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POPIS SPOTØEBIÈE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skøíò
Dveøe mrazicího oddílu
Tác k zachycení vodních kapek
Police
Sklenìný kryt
Kompresor (vzadu)
Zásuvka na ovoce a zeleninu
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8. Vyrovnávací noièky
9. Pøihrádky na láhve
10.Zabudované dradlo
11.Dveøní vypínaè
12.Ovladaè nastavení teploty
13.Horní kryt
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PØED POUITÍM SPOTØEBIÈE
• Spotøebiè, který jste si koupili, je urèen
výhradnì k pouití v domácnosti.
Chcete-li spotøebiè vyuívat co nejlépe,
pøeètìte si pozornì návod k pouití , ve
kterém najdete popis zakoupeného
spotøebièe a uiteèné rady k uchovávání
potravin.
Návod si uschovejte pro dalí potøebu.

1. Po vybalení spotøebièe se pøesvìdète, zda
není pokozený a zda dveøe dokonale
pøiléhají. Pøípadná pokození je tøeba
nahlásit prodejci do 24 hodin od dodání
spotøebièe.
2. Se zapojením spotøebièe poèkejte
nejménì dvì hodiny, aby chladicí okruh
mohl dokonale fungovat.
3. Instalaci a elektrické pøipojení spotøebièe
smí provádìt pouze kvalifikovaný technik
podle pokynù výrobce a v souladu s
platnými místními bezpeènostními
pøedpisy.
4. Pøed pouitím vnitøek spotøebièe vymyjte.

RADY K OCHRANÌ IVOTNÍHO PROSTØEDÍ
1. Obal
Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu
a je oznaèen recyklaèním znakem. Pøi jeho
likvidaci se øiïte místními pøedpisy pro
odstraòování odpadu. Obalové materiály
(plastové sáèky, polystyrén apod.) mohou
být pro dìti nebezpeèné, proto je tøeba
odstranit obalový materiál z jejich dosahu.
2. Likvidace/zpracování
Spotøebiè byl vyroben z recyklovatelného
materiálu.
Tento spotøebiè je oznaèen v souladu s
evropskou smìrnicí 2002/96/ES o likvidaci
elektrického a elektronického zaøízení (WEEE).
Zajitìním likvidace tohoto spotøebièe podle
platných pøedpisù pomùe uivatel zabránit
pøípadným negativním dùsledkùm na ivotní
prostøedí a lidské zdraví.
Symbol
na spotøebièi nebo pøísluných
dokladech udává, e tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s domácím odpadem, ale je
nutné ho odevzdat do pøísluného sbìrného
centra k recyklaci elektrických a
elektronických zaøízení.
Jestlie u spotøebiè nechcete pouívat,
znehodno″ te ho odøíznutím elektrického
pøívodního kabelu a odstraòte police a
dveøe, aby se dìti nemohly zavøít uvnitø.
Pøi jeho likvidaci se øiïte místními pøedpisy
pro odstraòování odpadu a odevzdejte ho
do pøísluného sbìrného dvora;
nenechávejte ho bez dozoru ani jen nìkolik
dní, protoe pro dìti pøedstavuje moný
zdroj nebezpeèí. Dalí informace o likvidaci,
rekuperaci a recyklaci tohoto spotøebièe
získáte na pøísluném místním úøadì, v
podniku pro sbìr domácího odpadu nebo v
obchodì, kde jste spotøebiè zakoupili.

Informace:
Tento pøístroj neobsahuje CFC. Chladicí
okruh obsahuje R134a (HFC) nebo R600a
(HC), viz typový títek umístìný uvnitø
spotøebièe.
Pro majitele spotøebièù obsahujících
isobutan (R600a): isobutan je pøírodní plyn
bez kodlivých úèinkù na ivotní prostøedí,
ale je hoølavý. Je proto nutné ovìøit, zda
nedolo k pokození trubek chladicího
okruhu.
Prohláení o souladu s pøedpisy
• Tento spotøebiè je urèen k uchovávání
potravin a byl vyroben v souladu se
smìrnicí (ES) è. 1935/2004.
• Tento spotøebiè byl navren, zkonstruován
a prodáván v souladu s:
- bezpeènostními ustanoveními Smìrnice
pro nízké napìtí 2006/95/ ES (která
nahrazuje smìrnici 73/23/EHS a její dalí
znìní).
- poadavky na ochranu smìrnice EMC
89/336/EHS ve znìní smìrnice 93/68/EHS.
• Elektrické zabezpeèení spotøebièe je
zajitìno pouze v pøípadì správného
pøipojení k úèinnému uzemòovacímu
zaøízení podle pøedpisù.
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VEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ
• Bìhem instalace se pøesvìdète, zda
chladnièka nepokodila pøívodní kabel.
• Pøesvìdète se, zda chladnièka nestojí v
blízkosti tepelného zdroje.
• Nad spotøebièem a po jeho stranách
ponechte vdy volný prostor k zajitìní
správného vìtrání a dodrujte pokyny k
instalaci.
• Vìtrací otvory spotøebièe musí vdy
zùstat volné.
• Výmìnu nebo opravu napájecího kabelu
smí provádìt pouze odbornì vykolení
pracovníci.
• Odpojení od elektrické sítì musí být
moné buï vytaením zástrèky ze
zásuvky nebo pomocí dvoupólového
sí″ ového vypínaèe umístìného pøed
zásuvkou.
• Zkontrolujte, zda napìtí na typovém títku
odpovídá napìtí ve vaem bytì.
• Pro pøipojení k vodovodní síti pouijte
hadici, která je souèástí vybavení nového
spotøebièe, nepouívejte hadici od
starého spotøebièe.
• Spotøebiè instalujte a vyrovnejte na
podlaze, která unese jeho váhu, a v
prostøedí, které vyhovuje jeho rozmìrùm
a pouití.
• Ke stìhování a instalaci spotøebièe jsou
nutné minimálnì dvì osoby.
• Pøi pøemis ″ ování dejte pozor, abyste
nepokodili podlahy (napø. parkety).
• Nepouívejte jednoduché adaptéry ani
rozdvojky, èi prodluovací òùry.
• Spotøebiè umístìte na suchém a dobøe
vìtraném místì. Spotøebiè je urèen k
provozu v prostøedích, ve kterých je
teplota v následujícím rozmezí podle
klimatické tøídy uvedené na typovém
títku: Pøi dlouhodobém ponechání
spotøebièe v nií nebo vyí teplotì
nemùe spotøebiè správnì fungovat.
Klimatická tøída
SN
N
ST
T

152

T. prostø. (°C) T. prostø. (°F)
Od 10 do 32
Od 50 do 90
Od 16 do 32
Od 61 do 90
Od 16 do 38 Od 61 do 100
Od 16 do 43 Od 61 do 110

• V blízkosti chladnièky ani jiných
elektrických spotøebièù nepouívejte
benzín, plyn nebo hoølavé kapaliny.
Uvolnìné páry mohou zpùsobit poár
nebo výbuch.
• Neurychlujte odmrazování mechanickými
nástroji nebo jinými postupy, ne
doporuèuje výrobce.
• Nepokozujte okruh chladicí kapaliny.
• V oddílech spotøebièe nepouívejte
elektrické pøístroje, které nejsou
doporuèené výrobcem, ani je do nich
neukládejte.
• Chladnièka není urèena k pouívání dìtmi
nebo nemocnými osobami bez dozoru.
• Nedovolte dìtem, aby si hrály, nebo se
schovávaly v chladnièce, mohly by se
udusit nebo zùstat uvnitø jako v pasti.
• Je-li vá model vybaven mrazicími
akumulátory, nepolykejte kapalinu
(netoxickou), která je v nich obsaena.
• Pouívejte chladnièku pouze k
uchovávání èerstvých potravin a oddíl na
výrobu ledu pouze ke zmrazování a
výrobì ledových kostek.
• Do mrazicího oddílu nedávejte sklenìné
nádoby s tekutinami, protoe by mohly
prasknout.
• Nejezte ledové kostky nebo ledová lízátka
ihned po vyjmutí z mraznièky, mohly by
vám zpùsobit omrzliny v ústech.
• Pøed kadou údrbou nebo èitìním
spotøebièe vytáhnìte pøívodní kabel ze
zásuvky, nebo ho odpojte od elektrické
sítì.
• Vechny spotøebièe vybavené výrobníky
ledu a dávkovaèi vody musí být pøipojené
k vodovodní síti, která dodává výluènì
pitnou vodu (s tlakem vodovodní sítì mezi
0,17 a 0,81 MPa (1,7 a 8,1 bar). Výrobníky
ledu a/nebo dávkovaèe vody, které nejsou
pøímo pøipojené k vodovodní síti, je nutné
plnit výhradnì pitnou vodou.
• Výrobce odmítá jakoukoli
odpovìdnost v pøípadì nedodrení
výe uvedených doporuèení a
bezpeènostních opatøení.

60202010CZ.fm Page 153 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM

JAK POUÍVAT CHLADICÍ ODDÍL
Zapnutí spotøebièe
Zapnutí spotøebièe

• Pøipojte spotøebiè.
• Pøi otevøení dveøí se rozsvítí vnitøní osvìtlení, je-li jím
model vybaven.
• Nastavení teploty
Zkontrolujte, zda se tác na zachytávání vody umístìný pod
oddílem s nízkou teplotou dotýká zadní stìny vnitøního
prostoru.
Termostat, umístìný na pravé stranì chladicího oddílu,
umoòuje regulovat vnitøní teplotu.
Chcete-li regulovat teplotu v chladicím oddílu, otáèejte
regulaèním ovladaèem termostatu:
• na nií èísla 1 ÷ 2 , chcete-li, aby teplota uvnitø oddílu
byla VYÍ;
• na èísla 3 ÷ 4 , chcete-li dosáhnout STØEDNÍ teploty;
• na èísla 5 , chcete-li dosáhnout NIÍ teploty.
Termostat na z: funkce spotøebièe jsou vypnuté, není pøívod
elektrického proudu.
Poznámka:
Vnitøní teploty mùe ovlivnit okolní teplota, èetnost otevírání
dveøí a umístìní spotøebièe. Pøi nastavování termostatu
musíte brát tyto skuteènosti v úvahu.

(Obr. 1)

Umístìní tácu k zachycení vody:

Pøi okolní teplotì vyí ne 25°C povytáhnìte tác k
zachycení vody dopøedu (obr. 1).

Jak pouívat chladicí oddíl

Potraviny ukládejte tak, jak je dále uvedeno:
A. Vaøená jídla, dorty, polévky/tìstoviny
B. Ryby, masa, uzeniny
C. Ovoce a zelenina
D. Láhve, krabice
Poznámka:
• Odstup polic od vnitøní zadní stìny chladnièky umoòuje
volný obìh vzduchu.
• Uloené potraviny se nesmí pøímo dotýkat vnitøní zadní
stìny chladnièky.
• Do chladnièky nevkládejte jetì teplé potraviny.
• Tekutiny uchovávejte v uzavøených nádobách.
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JAK POUÍVAT ODDÍL S NÍZKOU TEPLOTOU
Odmrazování oddílu s nízkou teplotou se provádí ruènì.
Pøed odmrazováním vyjmìte potraviny, nádobku na led
i polici oddílu s nízkou teplotou, pak nastavte ovladaè
nastavení teploty do polohy 0 (poloha, ve které je
kompresor vypnutý) a nechte otevøené dveøe, dokud led
a námraza namrzlé na dnì mrazicího oddílu úplnì
neroztají. Potom vysajte vodu mìkkým hadøíkem.
Jestlie chcete odmrazování uryhlit, postavte do oddílu
s nízkou teplotou álek horké vody (asi 50° C); po
odmrazení nezapomeòte nastavit ovladaè nastavení
teploty do pùvodní polohy.
K odstraòování námrazy nepouívejte ostré nebo
kovové nástroje.

JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT CHLADNIÈKU
Pøed kadou údrbou nebo èitìním spotøebièe
vytáhnìte zástrèku ze zásuvky, nebo spotøebiè
odpojte od elektrické sítì.
Odmrazování chladicího oddílu je zcela
automatické.
Pravidelné tvoøení vodních kapek na vnitøní zadní stìnì
chladicího oddílu znamená, e právì probíhá
automatické odmrazování.
Rozmrazená voda stéká do odpadního kanálku a odtud
do sbìrné nádoby, kde se vypaøuje.
Pravidelnì èistìte pøiloeným nástrojem vnitøek
odpadního otvoru, zajistíte tak stálý a pravidelný odtok
rozmrazené vody.
Odmrazování oddílu s nízkou teplotou
Doporuèujeme odmrazovat oddíl s nízkou teplotou
jednou nebo dvakrát roènì, nebo kdy se vytvoøí
nadmìrná vrstva námrazy.
Tvoøení námrazy je normální jev. Její mnoství a
rychlost usazování závisí na okolním prostøedí a
èetnosti otvírání dveøí mraznièky. Hromadìní
námrazy hlavnì v horní èásti oddílu je normální jev
a nijak neohrouje správný chod spotøebièe.
Doporuèujeme odmrazovat tehdy, kdy je v oddílu
nejmení mnoství potravin.
• Otevøete dveøe a vyjmìte z oddílu vechny potraviny,
zabalte je tìsnì k sobì do novinového papíru a ulote
je na velmi chladné místo nebo do speciální chladicí
taky.
• Nechte otevøené dveøe, aby se led na stìnách oddílu
mohl rozpustit.
• Vnitøek mraznièky pravidelnì omývejte houbou
namoèenou v roztoku teplé vody a/nebo
neutrálního èisticího prostøedku. Nepouívejte
prostøedky s drsnými èásticemi.
• Peèlivì opláchnìte a osute.
• Potraviny vlote zpìt.
• Zavøete dveøe.
• Zástrèku opìt zasuòte do sítì.
• Zapnìte spotøebiè.
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ÚDRBA A ÈITÌNÍ
Pøed kadou údrbou nebo èitìním
spotøebièe vytáhnìte zástrèku ze zásuvky,
nebo spotøebiè odpojte od elektrické sítì.
• Vnitøek mraznièky pravidelnì omývejte houbou
namoèenou v roztoku teplé vody a/nebo neutrálního
èisticího prostøedku. Nepouívejte prostøedky s
drsnými èásticemi.
• Peèlivì opláchnìte a osute.
• Vnitøek mrazicího oddílu vymyjte pøi odmrazování.
• Vnìjí plochy èistìte vlhkým hadøíkem. Nepouívejte
pasty ani drátìnky s drsnými èásticemi nebo
prostøedky na èistìní skvrn (napø. aceton,
terpentýn), ani ocet.
• Pravidelnì vysavaèem nebo kartáèem èistìte
vìtrací møíky a kondenzátor umístìný na zadní
stìnì spotøebièe.

Pøi dlouhé nepøítomnosti
Chladnièku úplnì vyprázdnìte.
Vytáhnìte zástrèku spotøebièe ze sí″ ové zásuvky.
Odmrazte a vyèistìte vnitøek.
Jestlie není spotøebiè v provozu, nechte otevøené
dveøe, abyste zabránili vzniku nepøíjemných pachù a
vlhkosti.
5. Èitìní spotøebièe.
1.
2.
3.
4.
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Vnìjí plochy èistìte mìkkým hadøíkem.
- Vnitøek oddílu s nízkou teplotou (je-li u modelu)
vyèistìte pøi odmrazování.
- Chladicí oddíl pravidelnì èistìte houbou namoèenou
v roztoku vlané vody a neutrálního èisticího
prostøedku. Opláchnìte a vysute mìkkým hadøíkem.
Nepouívejte pasty ani drátìnky s drsnými èásticemi
nebo prostøedky na èistìní skvrn (napø. aceton,
terpentýn), ani ocet.

Výmìna árovky
1. Vytáhnìte tác k zachycení vody.

2. Uchopte kryt árovky a zasuòte ho dovnitø
spotøebièe.

3. Odstraòte kryt árovky.

4. Vyroubujte árovku a vymìòte ji za novou.

5. Drte kryt árovky a vlote pøísluný háèek k
pøipevnìní krabice termostatu.

6. Zatáhnìte za kryt árovky k pøipevnìní termostatu.

7. Vlote tác k zachycení vody.
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JAK ODSTRANIT PORUCHU
Kdy uslyíte tyto zvuky

..vá spotøebiè pracuje !!!
1. Spotøebiè nefunguje.
• Nebyl pøeruený proud?
• Není pokozený pøívodní kabel?
• Je zástrèka správnì zasunutá do
zásuvky?
• Není spálená sí″ ová pojistka?
• Není termostat v poloze z(Stop) nebo
nebo (odmrazování)?
2. Teplota uvnitø oddílù není dostateènì
nízká.
• Jsou dveøe øádnì zavøené?
• Není v oddíle s nízkou teplotou nadmìrné
mnoství námrazy?
• Není spotøebiè umístìn blízko zdroje
tepla?
• Je termostat ve správné poloze?
• Nebrání nìco cirkulaci vzduchu vìtracími
otvory?

3. Teplota uvnitø chladicího prostoru je
pøíli nízká.
• Je termostat ve správné poloze?
4. Spotøebiè je nadmìrnì hluèný.
• Byl spotøebiè správnì instalován?
• Nedotýkají se trubky na zadní stìnì a
nevibrují?
5. Na dnì chladicího oddílu je voda.
• Je termostat ve správné poloze?
6. Vnitøní osvìtlení nefunguje.
• Nebyl pøeruený proud?
• Není-li tomu tak, vytáhnìte zástrèku ze
zásuvky, odstraòte kryt a zkontrolujte,
zda není uvolnìná árovka. Je-li to tøeba,
vymìòte ji za novou (max. 15 W).
Poznámka:
Bublání a umìní v chladicím okruhu
neznamená závadu, je normální.
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SERVIS
Ne zavoláte do servisu:
1. Pøesvìdète se, zda nemùete odstranit
poruchu sami (viz Jak odstranit poruchu.
2. Znovu spus″ te spotøebiè a pøesvìdète se,
zda porucha trvá. Je-li tomu tak, spotøebiè
opìt vypnìte a zkouku po hodinì
opakujte.
3. Jestlie problém trvá, zavolejte do
servisního støediska.

Uveïte:
• typ poruchy
• model
• servisní èíslo (èíslo, které se nachází za
slovem SERVICE na typovém títku
umístìném uvnitø spotøebièe).

• svoji úplnou adresu
• své telefonní èíslo s pøedvolbou.

INSTALACE
• Neumís″ ujte spotøebiè blízko tepelného zdroje.
Nemìli byste ho instalovat do teplé místnosti, nebo na
místo, kde by byl pøímo vystaven sluneèním paprskùm
èi do blízkosti tepelného zdroje (radiátory, vaøièe),
protoe vechny tyto faktory zvyují spotøebu
elektrické energie.
• Spotøebiè bude nejlépe fungovat, ponecháte-li nad ním
prostor nejménì 5 cm a okolní nábytek postavíte v
takové vzdálenosti, která umoní minimální cirkulaci
vzduchu.
• Spotøebiè umístìte na suché, dobøe vìtrané místo, je-li
to tøeba, seøiïte pøední noièku.
• Vìtrací møíku nad spotøebièem ponechte volnou,
abyste zajistili volný obìh vzduchu.
• Vymyjte vnitøek a namontujte pøísluné vybavení.
• Misku na ledové kostky naplòte vodou (je-li souèástí
vybavení) a vlote ji do oddílu s nízkou teplotou.

Pøipojení k elektrické síti
• Pøipojení k síti musí být provedeno v souladu s
místními pøedpisy.
• Údaje o napìtí a pøíkonu jsou uvedeny na typovém
títku umístìném uvnitø spotøebièe vlevo dole v
prostoru zásobníku na ovoce a zeleninu.
• Uzemnìní pøístroje je podle zákona povinné.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovìdnost za
pøípadná zranìní osob a zvíøat nebo pokození
vìcí zpùsobené nedodrením výe uvedených
pøedpisù.
• Jestlie zástrèka pøívodního kabelu neodpovídá
zásuvce, poádejte o výmìnu zásuvky kvalifikovaného
elektrikáøe.
• Nepouívejte jednoduché adaptéry ani rozdvojky, èi
prodluovací òùry.
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ZMÌNA SMÌRU OTEVÍRÁNÍ DVEØÍ
Tato chladnièka byla vyrobena s dveøními závìsy vpravo.
Jestlie si pøejete zmìnit smìr otvírání dveøí, øiïte se
následujícími pokyny:
1. Odroubujte rouby (6), kterými je pøipevnìna pracovní
deska a sejmìte ho.
2. Vyroubujte dva rouby (1), kterými je pøiroubovaný
horní závìs (5) k rámu (pravá strana). Odstraòte horní
závìs (5).
3. Zdvihnìte dveøe a polote je na mìkkou podloku, aby
se nepokrábaly.
4. Uvolnìte dva rouby (8), které drí dolní závìs (2) a
odstraòte dolní závìs (2).
5. Odstraòte pøední levou noièku (4) a pøemístìte ji na
pravou stranu.
6. Pøed umístìním tohoto dolního závìsu (2) odstraòte
èep (9) a zmìòte smìr dolního závìsu (2). Opìt
namonujte dolní závìs (2) na levou stranu dolního
rámu pomocí dvou roubù (8).
7. Vlote èep (9) do dolního závìsu (2).
8. Nasaïte dveøe zpìt a pøesvìdète se, e je drí dolní
závìs (2).
9. Podrte dveøe v zavøené poloze a namontujte horní
závìs (5) do horního rámu na levé stranì pomocí dvou
roubù (1). Neutahujte jetì dva rouby (1), protoe
horní èást dveøí není vyrovnaná s horní plochou.
10. Na horní èást chladnièky pøipevnìte pracovní desku
pomocí roubù (6).
Obrázek 1
Ukazuje polohu dílù pøed zmìnou smìru otvírání dveøí.
Obrázek 2
Ukazuje polohu dílù po zmìnì smìru otvírání dveøí.

Obr. 1

Obr. 2

159

