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Návod k použití
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1. INSTALACE
1.1. INSTALACE SAMOSTATNÉHO SPOTŘEBIČE
Aby bylo zajištěno dostatečné větrání, ponechejte
volný prostor na obou stranách spotřebiče i nad ním.
Vzdálenost mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou
za spotřebičem by měla být nejméně 50 mm.
Zmenšení tohoto prostoru zvýší spotřebu energie
výrobku.

1.2. INSTALACE DVOU SPOTŘEBIČŮ
Při společné instalaci mrazničky (1) a chladničky (2)
se ujistěte, že se mraznička nachází na levé straně
a chladnička na pravé straně (jak je znázorněno
na obrázku). Aby se zabránilo problémům
s kondenzací mezi spotřebiči, je levá strana
chladničky vybavena speciálním zařízením.

Společnou instalaci dvou spotřebičů doporučujeme
provádět pomocí spojovací soupravy (3), jak je
znázorněno na obrázku.
Soupravu můžete zakoupit v servisu.
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2. FUNKCE
2.1.

Po výpadku proudu nebo po přechodu z pohotovostního
režimu do normálního režimu se stav funkce „6th Sense
Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“ resetuje
do výchozího nastavení, tzn. do aktivního stavu.

FUNKCE ZAPNUTÍ / POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Tato funkce slouží k zapnutí chladničky / k jejímu
uvedení do pohotovostního režimu. K uvedení
výrobku do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko
a podržte ho po dobu 3 sekund. Pokud je spotřebič
v pohotovostním režimu, světlo uvnitř chladicího
prostoru nesvítí. Pamatujte si, že tímto úkonem
spotřebič neodpojíte od elektrické sítě. Chcete-li
spotřebič znovu zapnout, stačí tlačítko opět stisknout.

2.4. POPLACH – OTEVŘENÉ DVEŘE
Začne blikat symbol poplachu a ozve se výstražný
zvuk. Poplach se aktivuje, jsou-li dveře ponechány
otevřené déle než 2 minuty. Poplach vypnete
uzavřením dveří nebo zvukový signál ztlumte jedním
stisknutím tlačítka pro vypnutí poplachu.
2.5. FUNKCE „VACATION“ (DOVOLENÁ)
Aktivací této funkce snížíte spotřebu energie
spotřebiče během doby vaší nepřítomnosti.
Před aktivací této funkce by měly být z chladicího
prostoru vyjmuty všechny potraviny podléhající rychlé
zkáze. Ujistěte se, že jsou dvířka správně uzavřena,
protože chladnička bude udržovat vhodnou teplotu
zabraňující tvorbě nepříjemných pachů (+12 °C).
Funkci aktivujte/deaktivujte stisknutím tlačítka režimu
„Vacation“ (dovolená) na 3 sekundy. Je-li funkce
aktivována, rozsvítí se příslušný symbol a teplota
chladicího prostoru bude nastavena na vyšší hodnotu
(na displeji teploty se objeví nové nastavení teploty
na +12 °C).
Změna nastavení teploty funkci automaticky deaktivuje.

2.2. FUNKCE SMART DISPLAY (INTELIGENTNÍ
DISPLEJ) *
Tuto volitelnou funkci lze používat k úspoře energie.
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat inteligentní
displej, stiskněte a po dobu 3 sekund podržte tlačítka
funkcí „Vacation“ (dovolená) a „Fast Cool“ (rychlé
chlazení), dokud nezazní zvukový signál.
Po své aktivaci inteligentní displej zhasne, s výjimkou
ukazatele „6 Sense Fresh Control“ (ovládání
čerstvosti šestým smyslem) / „Green Intelligence
ProFresh“ (profesionální čerstvost díky zelené
inteligenci). Pokud je inteligentní displej
aktivní – pro nastavení teploty nebo použití dalších
funkcí, je nezbytné stisknutím libovolného tlačítka
displej aktivovat.

Upozornění:
• Není kompatibilní s funkcí „Fast Cool“ (rychlé
chlazení).
Aby byl zaručen optimální výkon, funkce „Vacation“
(dovolená) a „Fast Cool“ (rychlé chlazení) nelze použít
současně. Proto musí být před aktivací funkce „Fast
Cool“ nejprve deaktivována funkce „Vacation“
(a naopak).

Nebude-li do 15 sekund proveden nějaký úkon, displej
opět zhasne a viditelný zůstane pouze ukazatel „6
Sense Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“.
Pokud je funkce deaktivována, dojde k obnovení
normálního displeje. Po výpadku proudu se inteligentní
displej automaticky vypne. Pamatujte si, že tato funkce
neodpojuje spotřebič od elektrické sítě, pouze snižuje
spotřebu energie externího displeje.

2.6. „FAST COOL“ (RYCHLÉ CHLAZENÍ)

Poznámka: Uvedená spotřeba energie spotřebiče se
vztahuje k provozu s aktivovanou funkcí
inteligentního displeje.

Použití této funkce se doporučuje v případě, když
do chladicího prostoru umístíte velké množství
potravin.
Pomocí funkce rychlého chlazení lze zvýšit výkon
chlazení v chladicí části. Pro maximalizaci chladicího
výkonu mějte prosím spuštěn ventilátor.

2.3.

FUNKCE 6TH SENSE FRESH
CONTROL (ovládání čerstvosti
šestým smyslem) /
GREEN INTELLIGENCE
PROFRESH (profesionální
čerstvost díky zelené
inteligenci)
Tato funkce umožňuje, aby bylo uvnitř spotřebiče rychle
dosaženo optimálních podmínek skladování (teplota,
vlhkost). Aby funkce pracovala správně, musí být zapnut
ventilátor. Funkce „6th Sense Fresh Control“ / „Green
Intelligence ProFresh“ je ve výchozím nastavení
zapnuta. Chcete-li tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat
– viz přiložený STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE.

Upozornění:
• Není kompatibilní s funkcí „Vacation“
(dovolená).
Aby byl zaručen optimální výkon, nelze funkce
„Vacation“ (dovolená) a „Fast Cool“ (rychlé chlazení)
použít současně. Proto musí být před aktivací funkce
„Vacation“ nejprve deaktivována funkce „Fast Cool“
(a naopak).

* K dispozici pouze u vybraných modelů. Ve STRUČNÉM NÁVODU K OBSLUZE si prosím zkontrolujte, zda je tato funkce skutečně
ve vašem modelu k dispozici.
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2.7. ZÁSUVKA S TEPLOTOU NULA STUPŇŮ *

2.8. VENTILÁTOR

Zásuvka s teplotou nula stupňů je speciálně navržena
pro udržování nízké teploty a vhodné úrovně vlhkosti
pro uchovávání čerstvých potravin po delší dobu
(např. masa, ryb, ovoce a zimní zeleniny).
Aktivace a deaktivace boxu

Ventilátor zlepšuje rozložení teploty uvnitř výrobku,
čímž umožňuje lepší uchovávání uložených potravin.
Ve výchozím nastavení je ventilátor zapnut. Aby funkce
„6th Sense Fresh Control“ / „Green Intelligence
ProFresh“ správně fungovaly, doporučuje se mít
ventilátor zapnutý, a také tehdy, když se teplota
okolního vzduchu pohybuje nad 27 ÷ 28 °C, nebo
pokud si všimnete kapek vody na skleněných policích
nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí. Všimněte si, že
když je ventilátor zapnutý, nebude fungovat nepřetržitě.
Ventilátor se bude spouštět a zastavovat v závislosti
na teplotě a/nebo úrovni vlhkosti uvnitř výrobku. Je
proto zcela normální, pokud se ventilátor nepohybuje,
i když je zapnutý. Chcete-li tuto funkci aktivovat nebo
deaktivovat – viz přiložený STRUČNÝ NÁVOD
K OBSLUZE.

Box aktivujete/deaktivujete
stisknutím tlačítka, jak je
znázorněno na obrázku.
Po aktivaci boxu se
symbol rozsvítí.

Je-li box aktivní, je teplota uvnitř boxu přibližně 0 °C.
Pro správné fungování boxu „s teplotou nula stupňů“
jsou důležité následující faktory:
- musí být zapnuto chlazení chladicího prostoru,
- teplota v chladicí části se musí pohybovat v rozmezí
od +2 °C do +5 °C,
- box musí být před aktivací vložen do chladničky,
- nesmí být aktivovány žádné jiné speciální funkce,
(pohotovostní režim, „Vacation“ (dovolená) – jsou-li
k dispozici).
Pokud je jedna z těchto speciálních funkcí aktivována,
musí být box „s teplotou nula stupňů“ ručně
deaktivován a jakékoli čerstvé potraviny, které se
v něm nacházejí, vyjmuty. Pokud nedojde k ruční
deaktivaci, box se po 8 hodinách automaticky vypne.

Upozornění: Vypnutím ventilátoru se deaktivuje
funkce „6th Sense Fresh Control“ / „Green
Intelligence ProFresh“.
Poznámka:
Neblokujte potravinami přívod vzduchu.
Ventilátor vypněte, chcete-li mít zaručen správný výkon
při nižší okolní teplotě (nižší než 18 °C) a pro
minimalizaci spotřeby energie.
Způsob vypnutí ventilátoru naleznete ve výše
uvedeném postupu.
Pokud má spotřebič ventilátor, může být vybaven
antibakteriálním filtrem.
Vyjměte jej z obalu umístěného v přihrádce na ovoce
a zeleninu a vložte jej do krytu ventilátoru.
Postup výměny je uveden na obalu filtru.

Poznámka:
- Pokud se po aktivaci funkce nerozsvítí příslušný
symbol, zkontrolujte, zda je zásuvka správně
vložena; pokud problém přetrvává, obraťte se
na nejbližší autorizovaný poprodejní servis.
- Pokud je funkce aktivní a zásuvka je otevřena,
symbol na ovládacím panelu se automaticky vypne.
Po vložení zásuvky se symbol opět rozsvítí.
- Bez ohledu na stav funkce může být slyšet slabý
zvuk: je to normální a není důvod k obavám.
- Není-li funkce aktivní, teplota v zásuvce záleží
na celkové teplotě uvnitř chladničky.
V tom případě ji doporučujeme používat k ukládání
ovoce a zeleniny, které nejsou citlivé na nízké
teploty (lesní plody, jablka, meruňky, mrkev, špenát,
salát atd.).

2.9. NASTAVENÍ TEPLOTY
Spotřebič je běžně z výroby nastaven na provoz
při doporučené teplotě 5 °C. Vnitřní teplotu lze
následujícím způsobem nastavit v rozmezí 8 °C až
2 °C:
• Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty (°C). Každým
zmáčknutím tlačítka lze teplotu skladování změnit
o -1 °C: hodnoty se mezi 8 °C a 2 °C cyklicky mění.
Poznámka: Zobrazené nastavené hodnoty
odpovídají průměrné teplotě v celé chladničce.
2.10. CHLADICÍ PROSTOR BEZ NÁMRAZY

Důležité: jsou-li při aktivované funkci v boxu
potraviny s vysokým obsahem vody, může
na policích docházet k její kondenzaci. V tom případě
funkci dočasně vypněte.

Odmrazování chladicího prostoru je zcela
automatické.
Kapičky vody na zadní stěně uvnitř chladicího
prostoru znamenají, že probíhá automatická fáze
odmrazování. Voda z odmrazování odtéká
automaticky do vypouštěcího otvoru a je
shromažďována v nádobě, kde se odpařuje.

* K dispozici pouze u vybraných modelů. Ve STRUČNÉM NÁVODU K OBSLUZE si prosím zkontrolujte, zda je tato funkce skutečně
ve vašem modelu k dispozici.
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2.11. SYSTÉM LED OSVĚTLENÍ *

Důležité:
Osvětlení chladicí části se zapne při otevření dveří
chladničky. Jsou-li dveře otevřeny déle než 10 minut,
osvětlení se automaticky vypne.

Systém osvětlení uvnitř chladničky využívá LED
diod, což umožňuje lepší osvětlení, stejně jako
velmi nízkou spotřebu energie.
Pokud systém LED osvětlení nefunguje, obraťte se
na servis s žádostí o jeho výměnu.

3. POUŽÍVÁNÍ
3.1.

JAK ZVÝŠIT SKLADOVACÍ OBJEM
CHLADNIČKY

3.2.

Skladovací objem lze zvýšit vyjmutím
„ZÁSUVKY S TEPLOTOU NULA STUPŇŮ“ *.
V tom případě postupujte následovně:
• vypněte box,
• vytáhněte zásuvku a bílou plastovou polici
pod boxem.
Poznámka: horní polici a boční podporu nelze vyjmout.
Chcete-li „zásuvku s teplotou nula stupňů“ opět
používat, před vložením zásuvky a opětovnou
aktivací funkce nejprve pod box umístěte bílou
plastovou
polici.
Chcete-li optimalizovat
spotřebu
energie,
doporučujeme „zásuvku
s teplotou nula stupňů“
deaktivovat a vyjmout.

4. RADY PRO SKLADOVÁNÍ
POTRAVIN

4.2. JAK USKLADŇOVAT ČERSTVÉ
POTRAVINY A NÁPOJE
• K zabalení potravin používejte recyklovatelné
plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby
a přilnavé fólie.
• Na tekutiny a potraviny, které mohou být
aromatické, případně mohou pachem nebo vůní
načichnout, vždy používejte uzavřené nádoby
nebo je přemístěte nebo zakryjte.
• Potraviny, které uvolňují velké množství plynného
etylenu, a ty, které jsou na tento plyn citlivé, jako
je ovoce, zelenina a salát, by měly být vždy
odděleny nebo zabaleny tak, aby nedošlo
ke snížení jejich skladovací doby; neskladujte
například rajčata spolu s kiwi nebo zelím.
• Abyste umožnili dostatečnou cirkulaci vzduchu,
neskladujte potraviny příliš blízko u sebe.
• Abyste zabránili pádu lahví, můžete používat
držák lahví (k dispozici u vybraných modelů).
• Pokud chcete do chladničky uložit jen malé
množství potravin, doporučujeme použít police
nad přihrádkou na ovoce a zeleninu, protože je to
nejchladnější oblast chladicí části.

Chladnička je ideálním skladovacím místem
pro hotová jídla, čerstvé a konzervované potraviny,
mléčné výrobky, ovoce, zeleninu a nápoje.
4.1. VĚTRÁNÍ
•

•

POZNÁMKY

• Neblokujte prostor odvodu vzduchu (na zadní
vnitřní stěně výrobku) potravinami.
• Pokud je mraznička opatřena víkem, je možné
skladovací objem maximalizovat vyjmutím víka.
• Všechny police, víka a výsuvné koše jsou
odnímatelné.
• Vnitřní teploty spotřebiče mohou být ovlivněny
okolní teplotou, četností otevírání dveří, jakož
i umístěním spotřebiče. Při nastavení teploty byste
měli tyto faktory zohlednit.
• Není-li uvedeno jinak, není vhodné příslušenství
spotřebiče umývat v myčce.
• Funkce inteligentního displeje používejte tak
často, jak to jen bude možné.

V důsledku přirozené cirkulace vzduchu vznikají
v chladicím prostoru zóny s různými teplotami.
Nejchladněji je bezprostředně nad přihrádkou
na ovoce a zeleninu a na zadní stěně. Nejtepleji
je v přední horní části chladničky.
Nedostatečné větrání má za následek zvýšení
spotřeby energie a snížení chladicího výkonu.

* K dispozici pouze u vybraných modelů. Ve STRUČNÉM NÁVODU K OBSLUZE si prosím zkontrolujte, zda je tato funkce skutečně
ve vašem modelu k dispozici.
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PŘÍKLAD USPOŘÁDÁNÍ POTRAVIN

4.3. KDE USKLADŇOVAT ČERSTVÉ
POTRAVINY A NÁPOJE
• Na policích chladničky: hotová jídla, tropické
ovoce, sýry, lahůdky.
• V nejchladnější oblasti – „zásuvka s teplotou nula
stupňů“ * (nad chladicí částí): maso, ryby,
krájené uzeniny, koláče.
• V přihrádce na ovoce a zeleninu: ovoce, salát,
zelenina.
• Ve dveřích: máslo, džemy, omáčky, nakládaná
zelenina, plechovky, lahve, nápojové kartony,
vejce.

máslo, džemy
tropické ovoce
džemy, omáčky,
nakládaná zelenina,
plechovky

sýry, lahůdky,
hotová jídla

lahve

vejce

maso, ryby,
krájené uzeniny,
koláče

lahve, nápojové
kartony

maso, ryby

ovoce, salát,
zelenina

5. PROVOZNÍ ZVUKY
Některé z provozních zvuků, které můžete slyšet:
• Syčení při prvním zapnutí spotřebiče nebo při jeho
zapnutí po dlouhé pauze.
• Klokotavý zvuk, když chladicí kapalina vstupuje
do trubek.
• Bzučivý zvuk, když začíná pracovat vodní ventil nebo
ventilátor.
• Praskavý zvuk při spuštění kompresoru.

Protože spotřebiče obsahují řadu ventilátorů
a motorů pro regulaci výkonu, které se
automaticky zapínají a vypínají, jsou zvuky
vycházející ze spotřebičů běžné.
Některé z provozních zvuků lze snížit pomocí
• vyrovnání spotřebiče a jeho instalací na rovný
povrch,
• oddělení a zabránění dotyku mezi spotřebičem
a nábytkem,
• kontroly, zda jsou vnitřní součásti správně
umístěny,
• kontroly, zda nejsou lahve a nádoby ve vzájemném
kontaktu.

* K dispozici pouze u vybraných modelů. Ve STRUČNÉM NÁVODU K OBSLUZE si prosím zkontrolujte, zda je tato funkce skutečně
ve vašem modelu k dispozici.
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6. DOPORUČENÍ PRO PŘÍPADY, KDY SE SPOTŘEBIČ
NEPOUŽÍVÁ
6.1. NEPŘÍTOMNOST/DOVOLENÁ
Pokud se chystáte na dovolenou, je doporučeno
potraviny spotřebovat a spotřebič z důvodu úspory
energie odpojit.
6.2.

6.3. VÝPADEK PROUDU
V případě výpadku elektrického proudu se obraťte
na svého dodavatele elektrické energie a zeptejte se,
jak dlouho bude výpadek trvat.
Poznámka: Mějte na paměti, že zcela zaplněný
spotřebič zůstane chladný déle než jen částečně
zaplněný spotřebič.

STĚHOVÁNÍ

1. Vyjměte všechny vnitřní části.
2. Dobře je zabalte a lepicí páskou je upevněte
dohromady tak, aby do sebe nenarážely
a nemohly se ztratit.
3. Nastavitelné nohy přišroubujte tak, aby se
nedotýkaly podkladu.
4. Zavřete dveře a upevněte je lepicí páskou
a pomocí lepicí pásky také ke spotřebiči
připevněte napájecí kabel.

Pokud zjistíte, že je jídlo ve špatném stavu, je
nejlepší jej vyhodit.
Při výpadku proudu trvajícím do 24 hodin:
1. Nechejte dveře spotřebiče zavřené. Uložené
potraviny tak zůstanou chladné nejdelší dobu.
Při výpadku proudu trvajícím déle než 24 hodin:
1. Snažte se spotřebovat potraviny, které snadněji
podléhají zkáze.

7. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Před každým čištěním nebo údržbou spotřebič vypojte
ze zásuvky nebo odpojte od přívodu elektrického proudu.
Spotřebič pravidelně čistěte hadříkem a roztokem vlažné
vody s neutrálním čisticím prostředkem určeným speciálně
pro vnitřní části chladniček. Nikdy nepoužívejte brusné
prostředky. Části chladničky nikdy nečistěte pomocí
hořlavých kapalin. Výpary mohou způsobit požár nebo
výbuch. Vnější část spotřebiče a těsnění dvířek vyčistěte
vlhkým hadříkem a osušte měkkým hadříkem. Nepoužívejte
parní čističe.
Kondenzátor umístěný v zadní části spotřebiče by měl být
pravidelně čištěn pomocí vysavače.
Důležité:
• Tlačítka a ovládací panel displeje se nesmí čistit
alkoholem nebo deriváty alkoholu, ale musí se čistit
pomocí suchého hadříku.
• Trubky chladicího systému se nacházejí v blízkosti
odmrazovací misky a mohou být horké. Pravidelně je
čistěte pomocí vysavače.
Nepřetržité a správné proudění odmražené vody zajistíte
pravidelným čištěním vnitřní části vypouštěcího otvoru na
zadní straně chladničky nedaleko přihrádky na ovoce
a zeleninu dodaným nástrojem.
Před čištěním „zásuvky s teplotou nula stupňů“ (včetně vnější strany) vyjměte zásuvku tak, aby byl box
odpojen od přívodu elektrické energie.
Box a všechny jeho části pravidelně čistěte pomocí hadříku a roztoku teplé vody s neutrálním čisticím
prostředkem speciálně určeným pro vnitřní části chladničky (dbejte na to, abyste do vody neponořili bílou
plastovou polici pod boxem).
Nikdy nepoužívejte brusné čisticí prostředky.

* K dispozici pouze u vybraných modelů. Ve STRUČNÉM NÁVODU K OBSLUZE si prosím zkontrolujte, zda je tato funkce skutečně
ve vašem modelu k dispozici.
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8. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
8.1.

NEŽ SE OBRÁTÍTE NA POPRODEJNÍ SERVIS…

Problémy často vyplývají z drobností, které můžete bez jakéhokoli nářadí najít a opravit sami.
ŘEŠENÍ

PROBLÉM
Spotřebič nefunguje:

•
•

Je napájecí kabel zapojen do napájené zásuvky se správným napětím?
Zkontrolovali jste ochranná zařízení a pojistky elektrického systému
u vás doma?

Je-li voda v odmrazovací misce:

•

V horkém a vlhkém počasí je to normální. Miska může být dokonce
i z poloviny plná. Ujistěte se, že je spotřebič vyrovnán a voda nepřeteče.

Pokud jsou okraje skříně spotřebiče,
které přicházejí do styku s těsněním
dveří, na dotek teplé:

•

Je to normální v horkém počasí, a když je spuštěn kompresor.

•

Zkontrolovali jste ochranná zařízení a pojistky elektrického systému
u vás doma?
Je napájecí kabel zapojen do napájené zásuvky se správným napětím?
V případě, že jsou LED diody poškozené, musí uživatel pro provedení
výměny zavolat do servisu. Výměna musí být provedena za stejný typ,
dostupný pouze v našich poprodejních servisních centrech nebo
u autorizovaných prodejců.
Doba chodu motoru je závislá na různých faktorech: počtu otevření
dveří, množství skladovaných potravin, teplotě v místnosti, nastavení
prvků ovládání teploty.
Je kondenzátor (na zadní straně spotřebiče) bez prachu a chomáčů
vlákenného prachu? Jsou dveře správně uzavřeny?
Jsou dveře správně namontovány?
V horkých dnech nebo v případě, že je v místnosti teplo, motor pracuje
přirozeně déle.
Pokud byly dveře spotřebiče ponechány na chvíli otevřeny nebo
v případě, že bylo do spotřebiče uloženo velké množství potravin, bude
motor pro ochlazení vnitřní části spotřebiče pracovat déle.

Pokud nefunguje osvětlení:

•
•

Pokud se vám zdá, že motor je v chodu
příliš dlouho:

•
•
•
•
•

Pokud je teplota spotřebiče příliš
vysoká:

•
•
•
•

Jsou ovládací prvky spotřebiče nastaveny správně?
Nebylo do spotřebiče přidáno velké množství potravin?
Zkontrolujte, zda nejsou dveře otevírány příliš často.
Zkontrolujte, zda se dveře řádně zavírají.

Pokud se dveře řádně neotevírají a
nezavírají:

•
•

Zkontrolujte, zda dveře neblokují obaly potravin.
Zkontrolujte, zda vnitřní části nebo automatický výrobník ledu nejsou
vysunuty ze své polohy.
Zkontrolujte, zda těsnění dveří není znečištěné nebo lepkavé.
Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze.

•
•
8.2.

PORUCHY

Dojde-li k provoznímu poplachu, bude také zobrazen číslicemi LED diod (např. Failure 1 (Porucha 1), Failure 2
(Porucha 2) atd.). V tom případě zavolejte do poprodejního servisu a oznamte kód poruchy. Zapne se zvukový
signál poplachu, rozsvítí se ikona poplachu a na číslicovém displeji bliká v závislosti na kódu poruchy popsaném
níže písmeno F:
Kód poruchy

Zobrazení

Error 2 (Chyba 2)

V intervalech 0,5 s bliká písmeno F. Zabliká 2krát a pak
zůstane na 5 s zhasnuto. Tento sled blikání se opakuje.

x2

Error 3 (Chyba 3)

V intervalech 0,5 s bliká písmeno F. Zabliká 3krát a pak
zůstane na 5 s zhasnuto. Tento sled blikání se opakuje.

x3

Error 6 (Chyba 6)

V intervalech 0,5 s bliká písmeno F. Zabliká 6krát a pak
zůstane na 5 s zhasnuto. Tento sled blikání se opakuje.

x6

* K dispozici pouze u vybraných modelů. Ve STRUČNÉM NÁVODU K OBSLUZE si prosím zkontrolujte, zda je tato funkce skutečně
ve vašem modelu k dispozici.
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9. POPRODEJNÍ SERVIS
Než se obrátíte na poprodejní servis…
Zapněte znovu spotřebič a zjistěte, zda byl problém
vyřešen. Pokud ne, odpojte spotřebič od elektrické
sítě, počkejte asi hodinu a poté jej novu zapněte.
Pokud ani po provedení kontrol popsaných v části
Odstraňování problémů a opětovném zapnutí
spotřebič stále řádně nefunguje, obraťte se
na poprodejní servis a vysvětlete problém.

•
•
•

Uveďte:
• model a výrobní číslo spotřebiče (uvedeno
na štítku),
• podstatu problému,

servisní číslo (číslo za slovem SERVICE (SERVIS)
na štítku s údaji na vnitřní straně spotřebiče),
vaši úplnou adresu,
vaše telefonní číslo s předvolbou.

Poznámka:
Směr otevírání dveří lze změnit. Pokud je tento úkon
proveden poprodejním servisem, nevztahuje se na něj
záruka.
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