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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 odpadu
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,
znehodnotte 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/ EHS (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
sítového 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 pøemistování 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
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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 chladicí oddíl pouze k
uchovávání èerstvých potravin a mrazicí
oddíl pouze k uchovávání zmrazených
potravin, zmrazování èerstvých potravin a
k 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.
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JAK POUÍVAT CHLADICÍ ODDÍL
Uvedení spotøebièe do chodu

Zapnutí spotøebièe
Spotøebiè je podle modelu vybaven vnìjím ovládáním nebo vnitøním ovládáním.
Zasuòte zástrèku do zásuvky.
Spotøebièe vybavené vnìjím ovládáním:
• Pøi otevøení dveøí se rozsvítí osvìtlení umístìné pod ovládacím panelem nebo uvnitø spotøebièe (podle
modelu).
• Zelená kontrolka se rozsvítí a oznámí zapnutí spotøebièe.
Spotøebièe vybavené vnitøním ovládáním: jestlie je spotøebiè zapojen, pøi otevøení dveøí
chladnièky se rozsvítí vnitøní osvìtlení, není-li ovladaè termostatu nastaven na symbolz.
Termostat umístìný v chladicím oddílu nebo na èelním panelu spotøebièe umoòuje regulovat
teplotu chladicího oddílu a oddílu s nízkou teplotou (je-li u modelu).

Nastavení teploty

1. Pro správný provoz a lepí uchování potravin doporuèujeme nastavit termostat podle
pokynù v pøiloeném návodu.
2. Chcete-li zmìnit teplotu v chladnièce, otáèejte regulaèním ovladaèem termostatu:
• na nií èísla 1-2/MIN, chcete-li, aby teplota uvnitø oddílu byla VYÍ;
 na èísla 3-4/MED, chcete-li dosáhnout STØEDNÍ teploty;
 na vyí èísla 5-7/MAX, chcete-li nastavit NIÍ teplotu.
Termostat na z: funkce spotøebièe a osvìtlení jsou vypnuté.
Poznámka:
• Vnitøní teploty mùe ovlivnit okolní teplota, èetnost otevírání dveøí a umístìní spotøebièe. Pøi
nastavování termostatu musíte brát tyto skuteènosti v úvahu.
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Jak uchovávat potraviny v chladicím oddílu

Potraviny ukládejte tak, jak je znázornìno na obrázku.
A Vaøená jídla
B Ryby, masa
C Ovoce a zelenina
D Láhve
E Sýry
Poznámka:
• Odstup polic od vnitøní zadní stìny chladnièky
umoòuje volný obìh vzduchu.
• Uloené potraviny se nesmí pøímo dotýkat vnitøní zadní
stìny chladnièky.
• Do chladnièky neukládejte jetì teplé potraviny.
• Tekutiny uchovávejte v uzavøených nádobách.
Pozor
Uchovávání zeleniny s vysokým obsahem vody mùe
zpùsobit kondenzaci vlhkosti a sklenìné polici
zásobníku na ovoce a zeleninu: správnému chodu
spotøebièe to ale nevadí.

Zásuvka "Labuník"

Tato zásuvka je obohacena pøírodními antibakteriálními
látkami, které jsou sluèitelné s potravinami; zlepují
hygienu zásuvky, potlaèují nepøíjemné pachy a
uchovávají po delí dobu èerstvé uzrálé sýry a uzenin.

Funkce "6th Sense"

Funkce 6th Sense (je-li jí model vybaven) se automaticky
zapne v následujících pøípadech:
Otevøení dveøí
Funkce se aktivuje pøi kadém otevøení dveøí, které
znaènì zmìní vnitøní teplotu spotøebièe, a zùstane aktivní
tak dlouho, dokud se automaticky neobnoví optimální
podmínky uchování potravin.
POZNÁMKA: Doba zapnutí funkce 6th Sense se
vypoèítává na základì mnoství potravin uloených ve
spotøebièi a podle vnìjí teploty. Rùzné hodnoty
uvedených skuteèností mají vliv na chování spotøebièe,
co se povauje za zcela normální jev.
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JAK POUÍVAT ODDÍL S NÍZKOU TEPLOTOU
Oddíl s nízkou teplotou je typu
,
nebo
.
V oddílech s
nebo
je moné uchovávat
zmrazené potraviny po dobu uvedenou na obalu.
Jestlie má oddíl s nízkou teplotou
, mohou se
v nìm zmrazovat èerstvé potraviny.
Mnoství potravin, které je moné zmrazit za 24
hodin je uvedeno na typovém títku.
Poznámka:
Oddíl s nízkou teplotou si uchová vhodnou teplotu pro
uchování potravin i v pøípadì pøeruení elektrické
energie. Doporuèujeme nicménì v této dobì neotvírat
dveøe mrazicího oddílu.

Jak postupovat pøi zmrazování èerstvých
potravin (pouze v oddílu
)
Dùleité upozornìní
• Zabalte a zapeèette èerstvé potraviny do: alobalu,
prùhledných fólií, nepropustných plastických obalù,
polyetylénových nádob s víèky, nádob do mraznièky
vhodných ke zmrazování.
• Potraviny ke zmrazení vlote do horního prostoru,
mezi balíèky ponechte dostateèné mnoství prostoru
k volné cirkulaci vzduchu.
• Po vloení potravin do mrazicího oddílu posuòte k
optimálnímu postupu zmrazování ovladaè termostatu
o pùl rysky, smìrem k niím èíslùm.
• Po 24 hodinách je zmrazování dokonèeno.
Pro spotøebièe s oddílem
Délku uchování èerstvých zmrazených potravin v
mìsících najdete v uvedené tabulce.
Pøi nákupu zmrazených potravin dbejte na to, aby:
• obal nebo krabièka nebyly poruené, protoe
potraviny by se mohly kazit. Je-li obal vyboulený,
nebo jsou-li na nìm vlhké skvrny, výrobek nebyl
správnì skladován a obsah by se mohl zaèít
rozmrazovat.
• Zmrazené potraviny nakupujte jako poslední a k
pøepravì pouívejte speciální chladicí taky.
• Ihned po návratu domù ulote hlubokozmrazené
potraviny do oddílu s nízkou teplotou.
• Èásteènì rozmrzlé potraviny znovu nezmrazujte a do
24 hodin je spotøebujte.
• Snate se zabránit zmìnám teploty, nebo je co
nejvíce omezte. Dodrujte dobu trvanlivosti uvedenou
na obalu.
• Pøi skladování zmrazených potravin se vdy øiïte
pokyny na jejich obalu.

MÌSÍCE

JÍDLA
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Výroba ledových kostek

• Naplòte misku na ledové kostky do 2/3 vodou a vlote
ji do oddílu s nízkou teplotou.
• Jestlie miska pøimrzne ke dnu oddílu s nízkou
teplotou, nepouívejte k jejímu oddìlení pièaté nebo
ostré nástroje.
• Aby se Vám ledové kostky z misky snadnìji
vyndávaly, lehce ji ohnìte.
.

JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT CHLADNIÈKU
Pøed kadou údrbou nebo èitìním spotøebièe
vytáhnìte pøívodní kabel ze zásuvky, nebo jinak
odpojte spotøebiè 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.
Voda z odmrazování automaticky stéká do odpadního
kanálku, kterým je odvádìna do nádoby, odkud 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 námraza mohla
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.
• Spustte spotøebiè.
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ÚDRBA A ÈITÌNÍ
Pøed kadou údrbou nebo èitìním spotøebièe vytáhnìte pøívodní kabel ze zásuvky,
nebo jinak odpojte spotøebiè od elektrické sítì.
 Chladicí oddíl pravidelnì èistìte houbou namoèenou v roztoku vlané vody a/nebo
neutrálního èisticího prostøedku. Opláchnìte a vysute mìkkým hadøíkem.
Nepouívejte èisticí prostøedky s drsnými èásticemi.
 Polièky nenamáèejte do vody, ale omyjte je nepøíli vlhkou houbou.
 Pøi odmrazování vyèistìte celý vnitøek mrazicího oddílu.
 Pravidelnì vysavaèem nebo kartáèem èistìte vìtrací møíky a kondenzátor umístìný na
zadní stìnì spotøebièe.
 Vnìjí plochy èistìte mìkkým hadøíkem namoèeným ve vodì. Nepouívejte pasty ani
drátìnky s drsnými èásticemi, ani prostøedky na èistìní skvrn (napø. aceton, terpentýn), ani
ocet.
Pøi dlouhé nepøítomnosti
1. Chladnièku úplnì vyprázdnìte.
2. Odpojte spotøebiè od elektrické sítì.
3. Odmrazte a vyèistìte vnitøek.
4. Jestlie není spotøebiè dlouhodobì nepouíváte, nechte otevøené dveøe, abyste zabránili
vzniku plísní, nepøíjemných pachù a vlhkosti.
5. Èitìní spotøebièe.
• Vnitøek oddílu s nízkou teplotou (je-li u modelu) vyèistìte pøi odmrazování.
• Vnitøek chladicího oddílu pravidelnì èistìte houbou namoèenou v roztoku vlané vody a/
nebo neutrálního èisticího prostøedku. Opláchnìte a vysute mìkkým hadøíkem.
Nepouívejte èisticí prostøedky s drsnými èásticemi.
6. Vnìjí plochy èistìte vlhkým hadøíkem. Nepouívejte pasty ani drátìnky s drsnými èásticemi
nebo prostøedky na èistìní skvrn (napø. aceton, terpentýn), ani ocet.
Výmìna árovky:
V pøípadì výmìny árovky postupujte následujícím zpùsobem:
• Vytáhnìte zástrèku ze zásuvky.
• Stisknìte horní èást krytu árovky.
• Odstraòte kryt árovky.
• árovku vymìòte za novou stejného výkonu nebo s maximálním výkonem ve wattech,
uvedeným v blízkosti objímky.
• Vratte kryt árovky, poèkejte 5 minut, a teprve pak spotøebiè opìt pøipojte k síti.
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JAK ODSTRANIT PORUCHU
Kdy uslyíte tyto zvuky

...vá
spotøebiè
pracuje!!!
1. Spotøebiè nefunguje.

3. Na dnì chladicího oddílu je voda.

• Nebyl pøeruen proud?

• Není ucpaný odvod rozmrazené vody?

• Je zástrèka správnì zasunutá do zásuvky?

4. Vnitøní osvìtlení nefunguje.
Zkontrolujte nejdøíve bod 1. , potom:

• Je dvoupólový sítový vypínaè zapnutý?
• Fungují správnì jitìní elektrického
systému v bytì?
• Není pokozený pøívodní kabel?
2. Teplota uvnitø oddílù není dostateènì
nízká.
• Jsou dveøe dobøe zavøené?
• Není spotøebiè umístìn blízko zdroje tepla?
• Nebrání nìco cirkulaci vzduchu vìtracími
otvory?
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• Odpojte chladnièku od elektrické sítì.
• árovku vymìòte za novou stejného
výkonu nebo s maximálním výkonem ve
wattech, uvedeným v blízkosti objímky.
5. Nadmìrné mnoství námrazy v
mrazicím oddíle.
• Jsou dveøe øádnì zavøené?
• Nebrání vloené potraviny zavøení dveøí?
Bublání a umìní v chladicím okruhu
neznamená závadu, je normální.
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SERVIS
Ne se spojíte se servisem:
1. Pøesvìdète se, zda nemùete odstranit
poruchu sami (viz "Jak odstranit poruchu").
2. Znovu zapnìte spotøebiè a pøesvìdète se,
zda porucha trvá. Je-li tomu tak, spotøebiè
opìt vypnìte a zkouku po hodinì
opakujte.
3. V pøípadì stále trvající poruchy zavolejte do
servisu.
Sdìlte:
• 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.

Poznámka:
Zmìna smìru otevírání dveøí provedená
servisní slubou se nepovauje za opravu
splòující podmínky záruky.
Zmìna smìru otvírání dveøí není moná u
spotøebièù s èelním dradlem.

INSTALACE
• Spotøebiè nesmí být umístìn v blízkosti tepelného
zdroje. Nemìli byste ji instalovat do teplé místnosti, nebo
na místo, kde by byl pøímo vystavena sluneèním
paprskùm nebo do blízkosti tepelného zdroje (radiátory,
vaøièe), protoe vechny tyto faktory zvyují spotøebu
elektrické energie.
• Není-li to moné, je nutné dodret následující minimální
vzdálenosti:
• 30 cm od sporákù na uhlí nebo na topný olej;
• 3 cm od elektrických a/nebo plynových sporákù.
• Namontujte distanèní prvky, které jsou souèástí
vybavení, na zadní èást kondenzátoru umístìného
vzadu na spotøebièi (viz obrázek).
• 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, a jeli to tøeba, seøiïte pøední noièky.
• Vymyjte vnitøek.
• Namontujte pøísluné vybavení.

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.
 Uzemnìní spotøebièe je podle zákona povinné.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovìdnost za pøípadné
kody na lidech, zvíøatech nebo vìcech zpùsobené
nedodrením výe uvedených pøedpisù.
• Jestlie zástrèka pøívodního kabelu neodpovídá
zásuvce, poádejte o výmìnu zásuvky kvalifikovaného
elektrikáøe.
• Nepouívejte prodluovací kabely ani rozdvojky.

Odpojení od elektrické sítì

Spotøebiè musí být odpojitelný od elektrické sítì buï
vytaením pøívodního kabelu ze zásuvky nebo pomocí
dvoupólového sítového vypínaèe umístìného na zásuvce.
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