
Chladničky 

Chladničku umístěte na tmavším místě. Pravidelně ji kontrolujte. Získejte nový přístup ke 

zmrazování svých potravin. Tyto tipy mohou mít vliv na spotřebu vaší chladničky.  

 

Myslete na to, kde umístíte svou ledničku:  
• Výrazné úspory ve spotřebě energie dosáhnete tím, že umístíte svůj spotřebič na chladném 

místě - vyhněte se umístění vedle  

tepelných zdrojů jako např. trubek a radiátorů nebo v přímém slunečním světle  

• Zvažte izolování své chladničky od stěny nebo podlahových tepelných zdrojů.  

 

Odmrazování:  
• Časté odmrazování zabraňuje usazování se vrstev ledu ve výparníku a umožňuje mu tak 

fungovat efektivněji. Když vrstva námrazy dosáhne tloušťky přibližně 3 až 5 mm, je čas na 

odmrazení.  

 

Zavírání dveří:  
• Pokud si myslíte, že dveře na ledničce se nezavírají správně, vyměňte na nich těsnění.  

• Otírejte z chladničky prach. Ze zadního kondenzátoru a mezery pod lednicí by se měl utírat 

prach a špína z uplynulého týdne.  

• Dbejte na to, aby dveře nezůstaly otevřené dlouho a ne příliš často. Teplý vzduch se tak 

dostane do nitra a způsobuje zbytečné zapínání kompresoru  

• Pořádně zkontrolujte, zda nic nebrání tomu, aby se dveře vaší chladničky dobře zavřely  

• Mnoho spotřebičů značky Electrolux je vybaveno funkcí alarmu v případě pootevřených 

dveří.  

 

Nejprve nechte ochladit:  
• Horké pokrmy by se měly před skladováním v chladničce nejprve ochladit. Pára přispívá k 

vytváření ledu ve výparníku. Ze zdravotních a hygienických důvodů však nenechávejte jídlo v 

pokojové teplotě příliš dlouho.  

• Zmrazené jídlo rozmrazujte v chladničce. Tím zabezpečíte bezpečnější rozmrazení a 

optimální využití chladicí jednotky  

• Vhodná teplota se pohybuje v rozmezí 4 až 5 ° C.  

 

Pak zmrazujte:  
• Jídlo, které chcete zmrazit, byste měli (když je studené) nechat nejprve v chladničce a až 

poté jej dát do mrazničky  

• Vyhněte se zbytečnému přimrzání uvnitř chladničky tak, že všechno jídlo, předtím než jej 

dáte do mrazáku, zabalíte do vzduchotěsných obalů.  

• Vhodná teplota se pohybuje v rozmezí od -18 ° C do -20 ° C.  

 

 

Více na: http://www.electrolux.cz/Support/Usage-advice/Refrigerators/ 


