PRVNÍ POUŽITÍ
V okamžiku připojení k elektrické síti se na displeji zobrazí teploty nastavené ve výrobě (-18°C a +5°C).
Jestliže zazní zvukový signál a začne blikat ukazatel teploty, stiskněte a podržte tlačítko pro vypnutí poplachů.
Poznámka: Po zapnutí spotřebiče je nutné počkat 2-3 hodiny, než dosáhne vhodné teploty k uchovávání
normálního množství potravin.
U některých modelů můžete instalovat filtr proti bakteriím a zápachu podle pokynů na obalu filtru.

V PŘÍPADĚ, ŽE SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVÁTE
Odpojte ho od zdroje elektrického napájení. Vyndejte všechny potraviny a nechte trochu pootevřené dveře,
aby uvnitř oddílů mohl proudit vzduch. Zabráníte tím vzniku nepříjemného zápachu a plísní. Jestliže je u
chladničky automatický výrobník ledu:
1. Zavřete přívod vody ke spotřebiči.
2. Z nádoby na ledové kostky odstraňte led.
V PŘÍPADĚ VÝPADU ELEKTRICKÉHO PROUDU
V případě výpadku do 12 hodin nechte dveře spotřebiče zavřené. Vložené potraviny tak zůstanou déle
chladné.
V případě výpadku elektřiny delšího než je 12 hodin vyjměte všechny potraviny a uložte je do vhodného
chladicího zařízení.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE
Pravidelně čistěte spotřebič čistým hadříkem namočeným v roztoku vlažné vody a neutrálního čisticího
prostředku určeného pro čištění vnitřních prostor chladničky. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
Nepoužívejte přístroje na páru. Doporučujeme čistit i kondenzátor pomocí vysavače (po odstranění předního
podstavce, viz návod k použití).
Tlačítka a displej ovládacího panelu (u některých modelů je umístěný na dveřích mrazničky) nečistěte látkami
obsahujícími alkohol nebo jeho deriváty, ale jen suchým hadříkem.
Výměna žárovek
Důležité upozornění:
• Před výměnou žárovek odpojte chladničku od zdroje elektrického
napájení.
• Jestliže má žárovka stínítko, odstraňte ho. Po výměně žárovky vraťte
stínítko zpět.
• Žárovky ve spotřebiči nejsou šroubovací, ale mají bajonetové spojení.
• Žárovka dávkovače ledu a vody, je-li jím tento model vybaven, je naopak
běžného šroubovacího typu, pouze u několika modelů může být světelný
zdroj LED.
• V porovnání s tradiční žárovkou mají LED delší životnost, zlepšují
viditelnost uvnitř spotřebiče a jsou šetrné k životnímu prostředí.
Žárovku nahraďte za novou stejného typu, kterou získáte v našem servisním středisku nebo u autorizovaných
prodejců.
Pokud potřebujete žárovky LED vyměnit, obraťte se na servisní středisko.

ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE A ÚDRŽBA
DÁVKOVAČE LEDU A/NEBO VODY (podle modelu)
Nedodržení uvedených pokynů k dezinfekci může mít za následek ohrožení zdravotní nezávadnosti
vypouštěné vody.
• Při prvním použití přístroje a po každé výměně filtru doporučujeme nechat odtéct 9-14 litrů vody, nebo
nechat téct vodu 6 až 7 minut (není nutné celé množství najednou, ale celé množství musí odtéct vždy
před prvním použitím). Led vyrobený za prvních 24 hodin vyhoďte.
• Jestliže jste dávkovač vody nepoužívali více než 4 až 5 dní, doporučujeme promýt okruh a první litr vody
vylít.
• Při vkládání vyjímatelného dávkovače vody (je-li u modelu) musíte mít dokonale čisté ruce.
• Doporučujeme pravidelné mytí nádoby nebo přihrádky na ledové kostky pouze v proudu pitné vody.
• Filtr se musí povinně vyměnit, když se objeví signalizace výměny na ovládacím panelu, nebo když jste
systém dávkovače ledu/vody nepoužívali déle než 30 dní.
• Při každé výměně filtru doporučujeme dezinfekci rozvodného systému ledu a vody pomocí dezinfekčních
roztoků vhodných pro materiály, které jsou určeny pro potraviny (na bázi chlornanu sodného), a nemění
vlastnosti materiálů. Před použitím propláchněte alespoň 2 litry vody.
• Součásti dávkovače ledu a vody se smí vyměňovat pouze za originální díly dodané výrobcem.
• Technické zásahy smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci nebo autorizovaná servisní střediska.

POUŽITÍ DÁVKOVAČE LEDU/VODY
(je-li u modelu)
Připojte spotřebič k vodovodní síti podle pokynů v návodu k instalaci.
Odběr vody:
Vodu můžete odebírat kdykoli a odebírá se přitisknutím skleničky na páčku dávkovače vody. Jestliže páčku
uvolníte, voda přestane téct. U modelů bez páčky na led stiskněte tlačítko "Water" . Jestliže tlačítko
uvolníte, voda přestane téct.
Odběr ledu:
Led se odebírá přitisknutím páčky ledu na dávkovač. U modelů bez páčky na led stiskněte tlačítko "Ice"
Jestliže tlačítko uvolníte, led se přestane vypouštět.

.

Užitečné rady:
1. Doporučujeme držet skleničku v blízkosti otvoru na vodu/led.
2. K zapnutí dávkovače lehce stiskněte páčku, nebo stiskněte tlačítka "Water" / "Ice" (u modelů bez
páčky). Použití větší sily nemá za následek rychlejší ani vydatnější dávkování ledu.
3. Doporučujeme pomalu odtáhnout skleničku, aby voda nevytekla ven (u modelů s páčkou na vodu a led).
4. K odběru ledu nedoporučujeme používat příliš tenké nebo křehké skleničky (u modelů s páčkou na vodu a
led).
5. Doporučujeme spotřebovat odebranou vodu do 6 hodin.
6. V případě občasného používání výrobníku ledu a vody, nebo při delší nepřítomnosti u zapnutého
spotřebiče, doporučujeme promýt vodní okruh tak, že vypustíte první 2 litry vody a první dávku ledu. Tento
postup proveďte také po opětovném připojení spotřebiče k elektrické síti po delším období nečinnosti.
Zařízení proti kondenzátu lze vypnout stisknutím vypínače jako vedle na obrázku (vypínač v poloze vypnuto
OFF). Ušetří se elektrická energie.
V případě kondenzátu v zóně dávkovače ledu/vody nebo na dveřích opět
zařízení proti kondenzátu zapněte (vypínač v poloze zapnuto ON).

POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VÝROBNÍKU
LEDU (je-li u modelu)
Po zapnutí spotřebiče je většinou nutné počkat na výrobu prvních ledových kostek jednu noc. Jestliže si
přejete ledovou tříšť (možné pouze u některých modelů - viz Návod ve zkratce), kostky se nejprve musí
roztříštit. Na odebrání ledové tříště můžete tedy chvilku čekat. Hluk způsobený tříštěním ledu je normální a
kousky ledu mohou mít různou velikost. Jestliže odebíráte po ledové tříšti ledové kostky, může s ledovými
kostkami spadnout do skleničky i trochu tříště.
Množství a velikost ledových kostek závisí na tlaku vodovodní sítě; výrobu ledových kostek můžete zvýšit
snížením teploty nastavené v mrazicím oddílu.

MODEL SE ZÁSUVKOU NA LED
Normální výroba ledu umožňuje výrobu asi 7-8 dávek ledových kostek za 24 hodin.
Jestliže potřebujete velká množství kostek, doporučujeme je odebrat přímo ze
zásuvky výrobníku ledu, nikoli z dávkovače. Po vybrání ledu vraťte zásuvku zpět.

MODEL S VÝROBNÍKEM LEDU V MRAZICÍM ODDÍLU A NÁDOBOU NA LED VE
DVEŘÍCH
Normální výroba ledu umožňuje výrobu asi 12-14 dávek ledových kostek za 24 hodin.
Odstranění a umístění nádoby na led
Do otvoru na dně nádoby zasuňte prsty, zatáhněte za páčku a vysuňte nádobu směrem nahoru (viz obrázek
1). U některých modelů se zasunují prsty do
otvoru na dně nádoby a současně se položí
palec na odblokovací tlačítko (viz obrázek 2);
oběma rukama držte spodek nádoby, stiskněte
odblokovací tlačítko, nádobu vytáhněte nahoru
a vyjměte ji.
Chcete-li ji vrátit na místo, postavte spodek
nádoby na podstavec ve vnitřních dveřích a
spusťte ji do jejího umístění.
Poznámka: Jestliže potřebujete velké
množství kostek, doporučujeme je odebrat
přímo z nádoby na led, nikoli z dávkovače.
obrázek 1

obrázek 2

MODEL S VÝROBNÍKEM LEDU A
NÁDOBOU NA LED VE DVEŘÍCH MRAZNIČKY
Normální výroba ledu umožňuje výrobu asi 6-7 dávek ledových kostek za 24 hodin.
Na výrobu ledových kostek má velký vliv četnost otevírání dveří mrazničky, množství čerstvých potravin
vložených do mrazicího oddílu, okolní teplota a nastavená teplota spotřebiče. Jestliže jste výrobník ledu
dlouho nepoužívali, je nutné počkat na výrobu prvních ledových kostek jednu noc.
Odstranění a umístění nádoby na led
Do otvoru na dně nádoby zasuňte prsty, zatáhněte za páčku a vysuňte nádobu směrem nahoru (viz obrázek
3).
Chcete-li ji vrátit na místo, postavte spodek nádoby na podstavec ve vnitřních dveřích a spusťte ji do jejího
umístění.
Poznámka: Jestliže potřebujete velké množství ledu, zapněte funkci rychlého
zmrazování "Fast Freezing" (viz Návod ve zkratce). Chcete-li odebrat velké
množství kostek, doporučujeme je odebrat přímo z nádoby na led, nikoli z
dávkovače.
Důležité upozornění: Před odstraněním nádoby na led vypněte výrobník
ledu, aby ledové kostky náhodou nevypadly ven.
K pravidelnému mytí krycí mřížky na výrobníku ledu doporučujeme pouze pitnou
vodu.

obrázek 3

JAK SKLADOVAT, ZMRAZOVAT
A ROZMRAZOVAT POTRAVINY
Potraviny zabalte tak, aby do nich nemohla pronikat voda, vlhkost nebo kondenzace; tímto způsobem
zabráníte přenosu pachů a vůní z jednoho místa v chladničce na druhé a umožníte lepší uchování
zmrazených potravin.
POZNÁMKA: Do mrazničky nikdy nevkládejte teplá jídla. Zmrazováním vychlazených jídel ušetříte elektrickou
energii a prodloužíte životnost spotřebiče.

PROUDĚNÍ VZDUCHU
"MULTIFLOW" (je-li k dispozici)
"MULTIFLOW" je technologie mnohosměrného proudění vzduchu, která je zárukou téměř stejné teploty v
celém chladicím oddílu. Potraviny můžete položit na jakoukoli polici spotřebiče, ale musíte dávat pozor, abyste
neucpali otvory na šíření vzduchu a nezabránili tak jeho volnému oběhu.

POPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ
PŘIHRÁDKA NA ČERSTVÉ POTRAVINY (je-li u modelu)
Tuto přihrádku lze vyklopit ke snadnějšímu vkládání a vyjímání potravin.
Otevření, odstranění a instalace přihrádky na čerstvé potraviny
Potřebujete-li přihrádku na čerstvé potraviny otevřít, stiskněte jedno ze dvou horních tlačítek (1) a současně ji
otevřete až na doraz. Přihrádku zavřete opačným postupem. Chcete-li přihrádku na čerstvé potraviny úplně
odstranit, postupujte podle výše uvedených pokynů, trochu ji natočte a vytáhněte z jejího umístění (2).
Přihrádku opět instalujete vložením jejích vnějších bočních vodítek (3a) do pojistných čepů (3b) uvnitř
umístění.
Pozn.: Do přihrádky na čerstvé potraviny nedávejte potraviny v
kovových obalech, nebo v obalech, které by ji mohly poškrábat a
poničit.
Vyjmutí zásuvky na ovoce a zeleninu nebo zásuvky na maso:
1. vytáhněte zásuvku až na doraz;
2. vsuňte pod ni ruku, nadzdvihněte ji a vytáhněte;
3. zásuvka vyjede z kolejniček a můžete ji dál posunout;
4. chcete-li ji úplně vytáhnout, musíte zásuvku naklonit: přední
stranu do výšky, zadní stranu dolů.

Regulace teploty v zásuvce na maso / ovoce a zeleninu (je-li u
modelu)
• Do zásuvky na maso se vhání vzduch otvorem umístěným mezi
chladicím a mrazicím oddílem. Tímto způsobem se teplota v
zásuvce na maso udržuje nižší než v ostatních částech
chladničky. Proud vzduchu je možné nastavit pomocí regulátoru
teploty.
• Jestliže si přejete uložit do zásuvky na maso zeleninu, posuňte
regulátor úplně na vnější okraj až na nastavení pro
ovoce/zeleninu. Zabráníte tím případnému zmrznutí zeleniny.
Regulace vlhkosti v zásuvce na ovoce a zeleninu (je-li u
modelu)
• Vlhkost uvnitř zásuvky na ovoce a zeleninu lze regulovat pomocí
příslušného regulátoru.
• Posunutím ukazatele úplně doprava se vlhký vzduch v zásuvce
zcela vysuší k lepšímu uchování ovoce a zeleniny se slupkou.
• Posunutím ukazatele úplně doleva se naopak v zásuvce udržuje
vlhký vzduch k lepšímu uchování listové zeleniny.
Skladování potravin
Chcete-li dosáhnout maximální kapacity skladování, můžete vyjmout
dvě dolní zásuvky/koše mrazicího oddílu a položit potraviny přímo na
dno oddílu. Dávejte pozor, abyste potravinami nezakryli nebo větrací
otvory spotřebiče.
(platí pro modely s kapacitou do 715 litrů).

VÝMĚNA VLOŽKY VODNÍHO
FILTRU (je-li u modelu)
1. Najděte uzávěr vložky filtru umístěný pod dveřmi mrazicího oddílu. Uzávěrem otočte silou směrem doleva
až do svislé polohy a vytáhněte filtr z mřížky podstavce.
2. Uzávěr a vložku filtru protáhněte mřížkou podstavce ven.
3. Z konce staré vložky filtru sejměte uzávěr. UZÁVĚR NEVYHAZUJTE.
4. Uzávěr nasaďte na novou vložku.
5. S uzávěrem ve svislé poloze zasuňte novou vložku až na doraz do dolní mřížky.
6. Pak uzávěrem filtru otočte doprava tak, aby se otočil do vodorovné polohy. DÁVKOVAČEM VODY
NECHTE PROTÉKAT VODU, DOKUD NENÍ ÚPLNĚ PRŮHLEDNÁ (asi 9-14 litrů nebo po dobu 6-7 minut).
Systém se tak vyčistí a z trubek se odstraní vzduch.
Poznámka: Při odvzdušňování systému může z dávkovače vytékat voda.
Objednávání náhradních filtrů
Chcete-li si objednat náhradní vložky do vodního filtru, obraťte se na servisní středisko.

SERVISNÍ STŘEDISKO
Než se spojíte se servisem:
Znovu zapněte spotřebič a zkontrolujte, zda porucha
zmizela. Jestliže porucha stále trvá, spotřebič opět
vypněte a zkoušku po hodině opakujte.
Pokud spotřebič nefunguje správně ani po provedení
výše uvedených kontrol, obraťte se na servisní
středisko. Popište přesně závadu a sdělte:
• typ poruchy
• model
• typ a sériové číslo spotřebiče (uvedené na
typovém štítku)

• servisní číslo (číslo za slovem SERVICE na
typovém štítku umístěném uvnitř spotřebiče)

Poznámka:
Změna otevírání dveří provedená servisním
střediskem se nepovažuje za opravu splňující
podmínky záruky.

