby žiadne potraviny nevyčnievali nad limit výšky skladovania v každej
priehradke a ponechajte medzeru medzi jednotlivými potravinami v každej priehradke.
str. 20, 22

V opačnom prípade sa potraviny a/alebo balenie nemusia skladovať správne v každej priehradke a preto nemusí byť možné úplné
zatvorenie dvierok. Môže to spôsobiť, že chladnička nebude chladiť dostatočne a/alebo sa nevytvorí ľad.

Tipy pre používanie chladničky s úsporou energie
1. Dvierka otvárajte alebo zatvárajte menej často a veľmi rýchlo.
Časté otváranie a zatváranie vedie k plytvaniu energiou.

2. Neprepĺňajte chladničku.

Preplnenie chladničky bráni plynulej cirkulácii studeného vzduchu, vylučuje rovnomerné chladenie v celej chladničke a dochádza k
nadmernej spotrebe energie. Potraviny dopĺňajte vo vhodných intervaloch.

3. Nedávajte do chladničky horúce pokrmy.

Vloženie horúceho pokrmu zvyšuje teplotu v chladničke, čo zase zvyšuje teplotu okolitých potravín.

4. Zaistite primeraný voľný priestor okolo chladničky.

Inštalácia chladničky s malým odstupom medzi chladničkou a okolitými predmetmi zabraňuje uvoľňovaniu tepla a vedie k plytvaniu
energiou.

5. Vymeňte poškodené tesnenie dvierok.

Studený vzduch uniká cez poškodené tesnenie, čo vedie k plytvaniu energiou. Ak je možné medzi tesnenie a chladničku zasunúť
platobnú kartu, je potrebné vymeniť tesnenie.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQs)
Ak nedochádza k výrobe ľadu
str. 34

Ak chladnička nechladí
dostatočne

Ak sa vytvára námraza alebo
orosenie

str. 35

FREQUENTLY-ASKED QUESTIONS (FAQs)
ȉȋȌȄǽȉǽȈȎȊǿȉǽȀȉ )$4V
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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Zaistite dodržiavanie
týchto opatrení

Aby ste predišli poškodeniu používateľa, ostatných osôb alebo škodám na majetku, prečítajte si a dodržiavajte nižšie
uvedené varovania a upozornenia a upozornenia uvedené v tomto návode.
 Nasledujúce varovania a upozornenia sú kategorizované podľa úrovne
 Symboly ako sú znázornené nižšie jasne
možného poranenia alebo škody, ktorá sa môže vyskytnúť pri ignorovaní
uvádzajú význam pokynov. (Nižšie
pokynov.
uvedené symboly sú príklady)

VAROVANIE

Tento symbol predstavuje „Vysokú
možnosť vážneho poranenia alebo
smrti, v prípade ignorovania“.

Tento symbol predstavuje niečo,
čo nesmiete vykonať. (Zákaz)

Tento symbol predstavuje „Vysokú
Tento symbol predstavuje niečo,
možnosť poranenia alebo škôd na
čo musíte vykonať. (Povinnosť)
majetku, v prípade ignorovania“.
 Táto chladnička používa horľavé chladivá. V nižšie uvedenom stĺpci symbolov sú uvedené bezpečnostné opatrenia
týkajúce sa horľavého chladiva.

UPOZORNENIE

Tento symbol predstavuje bezpečnostné opatrenia týkajúce sa horľavého chladiva.
R600a

VAROVANIE
Inštalácia
 Vykonajte opatrenia na zabránenie
prevráteniu chladničky v dôsledku
zemetrasenia, atď.

• Prevrátenie chladničky môže mať za následok
poranenie osôb.
trasúca a
nestabilná

 Neinštalujte chladničku na vlhké
miesta, alebo na miesta, kde
môže špliechať voda.
Namočenie
Zakázané

• Mohlo by to poškodiť elektrickú
izoláciu a spôsobiť úraz elektrickým
prúdom alebo vznik požiaru.

Zaobchádzanie s napájaním a napájacím káblom
Zakázané

 Vyhnite sa použitiu, ktoré by mohlo
spôsobiť, že elektrická zásuvka alebo
komponenty napájacieho kábla budú
fungovať nad určený elektrický prúd.
Rovnako nepoužívajte zdroje
napájania, ktoré nemajú menovité
napätie.
Ak je zdroj napájania zdieľaný s inými
spotrebičmi pomocou dvojitých alebo
viacerých adaptérov, tento adaptér sa môže
zohriať nad bežnú úroveň a spôsobiť požiar.

 Nerobte nič, čo by mohlo poškodiť
napájací kábel alebo jeho zástrčku.

 Pripojte napájaciu zástrčku pevne
do elektrickej zásuvky s káblom
vedeným smerom dole.

 Pravidelne odstraňujte prach z
napájacej zástrčky.
Ak dôjde k nahromadeniu
prachu na napájacej zástrčke,
môže dôjsť k požiaru.

• Použite samostatnú elektrickú zásuvku s 10 A.

• Pripojenie napájacej zástrčky s káblom
vedeným smerom hore by mohlo spôsobiť
záťaž kábla a spôsobiť elektrický skrat alebo
prehriatie, čo môže mať za následok úraz
elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
• Neúplné pripojenie napájacej zástrčky môže
mať za následok úraz elektrickým prúdom
alebo vznik požiaru v dôsledku tepla.
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Napájací kábel alebo zástrčka sa
nesmie rezať, upravovať, dotýkať
horúcich plôch, násilne ohýbať,
skrúcať, ťahať, klásť na ne ťažké
predmety, stláčať chladničkou alebo
zväzovať.

Použitie poškodeného napájacieho
kábla môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom,
skrat alebo vznik požiaru.

• Ohľadom opravy napájacieho kábla alebo jeho zástrčky
sa obráťte na predajcu.

• Odpojte napájaciu zástrčku a utrite ju suchou
utierkou.

VAROVANIE
 Nezasúvajte ani neodpájajte
zástrčku mokrými rukami.

Mokré ruky
Zakázané

 Pred údržbou chladničky
nezabudnite odpojiť napájací
kábel.
V opačnom prípade by mohlo dôjsť
k úrazu elektrickým prúdom
alebo poraneniu.
str. 28

• Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým
prúdom.

 Tento spotrebič môžu používať deti vo
veku od 8 rokov a osoby so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností
a znalostí, ak sú pod dozorom alebo sú
poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a
chápu s tým spojené riziká.

• Pri odpájaní nezabudnite uchopiť zástrčku a nie
kábel.

V priebehu používania

Namočenie
Zakázané

 Neumiestňujte na chladničku nádoby
s vodou.

 Nevkladajte predmety, ktoré
by sa mohli vznietiť.

 Liečivá, chemikálie, výskumné a
experimentálne látky by nemali byť
uskladnené v chladničke.

• Rozliata voda môže poškodiť izoláciu
elektrických komponentov a vznik
chybného elektrického prúdu. Môže to
spôsobiť raz elektrickým prúdom alebo
požiar.

• Mohlo by to zhoršiť izoláciu
elektrickej energie a spôsobiť
úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.

%HQ]LQH

/3JDV

• Benzín, éter, LP plyn, riedidlo,
lepidlo sa môže vznietiť a
spôsobiť výbuch.

ELQGHU

Zakázané

 Nestriekajte vodu na ani
dovnútra chladničky.

Bezpečnostné upozornenia

Zaobchádzanie s napájaním a napájacím káblom

• Látky, ktoré vyžadujú presné podmienky
pre uskladnenie, nemôžu byť uložené v
domácej chladničke.

 Nepoužívajte horľavé
spreje v blízkosti
chladničky.

 Neumiestňujte na chladničku
cudzie predmety.

 Nevešajte sa na dvierka ani
nestúpajte na jednotlivé
oddelenia.

 Neskladajte kryt z vnútorného
osvetlenia.

• Iskry z miest elektrického
kontaktu, ako sú napríklad
spínače dvierok môžu
spôsobiť požiar.

• K zraneniu môže dôjsť v
prípade, ak sa chladnička
prevráti alebo dôjde k
pricviknutiu rúk dvierkami.

 Nevyvíjajte veľmi veľkú silu na dvierka ich
prílišným otvorením alebo opieraním sa o
otvorené dvierka.

• Otvorenie a zatvorenie dvierok atď.
môže spôsobiť pád týchto predmetov
na chladničke, čo môže viesť k
poraneniu.

• Ak je vnútorné osvetlenie poškodené,
obráťte sa na servisné stredisko o
výmenu žiarovky, aby ste predišli
poraneniu.

 Nevyvíjajte silu na sklenené dvierka.
 Neumiestňujte viacbodové prenosné zásuvky
alebo prenosné napájacie zdroje na zadnú stranu
spotrebiča.
 Deti sa nesmú so spotrebičom hrať.
 Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať
deti bez dozoru.

 Nedotýkajte sa častí strojného zariadenia automatického výrobníka ľadu.
• Hrozí nebezpečenstvo poranenia pri otáčaní zásobníkov ľadu.

Kontakt
Zakázané

 Ak môže dieťa omylom použiť funkciu automatických dvierok, zastavte funkciu automatických
str. 12, 13
dvierok.
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VAROVANIE

R600a

Pokiaľ ide o chladivo (Dávajte pozor na nasledujúce položky týkajúce sa
použitia horľavého plynu.)

Zakázané

R600a

 Nepoškriabte ani nepoškoďte
hlavné telo chladničky
ostrými predmetmi, ako sú
napríklad skrutky.
Pretože použité chladivo je
horľavé, akýkoľvek únik z potrubia vo vnútri steny
môže spôsobiť vznietenie a výbuch.

 Nepoužívajte mechanické zariadenia ani
iné prostriedky na urýchlenie procesu
rozmrazovania okrem tých, ktoré sú odporúčané
výrobcom.

 Nepoškodzujte chladiaci
okruh. Ak dôjde k
poškodeniu
chladiaceho potrubia
držte sa ďalej od
chladničky a vyhnite sa
používaniu ohňa a
elektrických spotrebičov.
Ak dôjde k poškodeniu chladničky, otvorte
okná na vyvetranie a obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.

 Pri inštalácii ponechajte priestor
okolo chladničky a vetracie otvory
str. 10
voľné.
Únik chladiva sa môže nahromadiť a
spôsobiť vznietenie a výbuch.

 Varovný štítok a typový štítok s týmto
symbolom pripevnený na kompresore a
chladničke by mali byť uchovávané v priebehu
celej životnosti chladničky.

 Manipuláciu, servis a inštaláciu použitého
horľavého chladiva vykonávajú len autorizované
servisné spoločnosti Hitachi alebo servisný
personál.

 Nepoužívajte v chladničke elektrické spotrebiče.
• Ak chladivo uniká, iskry na kontakte môžu spôsobiť
vznietenie a výbuch.

 Pri likvidácii spotrebiča sa obráťte
na predajcu alebo linku pomoci
recyklačných stredísk v správe
ochrany životného prostredia.
Ak chladivo uniká, môže dôjsť k
vznieteniu a výbuchu.

V prípade núdze
 Ak chladnička nefunguje správne
alebo sa pokazí, zastavte ju
odpojením od elektrickej siete.
Jej nepretržitý chod môže spôsobiť
úraz elektrickým prúdom alebo
poranenie.

Rozoberanie
zakázané

 Nerozoberajte, neopravujte ani
neupravujte chladničku.
Poranenie môže byť spôsobené vznietením
ohňa alebo chybným chodom.
• Ak potrebné nejaké opravy alebo likvidácia
spotrebiča, obráťte sa prosím na predajcu.

• Pri odpájaní napájacieho kábla vždy uchopte
zástrčku.

 V prípade úniku horľavého plynu, sa nedotýkajte chladničky a
otvorte okná na vyvetranie.

• Iskry s miest elektrických kontaktov, ako sú napríklad spínače dvierok, môžu
vznietiť explózie spôsobujúce požiar alebo popáleniny.

Pri likvidácii spotrebiča
 Pred likvidáciou spotrebiča alebo jeho recykláciou odstráňte tesnenie dvierok, aby
ste predišli riziku uviaznutia detí vo vnútri spotrebiča.
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Vypnite
spínač

UPOZORNENIE
 Na podlahe, ktorá sa ľahko
poškriabe, nepresúvajte chladničku
pomocou koliesok chladničky.
Zakázané

• Rozložte ochrannú
podložku.

 Nikdy nedvíhajte
rukoväť žeriavom, atď.
 Dávajte pozor, aby ste
nevyrazili zadnú/bočnú
stranu chladničky.

Pozor

 Pri prenášaní chladničky použite držadlo
na prenášanie.
Ak držíte chladničku na iných miestach,
môžu vám ruky skĺznuť a spôsobiť
poranenie.

• Z bezpečnostných dôvodov nech prenášajú chladničku
najmenej 2 osoby.
• Prenášajte ju dvierkami smerom hore; ako je to na obrázku.
• Nikdy nepoužívajte držadlá na zavesenie pomocou žeriava.
• Zaistite napájací kábel pomocou lepiacej pásky, aby ste oň
nezakopli.

Počas bežného používania
 Nevkladajte fľaše do držiakov v
dvierkach, ak nesedia správne
na dne prednej časti.
Zakázané

• Násilné vloženie veľkých položiek,
ako sú veľké fľaše spôsobiť vypadávanie fliaš a
následné poranenie.

 Nenechávajte vyčnievať žiadne potraviny cez
okraj každej poličky.

• Poranenie môžu spôsobiť predmety ako sú fľaše, ktoré
spadnú na vaše nohy.

 Nevkladajte sklené fľaše do mraziaceho
priestoru.

 Neotvárajte ani nezatvárajte dvierka nasilu.
(V opačnom prípade môže dôjsť k vypadnutiu
potravín)
 Neotvárajte ani nezatvárajte
dvierka, pokiaľ používa
chladničku iná osoba.

 Pri otváraní alebo zatváraní dvierok, keď
sú otvorené priľahlé dvierka buďte opatrní,
aby ste si nepricvikli ruku alebo prst medzi
otvorené dvierka.

 Neotvárajte ani nezatvárajte
dvierka chladiaceho priestoru
so súčasným držaním rukoväti zásuvky.
 Nedotýkajte sa potravín a nádob vo vnútri
mraziaceho priestoru mokrými rukami.

• Fľaše môžu prasknúť vplyvom zmrznutia obsahu a
spôsobiť poranenie.

 Nezatvárajte dvierka, ak držíte inú
časť ako je rukoväť.
 Pri otváraní spodných dvierok
chladničky nemajte nohy
veľmi blízko.

• Pri otváraní dvierok, môžu byť vaše
nohy zasiahnuté, čo môže spôsobiť
ich poranenie

 Nedávajte ruky alebo nohy pod
spodnú časť chladničky.
Pri čistení a vložení rúk v blízkosti
základnej plochy chladničky môže dôjsť k
poraneniu tenkými kovovými plechmi.
 Nevystavujte sklenenú poličku tvrdým
nárazom. (Sklenená polička by mohlo
prasknúť a spôsobiť poranenie).
 Zabránenie kvapkaniu vody na podlahu.
Voda z orosenia a/alebo námrazy môže kvapkať
na podlahu, ak je okolo dvierok po dlhší čas škára.
Zatvorte dvierka úplne bez škáry.
 Pri otváraní a zatváraní dvierok pri otvorení
iných dvierok dávajte pozor, aby ste si
nepricvikli prst alebo ruku medzi otvorené
dvierka.

Bezpečnostné upozornenia

Pri presúvaní chladničky

• Môže to spôsobiť poranenie mrazom. (Hlavne v
prípade kovových predmetov).

 Nekonzumujte potraviny so zápachom alebo
potraviny, ktorých farba je nezvyčajná.
• V opačnom prípade by mohlo dôjsť k ochoreniu.

 Nestláčajte spínač automatických
dvierok v priestore automatických
dvierok kolenom, atď.
 neumiestňujte nič ako je
napríklad fľaša do priestoru automatických
dvierok.
 Sklenený povrch sklenenej poličky
nezahrievajte, ani naň neklaďte horúci predmet.
 Dávajte pozor, aby ste nepoužívali automatické
dvierka, ak je pred chladničkou iná osoba,
čo by mohlo viesť k nečakanému poraneniu
spôsobenému otvorením dvierok.
 Pri vyberaní sklenenej poličky buďte opatrní,
pretože je ťažká.
 Ak v priebehu otvárania alebo zatvárania
dvierok začujete neobvyklý zvuk, alebo zazriete
drsný prášok, prestaňte chladničku používať a
požiadajte nás o vykonanie kontroly.
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NÁZVY NAME
A FUNKCIE
JEDNOTLIVÝCH
LEARN
& FUNCTION
OF EACHČASTÍ
PART
Názovofkaždého
priestoru chladničky/uloženie
potravín
Name
each compartment/Food
stored
Chladiaci priestor

Vákuový priestor

str. 14

Približne 2 °C ~ 6 °C

str. 16

Približne -1 °C ~ +1 °C

Chladenie potravín

Čerstvé potraviny ako je mäso, ryby a morské plody
Vákuum a platinový katalyzátor pomáhajú zachovať čerstvosť.

Yogurt
Lactobacillus
beverage

Fish
saus
age

Milk

Tea

Vienna
sausage

Butte

r

Teplota v regáloch dvierok je mierne vyššia.

Ľadová priehradka
str. 18

Priestor pre zeleninu
str. 22

Približne -20 °C ~ -18 °C

Približne 4 °C ~ 8 °C

Priestor skladovania ľadu
Ľad vyrobený automatickým
výrobníkom ľadu

Zelenina, ovocie, nápoje

Horná priehradka
Nespracovaná zelenina, drobná
zelenina, ovocie, atď.

Horná/spodná mraznička
str. 18
Približne -20 °C ~ -18 °C
Mrazené potraviny/zmrzlina/
sušené potraviny

Vysoký úložný priestor
Drobná zelenina, 2 l
PET fľaše, atď.
Tea

Deep-fried chicken

Mineral
water

Hamburger

Rice

Teplota vysokého úložného
priestoru je o niečo vyššia.

Frozen
wheat noodle
New
tea
leaves

Spodná priehradka
Listová zelenina (špenát, japonský
horčičný špenát atď.), veľká zelenina
(kapusta, šalát), atď.

 Vyššie uvedené teploty sú štandardné hodnoty pod podmienkou, že chladnička je stabilná bez skladovania
potravín a so zatvorenými dvierkami, pri okolitých teplotách približne 32 °C, pričom nastavenie je „“ pre obe
chladiace priestory a mraziaci priestor.

Požiadavka

 Potraviny skladujte voľne usporiadaným spôsobom.
 Aromatické potraviny odporúčame zabaliť.
 Existuje hrubý prehľad o hmotnostiach potravín, ktoré je možné uchovávať v chladničke.

str. 80
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Funkcie ovládacieho panela
Ovládací panel je rozdelený na dve časti:
Zobrazovacia časť je v hornej časti a prevádzková časť v spodnej časti.
Zobrazovacia časť a prevádzková časť obvykle nesvieti. Dotykom tlačidla
Prevádzková časť je dotykový panel. jeho dotýkaním prepínate nastavenie.

ich rozsvietite.

Názvy a funkcie jednotlivých častí

Poznámka
 Dotykom tlačidla
rozsvietite ovládací panel a zobrazíte aktuálne nastavenia. Aktuálne nastavenia sa zobrazia taktiež pri otvorení dvierok chladiaceho
priestoru.
 Opätovným dotykom tlačidla
na konci prevádzky vypnete osvetlenie zobrazovacej časti a prevádzkovej časti.
Aj keď nestlačíte tlačidlo
, zobrazenie prevádzkovej časti zhasne po uplynutí približne 40 sekúnd za účelom úspory energie, s výnimkou indikátorov
režimu „Energy Saving“, „Freezer“ , „Quick“ , „Off“, „Water“, „Off“ (Bez vákua), [ „eco“ prevádzky] a [Door Open & Close ].
 Zobrazovacia časť a prevádzková časť sa rozsvieti pri otvorení dvierok chladiaceho priestoru. Zhasnú približne 15 sekúnd po zatvorení dvierok.

Poskytované informácie
Zapne sa v priebehu fungovania v režime „eco“.

str. 24

Rozsvieti sa počas zablokovania ovládacieho panela.
str. 35
Blikaním indikuje nejaký problém.

str. 25

Auto Door

Rozsvieti sa počas zapnutia funkcie automatických dvierok.

Water

Rozsvieti sa pri nedostatku vody v zásobníku vody.

Door

Rozsvieti sa pri častom otváraní alebo zatváraní dvierok.

str. 12

str. 19
str. 24

 Všetky indikátory sú rozsvietené kvôli objasneniu.
Zobrazovacia časť Na obsluhu

Najskôr sa dotknite.
Režim nastavenia
úspory energie
Úspora energie znížením
chladiaceho výkonu
každého priestoru.

„Save“

str. 24

Nastavenia úpravy
teploty
Normálne použite
nastavenie „“.

Chladiaci priestor

str. 14

Mraziaci priestor

Nastavenie výroby
ľadu
„Quick“

str. 19

„On“

str. 18

„Off“

str. 19

Nastavenie režimu
chladenia
„“Delicious Frz“

str. 21

„Freezer“

str. 21

„Veg“

str. 23

Nastavenie vákuového
priestoru
+1°C

str. 17

-1°C

str. 17

„Off“

str. 17

(Bez vákua)

str. 20

Poznámka
 Reakcia dotykového panela sa môže meniť v závislosti od okolitej teploty, vlhkosti, fyzického stavu používateľa alebo prevádzkového stavu priľahlého
elektrického výrobku.
 Uvoľnite prst a znovu sa dotknite panela vtedy, ak panel po jeho dotyku nereaguje. Ak je časový interval medzi dotykom tlačidla veľmi krátky, môže dôjsť k
nesprávnej detekcii (môže zostať stlačené). Reakcia dotykového panela sa nezlepší vtedy, ak sa ho dotknete silno.
 Panel nemusí reagovať vtedy, ak je vlhký alebo znečistený. Po odstránení nečistôt vlhkou tkaninou, utrite vodu pomocou suchej utierky.
 Kým sú dvierka chladiaceho priestoru ponechané otvorené, alebo zobrazovacia časť bliká, prevádzková časť zostane neaktívna, aj keď sa dotknete tlačidla.

9

PRED POUŽITÍM
Príprava pred použitím

1

Usporiadajte spotrebič tak, ako je znázornené nižšie

2

Zaistenie chladničky

 Podlaha by mala byť pevná a rovná.
Ak je chladnička položená na koberci, rohožke, tatami, podlahe z PVC, ktorá môže byť dutá alebo odfarbená, položte na podlahu dosku s
hrúbkou 1 cm.
 Umiestnite chladničku mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a tepla.
 Neumiestňujte ju do vlhkých priestorov a zaistite dobré vetranie.
Znížia sa tak nepriaznivé účinky na chladiaci výkon a náklady na elektrickú energiu. Zabráni sa tak
Potrebný priestor nad
chladničkou: 5 cm alebo viac
taktiež zmena zafarbenia a korózii chladničky.
 Miesto by malo byť oddelené od iných spotrebičov.
Aby ste zabránili rušeniu (šum/rozptýlený obraz) televízora a iných zariadení chladničkou.
 Na zaistenie účinného chladenia, ponechajte dostatok priestoru okolo chladničky na odvod tepla.
 Skutočná veľkosť strednej časti boku hlavného tela chladničky je o niečo väčšia ako menovitá
veľkosť. Preto pri inštalácii chladničky ponechajte dostatok miesta.
Potrebný priestor na pravej a ľavej
 Zadná strana chladničky môže byť umiestnená veľmi blízko pri stene.
strane chladničky: 1 cm alebo viac
Ak máte starosti s vibráciami alebo kondenzáciou vlhkosti na zadnej strane alebo zmenou
zafarbenia alebo znečistením steny v dôsledku vysokej vlhkosti, nainštalujte chladničku tak, aby sa
vytvorila 2 cm alebo väčšia medzera.

Nastaviteľné nožičky, ktoré sa nachádzajú v predných spodných rohoch chladničky, je možné nastaviť ich otočením tak, aby sa
chladnička vyrovnala. (Nezabudnite použiť dodávaný nástroj a 2 podložky)

1

Ak chcete zložiť kryt nožičky,
uchopte oba konce a miernou silou
potiahnite k sebe.

2

Položte podložky pod nastaviteľné
nožičky.

Položte tieto podložky pod nožičky
rovnomerne, aby bola chladnička rovno.

3

Znížte one nastaviteľné nožičky
(ľavú a pravú) ich otáčaním, čím
chladničku zaistíte.
Pripevnite dodávaný nástroj, aby
zodpovedal tvaru nožičiek.

Nastaviteľné nožičky
Dodávaný nástroj (Príslušenstvo)

Podložka (Príslušenstvo)

 Pred položením podložky vždy utrite nastaviteľné nožičky a podlahu. Ak na nej zostanú nečistoty, mohli by poškriabať podlahu.
 Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali podlahu dodávaným nástrojom pri otáčaní nastaviteľných nožičiek.
 Nadmerné otáčanie nastaviteľnej nožičky môže spôsobiť jej odpojenie.

3

Úprava nastaviteľných nožičiek na nastavenie chladničky do roviny
 Inštalácia chladničky na nerovnú podlahu alebo pokles jej nožičky kvôli podlahe, ktorá nie je dostatočne pevná na to, aby uniesla hmotnosť
potravín, môže spôsobiť rozdiel v úrovni medzi pravými a ľavými dvierkami.
Nemá to vplyv na funkciu chladničky. Ak chcete upraviť nastaviteľnú nožičku chladničky do roviny, postupujte podľa nižšie uvedeného procesu.
Korigujte akékoľvek ľavé/pravé naklonenie a mierne zdvihnite prednú stranu chladničky, pokiaľ nebude možné dvierka ľahko a úplne zatvoriť.

1

Pomocou dodávaného nástroja otočte nastaviteľnú nožičku na
boku tak, aby sa chladnička znížila a mohli sa vyrovnať dvierka
chladiaceho priestoru.

Výšku dvierok je možné upraviť o 1 mm po každom otočení nastavovacej nožičky.

 Ľavá strana dvierok je nižšie.

 Pravá strana dvierok je nižšie.

2

Zasuňte vidlicu krytu nožičky do montážnych
otvorov, čím pripevníte kryt.
Montážny otvor

Vidlica

Kryt nožičky

Otočením ľavej
nastavovacej nožičky
znížte ľavú stranu
dvierok.
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Notice
Poznámka

Otočením pravej
nastavovacej
nožičky znížte
pravú stranu
dvierok.

V závislosti od materiálu alebo pevnosti podlahy,
ktorej je chladnička nainštalovaná, alebo od
hmotnosti potravín v nej vložených, sa môžu
dvierka zvesiť niekoľko dní (asi päť dní) po inštalácii.
Ak sa to stane, opäť nastavte rovnobežnosť medzi
dvierkami.

●
you release
your hand
from a refrigerator
with the
door open,
thepohnúť,
door may
but this is normal.
 When
Keď pustíte
ruku z dvierok
chladničky
s otvorenýmidoor
dvierkami,
dvierka
sa môžu
ale move,
to je normálne.

Nie je problém pripojiť napájací kábel hneď po inštalácii chladničky.
Pri pripájaní napájacieho kábla používajte výhradnú elektrickú zásuvku. (Striedavý prúd 220 - 240 V, s hodnotou 10 A alebo viac)
 Skontrolujte, či nie je napájacia zástrčka alebo kábel zaklinený medzi zadnou stranou chladničky a stenou, aby sa predišlo zahrievaniu
napájacieho kábla.

Začne sa chladenie vo vnútri chladničky.
 V závislosti od podmienok, ako je teplota okolia, alebo stav skladovania potravín, môže chladenie vo vnútri chladničky trvať dlhšie ako 4
hodiny. V letnom období to môže trvať 24 hodín alebo dlhšie.
nedávajte do chladničky zmrzlinu, nechladené potraviny alebo jedlá podliehajúce skaze, pokiaľ nie je vnútro chladničky dobre vychladené.
str. 30
 Pri prvom použití funkcie automatickej výroby ľadu vykonajte „Čistenie výrobníka ľadu“.
 Séria výroby ľadu sa automaticky spustí po dôkladnom vychladení vnútorného priestoru chladničky.
(Pri prvom použití, môže výroba ľadu trvať 24 hodín alebo dlhšie.)

Poznámka

Pred použitím

4

Pripojte napájací kábel.

 IfAkyou
chcete
chladničku
do oblasti
s horúcimi
prameňmi,
pri ktorých
bude
vystavená
sírnych
plynov, možno
●
wishnainštalovať
to install the
refrigerator
in a hot
spring area
exposed
to sulfide
gas,
you maypôsobeniu
need to apply
anti-rust
bude potrebné
naniesť
naContact
potrubieyour
antikoróznu
úpravu.
Vopred
sa obráťte
na by
svojho
predajcu.
Na not
poruchy
spôsobené
sírnymi
treatment
to the
piping.
dealer in
advance.
Failure
caused
sulfide
gas will
be covered
under
plynmi sa nevzťahuje záruka.
guarantee.
 After
Po pripojení
zástrčky
do elektrickej
počuť
hluk
z chladničky,
ktorá
tak pripravuje
na prevádzku.
Môžete
●
inserting
the power
plug intozásuvky,
a wall budete
outlet, you
will
hear
noise from
the sa
refrigerator,
which
is preparing
for taktiež
počuť hlasnejší
kompresora
alebo ventilátora,
nebude vnútorný
dostatočne
operation.
You hluk
mayzalso
hear a louder
noise frompokiaľ
the compressor
or fanpriestor
until the
inside is vychladený.
cooled down enough.
 ItNamay
začiatku
používania
môžete
so spotrebiča
zacítiť zápach
plastov.
miestnosť
●
give off
a smell of
plastics
in the beginning
when you
start Udržiavajte
to use. Keep
the roomdobre
well-vetranú.
Samolepky
Tento zápach
postupne
zmizne.
ventilated.
Such
smell will
disappear gradually.
 Do
Neodliepajte
strane
plastyatv spodnej
spotrebiča.
●
not peel offtesnenie
the sealnaonzadnej
the back
or ani
plastics
the lowerčasti
partnaofbokoch
the side.
 When
Ak pripevníte
magnet
alebocup
prísavku
na bočnú
tela
povrch
dvierok
spotrebiča,
môže
zanechať
●
a magnet
or suction
is attached
on stranu
the side
ofalebo
the body
or the
surface
of a door,
it may
značku.
leave a mark.
 When
Ak je na
prilepený
papiera
pri vysokej
teplote
okolia,temperature,
na povrchu dvierok
sa môže
●
youpovrch
attachdvierok
a paper
sheet onhárok
the door
surface
in a high
ambient
dew may
vytvoriť
alebo môže
papier
absorbovať
vlhkosť.
Plastové časti - Ľavá/Pravá
form
on zarosenie,
the door surface,
or the
paper
may absorb
moisture.

Preprava chladničky (preprava na premiestnenie)

1
2
3
4
5
6

Povyberajte potraviny a ľad.
Vylejte vodu zo zásobníka vody/zásobníka
ľadu.
Odpojte napájaciu zástrčku.
Žiaden problém tesne pred prepravou.

Zložte kryty nožičiek a zdvihnite
nastavovacie nožičky.
Pomocou lepiacej pásky zaistite dvierka/
napájací kábel.
Pri preprave/prenášaní položte plachtu
alebo látku na ochranu.
Aby ste zabránili poškodeniu podlahového materiálu alebo
rozliatiu vody.

7

Najskôr položte plachtu a
potom nakloňte chladničku
dozadu na vypustenie vody.
Ako je stará plachta

8

Pri prenášaní s 2 alebo
viacerými osobami ju
uchopte za držadlá.
Neklaďte ju počas prepravy vodorovne
(mohlo by to spôsobiť poruchu
chladničky).

9

Informácie o inštalácii chladničky na nové
miesto nájdete v časti „Príprava pred
str. 10
použitím“.

11

Automatické dvierka

Dvierka
chladiaceho
priestoru (ľavé)

Dvierka
chladiaceho
priestoru (pravé)
Spodná mraznička
Priestor na zeleninu

 Automatické dvierka chladničky Dvierka môžete otvoriť jednoducho miernym dotykom prstami vďaka funkcii
automatických dvierok.
Funkcia automatickej zásuvky vám pomôže ľahko vytiahnuť zásuvku aj vtedy, ak
 Automatická zásuvka
je ťažká s množstvom potravín.

Upozornenie

Tlačidlo otvorenia
pre automatické
dvierka chladničky
(Automatizované)

Elektrická jednotka
chladničky
Spínač
automatickej
zásuvky
(Automatický)

Rukoväť
(manuálna
obsluha)

Rukoväť
(manuálna obsluha)

Rukoväť
(manuálna obsluha)

 Ak môžu malé deti omylom použiť automatické dvierka, zastavte
funkciu automatických dvierok.
 Nepoužívajte spínač automatických dvierok chladničky, ak je
pred chladničkou iná osoba (čo môže mať za následok nečakané
poranenie pri otvorení dvierok).
 Nepribližujte sa nohami veľmi blízko k chladničke pri stlačení spínača
automatickej zásuvky priestoru na zeleninu. (Môžete naraziť nohami
do dvierok a spôsobiť si zranenie)
 Neklaďte na chladničku žiadne predmety.
 Nedržte inú časť dvierok ako je rukoväť. (Môže to spôsobiť pricviknutie
prstov, čo by mohlo mať za následok poranenie.)
 Spínač automatických dvierok ovládajte rukou.
 Pred čistením automatických dvierok odpojte napájací kábel.

Nastavenie automatických dvierok
Funkciu automatických dvierok môžete zapnúť alebo vypnúť. V továrenskom nastavení je táto funkcia
zapnutá.

1
2

Dotykom tlačidla

na ovládacom paneli zapnite indikátor.

Všetky indikátora sa rozsvietia a zobrazia sa aktuálne nastavenia.

Stlačte a podržte tlačidlo
na tri sekundy alebo
dlhšie, pokiaľ nezaznie
akustický signál (dlhé
pípnutie) a nerozsvieti sa
indikátor „Auto Door“.

Rozsvieti
sa
Dotknite
sa

(Výrobné nastavenie/V čase nastavenia )

3

Dotykom tlačidla
na ovládacom paneli zapnite indikátor, Stlačte a podržte tlačidlo
na tri sekundy alebo dlhšie, pokiaľ nezaznie akustický signál (2 pípnutia) a nezhasne indikátor
„Auto Door“.

Poznámka
 Keď je funkcia automatických dvierok vypnutá, otvorte dvierka pomocou rukoväti.
 Funkciu automatických dvierok nie je možné vypnúť iba pre automatické dvierka chladničky alebo automatickú zásuvku.
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Using
theautomatických
Auto Refrigerator
Door chladničky
Použitie
dvierok

Požiadavka
Pri zatváraní dvierok, použite rukoväť a svoju
ruku.
Dvierka sa nezatvoria automaticky.

Poznámka

Otvorenie
automatických
dvierok

Spôsob použitia

Pohľad zhora na chladničku

Otvorenie oboch
dvierok súčasne

Dotknite sa tlačidla
otvorenia dvierok,
ktoré majú byť
otvorené

Potiahnite prst z
jednej strany tlačidla
otvorenia na druhú.

* Ovládajte pomocou prsta.

Prevádzková zvuk
automatických
dvierok
chladničky

Pohľad zhora na chladničku

Otvorenie jedných
dvierok na niektorej
strane

1 pípnutie

(Dvierka sa otvoria postupne od strany, ktorej
sa dotknete.)

Dlhé pípnutie

 Automatické dvierka chladničky sa neotvoria, keď je otvorený buď „Priestor pre ľad“ alebo „Horná mraznička“, aby sa zabránilo zachyteniu rúk.
 Automatické dvierka chladničky je funkcia na zníženie zaťaženia vznikajúceho na začiatku otvorenia dvierok chladiaceho priestoru. Uhol otvárania dvierok sa
môže meniť alebo dvierka sa môžu mierne vrátiť späť, v závislosti od podmienok inštalácie chladničky alebo od toho, ako sú nápoje alebo potraviny uložené
v priehradkách dvierok, ale nie je to porucha.
 Po dotyku tlačidla otvorenia pre automatické dvierka chladničky, môže pri otváraní dvierok zaznieť prevádzkový zvuk, avšak nejde o poruchu.
 Ak je tlačidlo otvorenia pre automatické dvierka chladničky mokré alebo znečistené, nekusí reagovať. Pomocou vlhkej tkaniny odstráňte nečistoty a potom
tlačidlo utrite suchou utierkou.
 Ak sa súčasne dotknete tlačidla otvorenia automatických dvierok chladničky a jeho susednej časti, alebo ak sa ho dotknete na približne jednu sekundu alebo
dlhšie, automatické dvierka chladničky sa nemusia otvoriť automaticky.

Automatické dvierka

Keď sa dotknete tlačidla otvorenia
pre automatické dvierka chladničky,
ozve sa prevádzkový zvuk a dvierka
sa potom automaticky otvoria.

Použitie automatickej zásuvky
Stlačením automatickej zásuvky otvoríte zásuvku automaticky.
Keď ju zatvárate, zatlačte rukoväť na pravej/ľavej strane na jej zatvorenie.
Zásuvka sa nezatvorí automaticky.

Poznámka
 Táto funkcia slúži na zníženie počiatočného zaťaženia pri vysúvaní automatickej zásuvky. Automatickú zásuvku je možné vytiahnuť o približne 15 cm alebo
viac. Dĺžka sa môže líšiť v závislosti od podmienok inštalácie chladničky, alebo sa môže mierne vrátiť späť po automatickom otvorení zásuvky, avšak to je
normálne.
 „Spodnú mrazničku“ a „priestor pre zeleninu“ nie je možné otvoriť elektronicky súčasne.
 Ak je otvorená buď „spodná mraznička“ alebo „priestor pre zeleninu“, funkcia automatickej zásuvky nefunguje.
 Keď stlačíte spínač automatickej zásuvky, zaznie akustický signál. Nejde o nič nenormálne.
 Rozliatu tekutinu a iné nečistoty na spínači automatickej zásuvke ihneď utrite.
V opačnom prípade môže spínač automatickej zásuvky prestať fungovať, čo môže spôsobiť nedostatočné otvorenie zásuvky.
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CHLADIACI PRIESTOR

Chladiaci
priestor

LED svetlo
Výklopná
priečka
Výškovo nastaviteľné
priehradky

Priehradka
(pevná)
Výškovo
nastaviteľné
priehradky

Stojan na vajcia

Výškovo nastaviteľná horná/
stredná polička (Sklenená
polička)

Pevná
polička

Výškovo nastaviteľná spodná
polička
Dvojitá priehradka
dvierok (ľavá)

Dvojitá priehradka dvierok
(pravá)

Teplotný snímač
chladiaceho priestoru
Otvor na vyfukovanie studeného
vzduchu

Požiadavka
 Potraviny s vysokou vlhkosťou/konzervované nápoje môžu zmrznúť alebo prasknúť vtedy, ak sú umiestnené okolo otvoru na vyfukovanie studeného
vzduchu. Umiestnite ich do blízkosti prednej strany poličky alebo do priehradky.
 Horúce potraviny skladujte na výškovo nastaviteľnej poličke. Ak sú umiestnené v blízkosti teplotného snímača, teplota v chladiacom priestore sa môže veľmi
znížiť alebo na na paneli v zadnej časti chladiaceho priestoru môže skondenzovať vlhkosť.

Upozornenie
 Skladovanie vrecka chlebom v chladiacom priestore môže spôsobiť kondenzáciu vlhkosti vo vrecku, ktorá chlieb zvlhčí.
 Nevyvíjajte veľmi veľkú silu na dvierka ich prílišným otvorením alebo opieraním sa o otvorené dvierka, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu dvierok.

Nastavenie teploty v chladiacom priestore

1
2

Dotykom tlačidla

na ovládacom paneli zapnite indikátor.

Všetky indikátora sa rozsvietia a zobrazia sa aktuálne nastavenia.

Dotykom tlačidla

nastavte požadovanú teplotu.

Po každom stlačení tlačidla sa príslušný indikátor zmení v poradí
znázornenom na obrázku vpravo. Teplota je z výroby nastavená na možnosť
„“.

Poznámka
 Pri bežnom používaní zvoľte „“. Teplota sa môže meniť v závislosti od
prevádzkových stavov.
str. 27
 Ak chcete nastaviť teplotu podrobnejšie.
 Teplota vákuového priestoru sa zmení taktiež, ak zvolíte „“ alebo
„“ .
 Teplota v priehradkách dvierok je mierne vyššia ako teplota na obrázku
vpravo.
 Ak nie je v letnom období chladenie dostatočné, zvoľte „“.
 Ak použijete možnosť „“ dlhší čas v zimnom období, potraviny
môžu zmrznúť. Ak je vo vnútri veľmi chladno, použite „“ alebo „“.
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Dotknite
Dotknite
Dotknite
sa
sa
sa
Približne 2 - 6 °C
Približne o 1 - 3 °C Približne o 1 - 3 °C viac
(Výrobné nastavenie)
menej ako „“
ako „“
 Vyššie uvedené teploty sú štandardné hodnoty pod
podmienkou, že chladnička je stabilná bez uloženia potravín
a dvierka sú zatvorené s okolitými teplotami približne 32 °C,
pričom nastavenie je na „“ pre chladiaci priestor ako aj
mraziaci priestor.

Nastavenie výšky regálu/poličky
Polohu regálu a poličky môžete nastaviť v závislosti od veľkosti potravín alebo nápojov.
str. 32 .
Spôsob odpojenia/nasadenia nájdete na
 Výškovo nastaviteľné regály
Výškovo nastaviteľná horná/stredná polička

Ich polohu môžete nastaviť v závislosti od výšky potravín
alebo nápojov.

UPOZORNENIE
 Vyhnite sa veľkým nárazom na sklenenú poličku.
(Prasknuté sklo môže spôsobiť poranenie)
 Buďte opatrní pri manipulácii so sklenenými poličkami, pretože sú ťažké.

 Pri otváraní dvierok
 Nedotýkajte sa výklopnej priečky na otvorenie dvierok.
(Môže to znemožniť otvorenie dvierok.)
Výklopná priečka

 Pri zatváraní dvierok
 Nezatvárajte dvierka so vztýčenou výklopnou priečkou.
(Môže to znemožniť úplné zatvorenie dvierok.)

Chladiaci priestor

 Manipulácia si sklenenými poličkami

Výklopná priečka

 Výškovo nastaviteľná spodná polička
Môžete ju nastaviť v troch stupňoch.

State
shipping ●Skladovanie
Storage of pans,
etc.atď.
of milk carton,
etc. mlieka atď.
●Stav
● Storage

priinzakúpení
hrncov
 Skladovanie
škatule

Otočte
časťofdosky
Turn hornú
the upside
the shelf
boardnadol
down aand
mount it
poličky
namontujte
at the
upperúrovne.
level.
ju do
hornej

Otočte
Turn
the hornú
upside časť
of thedosky
shelf
board
down
andamount
it
poličky
nadol
namontujte
atjuthe
level.úrovne.
do lower
spodnej
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VÁKUOVÝ PRIESTOR

Vákuový priestor

Platinový katalyzátor Platinový katalyzátor rozkladá zápachové zložky z mäsa alebo rýb na oxid uhličitý, aby sa
tak zachovala čerstvosť potravín.

Vákuová pumpa

LED svetlo

Po otvorení dvierok chladiaceho
priestoru jasne rozsvieti vákuové
puzdro.

Vákuové puzdro

(S hliníkovým podnosom)

Vákuový uvoľňovací ventil (modrý)
Zdvihnutím rukoväti ju odomknite.
Vákuum sa uvoľní pomocou vákuového
uvoľňovacieho ventilu.
Pri uvoľňovaní vákua zaznie syčanie.

Rukoväť

Pri otvorení/zatvorení dvierok vákuového puzdra
Pri otváraní dvierok

1

Potiahnutím
rukoväte ku
odistite.
Poznámka

Pri zatváraní dvierok
Rukoväť

Syčanie

1

Zatlačte vákuové
puzdro až na doraz.
Požiadavka

 Po spustení vákuovej pumpy bude trvať približne tri až štyri
minúty, kým sa vo vákuovom puzdre vytvorí vákuum. Ak
otvoríte vákuové puzdro do štyroch minút, nemali by ste
počuť syčanie.
 Ak vytiahnete vákuové puzdro
bez otvorenia dierok na
ľavej/pravej strane, môže
dôjsť k poškodeniu častí.

 Neprepĺňajte vákuový priestor potravinami ani nádobami.
V opačnom prípade nemusí byť možné vytiahnuť vákuové
puzdro.
 Ak zatvoríte dvierka chladiaceho priestoru s otvoreným
vákuovým puzdrom, môže dôjsť k poškodeniu častí alebo
potravín.

2

Zatlačením rukoväte
ju zaistite.
Poznámka

2

Vytiahnite vákuové
puzdro.
Poznámka

Vákuové puzdro

 Syčanie naznačuje, že došlo k
uvoľneniu vákua. Vákuové puzdro tak
nie je možné vytiahnuť v priebehu
tohto zvuku. Vytiahnite ho vtedy, keď
už zvuk viac nie je počuť.

Požiadavka
 Platinový katalyzátor nie je potrebné vymieňať. Nevyberajte ho.
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 Vo vákuovom puzdre
nebude vákuum, pokiaľ nie
je rukoväť pevne zatlačená
dole.
 Zatvorenie dvierok
chladiaceho priestoru bez
zaistenia rukoväte môže
poškodiť časti alebo
potraviny, alebo vytvoriť medzeru medzi dvierkami, čo
znižuje výkon chladenia.
 Vákuová pumpa sa aktivuje po zatvorení dvierok chladiaceho
priestoru, so zatvoreným vákuovým puzdrom a zaistenou
rukoväťou.
 Keď sa spustí vákuová pumpa, zaznie zvuk. Ide o normálnu
činnosť.

Zmena nastavení vákuového priestoru

1
2

Dotykom tlačidla

na ovládacom paneli zapnite indikátor.

Všetky indikátora sa rozsvietia a zobrazia sa aktuálne nastavenia.

Dotykom tlačidla

zmeňte požadované nastavenia.

Po každom stlačení tlačidla sa displej prepína v poradí, ako je znázornené nižšie.
Teplota je z výroby nastavená to „-1°C (Subzero)“.

Upozornenie  Indikátor „Off“ svieti v priebehu „Vyp.“. Za účelom úspory energie sa displej približne po 40 sekundách
vypne, ale nastavená funkcia zostane účinná.

Dotknite
sa

Nastavenia a uložené potraviny
-1°C
(Subzero)
(Asi -1 °C)

Vákuum

Nasledujúce potraviny by sa mali skladovať pri nastavení „-1 °C (Subzero)“.

 Mäso, spracované mäso  Ryby, morské plody, varená rybia
pasta

Vákuový priestor

-1 °C (Približne -1 °C)
+1 °C (Približne +1 °C) Bez vákua (Približne -1 °C)
(Výrobné nastavenie)
 Vyššie uvedené hodnoty sú nadobudnuté pri okolitej teplote 32 °C, keď je teplota vo vákuovom priestore stabilná bez uskladnenia potravín a bez
toho, aby boli otvorené dvierka.

Potraviny a nádoby, ktoré je potrebné
skladovať veľmi opatrne
 Potraviny v utesnenom vrecku

Vrecko obsahujúce potraviny sa môže
nafúknuť a rozdrviť iné potraviny.

Toto nastavenie je taktiež vhodné na rozmrazovanie. Potraviny s vysokým
obsahom vody by mohli zmrznúť.

Pozor

Nasledujúce potraviny by sa mali skladovať pri nastavení „+1°C (Chiller)“.

+1°C
(Chiller)

(Asi +1 °C)

Vákuum

 Mliečne výrobky

Syr atď.

 Krájaná zelenina a ovocie

 Potraviny, v ktorých sa pri
zmarení tvoria vzduchové
bubliny

Tofu, konnyaku, vyprážané tofu, vláknité
konnyaku, varené vajcia atď.

Viedenské párky, plátky syra atď.

 Plastová vzduchotesná nádoba

Veko nádoby sa môže počas skladovania
uvoľniť alebo nemusí zostať na svojom
mieste. Pri vyberaní nádoby buďte opatrní.

Pozor

 Iné

Potraviny, ktoré nie sú vhodné na uskladnenie
 Zelenina citlivá na nízke teploty

Off
(Vacuum off)
(Asi -1 °C)

Poznámka

Vákuum VYP.

Krájaná zelenina alebo ovocie

Kávové zrná, čajové lístky atď.

Funkcia vákua je vypnutá. Toto nastavenie sa odporúča na skladovanie potravín v
„utesnených vreckách“ alebo „utesnených plastových nádobách“ , ktoré si vyžadujú
opatrnosť pri skladovaní. Potraviny s vysokým obsahom vody by mohli zamrznúť,
pretože ide o priestor s teplotami tvorby ľadu.

Povrch zeleniny sa môže pri nízkych
teplotách poškodiť. Uložte ju do priestoru
na zeleninu.

Baklažán

Uhorka

Okra, špargľa, zázvor a zelené korenie

 Účinok vákua sa nezmení ani po zabalení potravín. Ak sa obávate prenosu zápachu, nezabudnite potraviny zabaliť.

Upozornenie  Potraviny s vysokým obsahom vody môžu pri nízkych teplotách zamrznúť.

 Pri skladovaní potravín, ktoré by mali byť skladované pri teplotách pod bodom mrazu a teplotách v chladničke, nastavte teplotu na
„+1 °C“, aby nedošlo k ich zamrznutiu.
 Teplota vákuového priestoru sa zmení taktiež vtedy, ak je teplota chladiaceho/mraziaceho priestoru nastavená na „“ alebo „“.

Požiadavka  Vlhkosť a/alebo námraza sa môže vytvoriť v uzavretom vákuovom priestore v dôsledku vlhkosti

obsiahnutej v potravinách alebo vo vzduchu. Namočte mäkkú tkaninu do vlažnej vody a utrite vlhkosť
a/alebo námrazu. (Vlhkosť, námraza alebo ľad neznižuje výkon.)
 Ak sa chcete vyhnúť zaroseniu, námraze alebo ľadu, skladované potraviny by mali byť zabalené v
plastovom obale.
 V prípade potreby čo najskôr utrite rozliatu vodu alebo polievku v priestore.

Vlhkosť, námraza alebo ľad

17

ĽADOVÁ PRIEHRADKA
(AUTOMATICKÝ VÝROBNÍK ĽADU)

Ľadová priehradka

Ovládací panel

Zásobník na vodu
(Približne 1,0 l)

Tlačidlá výroby ľadu
Zobrazenie

Značka doplnenia
vody

Zásobník na ľad

Značka plného
zásobníka

Tlačidlo
výroby
ľadu

Priestor skladovania ľadu

Indikátor doplnenia vody

Značka plného zásobníka

AUTOMATICKÝ VÝROBNÍK ĽADU
Forma na
ľad

Odmerka
na ľad

Ľadová priehradka

Spôsob výroby ľadu
Pred prvou výrobou ľadu alebo raz za týždeň, či častejšie vykonajte „Čistenie výrobníka ľadu“.

1

Dotykom tlačidla
na ovládacom
paneli zapnite indikátor.

3

Všetky indikátora sa rozsvietia a zobrazia sa aktuálne nastavenia.

2

Dotykom tlačidla
indikátor „On“.

zapnite

Vo výrobe je režim „On“ nastavený na „Zap.“
(svieti).

4

Dotknite
sa

Vyberte zásobník na vodu.
Keď sa rozsvieti indikátor „Water“
alebo hladina vody dosiahne „Značku
doplnenia vody“, doplňte vodu.
Značka doplnenia vody

Otvorte veko a doplňte vodu.

Vráťte zásobník na
vodu.

6

Výroba ľadu sa začne automaticky.

 Okrem toho, sú tieto typy vody ľahko kontaminované baktériami.
Zásobník umývajte obvykle jedenkrát za 3 dni.

Veko

Vodná hladina nesmie presiahnuť
„Značku plného zásobníka“.
 Nenalievajte vodu nad značku
plného zásobníka.

5

Požiadavka
 VAROVANIE: napĺňajte len filtrovanou vodou.
 Voda na výrobu ľadu je v súlade s vašim pitným štandardom. Kvalita
vody z vodovodu sa môže v rôznych štátoch líšiť. Skontrolujte a
overte si to na miestnej samospráve.
 Z hygienických príčin vymeňte vodu a vyčistite zásobník najmenej
str. 31
raz za týždeň.
 Ak dáte do vody ľad vyrobený z minerálnej vody obsahujúcej veľa
minerálnych látok, môže z neho vyjsť biely prášok, avšak je to v
dôsledku týchto minerálnych látok a nie je to škodlivé.

str. 30

Značka
plného
zásobníka

Zatlačte ho úplne priamo za značku
„Polohy uloženia zásobníka“.
Poloha uloženia zásobníka
Pokiaľ nie je zásobník na vodu
zatlačený až na doraz, nedôjde k zásobovaniu vodou.
 Ak je zásobník na vodu naklonený, môže sa z neho vyliať
voda. Rozliatu vodu ihneď utrite.

 Kocky ľadu sa ukladajú v zásobníku na ľad.
 Pri jednom procese sa vyrobí 12 kociek ľadu.
 Keď dosiahnu kocky ľadu značku plného zásobníka, funkcia
automatickej výroby ľadu sa pozastaví. Funkcia sa obnoví
automaticky, keď sa zníži množstvo ľadu.
 Ak v zásobníku nie sú žiadne kocky ľadu, môžete začuť
výrazný zvuk ako kocky ľadu padajú zo zásobníka ľadu.

MINERAL

Poznámka

WATER

Minerálna voda
(Tvrdosť: 100 mg/l alebo menej)

Filtrovaná alebo
prevarená voda

Voda zo studne (Vyžaduje sa,
aby spĺňala príslušný štandard
kvality vody)

 Nepoužívajte nasledujúce typy vody, pretože môžu spôsobiť
poruchu, deformáciu alebo zlepenie ľadu.
-8,&(

Tea
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Džúsy

Športové nápoje

Sýtené nápoje

Čaj

Výroba ľadu môže trvať dlhšie v nasledujúcich prípadoch:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pri prvom použití (môže to trvať 24 hodín alebo dlhšie).
Pri nastavení režimu „Úspory energie“.
Pri častom otváraní/zatváraní dvierok.
Ak je do chladničky súčasne vložené veľké množstvo potravín.
V prípade výpadku dodávky elektrickej energie.
Pri nízkej okolitej teplote v zime, atď.
Po vyčistení zásobníka na ľad.
Ak nie sú úplne zatvorené dvierka mraziaceho priestoru/ľadovej
priehradke.
• Ak je teplota mraziaceho priestoru nastavená na „“.

Rýchla výroba ľadu

Zastavenie výroby ľadu

Dotykom tlačidla
na ovládacom
paneli zapnite indikátor.

1

Dotykom tlačidla
na ovládacom
paneli zapnite indikátor.

1

Všetky indikátora sa rozsvietia a zobrazia sa aktuálne nastavenia.

2

Všetky indikátora sa rozsvietia a zobrazia sa aktuálne nastavenia.

2

Dotykom tlačidla
zapnite indikátor „Quick“.
Kocky ľadu sú vyrobené v kratšom čase ,
ako pri bežnej prevádzke.

Dotykom tlačidla
zapnite indikátor „Off“.
Automatický výrobník ľadu sa zastaví a
nebude vyrábať žiadne ľad.

Dotknite
sa

Dotknite
sa

 Ak nastavíte možnosť „Off“ na 1 týždeň
alebo dlhšie, vykonajte údržbu automatického výrobníka ľadu.

Pri jednom procese sa vyrobí 12 kociek
ľadu.
Rýchla „Quick“ prevádzka sa skončí automaticky v priebehu
približne 7 hodín a zmení sa na režim „On“.

str. 30, 31

Poznámka

Poznámka

Množstvo uloženého ľadu a čas výroby ľadu
Model
Množstvo
uloženého
ľadu
Čas jednej
výroby ľadu
(12 kociek)

Poznámka

R-X670GE
Normálna prevádzka

Približne 90 kusov

Ľad je vyrovnaný

Približne 150 kusov

Normálny „On“

Približne 110 minút -140 minút

„Quick“

Približne 80 minút

 Vyššie uvedené hodnoty sú získané pri okolitej teplote 30 °C, teplote v každom priestore
nastavenej na „“ a bez otvorenia/zatvorenia dvierok.

Indikátor doplnenia vody

 Limitná značka množstva uloženého ľadu predstavuje
vodiacu značku množstva uloženého ľadu, keď automatický
výrobník ľadu vyrába ľad s vyrovnaným ľadom. Ak je ľad
uložený čiastočne, detekčná páčka sa môže dotknúť ľadu
skoro. V dôsledku toho môže automatický výrobník ľadu
prestať vyrábať ľad skôr, ako je množstvo uloženého ľadu
dostatočné.

Požiadavka
 Opatrne otvorte a zatvorte dvierka ľadovej priehradky, v
opačnom prípade môže ľad vypadnúť zo zásobníka na spodnú
mrazničku.

Indikátor „Water“ sa rozsvieti, keď je nízka hladina vody v zásobníku na vodu. Doplňte zásobník vodou.
Keď svieti indikátor „Water“, funkcia výroby ľadu nefunguje ani vtedy, ak je nastavená na možnosť „On“ a „Quick“.

Poznámka
Rozsvieti
sa

 Indikátor „Water“ zhasne vtedy (až na 3 hodiny), keď sú otvorené a zatvorené ľavé dvierka chladiaceho
priestoru v priebehu rozsvieteného indikátora a rozsvieti sa opäť vtedy, ak nie je pridaná žiadna voda na
doplnenie zásobníka.
 Indikátor „Water“ zostane zhasnutý v prípade voľby „Off“ pri automatickej výrobe ľadu.

Ľadová priehradka (Automatický výrobník ľadu)

 Indikátor „Off“ bude aj naďalej svietiť v priebehu „Vypnutej“
prevádzky.

 Indikátor „Quick“ bude aj naďalej svietiť v priebehu „Rýchlej“
prevádzky. Indikátor [Prevádzkový indikátor „eco“] nie je
zapnutý.

Upozornenie

Ovládací panel

 Indikátor „Water“ sa môže rozsvietiť bez ohľadu na hladinu vody vtedy, ak nie je zásobník na vodu vložený
správne. Ak sa indikátor rozsvietil, zatlačte zásobník priamo a na doraz.

Keď začne blikať indikátor „On“
Forma na ľad môže prísť do kontaktu s potravinami v zásobníku na ľad.
Vyprázdnite zásobník na ľad a potom začnite vykonávať „Čistenie výrobníka ľadu“ .
Bliká

str. 30

Detekčná páčka

Detekčná páčka

Požiadavka
 Do priestoru na skladovanie ľadu nedávajte mrazené potraviny
a nič iné ako kocky ľadu vyrobené automatickým výrobníkom
ľadu. (V opačnom prípade môžete zabrániť výrobe ľadu, môže
dôjsť k poškodeniu častí alebo kontaktu časti výrobníka ľadu s
potravinami, čo môže zabrániť otváraniu dvierok.)

Zmrazené potraviny
Nie sú nejaké zmrazené
potraviny uložené vo vnútornej
časti zásobníka na ľad?

Odmerka na ľad
Nie je na danom mieste
vložená odmerka na ľad?
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MRAZIACI PRIESTOR

Horná mraznička
Spodná mraznička

Použitie hornej mrazničky

Použitie spodnej mrazničky

Používajte ju na skladovanie každodenných alebo čiastočne použitých
potravín.

3-vrstvový mraziaci priestor vám poskytuje
veľkým úložný priestor a pohodlný prístup k
mrazeným potravinám.

Horná hranica
Zásuvka hornej
mrazničky

Je vhodná na dlhodobé skladovanie potravín a potravín, ktoré sa rýchlo
roztopia, ako je napríklad zmrzlina.
Úzka výsuvná zásuvka

(s hliníkovým puzdrom)

Priestor jemného
mrazenia
Výsuvná zásuvka
Zásuvka spodnej
mrazničky
Vysoký úložný priestor

Lišta

Upozornenie  Nedávajte potraviny nad hornú hranicu.

Upozornenie  Nevyberajte úzku výsuvnú zásuvku a lištu.

Skladované potraviny

Skladované potraviny

Zásuvka hornej
mrazničky

Mraziace vrecko, vzduchotesná nádoba, atď.
Priestor pre drobné a mrazené potraviny, atď.

Malé predmety a mrazené potraviny, atď.
Priestor jemného Ak chcete rýchlo zmraziť mäso,
ryba alebo ryžu
mrazenia

Úzka výsuvná
zásuvka
Výsuvná zásuvka
Zásuvka spodnej
mrazničky

Mraziace vrecko, vzduchotesná nádoba, atď.
Mrazené potraviny a chieb, zmrzlina atď.
Vysoký úložný PET fľaša vhpdná na zmrazenie,
priestor
atď.

Upozornenia pri skladovaní potravín Úprava teploty mraziaceho priestoru
Skladujte potraviny správne v závislosti od ich
výšky.

V opačnom prípade sa nemusia dvierka zatvoriť správne, čo vedie k
neúčinnému chladeniu a taktiež môže spôsobiť poškodenie potravín alebo
zásuviek. Majte potraviny mimo spodnej časti hornej úzkej zásuvky a/alebo
výsuvnej zásuvky.
Usmernenie pre výšku
Dvierka horného
mraziaceho
priestoru
Dvierka dolného
mraziaceho
priestoru

Zásuvka hornej mrazničky

Až po hornú hranicu
Úzka výstupná zásuvka

1

Dotykom tlačidla
na ovládacom
paneli zapnite indikátor.

2

Dotykom tlačidla
požadovanú teplotu.

Všetky indikátora sa rozsvietia a zobrazia sa aktuálne nastavenia.

nastavte

Po každom stlačení tlačidla sa príslušný indikátor zmení v poradí
znázornenom na obrázku vpravo. Teplota je z výroby nastavená
na možnosť „“.

Až do výšky 5 cm
Výsuvná zásuvka

Horná značka zásuvky
Zásuvka spodnej mrazničky

(Predná strana)

Horná značka zásuvky

 Nedávajte do úzkej výsuvnej zásuvky žiadne 500 ml PET fľaše. Nemusí sa
dať vybrať, pretože po zamrznutí sa rozšíri.
 Nepoužívajte spotrebič s vybratou výsuvnou zásuvkou. Jedlo môže
spadnúť do vnútornej časti zásuvky a v dôsledku toho sa nemusia úplne
zatvoriť dvierka.
Vysoký úložný priestor

Úzka výsuvná zásuvka
Výsuvná zásuvka

až do
výšky 23,5
cm
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 Pri skladovaní vysokých potravín vo vysokom úložnom priestore sa uistite,
či sa nedotýkajú úzkej výsuvnej zásuvky a/alebo výsuvnej zásuvky.
 Skladujte len potraviny, ktoré môžu byť zmrazené, ako je PET fľaša, ktorú je
možné skladovať v mrazničke.

Dotknite
sa

Dotknite
sa

Dotknite
sa

Približne -20 - -18°C Približne o 2 - 4 °C Približne o 2 - 4 °C
(Výrobné nastavenie) menej ako „“ viac ako „“
(Nižšia teplota mrazenia)

 Vyššie uvedené teploty sú referenčné vtedy, ak je vnútorná teplota
stabilizovaná pri okolitej teplote 32 °C za týchto podmienok: Teplota
chladiaceho a mraziaceho priestoru je nastavená na „“ a dvierka sú
zatvorené bez uloženia potravín.

Poznámka
 Pri bežnom používaní zvoľte „“. Teplota sa môže meniť v
závislosti od prevádzkových stavov.
str. 27
 Ak chcete nastaviť teplotu podrobnejšie.
 Nastavenie „“ mraziaceho priestoru (nižšia teplota
mrazenia) spotrebuje o približne 20% viac energie ako
nastavenie „“.
 Pri dlhodobom používaní chladničky s voľbou „“
pre mraziaci priestor, zmrzlina atď. môže stvrdnúť alebo
rozmrazenie potravín môže trvať dlhšie.
 Ak sa zmení teplota mraziaceho priestoru, zmení sa teplota
ľadovej priehradky.

Použitie jemného mrazenia
Stačí položiť potraviny do priestoru jemného mrazenia, snímač ich rozozná a automaticky prepne na
chladenie. Potraviny môžete zmraziť oveľa rýchlejšie, zosilnením účinkom hliníkového puzdra.
Zabaľte potraviny do platovej fólie alebo ich vložte do mraziaceho vrecka a potom položte na hliníkové puzdro.
Rozdelenie potravín na malé kúsky a ich vyrovnanie umožňuje rýchle zmrazenie stredu každého kúska a
zjednodušuje vybratie zmrazených potravín.

Poznámka
 Položte potraviny na hliníkové puzdro tak, aby s ním boli v tesnom kontakte, namiesto toho, aby ste ich
poukladali na seba.
 Horúcu ryžu atď. môžete zmraziť, kým je ešte horúca. Vloženie horúcich potravín do chladničky môže
spôsobiť popálenie prstov. Odporúča sa ich ochladenie na teplotu, pri ktorej ich budete môcť udržať v
rukách.

Priestor jemného mrazenia

Nastavenie jemného mrazenia
Funkcie jemného mrazenia môžete zapnúť alebo vypnúť. Počiatočne je táto funkcia zapnutá.
na ovládacom paneli zapnite indikátor.

Všetky indikátora sa rozsvietia a zobrazia sa aktuálne nastavenia.

Stlačte a podržte tlačidlo
na tri sekundy alebo dlhšie,
pokiaľ nezaznie akustický signál (dlhé pípnutie) a nezapne sa
indikátor „Delicious Frz“.
Poznámka

Dotknite
sa

 Aj keď indikátor zhasne po približne 40 sekundách z dôvodu úspory energie,
nastavenie je platné dovtedy, pokiaľ ho nezrušíte.
 V závislosti od použitia priestoru jemného mrazenia môže byť spotrebovanej
viac energie pri zapnutí funkcie jemného mrazenia ako pri jej vypnutí.

Výrobné nastavenie

Mraziaci priestor

1
2

Dotykom tlačidla

V čase nastavenia

Zrušenie
Cancel

Dotykom tlačidla
na ovládacom paneli zapnite indikátor. Stlačte a podržte tlačidlo
na tri sekundy alebo dlhšie, pokiaľ nezaznie akustický signál (dlhé pípnutie) a nevypne sa
indikátor „Delicious Frz“.

Ak chcete zmraziť potraviny rýchlo (Rýchle mrazenie)
Ak chcete rýchlo zmraziť veľa potravín, ktoré ste nakúpili naraz, zvýšte schopnosť chladenia mraziaceho priestoru.

1
2

Dotykom tlačidla

na ovládacom paneli zapnite indikátor.

Všetky indikátora sa rozsvietia a zobrazia sa aktuálne nastavenia.

Dotykom tlačidla

zapnite indikátor „Freezer“.

V priebehu režimu „Freezer“ zostane zapnutý indikátor „Freezer“. [ „eco“ prevádzkový indikátor] je zhasnutý.

Dotknite
sa

Prevádzka sa automaticky ukončí približne o 120 minút a indikátor „Freezer“ zhasne.

Zrušenie
To cancel it

Dotykom tlačidla
na ovládacom paneli zapnite indikátor a dotykom tlačidla
vypnite indikátor „Freezer“.

Poznámka
 Mraziaci priestor je prednostne chladený v režime „Freezer“. Z toho dôvodu sa môže zvýšiť teplota chladiaceho priestoru vtedy, ak sú dvierka chladiaceho
priestoru často otvorené/zatvorené.
 Opätovným dotykom tlačidla
v priebehu 60 minút po skončení funkcie „Freezer“ sa rozsvieti indikátor, ale funkcia „Freezer“ sa nespustí. Funkcia sa
spustí po uplynutí 60 minút.
 Nezabudnite zabaliť potraviny do platovej fólie alebo ich vložte do mraziaceho vrecka, aby nedošlo k ich prilepeniu k hliníkovému puzdru.
 Pri voľbe funkcie „Freezer“ v priebehu voľby „Delicious Frz“, bude mať prednosť funkcia „Freezer“. Po skončení funkcie „Freezer“, sa taktiež zapne funkcia
„Delicious Frz“.
 V priebehu funkcie „Freezer“ sa spotrebuje viac energie ako pri normálnej prevádzke.
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PRIESTOR PRE ZELENINU

Priestor pre zeleninu

Platinový katalyzátor

Platinový katalyzátor rozkladá zápachové zložky z mäsa alebo
rýb a/alebo etylénový plyn zo zeleniny na oxid uhličitý, aby sa tak
zachovala čerstvosť potravín.

Blokovacia rukoväť

Vysoký úložný priestor

Horná
zásuvka
Spodná
zásuvka
Lišta

 Nedemontujte ju.

Lišta

Zvlhčovacia jednotka Zvlhčovací kryt
 Nedemontujte ju.

Poznámka

Horná priehradka

Dvierka chladiaceho priestoru

(Obsahujúca platinový katalyzátor)
 Nedemontujte ju.

Spodná priehradka

 Nedemontujte ho.

 Ak posuniete zvlhčovací kryt nasilu, kryt sa môže poškodiť alebo sa môžete poraniť.

Skladované potraviny
Horná priehradka

Nespracovaná zelenina, drobná zelenina, ovocie, atď.

Vysoký úložný priestor

Drobná zelenina, 2 l PET fľaše, atď.
Listová zelenina (špenát, japonský horčičný špenát atď.), veľká zelenina (kapusta, šalát), atď.

Spodná priehradka

 V hornej priehradke, spodnej priehradke alebo vysokom úložnom priestore sa môže stav zachovania čerstvosti líšiť v závislosti od
množstva, rozmanitosti alebo čerstvosti skladovanej zeleniny.
 Pretože priestor pre zeleninu je veľmi vlhký, môže sa na povrchu zásuvky a zvlhčovacej jednotke a jej kryte skondenzovať vlhkosť.
 Vysoký úložný priestor môže mať teplotu mierne vyššiu ako je teplota v iných priestoroch.
Požiadavky  Pretože priestor pre zeleninu je veľmi vlhký, môže sa hornej a spodnej priehradke a na povrchu zeleniny skondenzovať vlhkosť, v závislosti
od objemu alebo druhu zeleniny, avšak je to normálne. Nádoba s vodou, ak nejaká je, je pravdepodobne poškodená, takže utrite vlhkosť
pomocou jemnej utierky.
 Ak je zvlhčovacia jednotka zablokovaná vreckom alebo nádobou s potravinami, ľahko sa skondenzuje vlhkosť. Odsuňte vrecko alebo
nádobu s potravinami z tohto miesta.
 Ak si nie ste istí kondenzáciou vlhkosti, potraviny zabaľte.
 Pri skladovaní sušených potravín, ako je ryža, levanduľa a iné v priestore pre zeleninu, dajte ich do uzavretej nádoby (vrecka) a potom ich
vložte do priestoru pre zeleninu. Sušené potraviny môžu absorbovať vlhkosť.
 Ak priestor pre zeleninu obsahuje malé množstvo zeleniny, nie je možné udržať vysokú vlhkosť. Zabaľte zeleninu do plastovej fólie pred
jej uložením do chladničky.

Poznámka

Upozornenia pri skladovaní potravín
 Nevkladajte potraviny vyššie, ako je úložný priestor.
• Dvierka by sa nemuseli zatvoriť správne, čo vedie k neúčinnému chladeniu. Môže to taktiež poškodiť potraviny, zásuvku a zvlhčovací kryt.
• Skladovanie vysokých potravín v spodnej priehradke môže zabrániť zatvoreniu hornej priehradky.
• Nepoužívajte chladničku s vybratou hornou priehradkou. V opačnom prípade môžu potraviny spadnúť do zadnej časti, čo môže brániť zatvoreniu dvierok.
 Nevkladajte potraviny alebo nápoje do každého priestoru.
• Niektoré PET fľaše nie je možné skladovať v závislosti od ich typu.
• Môže dôjsť k poškodeniu prepážky, zásuviek alebo zvlhčovacieho krytu.
Usmernenie pre výšku
Priestor pre zeleninu
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(Predná strana)

Zvlhčovací kryt

Priestor pre zeleninu

Zvlhčovací kryt

Výška
skladovaných
potravín
(Predná
strana)
Spodná priehradka
Vysoký úložný priestor

Priestor pre zeleninu
Výška
skladovaných
potravín
(Predná
strana)

Zvlhčovací kryt

Výška
skladovaných
potravín

Horná priehradka

Pre lepšie chladenie [Vegetable Compartment (MAX)]

1
2

Dotykom tlačidla

na ovládacom paneli zapnite indikátor.

Všetky indikátora sa rozsvietia a zobrazia sa aktuálne nastavenia.

Dotykom tlačidla

zapnite indikátor „Veg“.

Potraviny sú chladené pri teplotách nižších ako zvyčajne (Obvykle pribl. 4 °C až 8 °C,  „Veg“: 2 °C až 6 °C)
 Vyššie uvedené teploty sú referenčné vtedy, ak je vnútorná teplota stabilizovaná pri okolitej teplote 32 °C za týchto
podmienok: Teplota chladiaceho a mraziaceho priestoru je nastavená na „“ a dvierka sú zatvorené bez uloženia
potravín.

Dotknite
sa

Upozornenie
 Z dôvodu úspory energie sa zobrazenie po približne 40 sekundách vypne, ale nastavenie zostane aktívne až do jeho
zmeny. medzitým si všimnite, že zatiaľ čo je zapnuté nastavenie „Veg“, [ „eco“ prevádzkový indikátor] sa nezapne.

Poznámka
 Ak sú potraviny skladované dlhší čas v režime „Veg“, zelenina s vysokým obsahom vody môže zamrznúť. Zrušte nastavenie režimu „Veg“ .
 Nemôžete súčasne nastaviť režim „Veg“ ako aj režim „Freezer“.
Ak prepnete do režimu „Freezer“ v priebehu režimu „Veg“, nevráti sa automaticky do režimu „Veg“ po skončení režimu „Freezer“. Nastavte znovu režim „Veg“.
str. 23
 Keď nastavíte režim „Energy Saving“ v priebehu režimu „Veg“, funkcia chladenia sa prepne na slabšie účinky chladenia z režimu „Veg“.
 Ak je okolitá teplota nízka, teplota v priehradke môže byť nižšia.

Požiadavka
 Ak je zelenina citlivá na nízke teploty ako je napríklad baklažán a uhorka, atď. skladovaná s nastavením
režimu „Veg“, môže mať na povrchu jamky alebo môže dôjsť k jej odfarbeniu. V takom prípade zrušte
nastavenie režimu „Veg“ .
 V prípade nastavenia na režim „Veg“, môže dôjsť k väčšej kondenzácii vlhkosti v priestore pre zeleninu.
Ak je nežiaduce, aby bola na skladovanej zelenine skondenzovaná vlhkosť, zrušte nastavenie režimu
„Veg“.

Priestor pre zeleninu

Zrušenie

Dotykom tlačidla
na ovládacom paneli zapnite indikátor a dotykom tlačidla
vypnite indikátor „Veg“.

Zelenina citlivá na nízke teploty

Baklažán

Uhorka

Okra, špargľa, zázvor a zelené korenie
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RÔZNE FUNKCIE
Nastavenie režimu „Energy Saving (úspory energie)“
Nastavením režimu „Energy Saving“ znížite možnosť chladenia každého priestoru z dôvodu úspor energie.

Podobne ak sú dvierka priestoru pre zeleninu otvorené 30 sekúnd alebo dlhšie, LED svetlo v danom priestore má znížený jas z dôvodu úspor energie.
Ak nie sú dvierka otvorené alebo zatvorené dlhší čas, vnútorný priestor sa pomaly ochladzuje pre ešte väčšie zníženie spotreby energie.

1

Dotykom tlačidla
indikátor.

2

Dotykom tlačidla

na ovládacom paneli zapnite

Všetky indikátora sa rozsvietia a zobrazia sa aktuálne nastavenia.

zapnite indikátor „Save“.

Dotknite
sa

Režim úspory energie je z výroby nastavený na „Off“ (indikátor je vypnutý).

Zrušenie

Dotykom tlačidla
na ovládacom paneli zapnite indikátor a dotykom tlačidla
vypnite indikátor „Save“.

Poznámka
 Automatická regulácia teploty znižuje zaťaženie chladom, ktoré by mohlo spôsobiť roztopenie zmrzliny a tvorbu námrazy na mrazených

potravinách. Vyžaduje taktiež dlhší čas mrazenia a viac času na výrobu ľadu.






V priebehu režimu „Energy Saving“ sa rozsvieti indikátor „Save“.
Ak je režim „Quick“, „Freezer“ nastavený v režime úspory energie, režim úspory energie sa dočasne zruší a obnoví sa po dokončení rýchlej prevádzky.
str. 23
Keď nastavíte režim „Save“ v priebehu režimu „Veg“, funkcia chladenia sa prepne na slabšie účinky chladenia z režimu „Veg“.
Ak je teplota mraziaceho priestoru a/alebo chladiaceho priestoru nastavená na „“, minimálna úroveň chladenia sa nezníži, aby sa zachovala čerstvosť
potravín.

Prevádzkový indikátor „eco“
Počas prevádzky úspory energie, napríklad pri chladením recykláciou mrazu, sa automaticky
zapne [Prevádzkový indikátor „eco“]
na indikáciu energeticky úspornej prevádzky.
Dvierka otvárajte alebo zatvárajte menej často a rýchlo. Tento indikátor používajte rozumne
pre efektívne šetrenie energie.
Poznámka

Prevádzkový
indikátor „eco“

Ak sa [Prevádzkový indikátor „eco“] nerozsvieti, skontrolujte nasledujúce.

• Ihneď po inštalácii alebo súčasnom vložení veľkého množstva potravín
• Ak sú dvierka často otvárané/zatvárané (keď svieti [Indikátor otvorenia a zatvorenia dvierok])
• Ak nie sú dvierka úplne zatvorené pretože došlo k zaklineniu nejakých potravín/vrecka medzi dvierka a telo
chladničky.
• Je nastavený režim „Freezer“, „Quick“ alebo „Veg“.
• teplota okolo chladničky je približne 35 °C alebo viac.

Indikátor otvorenia a zatvorenia dvierok
Pri častom otváraní alebo zatváraní dvierok, automaticky sa rozsvieti [Indikátor otvorenia a
zatvorenia dvierok]
.
Otvárajte alebo zatvárajte dvierka menej často a rýchlo. Tento indikátor používajte
rozumne pre efektívne šetrenie energie.
Poznámka
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[Indikátor otvorenia
a zatvorenia dvierok]

• [Indikátor otvorenia a zatvorenia dvierok] zhasne automaticky pri približne 5 minútach.
• [Prevádzkový indikátor „eco“] zostane zhasnutý vtedy, ak svieti [Indikátor otvorenia a zatvorenia dvierok].

Zamknutie ovládacieho panela
Vypnutie ovládacieho panela môže zabrániť nechceným operáciám alebo zneužitiu deťmi.
Ak sa rozsvieti tento indikátor
(Zamknutie ovládacieho panela), dotykom sa neaktivuje žiadna iná časť ovládacieho
panela.

1

Dotykom tlačidla
indikátor.

na ovládacom paneli zapnite

2

Stlačte tlačidlo
na 3 sekundy alebo dlhšie, pokiaľ
nezačujete prednastavený zvuk.

Poznámka
 Funkcia automatických dvierok nebude
vypnutá ani vtedy, ak je ovládací panel
zamknutý.
Ak chcete funkciu automatických dvierok zastaviť,
odomknite ovládací panel a stlačte tlačidlo
na 3 sekundy alebo dlhšie, pokiaľ nezaznie dvojité
str. 12, 13
pípnutie.
 Pri pripájaní/odpájaní napájacieho kábla alebo
po obnove dodávky elektrickej energie, môže
byť zamknutie panela deaktivované.

Všetky indikátora sa rozsvietia a zobrazia sa aktuálne nastavenia.

Zámok ovládacieho panela sa zmení na „On (Zap.)“ alebo „Off (Vyp.)” .
Zamknutie ovládacieho panela je z výroby vypnuté ( „ “ nesvieti).

Nastavenie zámku ovládacieho panela
„Indikátor

“

Prednastavený zvuk

„On“ (zamknuté)

„Off“ (odomknuté)
Vypnutý

Zapnutý
Dlhé pípnutie

Dve pípnutia

Ak zostanú akékoľvek dvierka otvorené 1 minútu alebo dlhšie, budete na to upozornení zvukom alebo svetlom.
Doba otvorenia dvierok

1 minúta

2 minúty

Od 3 minút

Zvuk alarmu

Dlhé pípnutie (3 pípnutia)

Dlhé pípnutie (5 pípnutí)

Dlhé pípnutie (nepretržité), Hlasnejšie

Oblasť zobrazenia

Bliká

Bliká

Bliká

Prevádzka

Svieti

Svieti

Svieti

Rôzne funkcie

Alarm dvierok

 Alarm dvierok sa aktivuje aj vtedy, ak sú dvierka ponechané otvorené 30 sekúnd alebo dlhšie v režime úspory energie. Zobrazovacia časť začne blikať po
jednej minúte od otvorenia.
 Pokiaľ bliká indikátor v zobrazovacej oblasti, ovládací panel zostane po dotyku neaktívny.

Alarm dvierok a nastavenie hlasitosti prevádzkového zvuku
Môžete nastaviť úroveň zvuku alarmu hlasnejšie alebo vypnutie zvuku alarmu.

1

Dotykom tlačidla
indikátor.

na ovládacom paneli zapnite

Všetky indikátora sa rozsvietia a zobrazia sa aktuálne nastavenia.

2

Stlačte tlačidlo
na 3 sekundy alebo dlhšie, pokiaľ
nezačujete prednastavený zvuk.
Úroveň hlasitosti prevádzkového zvuku sa zmení zo „Štandardnej“ na „Hlasitú“
alebo „Vypnutý zvuk“ . Opakujte zmenu nastavení na nastavenie požadovaného
prevádzkového zvuku (podľa tabuľky nižšie). Z výroby je zvuk nastavený na „Štandardnú”.
Úroveň
Štandardná
Hlasitá
hlasitosti
Prednastavený
−
2 dlhé pípnutia
zvuk
(Výrobné nastavenie)

Vypnutá

Štandardná

Dlhé pípnutie

2 pípnutia

Poznámka
 Nie je možné upraviť úroveň zvuku len pre alebo
dvierok alebo prevádzkový zvuk.
 Keď je alarm dvierok vypnutý, znaky na
ovládacom paneli viac neblikajú.
 Aj keď je úroveň hlasitosti nastavená na
„Vypnutú“, alarm čistenia výrobníka ľadu sa zvýši
a prevádzkový zvuk zaznie vtedy, ak sú zapnuté
automatické dvierka .
 Pri pripájaní/odpájaní napájacieho kábla alebo po
obnovení dodávky elektrickej energie, sa obnoví
štandardné nastavenie, pri ktorom zaznie alarm
dvierok.
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RÔZNE FUNKCIE (POKRAČOVANIE)

Nastavenie ohrievača na zabránenie kondenzácie na MIN. (Výklopná
priečka)

Nastavením ohrievača na zabránenie kondenzácie na MIN ušetríte energiu.

Ak sa na výklopnej priečke skondenzuje vlhkosť, nastavte túto možnosť na štandard.
Nastavenie teploty pre výklopnú priečku je možné upraviť do troch úrovní (1 až 2) a úroveň 2 je najviac energeticky
úsporná.

MIN nastavenie ohrievača

Štandardné

MIN nastavenie
úrovne 1

MIN nastavenie
úrovne 2

Štandardné

Prednastavený zvuk

−

Dlhé pípnutie

2 dlhé pípnutia

2 pípnutia

Výklopná priečka

(Výrobné nastavenie)

Nastavenie výklopnej priečky

1
2

Otvorte dvierka spodného mraziaceho priestoru.

3

Stlačte tlačidlo

4

Zatvorte dvierka spodného mraziaceho priestoru.

Dotykom tlačidla

na ovládacom paneli zapnite indikátor.

Všetky indikátora sa rozsvietia a zobrazia sa aktuálne nastavenia.

na 3 sekundy alebo dlhšie, pokiaľ nezaznie prednastavený zvuk.

Zapne sa nastavenie MIN úrovne ohrievača na zabránenie kondenzácie vlhkosti.
Opakujte vyššie uvedený postup a nastavte vami preferovanú úroveň (pozrite si vyššie znázornenú tabuľku).

Poznámka
Notice
 Toto nastavenie sa vráti na štandardné hodnoty pri odpojení a pripojení napájacieho kábla alebo v prípade obnovenia výpadku dodávky elektrickej energie.
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Detailné nastavenie teploty (Chladiaci priestor/Mraziaci priestor)
Nastavenie teploty chladiaceho a mraziaceho priestoru je možné oveľa detailnejšie v 11 úrovniach.

1
2

Otvorte dvierka spodného mraziaceho priestoru.

3
4
5

Stlačte tlačidlo

Dotykom tlačidla

na ovládacom paneli zapnite indikátor.

Všetky indikátora sa rozsvietia a zobrazia sa aktuálne nastavenia.

na 5 sekúnd alebo dlhšie, pokiaľ nezaznie 1 akustický signál.

Zatvorte dvierka spodného mraziaceho priestoru.
alebo

vykonajte úpravu.

Po každom stlačení tlačidla sa zmení príslušný indikátor v nižšie znázornenom poradí.
Obvykle je odporúčané použiť nastavenie „“.
(

Svieti

Bliká

Nesvieti)

Indikátor
Nastavenie

MIN a
menej

MIN

STRED.

MAX

MAX a
viac

Zrušenie
To cancel

Postupujte podľa postupu uvedeného v kroku 1, 2, 3 a 4.

Rôzne funkcie (Pokračovanie)

Dotykom tlačidla

Zaznejú dve pípnutia a budete môcť nastaviť teplotu v normálnom kroku (3 úrovne).

Efekt dezodorácie s trojitým výkonom
Kombinácia troch typov dezodorizačných materiálov vedie k dezodorizácii rôznych zapáchajúcich látok v chladničke
vrátane štyroch hlavných zápachov, ako je zápach síry, dusíka, aldehydu a oxidácie. Taktiež sú obmedzené činnosti
baktérií zhromaždených filtrom.
Dezodorizačný efekt má účinok sterilnej filtrácie.
 Skúšobné laboratórium: Inštitút hodnotenia kvality Boken, všeobecná nadácia  Skúšobná metóda: Metóda kontaktovania filmu (JIS Z 2801)
 Názov časti použitej na ošetrenie: Filter  Metóda sterilizácie: použitie oxidačného katalyzátora na filter  Cieľ: baktérie zhromaždené filtrom
 Výsledok skúšky: sterilizačný účinok 99 % po 24 hodinách len s použitím filtra. nemá to vždy vplyv na celú chladničku alebo potraviny.
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ÚDRŽBA
Varovanie

 Pri údržbe chladničky nezabudnite odpojiť napájací kábel.

 Ak spozorujete nečistoty

 Ihneď ich utrite. Skryté miesta odporúčame čistiť jedenkrát za rok.

Napájacia zástrčka Raz alebo dvakrát za rok

1

Odpojte napájací kábel z
elektrickej zásuvky.

Zadná/spodná časť chladničky Raz alebo dvakrát za rok

1

Ak zostane na napájacej zástrčke prach, mohol by
spôsobiť požiar.

2

Zatlačte ho spredu pri inštalácii.

Skontrolujte nasledujúce skutočnosti.
• Nie je napájací kábel poškodený?
• Nezohrieva sa napájacia zástrčka?
 Ak sa vyskytnúť nejaké abnormality, obráťte sa na svojho
predajcu.

3

Odstráňte prach a utrite ju
suchou tkaninou.

4

Pripojte napájaciu zástrčku
pevne k elektrickej zásuvke.

Vákuový priestor

2

Zdvihnite
nastaviteľné
nožičky ich
otočením proti
smeru hodinových
ručičiek.

Utrite nečistoty na zadnej
strane chladničky, z
ventilácie na boku, steny
a podlahy.

Zadná strana chladničky sa rýchlo znečistí Ventilácia na boku
preto, lebo je na nej nahromadený prach z prúdiaceho vzduchu.

Jedenkrát za rok

1
2

Nasledujúce časti utrite pomocou jemnej
utierky namočenej vo vlažnej vode.

Keď je znečistené tesnenie vákuového priestoru

str. 32
Spôsob vybratia nájdete na,
Nezabudnite vybrať potraviny z vákuového puzdra.

1

 Nepoužívajte čistiace prostriedky, atď.
Hliníkové puzdro

Vákuová nádoba

Uchytenie tesnenia
vákuového priestoru

Tesnenie vákuového priestoru

Požiadavka
 Jemne utrite strop priestoru (platinový katalyzátor a LED
svetlo). V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu.
 Ak na čistenie tesnenia vákuového priestoru použijete čistiace
prostriedky a iné prostriedky okrem vlažnej vody, tesnenie
vákuového priestoru sa môže poškodiť, deformovať alebo
zmeniť farbu, čo môže spôsobiť netesnosť.
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Zdvihnite nastaviteľné
nožičky z podlahy a
potiahnite chladničku.
Položte ochrannú dosku atď. na
podlahu, ktorá sa dá ľahko
poškriabať.

3

Vytiahnite vákuové puzdro.

3

Potiahnite kryt nožičky a
demontujte ho.

Vložte vákuové puzdro.
Spôsob pripevnenia nájdete na,

2
3
4

Vyberte tesnenie vákuového
priestoru z vákuového puzdra.
Uchopte uško tesnenia vákuového
priestoru v pravom hornom
rohu a opatrne ho vyberte.

Umyte znečistenú časť vodou pomocou
mäkkej špongie, atď.
 Nepoužívajte čistiace prostriedky, atď.

Utrite nadmernú vlhkosť suchou
utierkou a nechajte ju vyschnúť.
Utrite nečistoty z montážnej
drážky tesnenia vákuového
priestoru.
Drážka na pripevnenie tesnenia vákuového priestoru.

5

Nasaďte tesnenie vákuového priestoru.
Presne zarovnajte uško s drážkou a potom ich dajte dokopy.
Uško

str. 32

Uvoľnené tesnenie vákuového priestoru alebo voľne priliehajúce
dvierka vákuového puzdra môžu spôsobiť netesnosť.

Uško

Zárez v drážke

Automatická zásuvka
Jednotku automatickej zásuvky vyčistite, keď na ňu spadne jedlo alebo keď sa zachytí v hornej časti jednotky
automatickej zásuvky a keď sa na ňu dostane tekutina.

1
2

Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.

3
4

Odstráňte všetky potraviny ktoré spadli alebo sa
zachytili.

Vyberte každú zásuvku zo spodnej mrazničky alebo
priestoru pre zeleninu. str. 33

Varovanie
 Skôr ako začnete údržbu nezabudnite odpojiť
napájaciu zástrčku z elektrickej zásuvky, aby ste
predišli poraneniu.

Utrite usadenú tekutinu pomocou mäkkej a suchej
tkaniny.

Prepájacia časť
Jednotka automatickej zásuvky

Upozornenie
 Zaistite, aby sa do jednotky automatickej zásuvky nikdy nedostala voda. V opačnom prípade môže spôsobiť poruchu.
 Nerozoberajte jednotku automatickej zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k poraneniu a/alebo poruche.
 Buďte mimoriadne opatrní, aby ste neposunuli prepájaciu časť. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche.

Jedenkrát za mesiac

Každý regál/puzdro/zásuvka

Povrch dvierok utrite pomocou mäkkej tkaniny
navlhčenej vo vlažnej vode a vodu potom utrite
pomocou suchej utierky.
Zostávajúce lepidlá na sklenený povrchoch, ak
nejaké sú, sa dajú ľahko odstrániť pomocou gumy na
gumovanie a potom ich utrite suchou utierkou.

Na utieranie použite mäkkú tkaninu namočenú vo
vlažnej vode.
Spôsob vybratia nájdete na
str. 32, 33

Tesnenie dvierok

Zachytávače tekutín

Jedenkrát za mesiac

Dôkladne ho utrite, pretože sa môže ľahko
znečistiť.

Raz za tri mesiace

Údržba

Povrch dvierok

Požiadavka  Keď sa spodná zásuvka priestoru pre zeleninu umyje
vo vode, otočte ju hore dnom aby voda vytiekla a
potom vodu utrite suchou utierkou. Na umývanie
nepoužívajte hrubú zubnú kefku ani drsnú kefu.
Mohla by poškodiť zásuvku alebo zvlhčovaciu
jednotku.

Jedenkrát za mesiac

Utrite ich ak sa v nich nahromadila tekutina a/alebo
ak sú znečistené.

Zachytávače tekutín

Upozornenie
 Nepoužívajte nasledujúce predmety, pretože by mohli spôsobiť poškodenie a zmenu zafarbenia dvierok, povrchovej úpravy, plastových častí a skleneného
povrchu
• Alkalický kuchynský čistiaci prostriedok, prášok na čistenie varných panelov, práškové mydlo, olej, horúcu vodu, čistiacu kefu, kyseliny, benzín, riedidlo,
alkohol a bielidlo, atď.
 Pri používaní utierky napustenej chemikáliou postupujte podľa pokynov na utierke.
 Rozliaty kuchynský olej, šťavu z citrusových plodov a polievku ihneď utrite, pretože môže spôsobiť poškodenie a zmenu zafarbenia dvierok, povrchovej
úpravy a plastových častí.
 Neutierajte mazivo použité na pohyblivých kontaktných povrchoch zásuviek a koľajničiek posuvných dvierok.
 Ak je magnet alebo prísavka prilepená na bočnom povrchu tela alebo na povrchu dvierok, môže zanechať nejakú značku.
 Pri odpájaní napájacej zástrčky sa môžu uvoľniť nastavenia ovládacieho panela. Preto skontrolujte nastavenia.

29

ÚDRŽBA (POKRAČOVANIE)
Varovanie

 Nedávajte ruku do mechanickej časti automatického
výrobníka ľadu.
(Otáčanie formy na ľad môže spôsobiť poranenie.)

Čistenie výrobníka ľadu

Pri prvom použití

Ak nie je použitý dlhšie ako jeden týždeň

Umyte formu na ľad alebo vodné dráhy vodou.

Príprava
Preparation

1
2
3

Skôr ako začnete, nezabudnite
skontrolovať nasledujúce.

Zásobník na vodu
• Či je voda naplnená až po značku.
• Či je správne nastavený za čiaru
stanovej polohy zásobníka.

Ľadová priehradka

Po ich kontrole prejdite k ďalšiemu kroku.

• Ak v nej zostal ľad, odstráňte ho.

Zatvorte všetky dvierka.
Dotykom tlačidla

na ovládacom paneli zapnite indikátor.

Všetky indikátora sa rozsvietia a zobrazia sa aktuálne nastavenia.

Stlačte tlačidlo
alarmu.

na 5 sekúnd alebo dlhšie, pokiaľ nezaznie zvuk

Ak začne blikať indikátor „Quick“ , „On“ a „Off“ a začne znieť alarm, prestaňte držať tlačidlo.
Spustí sa „Ice Maker Cleaning (Čistenie výrobníka ľadu)“ (približne na 4 minúty).
• Indikátor začne blikať a začne znieť bzučiak v priebehu približne 4 minút.
• Funkciu „Ice Maker Cleaning (Čistenie výrobníka ľadu)“ nie je možné prerušiť.
• Ak otvoríte akékoľvek z dvierok chladničky v priebehu čistenia výrobníka ľadu, čistenie nemusí prebehnúť
správne. Neotvárajte ani nezatvárajte dvierka dovtedy, pokiaľ nie je čistenie dokončené.
str. 25
• Alarm dvierok zaznie aj vtedy, ak je alarm vypnutý.
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ak tam
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After
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mode, etc.

30

Bliká

Dotknite
sa

Výrez

Uterák

Zásobník na vodu

1

Forma na ľad Raz alebo dvakrát za rok

Jedenkrát za mesiac

Vyberte zásobník na
vodu a potom zložte
veko.
Zdvihnite v blízkosti veka v
smere šípky a potom ho vyberte.

1
Tesnenie

Všetky indikátora sa rozsvietia a zobrazia sa aktuálne nastavenia.

Veko

Zásobník na
vodu

2

Zložte z veka tesnenie.

3

Opláchnite vodou každú časť zásobníka na
vodu.

Otočte puzdro a vyberte ho z veka.

2

Nasuňte veko z jeho zadnej strany a
zatvorte ho v smere šípky.

Poznámka
 Dechlórovaná voda ako je minerálna voda, voda zo studne, filtrovaná voda,
ochladená prevarená voda a iné druhy vody majú tendenciu spôsobovať
škvrny/sliz v porovnaní s vodou z vodovou. Preto sa odporúča vykonávať
údržbu každé tri dni.
 Ak sa výrobník ľadu nepoužíva viac ako 1 týždeň, vysušte zásobník na vodu
a vráťte ho na svoje miesto.
Ak ho nepoužijete viac ako 1 týždeň, odporúča sa pred použitím spustiť
str. 30
čistenie výrobníka ľadu.

zapnite

3

Otvorte dvierka ľadovej priehradky a
vyberte z nej formu na ľad.
Stlačte páčku zboku.
Potiahnite rámik.
Zdvihnite kryt (časť ) v smere šípky.
Vyberte formu na ľad rámika.

Posuňte

Forma na ľad
Kryt

Páčka

Rámik

4

Vyprázdnite formu na ľad a umyte
ju v miernom prúde vody.
Nepoužívajte na to špongiu/čistič, atď.
Dávajte pozor, aby ste ju nepoškodili.

5

Otvorte ľadovú priehradku a potom
nasaďte formu na ľad.

Údržba (Pokračovanie)

4

Stlačením tlačidla
indikátor „Off“.

Zastaví to prívod vody do formy na ľad.
 Ak začne blikať indikátor „Off“ , počkajte Dotknite
sa
asi 1 minútu kým sa nerozsvieti a
potom postupujte podľa ďalších krokov.
Pamätajte na to, že rámik nie je možné vytiahnuť von.

Umyte ho pomocou mäkkej špongie atď.
Nepoužívajte čistiace prostriedky atď.

Pripevnite každú časť zásobníku na vodu,
nalejte doňho vodu a vráťte
ho na svoje miesto.

Dotykom tlačidla
na ovládacom
paneli zapnite indikátor.

Nasaďte formu na ľad
Zatlačte kryt za koniec pokiaľ nezacvakne.
Zatlačte rámik za koniec pokiaľ nezacvakne.
Posuňte rámik dozadu a dopredu na kontrolu jeho pevného
zaistenia.

Cvak

Cvak

Poznámka
 Ak nie je možné rámik formy na ľad zasunúť dozadu,
pravdepodobne bol použitý motor, ktorý poháňa formu na
ľad. Vyberte formu na ľad a potom zatlačte samotný rámik
dozadu a potom stlačte tlačidlo
so zatvorenými všetkými
dvierkami, čím zapnete „Off“. Po 1 minúte sa motor pohonu
formy na ľad pripraví, čím umožní namontovať formu na ľad.

6

Dotykom tlačidla
na ovládacom
paneli zapnite indikátor a potom stlačte
tlačidlo
na zapnutie indikátora „On“.
Automatický výrobník ľadu sa spustí.
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SPÔSOB ODPOJENIA/NASADENIA ČASTÍ
Upozornenie  Pred odpojením jednotlivých častí povyberajte z týchto častí potraviny, ktoré sú na nich uložené.

 Nevyberajte iné časti ako sú tie, ktoré sú uvedené tu.
Obráťte sa na zákaznícke servisné stredisko Hitachi ohľadom čistenia týchto častí po ich vybratí zo spotrebiča.

A Výškovo nastaviteľná horná a stredná polička
Mierne zdvihnite zadnú
časť poličky a vytiahnite ju.
Vidlice na poličke (pravá/ľavá)

Zdvihnite poličku
podľa zobrazenia na
obrázku.

Poličku otočte a
vyberte

Horná
polička
Stredná
polička

Pri inštalácii poličky ju zasuňte pokiaľ až po zadnú stenu, potom mierne nadvihnite zadnú časť
poličky a zatlačte ju.
(zasuňte vidlice poličky do častí na zadnej strane poličke)
Poznámka Ak vytiahnete poličku bez otočenia, môže dôjsť k poškodeniu dvierok.
Dávajte pozor pri vkladaní/vyberaní sklenenej poličky, pretože je ťažká.
Ak polička spadne, môže prasknúť a spôsobiť poranenie.

Požiadavka Pred vybratím hornej poličky, vyberte najskôr strednú poličku.

B Regály dvierok
Regál dvierok zdvihnite a poklepte vľavo/vpravo na jeho spodnej časti a vyberte ho von.

Klop
Klop

(Je pripevnený trochu silnejšie.)

Upozornenie Pri inštalácii zasuňte regály dvierok úplne až na doraz.

Ak regály spadnú, mohli by prasknúť a spôsobiť poranenie.

C Pevná polička

D Výškovo nastaviteľná spodná polička

Poličku vytiahnite a vyberte 2 kolíky vpravo dole a
vyberte ju von.

Poličku vyberte miernym zdvihnutím zadnej časti
poličky.

Vidlice

Upozornenie Ak budete vyťahovať poličku priamo, mohla by
naraziť do dvierok.

E Vákuové puzdro
Spôsob vybratia

Spôsob nasadenia

Vytiahnite vákuové puzdro jeho miernym
zdvihnutím a pohybom hore a dole.

Vložte vákuové puzdro tak, aby sa ľavá
a pravá vypuklá časť na puzdre mohla
posúvať pod vodiacou koľajničkou
vákuového priestoru.
Nakoniec podržte rukoväť na zaistenie.

Vákuový priestor

Vypuklá časť

Vodiace
koľajničky

Vákuové puzdro

Požiadavka Niekoľkonásobným potrasením skontrolujte či je puzdro správne zaistené
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na svojom mieste.

F Zásobník na ľad (Ľadová priehradka) • Zásuvka hornej mrazničky (Horná mraznička)
Vytiahnite zásuvku úplne a zdvihnite zásobník smerom k sebe.
Dajte zásobník dolu na rámik a položte ho.

Spodná strana
zásobníka
Rámik

G Výsuvná zásuvka a zásuvka spodnej mrazničky (Spodná mraznička)
Vytiahnite zásuvku úplne a vytiahnite výsuvnú
zásuvku.

Upozornenie
 Neodlepujte prilepené
tesnenie.

Upozornenie

Upozornenie  Nevyberajte úzku výsuvnú zásuvku.

 Nie je možné vybrať lištu spodnej
mrazničky.

Kolík (pravý a ľavý)

Úzka výsuvná zásuvka

Zdvihnite zásuvku
spodnej mrazničky.

Tesnenie

Vidlica (pravá a ľavá)
Zásuvka spodnej
mrazničky
Obdĺžnikový
otvor v
ráme

Výsuvná
zásuvka

Rám

Pri inštalácii i zasuňte kolíky vľavo/vpravo na zásuvke spodnej mrazničky do štvorcových otvorov na ráme a nainštalujte ju.
Okrem toho zasuňte vidlicu vľavo/vpravo na výsuvnej zásuvke do vonkajšej časti zásuvky spodnej mrazničky.

Vytiahnite zásuvku úplne a
vytiahnite obe ruky ďalej, aby ste
pomaly vytiahli zásuvku a položte
ju na zem.

Zdvihnite hornú zásuvku.

Zdvihnite spodnú zásuvku smerom
dopredu.

Horná zásuvka

Spodná zásuvka

Požiadavka
 Dávajte pozor. Zo zadnej
strany spodnej zásuvky
môže kvapkať voda.

Kolík (pravý a ľavý)

Obdĺžnikový otvor v ráme

Požiadavka  Neskladajte zásuvku úplne.

 Pri otvorení zásuvky nedávajte nohy do blízkosti zásuvky. V opačnom prípade môže
dôjsť k ich pricviknutiu medzi zásuvkou a podlahou.

Ak chcete nainštalovať spodnú zásuvku,
Požiadavka
vložte výstupky na pravej a ľavej strane
zásuvky do štvorcových otvorov na ráme a  Lištu nie je možné vybrať.
vložte okraj spodnej zásuvky na rám, aby ste  Nesprávna inštalácia hornej zásuvky môže poškodiť časti, vrátane
zásuviek. Po inštalácii hornej zásuvky ju vysuňte a zasuňte na
ju nastavili.
kontrolu jej správneho namontovania.
Nesprávne nastavenie môže pri otváraní
 Neskladajte zvlhčovací kryt a jednotku na spodnej zásuvke.
alebo zatváraní zásuvky spôsobiť abnormálny
zvuk alebo nedostatočné zatvorenie.

Spôsob odpojenia/nasadenia častí

G Horná zásuvka, spodná zásuvka (Priestor pre zeleninu)

Lišta

Spôsob pripevnenia výsuvnej zásuvky (Ľadová priehradka/Horná mraznička/Spodná mraznička/Priestor pre zeleninu)
Ľadová priehradka/Horná mraznička

Spodná mraznička/Priestor pre zeleninu

Rám
Rám
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ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Skôr ako požiadate o opravu si pozrite nasledujúce body. Ak problém pretrváva aj po ich kontrole, obráťte sa na svojho predajcu alebo zákaznícke stredisko.

Keď sa stane toto

Skontrolujte

Počiatočná fáza
Ovládací panel

Chladnička nechladí dostatočne.

Uplynulo od inštalácie 24 hodín?

Nevyrobil sa žiaden ľad.

Uplynulo od inštalácie 24 hodín?

Keďže celá chladnička nie je hneď po inštalácii vychladená, trvá prvá
výroba ľadu dlhšie ako 24 hodín. Vkladajte potraviny v primeraných
intervaloch, podľa možnosti sa vyhnite otváraniu a zatváraniu dvierok
a čakajte.

Nesvieti symbol
v zobrazovacej časti?
Ak áno, prevádzková časť je zablokovaná.

Zrušte zablokovanie ovládacieho panela.

Nie sú otvorené dvierka chladiaceho priestoru?

Skúste vykonať operáciu po ich zatvorení.

Nie sú na ovládacom paneli kvapky vody alebo nečistoty?

Utrite nečistoty pomocou vlhkej tkaniny a vlhkosť potom utrite
pomocou suchej utierky.

Nemáte nasadené rukavice, alebo nemáte nalepenú náplasť?

Dotknite sa priamo prstom.

Nedotkli ste sa nesprávne susedného ovládacieho panela?

Dotknite sa len cieľového ovládacieho panela.

Ovládací panel nereaguje.

Prevádzková časť nesvieti.

Ľad nie je možné vyrobiť vôbec.

Výroba ľadu trvá dlho.

−−−−−

Automatický výrobník ľadu

Uskladnený ľad sa zmenšuje.
Ľad sa zlepil dohromady.

V ľade sa nachádza biela
nečistota.
Nie je možné vytiahnuť formu
na ľad.
Ak nevyrábate ľad

Prevádzková časť zhasne približne 40 sekúnd po dokončení prevádzky
str. 9
z dôvodu dosiahnutia úspory energie.
Ak ju chcete zapnúť, dotknite sa tlačidla
chladiaceho priestoru.

alebo otvorte dvierka

Nastavte režim „On“ alebo režim „Quick“.

Nesvieti symbol „Water“ v zobrazovacej časti?
Hladina vody v zásobníku vody je nízka.

Nalejte vodu do zásobníka na vodu.

Nie je nízka hladina vody v zásobníku vody?

Ak je nízka hladina vody v zásobníku, ľad nebude možné vyrobiť.
Doplňte vodu, pokiaľ hladina vody nedosiahne „Značku plného
str. 18
zásobníka“ v zásobníku na vodu.

str. 18, 19
str. 18, 19

Je zásobník na vodu zatlačený pevne až pokiaľ nie je za čiarou „Pozície
umiestnenia zásobníka“?

Zatlačte zásobník za čiaru „Pozície umiestnenia zásobníka“.

Zatlačili ste ho až na doraz pokiaľ zásobník nezacvakol?

Zatlačte rámik na doraz, pokiaľ nezacvakne.

Nie je zásobníku na ľad vložené niečo iné ako ľad?

Vyberte to zo zásobníka na ľad.

Nie je zásobník na ľad naplnený ľadom nad hranicu skladovaného
množstva ľadu?

Vyrovnajte ľad.

Neotvárali ste dvierka často, alebo nevložili ste naraz do chladničky
veľké množstvo potravín?

Vnútorný priestor spotrebiča nie je dostatočne vychladený.
Minimalizujte počet otvorení a zatvorení dvierok dovtedy, pokiaľ nie
je spotrebič vychladený. Ponechajte dostatok priestoru medzi každou
uloženou potravinou.

Nie je okolitá teplota nízka?

V zimnom období trvá výroba ľadu viac ako štyri hodiny. Vyhnite sa
podľa možností častému otváraniu a zatváraniu dvierok a počkajte.

Nezmenili ste práve nastavenie z „Off“ na „On“?

Výroba ľadu môže trvať trochu dlhšie ihneď po zmene nastavenia.
Vyhnite sa podľa možností častému otváraniu a zatváraniu dvierok a
počkajte.

Nezachytili sa nejaké potraviny alebo obaly v dvierkach mraziaceho
priestoru alebo ľadovej priehradky a bránia tak úplnému zatvoreniu
dvierok?

Odstráňte tieto prekážky, ak nejaké sú a zatvorte dvierka pevne.

Nie je nastavený režim „Energy Saving“ na možnosť „ON“?

Zatvorte režim „Energy Saving“.

−−−−−

str. 18

str. 31

str. 19

str. 24

Je to zamrznutá voda zhromaždená v drážke formy na ľad.
Nepredstavuje to žiaden problém.

Nie je starší ľad nepoužívaný dlhší čas?

Staršie kocky ľadu sa samé o sebe zmenšujú a môžu sa navzájom
prilepiť.

Neotvárali ste dvierka často, alebo nevložili ste naraz do chladničky
veľké množstvo potravín?

Otvárajte/zatvárajte dvierka rýchlo alebo znížte početnosť otvárania a
zatvárania dvierok.

Nie sú dvierka chladiaceho priestoru alebo zásuvky dočasne
nedostatočne zatvorené?

Zatvorte dvierka úplne.

Nie je nízka hladina vody v zásobníku vody?

Ak je nízka hladina vody v zásobníku, ľad nebude možné vyrobiť.
Doplňte vodu, pokiaľ hladina vody nedosiahne „Značku plného
str. 18
zásobníka“ v zásobníku na vodu.

Je rámik zasunutý dovnútra, až kým nezacvakne na svoje miesto?

Vytvoril sa pospájaný ľad.

str. 25

Nesvieti symbol „Off“ v zobrazovacej časti?
Výroba ľadu je nastavená na zastavenie výroby ľadu.

Na ľade sú nerovnosti.

Vyrobilo sa malé množstvo ľadu.
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Riešenie
Chladenie môže od inštalácie trvať viac ako 24 hodín. Vkladajte
potraviny v primeraných intervaloch, podľa možnosti sa vyhnite
otváraniu a zatváraniu dvierok a čakajte. Chladenie trvá dlhšie v letnom
období alebo v prípade vloženia veľkého množstva potravín.

Zatlačte rámik dovnútra, pokiaľ nezacvakne na svoje miesto.

str. 31

Poškodená forma na ľad zabraňuje vyberaniu kociek ľadu z formy na
ľad, čo vedie k vzájomnému zlepeniu rozbitých kociek ľadu.
Obráťte sa na predajcu ohľadom výmeny formy na ľad.

Nie je poškodená forma na ľad?
−−−−−

Voda v drážke formy na ľad mohla zamrznúť a prilepiť sa na kocky ľadu.
Nepredstavuje to žiaden problém.

−−−−−

Je to preto, že jemná vzduchová bublina vo vode je obsiahnutá v ľade.

Nepoužili ste na výrobu ľadu minerálnu vodu?

Minerál obsiahnutý vo vode mohol zamrznúť a stať sa bielou
nečistotou v ľade. Po rozpustení môže zostať vo vode, ale je neškodný.

Nie je nastavená možnosť „Off“?

Formu na ľad nie je možné vytiahnuť v priebehu prevádzky
automatického výrobníka ľadu. Nastavte ju na „Off“. Ak indikátor „Off“
bliká, počkajte 1 minútu pokiaľ sa „Off“ nerozsvieti a potom vytiahnite
str. 31
formu na ľad.
−−−−−

Nastavte režim na „Off“.
Pozrite si časť „Zastavenie výroby ľadu“.

str. 19

Keď sa stane toto

Chladnička nechladí

Nevychladí sa.
Zmrzlina je mäkká.

Námraza a/alebo skondenzovaná vlhkosť

Námraza, vlhkosť alebo ľad
sa nahromadil vo vnútri
chladničky alebo na ráme
zásuvky.

Skontrolujte

Riešenie

Nezabraňuje nejaká potravina alebo obal zachytený v dvierkach
úplnému zatvoreniu dvierok?

Odstráňte prípadné prekážky a zatvorte bezpečne dvierka. Pri vkladaní
do chladničky berte do úvahy výšku potravín.

Nie sú potraviny natlačené? Nie je súčasne vložené veľké množstvo
potravín?

Ponechajte medzeru medzi každou potravinou v každom priestore.

je zásuvka v každom priestore pevne zaistená?

Nainštalujte ich správne.

Potraviny nie je možné dostatočne vychladiť v závislosti od miesta
inštalácie alebo okolitej situácie.

Skontrolujte, či je chladnička nainštalovaná správne.

Nie je zapnutý režim „Energy Saving“?

Zatvorte režim „Energy Saving“.

Nie je teplota nastavená na „“?

Prepnite nastavenie teploty v priestore, ktorý nie je úplne vychladený
na „“ alebo „“.
str. 14, 20

Nestúpa teplota okolo chladničky v dôsledku počasia (napr.: v letnom
období)?

Prepnite nastavenie teploty v priestore, ktorý nie je úplne vychladený
na „“.
str. 14, 20, 23

Neboli dvierka ponechané otvorené dlhší čas, alebo neboli otvárané a
zatvárané často?

Teplota v chladničke sa mierne zvýši počas otvorenia jej dvierok. Ak
sú dvierka otvárané/zatvárané často, alebo ak sú ponechané otvorené
dlhší čas, teplota sa nemôže znížiť ľahko.
Znížte počet otvorení a zatvorení dvierok, alebo otvorte/zatvorte
dvierka rýchlo.

Nemení sa rýchlo indikácia na ovládacom paneli?

Chladnička je v režime demo. Zrušte tento režim.

Neboli dvierka alebo zásuvka ponechané pootvorené?

Skontrolujte, či nebráni nejaká potravina alebo obal v zatvorení dvierok
a potom ich úplne zatvorte.

−−−−−

str. 33
str. 10

str. 24

str. 35

Pri otvorení alebo zatvorení dvierok sa môže voda v ovzduší zachytiť
na stenách alebo dieloch mrazničky vo forme námrazy alebo ľadu.
Otvárajte alebo zatvárajte dvierka rýchlo, alebo znížte počet otvorenia
zatvorení dvierok. Utrite námrazu alebo vlhkosť suchou utierkou.
Vlhkosť sa môže skondenzovať na týchto dieloch pri vysokej interiérovej
vlhkosti (napr.: v daždivom dni). Utrite vlhkosť pomocou suchej utierky.

Nie je ohrievač na zabránenie kondenzácie vlhkosti nastavený na nízky
výkon?

Keď je vzduch okolo chladničky vlhký, môže sa na nej skondenzovať
vlhkosť. Nastavte ohrievač na zabránenie kondenzácie vlhkosti na
str. 26
štandardný výkon. Utrite vlhkosť pomocou suchej utierky.

Nie je teplota nastavená na „“?

Keď je teplota nastavená na „“, na povrchu dvierok sa môže
skondenzovať vlhkosť. Nastavte teplotu na „“.
Utrite vlhkosť pomocou suchej utierky.

Neboli dvierka ponechané otvorené dlhší čas, alebo neboli otvárané a
zatvárané často?

Vlhkosť sa môže skondenzovať na stene a/
alebo okolo otvoru vyfukovania studeného
vzduchu pri častom otváraní a zatváraní
dvierok alebo pri vysokej vlhkosti okolo
chladničky. Nie je to problém. Utrite vlhkosť
pomocou suchej utierky.

V nastavení teploty bola zvolená možnosť „“.

Prepnite ju na „“.

Chladnička veľmi chladí.
Potraviny mrznú.

Okolité teplota je nižšia ako 5 ˚C.

Ak je okolitá teplota nízka, vnútorný priestor chladničky sa môže veľmi
schladiť. Prepnite nastavenie teploty na „“.

Nie je niečo vložené pred otvorom výstupu studeného vzduchu?

Neumiestňujte žiadne potraviny pred otvor výstupu studeného
vzduchu.

Bliká

Koľkokrát za sebou to zablikalo?
Akým spôsobom bliká?

Indikuje to neštandardný stav.
Obráťte sa na predajcu.

Bliká

Nevložili ste do ľadovej priehradky potraviny alebo ľad, ktorý nebol
vyrobený automatickým výrobníkom ľadu?

Na vonkajšej strane
chladničky je skondenzovaná
vlhkosť.

Vlhkosť sa skondenzovala v
chladiacom priestore.

Kondenzácia vlhkosti

str. 14, 20

Niektoré potraviny, atď. mohli prísť do kontaktu s formou na ľad.
Vyprázdnite ľadovú priehradku a vykonajte „Čistenie výrobníka ľadu“.

str. 30

Zobrazenie [
] bliká na ovládacom paneli

Bliká

Nenechali ste práve skontrolovať svoju chladničku u servisného
personálu?

Môže sa nachádzať v režime kontroly prevádzky.
Normálny prevádzkový režim sa obnoví po približne 15 minútach. Nie je
žiaden problém s používaním chladničky.

Bliká

Nenechali ste práve skontrolovať svoju chladničku u servisného
personálu?

Môže sa nachádzať v režime kontroly prevádzky.
Normálny prevádzkový režim sa obnoví po približne 10 minútach. Nie je
žiaden problém s používaním chladničky.

Nepodržali ste tlačidlo „On“ päť sekúnd alebo dlhšie?

Prebieha proces čistenia výrobníka ľadu.
Blikanie sa zastaví po približne štyroch minútach. V priebehu blikania
neotvárajte žiadne dvierka na chladničke.

Bliká

Nenastavili ste práve „Off“?

Automatický výrobník ľadu je v prevádzke.
Blikanie sa zastaví po približne jednej minúte. V priebehu blikania nie je
možné vybrať rámik mrazničky.

Všetky zobrazenia blikajú

Nie sú otvorené dvierka?
Nie sú dvierka nedostatočne zatvorené v dôsledku zachytených
potravín?

Ak sú dvierka otvorené, zatvorte ich.
Ak sú dvierka zatvorené nedostatočne v dôsledku zachytených
potravín, odstráňte túto prekážku a zatvorte ich úplne.

Blikajú všetky indikátory

Blikajú iné ako vyššie uvedené

−−−−−

Odstránenie možných problémov

Chladnička
veľmi chladí

Nie je vzduch okolo chladničky vlhký?

Kontaktujte svojho predajcu.
Chladnička je v režime demo. Zrušte tento režim.
V režime demo chladnička nevykonáva proces chladenia.
Otvorte pravé a ľavé dvierka chladiaceho priestoru a dvierka spodnej
mrazničky.

Indikácia na ovládacom paneli
sa rýchlo mení.

−−−−−

Dotykom tlačidla

na ovládacom paneli zapnite indikátor.

Stlačte a podržte tlačidlo
na 10 sekúnd alebo dlhšie, pokiaľ
nezaznie prednastavený zvuk.
Všetky indikátory sa na niekoľko sekúnd rozsvietia, režim demo sa zruší
a spustí sa proces chladenia.
Zatvorte pravé a ľavé dvierka chladiaceho priestoru a dvierka spodnej
mrazničky.
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Keď sa stane toto
Po otvorení 1 dvierok sa
otvoria druhé dvierka.

Vytvára sa abnormálny prevádzkový zvuk

Z chladničky znie
nepríjemný zvuk.

Skontrolujte
Nezatvorili ste dvierka silno?

Druhé dvierka sa môžu otvoriť na chvíľu tlakom, pretože trasa studeného
vzduchu prepája každý priestor.

Je podlaha rovná?

Položte pevnú dosku a nainštalujte na ňu chladničku.

Nie je chladnička v kontakte so stenou alebo nábytkom, atď.?

Nainštalujte chladničku s dostatočným priestorom okolo.

Je chladnička dostatočne vychladená?

Môžete mať pocit, že prevádzkové zvuky sú hlasné, pretože kompresor
pracuje na vysoké otáčky za nasledujúcich podmienok: chladnička nechladí
úplne pri príležitosti prvého použitia, pri častom otváraní/zatváraní dvierok,
ak je teplota okolia vysoká.

Nie je nastavená funkcia „Freezer“ a „Quick“?

V prípade nastavenia funkcie „Freezer“/„Quick“ je prevádzkový zvuk
kompresora alebo motora ventilátora hlasitý v dôsledku vysokých otáčok.

str. 10

Prevádzkový zvuk znie dlho.

−−−−−

Keďže kompresor funguje z dôvodu úspory energie pomaly, môžete počuť
prevádzkový zvuk dlho.

Prevádzkový zvuk je
niekedy hlasnejší.

−−−−−

Prevádzkový výkon sa mení v závislosti od zmien vnútornej teploty
chladničky a preto môžete niekedy počuť väčší hluk.

Ak z chladničky vchádzajú
ďalšie zvuky, ako sú
uvedené v tabuľke vpravo.

Znie to ako tečúca voda (stekanie)
Znie to ako kolízia (klepanie)
Znie to ako vriaca voda (bublanie)
Znie to ako praženie mäsa (prskanie)

Tieto zvuky sa vyskytujú pri prúdení chladiva alebo tečení/odparovaní vody
na odstraňovanie námrazy.
Nejde o poruchu.

Znie to ako pískanie (praskanie) (klopanie)

Tento zvuk počuť pri vŕzganí dielov v dôsledku zmien teploty v chladničke
alebo atmosférického tlaku vo vákuovom priestore.
Nejde o poruchu.

Znie to ako, keby niečo uviazlo (klepanie)
Znie to ako burácanie (húkanie)
Zvuk vyvolaný okamžite po zatvorení dvierok (hrmenie)

Tieto zvuky sú spôsobené fungovaním elektrických častí na reguláciu
teploty chladničky.
Nejde o poruchu.

Zvuky spôsobené automatickým výrobníkom ľadu
(zoomovanie)
(rachotenie)
(buchnutie)

Dvierka nie sú v
Chladnička
horizontálnej polohe sa zohrieva

Dvierka nie sú v
horizontálnej polohe.
Ihneď po zatvorení dvierok
je potrebná väčšia sila na ich
otvorenie.

Tieto zvuky vznikajú pri oddeľovaní ľadu z formy na ľad automatického
výrobníka ľadu alebo pri prúdení vody do formy na ľad.
Nejde o poruchu.
Ak chcete tento zvuk zastaviť, dotykom tlačidla
zmeňte na „Off“.

str. 19

Zvuk sa vyskytne niekedy (klopkanie)

Tento zvuk je vzniká vtedy, keď chladnička spustí chladenie.

Je miesto inštalácie rovné?

Nemá to vplyv na výkon chladničky. Ak to chcete opraviť, nastavte
str. 10
nastaviteľné nožičky chladničky.

Neklesá mäkký podlahový materiál okolo nožičiek v dôsledku váhy
uložených potravín?

Ak sa chladnička nakláňa, položte na podlahu pevnú dosku s hrúbkou viac
ako 1 cm.

Neboli dvierka ponechané otvorené dlhší čas?

Je to preto, lebo vzduch vniknutý do chladiaceho priestoru sa rýchlo
ochladil a dočasne sa znížil tlak v chladiacom priestore.
Nenechávajte dvierka otvorené dlhší čas. Otvore a zatvorte ich dôkladne.

Bočná strana chladničky
sa zohrieva. Zo spodku
chladničky vychádza teplo.

Horúci vzduch môže vychádzať zo spodnej časti chladničky, aby bolo
odvádzané teplo vytvárané pri prevádzke chladiacej jednotky.
Teplota môže stúpnuť na 50 – 60 ˚C ihneď po inštalácii alebo v letnom
období.
nespôsobuje to problémy s bezpečnosťou alebo výkonom, alebo
nedotýkajte sa tejto časti.

−−−−−

Nie je vákuový priestor natavený na „Off“ (Bez vákua)?

Zmeňte nastavenie na „-1 ˚C (Subzero)“ alebo „+1 ˚C (Chiller)“.

Nie je vytiahnutá rukoväť?

Podržaním rukoväť zaistite.

Je rukoväť podržaná až do konca a zablokovaná?

Funkcia vákua nebude fungovať pokiaľ nie je rukoväť zaistená.
Zatlačte rukoväť pokiaľ sa nezastaví a nezablokuje.

Nie je odstránené tesnenie vákuového priestoru?

Nainštalujte tesnenie vákuového priestoru.

str. 17

str. 28

S vákuovým priestorom nie je niečo v poriadku

Nie je niečo zachytené na tesnení
vákuového priestoru alebo na jeho
držiaku? Nie je tesnenie alebo jeho držiak
znečistený?

Pri otváraní nezaznie
syčanie.

Odstráňte všetok zachytený obalový materiál z potravín alebo iných vecí.
str. 28
Ak je tesnenie znečistené, vyčistite ho.

Vlákno

Nečistoty
Nie je žiadna časť tesnenia zlepená dohromady?
Zlepená časť

Tesnenie

Nie je jasné, či je vo
vákuovom priestore
vákuum.
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Riešenie

Ak je časť tesnenia zlepená dohromady, vákuový priestor nebude schopný
udržať vákuum.
str. 32
Ak sú nejaké časti zlepene, odlepte ich od seba.
Pretože je komplikované vidieť ľavú a pravú bočnú stranu a spodok, tieto
časti je potrebné skontrolovať vybratím vákuového priestoru.

str. 28

Ak je tesnenie znečistené, vyčistite ho.

str. 39

Neboli práve otvorené/zatvorené dvierka vákuového priestoru alebo
chladiaceho priestoru?

Po spustení vákuovej pumpy trvá približne tri až štyri minúty, kým sa vo
vákuovom puzdre vytvorí vákuum. Po otvorení alebo zatvorení počkajte
viac ako štyri minúty.

Začuli ste zvuk pri otvorení vákuového priestoru?

Vo vákuovom priestore je správne vytvorené vákuum vtedy, ak po jeho
otvorení začujete zvuk uvoľnenia (syčanie).

Keď sa stane toto
S vákuovým priestorom nie je niečo v poriadku

Rukoväť nie je možné zaistiť.

Skontrolujte
Nie je nejaké jedlo atď. zachytené vo vnútornej časti puzdra vákuového
priestoru alebo na tesnení vákuového priestoru?
Je vákuového puzdro správne vložené na svojom mieste?

−−−−−

Okolo vákuového priestoru
počuť silný zvuk a vibrácie.

Vo vnútri vákuového priestoru
alebo okolo vákuového
puzdra sa nahromadila
vlhkosť, námraza alebo ľad.
Povrch skladovanej zeleniny
je pretlačený alebo bez farby.
Potraviny vo vákuovom
priestore mrznú.

Nie je niečo zachytené vo vákuovom puzdre alebo nie je znečistené
tesnenie vákuového priestoru?
Zatlačili ste rukoväť dole, až pokiaľ sa nezastavila a nezaistila?
Nevložili ste dnu potraviny s vysokým obsahom vody?

Vlhkosť a/alebo námraza

Neobvyklý
zápach

Zápach z chladničky

−−−−−
Nie je zásobník na vodu znečistený? Alebo nie je ľad starý?
−−−−−
Nie sú uskladnené nejaké potraviny s výrazným zápachom bez toho,
aby boli zabalené?

Bzučanie (vrčanie)

? Zapnite ho.

Nie je na priestore zachytená nejaká potravina alebo obal?
Došlo k výpadku napájania alebo došlo k nárazu nejakej priehradky na
prekážku v priebehu prevádzky?
Dotýkajú sa skladované nápoje alebo potraviny so stenou v chladiacom
priestore?

Nie je otvorená ľadová priehradka alebo horná mraznička?

−−−−−

Údery (zvuk búšenia)

Automatická zásuvka

Automatická zásuvka sa
neotvorí/nezatvorí.

Bzučanie (vrčanie)
Prevádzkový zvuk priestoru pre zeleninu je hlučnejší ako zvuk spodnej
mrazničky.
Svieti indikátor

str. 17

Tento zápach sa vyskytuje preto, lebo v chladničke je použitých veľa
plastov, ale zápach postupne v priebehu chladenia mizne.
Nejde o poruchu.

str. 31
Pravidelným čistením predchádzajte „slizu“ a/alebo „poťahu“.
Chlór môže silno zapáchať, pretože je kondenzovaný vo vode.
Deodorizačná funkcia nedokáže úplne odstrániť všetky zápachy.
Zabaľte tento druh potraviny do plastovej fólie atď.
Ide o prevádzkový zvuk automatických dvierok chladničky.
Nejde o poruchu.
Ide o prevádzkový zvuk automatických dvierok chladničky.
Nejde o poruchu.
Môže sa to líšiť v závislosti od podmienok inštalácie chladničky alebo
množstva potravín uložených v regáloch dvierok.
Nejde o poruchu.
Zapnite indikátor
.
Zasuňte výsuvné dvierka a potom stlačte tlačidlo otvorenia
automatických dvierok chladničky.
Odstráňte potraviny a ostatné uviaznuté prvky.
Automatické dvierka chladničky sa zastavia, takže potlačte dvierka
rukou.
Odstráňte nápoje alebo potraviny dotýkajúce sa steny.
Uhol otvorenia automatických dvierok chladničky sa môže líšiť alebo sa
dvierka môžu mierne vrátiť po ich automatickom otvorení, v závislosti
od podmienok inštalácie chladničky, ale nejde o poruchu.

Je miesto inštalácie v rovine?

Automatické dvierka
chladničky sa hýbu, hoci sú
zamknuté na ovládacom paneli.

str. 17

? Zapnite ho.

Nie je otvorená spodná mraznička alebo priestor pre zeleninu?

Automatické dvierka chladničky nie je možné zamknúť na ovládacom
paneli. Ak chcete zastaviť automatické dvierka, odistite najskôr ovládací
panel a potom stlačte tlačidlo
na 3 sekundy alebo dlhšie pokiaľ
nezaznie dvojitý akustický signál.
str. 12, 25
Ide o prevádzkový zvuk automatickej zásuvky.
Nejde o poruchu.
Ide o prevádzkový zvuk automatickej zásuvky.
Nejde o poruchu.
Prevádzkový zvuk priestoru pre zeleninu je hlučnejší ako zvuk spodnej
mrazničky. Prevádzkový zvuk závisí od množstva uložených potravín.
Nejde o poruchu.
Zapnite indikátor

.

Zatvorte otvorenú elektrickú zásuvku a potom stlačte spínač zásuvky
priestoru, ktorý chcete otvoriť.

Nezachytili sa na danom priestore nejaké potraviny, vrecká alebo plastový obal atď.? Odstráňte zachytené potraviny a iné veci.
Dvierka sa neotvoria/nezatvoria plynule, pretože funkcia elektrickej
Došlo k výpadku napájania alebo došlo k nárazu nejakej priehradky na
zásuvky bola zastavená pred dokončením operácie.
prekážku v priebehu prevádzky?
Manuálne zatlačte dvierka. V opačnom prípade odpojte napájaciu
zástrčku s vysunutou zásuvkou a pripojte ju po 10 sekundách.
Nezachytilo sa nič medzi hornou zásuvkou a zvlhčovacím krytom?
Ak sa niečo zachytilo, odstráňte prekážku.
Nezatvárajte dvierka silou, ak sú potraviny v kontakte so zvlhčovacím
krytom.

Automatická zásuvka sa
neotvorí dosť.

−−−−−

Automatická zásuvka sa vytiahne o cca 15 cm alebo viac. Dĺžka sa
môže líšiť v závislosti od inštalačných podmienok chladničky, alebo
automatická zásuvka sa môže trochu vrátiť po automatickom otvorení
dvierok. Nejde o poruchu.

Automatická zásuvka sa
hýbe, hoci je zamknutá na
ovládacom paneli.

−−−−−

Automatická zásuvka sa nedá zablokovať na prevádzkovom paneli.
Ak chcete funkciu automatickej zásuvky zastaviť, najskôr ju odistite
na prevádzkovom paneli a potom stlačte tlačidlo
na 3 sekundy
alebo dlhšie pokiaľ nezaznie akustický signál.
str. 12, 25

Odstránenie možných problémov (Pokračovanie)

Automatické dvierka chladničky

Prevádzkový zvuk automatických dvierok sa líši v závislosti od dvierok
(ľavé alebo pravé).

Automatické dvierka
chladničky sa nezatvoria.

Priestor sa neotvorí, ho je
stlačený spínač elektrickej
zásuvky.

Vlhkosť zo šťavnatých potravín môže spôsobiť kondenzáciu vlhkosti a/
alebo námrazu vo vnútri priestoru, pretože vákuový priestor je utesnený.
Odporúča sa zabaliť šťavnaté potraviny do plastovej fólie, atď.
Utrite vlhkosť a/alebo námrazu mäkkou tkaninou namočenou vo
vlažnej vode.

Nastavte ho na „+1 ˚C (Chiller)“.

Svieti indikátor

Hlasný hluk.
Počuť neštandardný zvuk.

str. 29

Zatlačením rukoväte ju zablokujte.

Nie je vákuový priestor nastavený na „-1 ˚C (Subzero)“ alebo „Off“ (Bez
vákua)?

Automatické dvierka sa neotvoria
ani pri dotyku tlačidla otvorenia.

Automatické dvierka
chladničky sa neotvoria
dokorán.

Vákuové puzdro pripevnite tak, ako je to znázornené v časti „Spôsob
str. 32
pripevnenia vákuového puzdra“.
Tento zvuk je spôsobený fungovaním vákuovej pumpy.
Prevádzku vákuovej pumpy môžete zastaviť, ak chcete zastaviť tento
zvuk (napr.: v noci). Zmeňte nastavenie vákuového priestoru na „Off“
str. 17
(Bez vákua).
Častejšie môžete počuť zvuk alebo cítiť vibrácie.
Odstráňte akýkoľvek zachytený obalový materiál z potravín alebo
iné veci. Ak je tesnenie vákuového priestoru znečistené, vyčistite.

Premiestnite ich do priestoru pre zeleninu.

Údery (zvuk búšenia)

Hlasný hluk.
Počuť neštandardný zvuk.

Odstráňte akékoľvek zachytené potraviny.

Nejde o zeleninu citlivú na nízke teploty ako je napríklad baklažán a
uhorka?

Plastový zápach
Ľad zapácha

Riešenie
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Keď sa stane toto

Skontrolujte

Nevložili ste veľké množstvo zeleniny s vysokým obsahom vody?

Nie je zvlhčovacia jednotka zablokovaná vreckami alebo nádobami s
potravinami?

Zablokovaná zvlhčovacia jednotka je pravdepodobnou príčinou
kondenzácie vlhkosti. Premiestnite vrecká alebo nádoby s potravinami,
ktoré blokujú zvlhčovaciu jednotku na iné miesta. Utrite vlhkosť pomocou
mäkkej tkaniny.

V priestore pre zeleninu sa
skondenzovala vlhkosť.

Priestor pre zeleninu

Nezachytili sa nejaké potraviny, atď.
medzi hornou zásuvkou a spodnou
zásuvkou?

Dvierka priestoru pre
zeleninu sa nezatvoria/Keď
sú dvierka priestoru pre
zeleninu otvorené, horná
zásuvka sa nevráti do pozície
zablokovania.

Riešenie
Pretože priestor pre zeleninu je viac vlhký ako ostatné priestory, vlhkosť sa
môže skondenzovať na puzdre alebo strope priestoru pre zeleninu alebo
na povrchu potravín, v závislosti od množstva alebo typu tu uloženej
zeleniny.
Nejde o nič nenormálne. Aby ste zabránili kondenzácii vlhkosti, zabaľte
zeleninu do platovej potravinárskej fólie predtým, ako ju vložíte do
priestoru pre zeleninu.
Silná kondenzácia vlhkosti môže spôsobiť to, že sa v priestore pre
zeleninu nahromadí voda. Utrite ju mäkkou utierkou.

Nie je plastová fľaša a/alebo potravina
v kontakte s rukoväťou hornej
zásuvky?

Nezachytili sa nejaké potraviny medzi
hornou zásuvkou a zvlhčovacím
krytom?

Ak áno, odstráňte tieto prekážky.

Uložte PET fľaše, potraviny, atď. tak, aby sa nedostali do kontaktu s
blokovacou rukoväťou.

Ak áno, odstráňte tieto prekážky.
Nezatvárajte dvierka nasilu, ak sú potraviny v kontakte so zvlhčovacím
krytom.

Keď sa dotknete hlavnej časti
chladničky, cítite miernu
elektrinu.

−−−−−

Chladnička môže byť nabitá statickou elektrickou, ktorá však
nepredstavuje problém pre bezpečnosť.

Rádio a/alebo televízor je
rušený hlukom.

−−−−−

Je to spôsobené elektromagnetickým žiarením mierne generovaným
chladničkou. Nainštalujte chladničku čo najďalej od televízora, rádia
a telefónu. Odporúča sa pripojiť napájaciu zástrčku do samostatnej
elektrickej zásuvky, ktorá je oddelená od anténneho terminálu.

−−−−−

Tieto čiary sú spôsobené tekutou živicou tečúcou pri lisovaní plastov.
Zvlášť nápadné sú na priehľadných častiach, no nepredstavujú žiaden
problém so silou a nikdy nemôžu viesť k žiadnym prasklinám.

−−−−−

Vo výrobnom procese chladničky dochádza k miernemu zvlneniu a/
alebo deformáciám. Môžu byť nápadné podľa polohy zdroja svetla a/
alebo jasu atď., čo však nie je poruchou. Nepredstavuje to žiaden problém
s výkonom.

Na plastových dieloch sú tenké
čiary podobné škrabancom.
Na povrchu dvierok, na boku
a na hornej časti chladničky je
zvlnenie a/alebo deformácie.

Tento otvor slúži na únik vzduchu vo vnútri pri plnení tepelnoizolačného
materiálu do dvierok v priebehu výrobného procesu. Nie je to ani chyba
ani neobvyklá vec.
Otvor (na boku chladiaceho priestoru)

V strede dvierok sa nachádza
malý otvor.

−−−−−

Ostatné

Otvor (vo vnútri dvierok)
* Niektoré výrobky majú lepidlo na utesnenie otvoru. Neodlupujte ho
prosím.

Došlo k výpadku dodávky
elektrickej energie.

−−−−−

Znížte počet otvárania a zatvárania dvierok a zabráňte dodatočnému
skladovaniu potravín, pokiaľ nebude obnovená dodávka elektrickej
energie.
Po opätovnom zapnutí napájania skontrolujte každé nastavenie na
prevádzkovom paneli.

Očakávate, že chladničku
nebudete dlhšie používať.

−−−−−

Povyberajte z chladničky všetky položky.
Odpojte chladničku na vykonanie údržby vnútorného priestoru alebo
automatického výrobníka ľadu.
str. 28 - 31
Nechajte všetky dvierka 2 až 3 dni otvorené na vysušenie chladničky.

Odstráňte námrazu.

−−−−−

Na odstránenie námrazy nie je potrebné vykonať žiadnu činnosť, pretože
táto chladnička odstraňuje námrazu automaticky. Roztopená voda sa
zhromažďuje v odparovacej miske a automaticky sa odparuje.

Preprava a presun spotrebiča.

−−−−−

Sklo je prasknuté
(sklo na dvierkach, sklenená
polička)

−−−−−

Ak do chladničky vniknú malé
mušky atď.
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Pozrite si časť „Preprava chladničky (preprave na premiestnenie)”

str. 11

Nedotýkajte sa prasknutého skla, ale ihneď požiadajte o opravu svojho
predajcu.

Sú tieto mušky aj okolo chladničky?

Vyčistite okolité prostredie.
Umiestnite do tohto priestoru niečo, čo tieto mušky neznášajú alebo v
čom by mohli uviaznuť.

Nie sú v chladničke nejaké potraviny s výrazným zápachom?

Zakryte ich vekom, aby nemohli byť tieto mušky lákané zápachom.

Neboli dvierka ponechané otvorené dlhší čas?

Zatvorte dvierka hneď, ako to bude možné.

DOSTUPNÉ NÁHRADNÉ DIELY
 Ak si objednáte niektorý z nižšie uvedených dielov, konkretizujte predajcovi originálnych náhradných dielov model
svojej chladničky.
Predmet

Názov produktu

Model

Nie je možné udržať vákuum
 Môže byť poškodené, deformované
alebo odfarbené tesnenie.

Tesnenie vákuového priestoru

R-X670GE

Model produktu
R-XG6700G 311

Odstránenie možných problémov (Pokračovanie)
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CHLADNIČKA BEZ FLUÓROVANÝCH UHĽOVODÍKOV
Chladnička bez fluórovaných uhľovodíkov
 Táto chladnička, vrátane chladiva a tepelného izolátora, používa uhľovodíky (nefluórované uhľovodíky). Uhľovodík
je materiál, ktorý neničí ozón a má veľmi malý vplyv na globálne otepľovanie. Ide o celosvetový problém týkajúci sa
životného prostredia.
 Uhľovodíky sú horľavé. Chladivo je však utesnené v chladiacom okruhu a pri bežnom používaní nikdy neuniká. V
prípade akéhokoľvek poškodenia chladiaceho okruhu, sa prosím vyhnite používaniu ohňa a elektrických výrobkov,
otvorte okno a vyvetrajte. Potom prosím kontaktujte servisné stredisko Hitachi.

Nariadenie o biocídnych produktoch (EÚ 528/2012) článok 58 informácie
Tento produkt obsahuje biocídne látky.
Nasledujúce látky NIE SÚ škodlivé pre zdravie ľudí ani pre životné prostredie.
Ošetrená časť
Vzduchový filter
Vodovodné potrubie
Vodné čerpadlo
Absorpčná a transpiračná doska
Tesnenie

Biocídne vlastnosti
Antibakteriálne
Antibakteriálne

Účinná látka
Fosforečnan zirkončitý strieborný
Zeolit strieborný zinkový

Antibakteriálne
Protiplesňové

Pyritión zinok
Thiabendazol

Vážne výstražné znamenia pri likvidácii
Cyklopentán sa používa ako izolácia.
Plyny v izolačnom materiáli si vyžadujú špeciálny postup likvidácie.
Obráťte sa prosím na mieste úrady, pokiaľ ide o likvidáciu výrobku v súlade s ochranou životného prostredia.

SKLADOVANIE HMOTNOSTI
Skladovacie hmotnosti
Nasledujúca tabuľka zobrazuje hmotnosti potravín, ktoré je možné skladovať na poličkách a v zásuvkách.
Názov častí

Chladiaci
priestor

Výškovo nastaviteľná horná polička
Výškovo nastaviteľná stredná polička
Výškovo nastaviteľná spodná polička, Pevná polička
Horná zásuvka vákuového priestoru
Zásuvka vákuového priestoru
Celkovo pre regály pravých dvierok
Celkovo pre regály ľavých dvierok

R-X670GE
21,0 kg
21,0 kg
21,0 kg
11,0 kg
5,0 kg
26,0 kg
11,0 kg

Ľadová
priehradka

Zásobník na ľad

Neskladujte iné kocky ľadu, ako sú kocky vyrobené automatickým výrobníkom ľadu.

Horná mraznička

Zásuvka hornej mrazničky

9,0 kg

Spodná
mraznička

Úzka výsuvná zásuvka
Výsuvná zásuvka
Zásuvka spodnej mrazničky

5,5 kg
7,0 kg
17,0 kg

Priestor pre
zeleninu

Horná zásuvka
Spodná zásuvka

7,5 kg
22,0 kg

str. 19

POPREDAJNÝ SERVIS
Ak je poškodený napájací kábel, alebo je potrebná oprava, kontaktujte nasledujúce servisné stredisko Hitachi.
Ak sa v priebehu prevádzky vyskytne nejaká porucha, okamžite odpojte napájaciu zástrčku a kontaktujte servisné
stredisko so žiadosťou o opravu chladničky.
Tento symbol znamená, že použité elektrické a elektronické produkty sa nesmú miešať s bežným komunálnym odpadom.
Nepokúšajte sa demontovať systém a zariadenie sami, pretože by to mohlo mať škodlivé účinky na vaše zdravie a životné prostredie.
Chladničky musia byť likvidované v špecializovanom zariadení pre recykláciu a spracovanie a nesmú byť likvidované s komunálnym odpadom.
Podrobnejšie informácie získate od inštalatéra, predajcu alebo miestneho úradu.

Výhradný dovozca:
ELMAX STORE a. s.
Topolová 777/2
735 42 Terlicko
tel: 599 529 262
CENTRÁLNY DISPEČING SERVISU:
tel.: 599 529 251
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