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PØED POUITÍM SPOTØEBIÈE
 Spotøebiè, který jste zakoupili, 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 pouití.

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. Doporuèujeme vám, abyste se zapojením
spotøebièe poèkali nejménì dvì hodiny,
aby chladicí okruh mohl dokonale
fungovat.
3. Instalaci a elektrické pøipojení smí
provádìt pouze kvalifikovaný odborník
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
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 jeho
dokladech udává, e tento výrobek nesmí
být likvidován spolu s domácím odpadem,
ale je nutné ho odevzdat do vhodného
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 sbìrného dvora; nenechávejte ho bez
dozoru ani na 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.
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Informace:
Tento pøístroj neobsahuje CFC (chladicí
okruh obsahuje R134a) ani HFC (chladicí
okruh obsahuje R600a) (viz typový títek
uvnitø spotøebièe).
Pro majitele spotøebièù obsahujících
isobutan (R600a):
isobutan je pøírodní plyn bez kodlivých
úèinkù na ivotní prostøedí, ale je hoølavý. Je
tedy nutné se pøesvìdèit, e nedolo k
pokození trubek chladicího okruhu.
Prohláení o souladu s pøedpisy
 Tento spotøebiè je urèen k uchovávání
potravin a byl vyroben v souladu se
smìrnicemi Evropského spoleèenství
90/128/EHS, 02/72/ES a pøedpisem (ES)
è. 1935/2004
 Tento spotøebiè byl navren,
zkonstruován a prodáván v souladu s:
- bezpeènostními ustanoveními Smìrnice
pro nízké napìtí 73/23/EHS;
- 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
 Pouívejte chladicí oddíl pouze k
uchovávání èerstvých potravin a mrazicí
oddíl pouze k uchovávání zmrazených
potravin, zmrazování èerstvých potravin a
k výrobì ledových kostek.
 Bìhem instalace se pøesvìdète, zda
chladnièka nepokodila pøívodní kabel.
 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.
 Pøesvìdète se, zda chladnièka nestojí v
blízkosti tepelného zdroje.
 V blízkosti chladnièky ani jiných
elektrických spotøebièù nepouívejte
benzín, plyn nebo hoølavé kapaliny.
Uvolnìné páry mohou zpùsobit poár
nebo výbuch.
 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.
 Vechny spotøebièe vybavené výrobníky
ledu a dávkovaèi vody musí být pøipojené
k vodovodní síti, která dodává výluènì
pitnou vodu (s tlakem vodovodní sítì mezi
1,7 a 8,1 bar (25 a 117 PSI). Výrobníky
ledu a/nebo dávkovaèe vody, které
nejsou pøímo pøipojené k vodovodní síti, je
nutné plnit výhradnì pitnou vodou.
 Spotøebiè instalujte a vyrovnejte na
podlaze, která unese jeho váhu, a v
prostøedí, které vyhovuje jeho rozmìrùm
a pouití.
 Pro pøipojení k vodovodní síti pouijte
hadici, která je souèástí vybavení nového
spotøebièe, nepouívejte hadici od
starého spotøebièe.
 Ke stìhování a instalaci spotøebièe jsou
nutné minimálnì dvì osoby.

 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 títku s údaji:
pøi dlouhodobém ponechání spotøebièe v
nií nebo vyí teplotì nemùe spotøebiè
správnì fungovat.
Klimatická tøída T. prostø. (°C) T. prostø. (°F)
SN
Od 10 do 32
Od 50 do 90
N
Od 16 do 32
Od 61 do 90
ST
Od 18 do 38 Od 64 do 100
T
Od 18 do 43 Od 64 do 110

 Pøi pøemistování dejte pozor, abyste
nepokodili podlahy (napø. parkety).
 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.
 Výmìnu nebo opravu napájecího kabelu
smí provádìt pouze odbornì vykolení
pracovníci.
 Nepouívejte jednoduché adaptéry ani
rozdvojky, èi prodluovací òùry.
 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.
 Je-li Vá model vybaven mrazicími
akumulátory, nepolykejte kapalinu
(netoxickou), která je v nich obsaena.
 Výrobce odmítá jakoukoli odpovìdnost v
pøípadì nedodrení výe uvedených
doporuèení a bezpeènostních opatøení.
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JAK POUÍVAT MRAZNIÈKU
Mraznièku pouívejte pouze k uchovávání ji
zmrazených potravin nebo ke zmrazování èerstvých
potravin.

Uvedení mraznièky do chodu

 Teplotu mraznièky není tøeba naøizovat termostatem,
protoe u byla pøedem nastavena výrobcem.
 Zasuòte zástrèku do zásuvky.
 Výstraný systém se zapne, jestlie uvnitø mraznièky není
jetì dostateènì nízká teplota ke vloení potravin.
 Potraviny vkládejte a po vypnutí výstraného systému
(podrobnosti viz pøiloený Popis výrobku).

Nastavení teploty

Teplotu nastavujte pomocí termostatu, jak je uvedeno v
pøiloeném Popisu výrobku.
Poznámka:
Teplotu uvnitø mraznièky mùe ovlivnit okolní teplota,
èetnost otevírání dveøí a její umístìní.
Pøi nastavování termostatu musíte brát tyto skuteènosti v
úvahu.

Funkce 6th Sense

Funkce 6th Sense (modrá kontrolka) 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.
Vkládání potravin ke zmrazení
Funkce se aktivuje pøi kadém vloení potravin a zùstane
aktivní tak dlouho, dokud se nevytvoøí optimální podmínky ke
zmrazování potravin se zachováním právného pomìru mezi
kvalitou zmrazování a energetickou spotøebou.
POZNÁMKA: Doba zapnutí funkce 6th Sense se vypoèítává
na základì mnoství potravin ke zmrazení, na základì
mnoství potravin ji uloených ve spotøebièi a podle vnìjí
teploty. Rùzné hodnoty uvedených skuteèností mají vliv na
chování spotøebièe, co se povauje za zcela normální jev.

Zmrazování

Na typovém títku spotøebièe je uvedeno mnoství
èerstvých potravin v kg, které je moné zmrazit za dobu
24 hodin.
K dokonalému zmrazení doporuèujeme stisknout tlaèítko
rychlého zmrazování (a se rozsvítí lutá kontrolka) 24 hodin
pøed vloením potravin.
Vìtinou staèí ke zmrazení potravin 24 hodin rychlého
zmrazování po jejich vloení; po uplynutí této doby funkci
rychlého zmrazování vypnìte.
Upozornìní:
Zmrazujete-li malé mnoství potravin, mùete funkci
rychlého zmrazování vypnout ji za nìkolik hodin a uetøit
tak elektrickou energii.
U spotøebièù vybavených funkcí 6th Sense se provoz
spotøebièe øídí automaticky a není nutný ádný zásah ze
strany uivatele (viz èást Funkce 6th Sense).
16
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Rady ke zmrazování a uchovávání èerstvých potravin.
 Zabalte a zapeèette èerstvé potraviny do:
alobalu, prùhledných fólií, nepropustných plastických
obalù, polyetylénových nádob s víèky, nádob do
mraznièky vhodných ke zmrazování.
 Potraviny musí být èerstvé, zralé a nejlepí kvality.
 Èerstvé ovoce a zeleninu je nutné zmrazit co nejdøíve po
sklizni, aby se zachovaly jejich výivné látky, konzistence,
barva i chut.
Doporuèujeme vám, abyste maso a zvìøinu nechali pøed
zmrazováním dostateènì dlouhou dobu odleet.
Poznámka:
 Horká jídla nechte vdy pøed vloením do mraznièky
vychladnout.
 Rozmrazené nebo èásteènì rozmrazené potraviny
okamitì spotøebujte. Rozmrazené potraviny znovu
nezmrazujte s výjimkou pøípadu, kdy z rozmrazených
potravin pøipravíte vaøené nebo peèené jídlo. Po uvaøení
nebo upeèení mùete jídlo z tìchto potravin opìt zmrazit.

Zmrazování a uchování potravin

 Potraviny urèené ke zmrazení ulote do pøísluných
zásuvek.
 Eutektika (jsou-li u modelu), polote na urèená místa (nad
poslední møíku), nebo nad uchovávané potraviny v první
horním prostoru.
Dùleité upozornìní:
Délku uchování èerstvých zmrazených potravin v
mìsících najdete vedle v tabulce.
Vechny uvedené výkony spotøebièe se vztahují na
chod výrobku bez pouití eutektik, s výjimkou doby
opìtovného uvedení do chodu.

MÌSÍCE

JÍDLA

Oznaèení zmrazených potravin

Zmrazené potraviny oznaète a vlote do mraznièky.
Doporuèujeme poznaèit na obal datum uchování, abyste
potraviny spotøebovali pøesnì do data jejich trvanlivosti.

Rady k uchování zmrazených potravin

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 zmrazené potraviny do
mraznièky.
 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.
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Vyjmutí zásuvek
 Zásuvky vytáhnìte smìrem ven a na doraz, lehce je
nadzdvihnìte a vytáhnìte.
Chcete-li získat vìtí prostor, mùete vyjmout zásuvky s
výjimkou dolní zásuvky, pøísluné kolejnièky a bílou
vyjímatelnou møíku (jestlie je u modelu) (obr.1).
Zkontrolujte, zda objem vloených potravin nepøesahuje
uvedené limity, jsou-li uvedeny na boèních stìnách
spotøebièe.

Obr. 1

Volný prostor

Tento oddíl umoòuje pouze výrobu ledových kostek a
umístìní eutektik obr.2 a obr.3, (je-li u modelu).
Vdy pøesnì dodrujte pokyny uvedené na obalu
zmrazených potravin.
Obr. 2

Výroba ledových kostek
 Naplòte misku na ledové kostky do 2/3 vodou a vlote ji do
pøísluného zmrazovacího prostoru.
 Jestlie miska pøimrzne ke dnu oddílu, nepouívejte k
jejímu oddìlení pièaté nebo ostré nástroje.
 Aby se vám ledové kostky z misky snadnìji vyndávaly,
lehce ji ohnìte.
Poznámka:
Nové otevøení dveøí mraznièky ihned po jejich zavøení je
obtíné (s výjimkou modelù vybavených pøísluným
ventilem).
Poèkejte laskavì dvì nebo tøi minuty, ne se vzniklý podtlak
vyrovná.

18

Obr. 3
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JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT MRAZNIÈKU
Pøed kadou údrbou nebo èitìním spotøebièe
vytáhnìte pøívodní kabel ze zásuvky nebo jinak
odpojte spotøebiè od elektrické sítì.
U elektronických modelù stisknìte tlaèítko zapnutí/
vypnutí jetì pøed vytaením zástrèky ze zásuvky.
Doporuèujeme odmrazovat mraznièku jednou nebo
dvakrát roènì, nebo kdy se na chladicích møíkách
vytvoøí nadmìrná vrstva námrazy.
Tvoøení námrazy na møíkách je normální jev. Její
mnoství a rychlost usazování závisí na okolním
prostøedí a èetnosti otvírání dveøí mraznièky. Námraza
se tvoøí hlavnì na výe umístìných møíkách.
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.
 Dveøe mraznièky nechte otevøené, aby se námraza
mohla rozpustit.
 Vnitøek mraznièky omyjte houbou namoèenou v
roztoku vlané vody a/nebo neutrálního èisticího
prostøedku. Nepouívejte prostøedky s drsnými
èásticemi.
 Peèlivì opláchnìte a osute.
 Potraviny vlote zpìt.
 Zavøete dveøe mraznièky.
 Zástrèku opìt zasuòte do sítì.
 Mraznièku zapnìte.
Poznámka: u elektronických modelù stisknìte
tlaèítko zapnutí/vypnutí po zasunutí zástrèky do
zásuvky a pøed zapnutím spotøebièe.
Pøi správném odmrazování je nutné dodret pokyny
v Popisu výrobku.

ÚDRBA A ÈITÌNÍ
Pøed kadou údrbou nebo èitìním spotøebièe
vytáhnìte pøívodní kabel ze zásuvky, nebo jinak
odpojte spotøebiè od elektrické sítì.
U elektronických modelù stisknìte tlaèítko zapnutí/
vypnutí jetì pøed vytaením zástrèky ze zásuvky.
Pravidelnì vysavaèem nebo kartáèem èistìte
kondenzátor umístìný na zadní stìnì spotøebièe.
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.

Pøi dlouhé nepøítomnosti

 Vyjmìte potraviny.
 Odpojte mraznièku od elektrické sítì.
 Odmrazte a vyèistìte vnitøní prostor.
Otevøete dveøe spotøebièe, aby nedocházelo ke
vzniku nepøíjemných pachù a vysuila se vnitøní
vlhkost.
Poznámka: u elektronických modelù stisknìte
tlaèítko zapnutí/vypnutí po zasunutí zástrèky do
zásuvky a pøed zapnutím spotøebièe.
19
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JAK ODSTRANIT PORUCHU
1. Spotøebiè nefunguje.
 Nebyl pøeruen proud?
 Je hlavní vypínaè zapnutý?
 Není spálená sítová pojistka?
 Je termostat ve správné poloze?
 Byl spotøebiè správnì uveden do
provozu?

2. Nadmìrná tvorba námrazy.

 Dali jste odpadní kanálek správnì zpìt na
místo?
 Jsou dveøe øádnì uzavøené?

3. lutá, èervená a zelená kontrolka se
nerozsvìcuje. Zkontrolujte nejdøíve
bod 1 a potom:
 Obratte se na servisní støedisko.
Poznámka:
 Je-li pøední okraj spotøebièe teplý, nejde
o závadu, ale o jev zabraòující
kondenzaci.
 Bublání a umìní v chladicím okruhu
neznamená závadu, je normální.

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.
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INSTALACE
 Mraznièku umístìte v dostateèné vzdálenosti od
tepelného zdroje. Nemìli byste ji instalovat do teplé
místnosti, nebo na místo, kde by byla 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.
 Spotøebiè umístìte na suché a dobøe vìtrané místo.
 Vyèistìte vnitøek spotøebièe (viz èást Jak odmrazovat a
èistit mraznièku).
 Vlote pøísluné vybavení (obr. 1 a 2).

Obr. 1

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 pøípadná
zranìní osob nebo zvíøat, èi za pokození vìcí
zpùsobené nedodrením výe uvedených pøedpisù.
 Jestlie zástrèka pøívodního kabelu neodpovídá
zásuvce, poádejte o výmìnu zásuvky kvalifikovaného
elektrikáøe.
 Nepouívejte prodluovací kabely ani rozdvojky.

Obr. 2

Odpojení od elektrické sítì

Odpojení od elektrické sítì musí být moné buï vytaením
zástrèky ze zásuvky nebo pomocí dvoupólového sítového
vypínaèe umístìného pøed zásuvkou.
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