POUŽITÍ CHLADICÍHO ODDÍLU
Zapnutí spotřebiče
Uvedení spotřebiče do provozu
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
• Po otevření dveří spotřebiče se rozsvítí vnitřní osvětlení umístěné pod ovládacím panelem nebo uvnitř
spotřebiče (podle modelu).
• Rozsvítí se zelená kontrolka, která signalizuje zapnutí spotřebiče.
Poznámka:
U mechanických spotřebičů se vnitřní osvětlení při otevření dveří rozsvítí, pokud není ovladač termostatu
otočený na symbol .

•

Nastavení teploty
• Při nastavování teploty se řiďte přiloženým návodem ke spotřebiči.
Poznámka:
• Teplota okolního vzduchu, četnost otvírání dveří a umístění spotřebiče může mít vliv na jeho vnitřní teploty.
Vnitřní teplota chladničky může těmito faktory být ovlivněna:
Ukládání potravin do chladicího oddílu
Potraviny ukládejte tak, jak je znázorněno na obrázku.
A Vařená jídla
B Ryby, maso
C Ovoce a zelenina
D Láhve
E Sýr
Poznámky:
• Odstup polic od vnitřní zadní stěny chladničky umožňuje volný
oběh vzduchu.
• Uložené potraviny se nesmí dotýkat vnitřní zadní stěny chladicího
oddílu.
• Do chladničky neukládejte ještě teplé potraviny.
• Tekutiny uchovávejte v uzavřených nádobách.
Pozor
Uchovávání zeleniny s vysokým obsahem vody může způsobit kondenzaci vlhkosti na skleněné polici
zásobníku na ovoce a zeleninu: správnému chodu spotřebiče to ale nevadí.
Oddíl Gourmet (je-li u modelu)
Oddíl s přírodními antibakteriálními látkami, které jsou vhodné pro kontakt s potravinami; zaručují lepší hygienu,
potlačují nepříjemné pachy a umožňují delší čerstvost uleželých sýrů a uzenin.
Funkce 6. smysl
Funkce 6. smysl (jestliže je u modelu) se automaticky zapne v případě:
otevření dveří
Funkce 6. smysl se zapne při každém otevření dveří, které výrazně zvýší vnitřní teplotu, a zůstane zapnutá po
dobu nutnou k obnovení optimálních podmínek uskladnění potravin.
POZNÁMKA: Doba trvání funkce 6.smysl závisí na množství potravin ve spotřebiči a na vnitřní teplotě.
Výrazné rozdíly v těchto faktorech mohou mít vliv na chod spotřebiče.
Funkce "Čerstvé" (je-li u modelu)
Umožňuje spotřebiči rychle dosáhnout optimální skladovací teploty a vlhkosti uvnitř spotřebiče.
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JAK POUŽÍVAT ODDÍL S NÍZKOU
TEPLOTOU
Oddíl s nízkou teplotou je typu
,
nebo
.
V oddílech s
nebo
je možné uchovávat zmrazené potraviny po dobu uvedenou na obalu.
Jestliže má oddíl s nízkou teplotou
, mohou se v něm zmrazovat čerstvé potraviny.
Množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno na typovém štítku.
Poznámka:
Oddíl s nízkou teplotou si uchová vhodnou teplotu pro uchování potravin i v případě přerušení elektrické
energie. Doporučujeme nicméně v této době neotvírat dveře mrazicího oddílu.
Jak postupovat při zmrazování čerstvých potravin (pouze v oddílu
)
Důležité upozornění
• Zabalte a zapečet'te čerstvé potraviny do: alobalu, průhledných fólií, nepropustných plastických obalů,
polyetylénových nádob s víčky, nádob do mrazničky vhodných ke
zmrazování.
• Potraviny ke zmrazení vložte do horního prostoru, mezi balíčky
ponechte dostatečné množství prostoru k volné cirkulaci vzduchu.
• Po vložení potravin do mrazicího oddílu posuňte k optimálnímu
postupu zmrazování ovladač termostatu o půl rysky, směrem k
nižším číslům.
• Po 24 hodinách je zmrazování dokončeno.
Pro spotřebiče s oddílem
Délku uchování čerstvých zmrazených potravin v měsících
najdete v uvedené tabulce.
Při nákupu zmrazených potravin dbejte na to, aby:
• obal nebo krabička nebyly porušené, protože potraviny by se mohly
kazit. Je-li obal vyboulený, nebo jsou-li na něm vlhké skvrny,
výrobek nebyl správně skladován a obsah by se mohl začít
rozmrazovat.
• Zmrazené potraviny nakupujte jako poslední a k přepravě
používejte speciální chladicí tašky.
• Ihned po návratu domů uložte hlubokozmrazené potraviny do
MĚSÍCE
oddílu s nízkou teplotou.
• Částečně rozmrzlé potraviny znovu nezmrazujte a do 24 hodin je
spotřebujte.
• Snažte se zabránit změnám teploty, nebo je co nejvíce omezte.
Dodržujte dobu trvanlivosti uvedenou na obalu.
• Při skladování zmrazených potravin se vždy řiďte pokyny na jejich
obalu.

JÍDLA

Výroba ledových kostek
• Naplňte misku na ledové kostky do 2/3 vodou a vložte ji do oddílu s nízkou teplotou.
• Jestliže miska přimrzne ke dnu oddílu s nízkou teplotou, nepoužívejte k jejímu oddělení špičaté nebo ostré
nástroje.
• Aby se Vám ledové kostky z misky snadněji vyndávaly, lehce ji ohněte.
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JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT CHLADNIČKU
Před každou údržbou nebo čištěním spotřebiče vytáhněte zástrčku ze
zásuvky, nebo spotřebič odpojte od elektrické sítě.
Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.
Pravidelné tvoření vodních kapek na vnitřní stěně chladicího oddílu
znamená, že právě probíhá automatické odmrazování. Voda z odmrazování
automaticky stéká do odtokového kanálku, kterým je odváděna do nádoby,
odkud se vypařuje.
Pravidelně čistěte přiloženým nástrojem odtokový otvor na rozmrazenou
vodu, zajistíte tak stálý a pravidelný odtok rozmrazené vody.
Odmrazování oddílu s nízkou teplotou
Oddíl s nízkou teplotou doporučujeme odmrazovat 1 nebo 2 krát do
roka, nebo když se utvoří příliš silná vrstva námrazy.
Tvoření námrazy je normální jev. Její množství a rychlost usazování
závisí na okolním prostředí a četnosti otvírání dveří chladničky.
Hromadění námrazy především v horní části oddílu je normální jev a nijak neohrožuje správný chod
spotřebiče.
Doporučujeme, abyste odmrazovali mrazničku, když je v ní uloženo co nejmenší množství potravin.
• Otevřete dveře a vyjměte z oddílu všechny potraviny, zabalte je těsně k sobě do novinového papíru a
uložte je na velmi chladné místo nebo do chladicí tašky.
• Nechte otevřené dveře, aby se led mohl rozpustit.
• Vyčistěte vnitřek chladničky houbou namočenou v roztoku vlažné vody a/nebo neutrálního čisticího
prostředku. Nepoužívejte čisticí prostředky s drsnými částicemi.
• Opláchněte a vysušte měkkým hadříkem.
• Vložte potraviny nazpět.
• Zavřete dveře.
• Zasuňte znovu zástrčku do sítě.
• Zapněte spotřebič.
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ODDÍL 'NULA STUPŇŮ'

(podle modelu)

Oddíl "Nula stupňů" byl speciálně navržen pro udržení nízké
teploty a správné vlhkosti za účelem delšího uchování čerstvých
potravin (např. masa, ryb, a zimního ovoce a zeleniny).

Zapnutí a vypnutí oddílu
Jestliže je oddíl zapnutý, je teplota uvnitř asi 0 °C.
K zapnutí oddílu stiskněte tlačítko zobrazené na
obrázku na více než tři vteřiny, až se rozsvítí
příslušný symbol.
Svítící symbol znamená, že je oddíl zapnutý.
Dalším stisknutím na více než jednu vteřinu oddíl
vypnete.
Aby mohl oddíl "Nula stupňů" správně fungovat, musí být splněny následující podmínky:
- chladicí oddíl musí být zapnutý
- teplota chladicího oddílu musí být mezi +2 °C a +6 °C
- k zapnutí oddílu musí být zásuvka zasunutá
- nesmí být zapnuté speciální funkce (Stand-by, Chlazení VYP, Dovolená - jsou-li u modelu).
Pokud je zapnutá některá z těchto speciálních funkcí, musí se oddíl "Nula stupňů" ručně vypnout a uložené
potraviny vyjmout. V případě, že oddíl ručně nevypnete, vypne se asi po 8 hodinách automaticky.
Poznámka:
- jestliže se po zapnutí oddílu nerozsvítí příslušný symbol, zkontrolujte, zda je zásuvka správně zasunutá;
jestliže porucha trvá, zavolejte do autorizovaného servisního střediska.
- Jestliže je oddíl zapnutý a zásuvka otevřená, symbol ovládacího panelu mohl automaticky zhasnout.
Zasunutím zásuvky se symbol opět rozsvítí
- nezávisle na stavu oddílu můžete zaslechnout slabý hluk, který je zcela normální;
- když oddíl není v provozu, závisí jeho vnitřní teplota na teplotě chladicího oddílu. Potom doporučujeme
skladování ovoce a zeleniny, které nejsou citlivé na chlad (lesní plody, jablka, meruňky, mrkve, špenát, salát
apod.).
Důležité upozornění: Je-li funkce zapnutá, a v chladničce jsou potraviny s vysokým obsahem vody, může se
na policích tvořit kondenzát. V takovém případě funkci raději na nějakou dobu vypněte. Doporučujeme dávat
pozor při pokládání potravin a nádob malých rozměrů na polici nad oddílem "Nula stupňů", protože by mohly
snadno propadnout mezi zásuvku a zadní stěnu chladicího oddílu.
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Odstranění oddílu "Nula stupňů":
Chcete-li získat v chladničce větší prostor, můžete oddíl "Nula stupňů" odstranit. V tomto případě postupujte
následujícím způsobem:
- doporučujeme vyklidit (a případně odstranit) dvě dolní dveřní přihrádky;
- vypnout oddíl
- vytáhnout zásuvku a bílou plastovou polici pod oddílem.
Poznámka: Horní polici a boční držáky nelze odstranit.
Chcete-li oddíl "Nula stupňů" vrátit zpět, nejprve vložte bílou plastovou polici pod oddíl, a teprve potom vraťte
zásuvku, a znovu zapněte funkci. Chcete-li snížit spotřebu energie, doručujeme oddíl "Nula stupňů" vypnout a
odstranit.
Oddíl a jeho díly pravidelně čistěte hadříkem namočeným v roztoku vlažné vody (dávejte pozor, abyste
nenamočili bílou plastovou polici pod oddílem), a neutrálního čisticího prostředku určeného pro čištění
vnitřních prostor chladničky.
Před čištěním oddílu (i z vnější strany) je nutné zásuvku vytáhnout, aby se odpojilo elektrické napájení
oddílu.
Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Před každou údržbou nebo čištěním spotřebiče vytáhněte zástrčku ze
zásuvky nebo spotřebič odpojte od elektrické sítě.
• Chladicí oddíl čistěte pravidelně houbou namočenou v roztoku teplé vody
a/nebo neutrálního čisticího prostředku. Opláchněte a vysušte měkkým
hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky s drsnými částicemi.
• Přepážky se nesmějí ponořovat do vody, ale musí se omývat mírně
navhlčenou houbou.
• Vnitřek mrazicího oddílu vymyjte při odmrazování.
• Pravidelně čistěte vysavačem nebo kartáčem větrací mřížky a
kondenzátor umístěný na zadní stěně spotřebiče.
• Vnější plochy čistěte hadříkem namočeným ve vodě. Nepoužívejte pasty
ani drátěnky s drsnými částicemi, ani prostředky na čištění skvrn (např.
aceton) nebo ocet.
Při dlouhé nepřítomnosti
1. Chladničku úplně vyprázdněte.
2. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
3. Odmrazte a vyčistěte vnitřní prostory.
4. Nebudete-li spotřebič delší dobu používat, nechte otevřené dveře, aby se uvnitř neutvořila plíseň a abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů a vlhkosti.
5. Vyčistěte spotřebič.
• Vnitřek oddílu s nízkou teplotou vymyjte při odmrazování (u modelů, které jsou jím vybaveny).
• Vnitřek chladicího oddílu čistěte pravidelně houbou namočenou v roztoku teplé vody a/nebo neutrálního
čisticího prostředku. Opláchněte a vysušte měkkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky s drsnými
částicemi.
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JAK ODSTRANIT PORUCHU
Když zaslechnete tyto zvuky

...váš spotřebič pracuje!!!
1. Spotřebič nefunguje.
• Nedošlo k výpadku proudu?
• Je zástrčka správně zasunutá do zásuvky?
• Je dvoupólový vypínač zapnutý?
• Fungují správně ochranná zařízení domácího elektrického systému?
• Není přívodní kabel poškozený?
2. Uvnitř oddílů není dostatečně nízká.
• Jsou dveře dobře zavřené?
• Nestojí spotřebič blízko zdroje tepla?
• Nejsou zablokované větrací otvory pro cirkulaci vzduchu?
3. Na dně chladicího oddílu je voda.
• Není ucpaný odvod rozmrazené vody?
4. Vnitřní osvětlení nefunguje.
Zkontrolujte nejdříve bod 1 a potom:
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Jestliže je ve vašem spotřebiči žárovka, řiďte se pokyny a obrázky v přiloženém návodu.
• Jestliže je ve vašem spotřebiči osvětlení Led, obraťte se na servisní středisko.
5. Nadměrná námraza v mrazicím oddíle.
• Jsou dveře správně zavřené?
• Nebrání zavření dveří uložené potraviny?
Bublání a šumění v chladicím okruhu neznamená závadu, je normální.
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SERVIS
Než se spojíte se servisem:
1. Přesvědčte se, zda nemůžete odstranit poruchu
sami (viz "Jak odstranit poruchu").
2. Znovu zapněte spotřebič a přesvědčte se, zda
porucha trvá. Je-li tomu tak, spotřebič opět
vypněte a zkoušku po hodině opakujte.
3. V případě stále trvající poruchy zavolejte do
servisního střediska.

• svoji úplnou adresu,
• své telefonní číslo s předvolbou.

Poznámka:
Změna otevírání dveří provedená servisní
službou se nepovažuje za opravu splňující
podmínky záruky.

Sdělte:
• typ poruchy,
• model,
• servisní číslo (číslo za slovem SERVICE na
typovém štítku umístěném uvnitř spotřebiče),

INSTALACE
• Spotřebič by se měl instalovat v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Neměli byste ho instalovat do teplé
místnosti, nebo na místo, kde by byl přímo vystaven slunečním paprskům nebo do blízkosti tepelného
zdroje (radiátory, vařiče), protože to vše zvyšuje spotřebu energie.
• Není-li to možné, je nutné dodržet následující minimální vzdálenosti:
- 30 cm od sporáků na uhlí nebo na topný olej;
- 3 cm od elektrických a/nebo plynových sporáků.
• Spotřebič bude nejlépe fungovat, ponecháte-li:
- nad ním prostor nejméně 5 cm;
- mezi ním a zadní stěnou 4 cm;
- okolní nábytek v takové vzdálenosti, která umožní minimální cirkulaci vzduchu.
• Spotřebič umístěte na suché, dobře větrané místo, a je-li to třeba, seřiďte přední nožičky.
• Vymyjte vnitřek.
• Instalujte příslušné vybavení.
Připojení k elektrické síti
• Připojení k síti musí být provedeno v souladu s místními předpisy.
• Údaje o napětí a příkonu jsou uvedeny na typovém štítku umístěném uvntř spotřebiče.
• Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za případná
zranění osob, zvířat nebo poškození věcí způsobené nedodržením výše uvedených předpisů.
• Jestliže zástrčka napájecího kabelu neodpovídá zásuvce, požádejte o výměnu zásuvky kvalifikovaného
elektrikáře.
• Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozdvojky.
Odpojení od elektrické sítě
Spotřebič musí být odpojitelný od elektrické sítě buď vytažením napájecího kabelu ze zásuvky nebo pomocí
dvoupólového síťového vypínače umístěného před zásuvkou.
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