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ww Varování

w UdrÏujte ventilaãní otvory na skfiíni zafiízení i ve vestavûné struktufie prÛchozí a
bez pfiekáÏek.

w NepouÏívejte jiné mechanické ani jiné prostfiedky urychlení rozmrazování, neÏ jaké
jsou doporuãeny v˘robcem.

w Nepo‰kozujte obûhov˘ systém chladiva.

w Uvnitfi prostorÛ pro skladování potravin v tomto zafiízení nepouÏívejte elektrická
zafiízení, pokud nejsou typu doporuãeného v˘robcem.

w Chladivo a izolaãní plyn pouÏité v tomto zafiízení vyÏadují zvlá‰tní postup pfii
likvidaci. Pfii likvidaci se prosím poraìte se servisním technikem nebo podobnû
kvalifikovanou osobou.

Toto zafiízení obsahuje malé mnoÏství izobutanového chladiva (R600a).
Jedná se o pfiírodní látku, která není ‰kodlivá Ïivotnímu prostfiedí, ale je
hofilavá. Pfii pfiemisÈování a instalaci zafiízení dbejte, aby Ïádné ãásti

chladicího okruhu nebyly po‰kozeny.

Chladivo stfiíkající z trubek se mÛÏe vznítit nebo zpÛsobit poranûní oka. Pokud
zjistíte únik, vyhnûte se otevfienému ohni a potenciálním zdrojÛm zapálení a
místnost, v níÏ zafiízení stojí, nûkolik minut vûtrejte. 

Abyste se vyhnuli vzniku hofilavé smûsi chladicího plynu se vzduchem v
pfiípadû, Ïe dojde k úniku z chladicího okruhu, záleÏí velikost místnosti, v níÏ
mÛÏe zafiízení b˘t umístûno, na mnoÏství pouÏitého chladiva. Místnost musí mít
v˘mûru 1 m2 na kaÏd˘ch 8 g chladiva R600a uvnitfi zafiízení. MnoÏství chladiva
ve va‰em konkrétním zafiízení je uvedeno na identifikaãním ‰títku uvnitfi zafiízení.

Nikdy nespou‰tûjte zafiízení, které vykazuje jakékoliv známky po‰kození. Pokud
si nejste jisti, obraÈte se na svého prodejce.
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Tento prÛvodce obsahuje mnoho dÛleÏit˘ch bezpeãnostních pokynÛ. VÏdy si pokyny
pfieãtûte a dodrÏujte je.

Toto je v˘straÏn˘ bezpeãnostní symbol. UpozorÀuje na bezpeãnostní pokyny, které vás informují o riziku
nebezpeãí, které mÛÏe usmrtit nebo zranit vás nebo ostatní nebo po‰kodit v˘robek. V‰echny bezpeãnostní pokyny
pfiedchází tento bezpeãnostní symbol a v˘straÏn˘ nápis NEBEZPEâÍ, VAROVÁNÍ nebo POZOR. Tato slova znamenají:

V‰echny bezpeãnostní zprávy pfiesnû popisují nebezpeãí, napoví, jak sníÏit riziko zranûní a fieknou vám, co
mÛÏe následovat nepostupuje-li se podle pokynÛ.

Mûla by b˘t pouÏita vyhrazená zásuvka.
• PouÏívání nûkolika zafiízení

v jedné zásuvce mÛÏe
zpÛsobit poÏár.

• Elektrická pojistka proti
vyteãení mÛÏe po‰kodit
potraviny a zásobník mÛÏe zatéct.

Dávejte pozor na to, aby zástrãka
nesmûfiovala smûrem vzhÛru nebo nebyla
pfiitisknuta za zadní
ãástí chladniãky.
MÛÏe se vlít voda nebo
po‰kodit zástrãka, coÏ
mÛÏe vést k poÏáru nebo
elektrickému ‰oku.

ZÁKLADNÍ BEZPEâNOSTÍ OPAT¤ENÍ

1. Zapojování do elektrické sítû

NEBEZPEâæ Pokud nebudete postupovat podle pokynÛ, mÛÏe dojít k usmrcení nebo
tûÏkému zranûní.

Pokud nebudete postupovat podle pokynÛ, mÛÏe dojít k usmrcení nebo
tûÏkému zranûní.

Pro sníÏení rizika poÏáru, elektrického ‰oku nebo jiného zranûní osob bûhem pouÏívání tohoto
v˘robku je nutné dodrÏovat bezpeãnostní pokyny, vãetnû následujících.
Pfieãtûte si v‰echny pokyny pfiedtím, neÏ zaãnete v˘robek pouÏívat.

Oznamuje bezprostfiednû nebezpeãnou situaci která, pokud se jí nevyhnete,
mÛÏe vyústit v lehké nebo stfiední zranûní nebo po‰kození v˘robku.

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

POZOR

Napájecí kabel by nemûl b˘t stisknut˘ nebo
zkroucen˘ tûÏk˘m
pfiedmûtem, mohl by se
po‰kodit.
Po‰kozen˘ napájecí kabel
mÛÏe zpÛsobit poÏár nebo
elektrick˘ ‰ok.

Elektrickou zástrãku nijak neprodluÏujte ani
neupravujte.
Mohlo by to zpÛsobit poÏár
kabelu vznikl˘ elektrick˘m
proudem nebo elektrick˘ ‰ok.
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Odpojte zástrãku kdykoliv bûhem ãi‰tûní,
manipulace nebo v˘mûny vnitfiní lampy
chladniãky.
• Jinak mÛÏe dojít k elektrickému

‰oku nebo jinému úrazu.

• Pfii v˘mûnû vnitfiní lampy
chladniãky se ujistûte, Ïe gumové
tûsnûní urãené k zamezení
elektrick˘ch jisker uvnitfi krytu není vyjmuté.

Nevytahávejte kabel ze zásuvky ani se
nedot˘kejte zástrãky mokr˘ma rukama.
• Jinak mÛÏe dojít k

elektrickému ‰oku nebo
jinému úrazu.

1. Zapojování do elektrické sítû

NeumísÈujte tûÏké nebo nebezpeãné
pfiedmûty (nádrÏe s
tekutinou) na chladniãku.
MÛÏe pfii otevírání nebo zavírání
dvefií dojít k pádu a následnû ke
zranûní, poÏáru nebo
elektrickému ‰oku.

2. PouÏívání chladniãky

Nelepte nic na dvefie, poliãky ve dvefiích,
domácí bar nebo
chladicí box.
MÛÏe dojít k pádu
chladniãky nebo po‰kození
rukou. Zvlá‰tû zabraÀte toto
dûlat dûtem.

OdstraÀte vodu nebo prach ze zástrãky a
zasuÀte ji tak, aby kolíky
pevnû pasovali.
Prach, voda nebo nestabilní
zapojení mohou zpÛsobit
poÏár nebo elektrick˘ ‰ok.

Zajistûte uzemnûní.
Nesprávné uzemnûní
mÛÏe zpÛsobit havárii
nebo elektrick˘ ‰ok.

Je-li napájecí kabel nebo zástrãka po‰kozena
nebo jsou otvory na zásuvce volné,
nepouÏívejte je.
MÛÏe to zpÛsobit elektrick˘ ‰ok,
pfiípadnû zkrat mÛÏe zpÛsobit
poÏár.
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Neinstalujte chladniãku do mokrého místa
nebo do místa, kam se mÛÏe dostat voda
nebo dé‰È.
Postupné zhor‰ování izolace
na elektrick˘ch souãástech
mÛÏe zpÛsobit elektrické
po‰kození.

NepouÏívejte ani neukládejte vznûtlivé
materiály jako je éter, benzen, alkohol,
nûkteré léky, plyn, spreje nebo kosmetiku
dovnitfi nebo do
blízkosti chladniãky.
MÛÏe to zpÛsobit explozi
nebo poÏár.

Nevkládejte do chladniãky
zapálenou svíãku jako
deodorant.
MÛÏe to zpÛsobit explozi nebo
poÏár.

Neukládejte do chladniãky léky nebo jiné
odborné chemikálie.
Je-li v chladniãce uloÏen
materiál, kter˘ vyÏaduje
pfiesnou skladovací
teplotu, mÛÏe se ãasem
zhor‰it a neoãekávaná
reakce mÛÏe b˘t
nebezpeãná.

The Academic 
Medicine

The Medicine

V blízkosti chladniãky
nepouÏívejte
vznûtlivé spreje.
Mohlo by dojít k poÏáru.

Na chladniãku nestavte Ïádné vázy, mísy,
kosmetiku, léky nebo
nádrÏe s vodou.
MÛÏe dojít k poÏáru,
elektrickému ‰oku nebo
zranûní.

NepouÏívejte v blízkosti chladniãky topící
tûlesa.
Mohlo by dojít k
poÏáru.

2. PouÏívání chladniãky

Byla-li chladniãka ponofiena, pfied dal‰ím
pouÏitím ji zkontrolujte.
Mohlo by dojít k
elektrickému ‰oku nebo
poÏáru.
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Nestfiíkejte na vnûj‰í ani vnitfiní ãást
chladniãky vodu ani ji neãistûte pomocí
benzenu nebo rozpou‰tûdla.
Postupné zhor‰ování
izolace na elektrick˘ch
souãástech mÛÏe zpÛsobit
elektrické po‰kození nebo
poÏár.

Zaznamenáte-li nûjak˘ podezfiel˘ pach nebo
koufi z chladniãky, odpojte zástrãku ze
zásuvky a
kontaktujte
servisní centrum.
Mohlo by dojít k
poÏáru.

Nenechte nikoho jiného neÏ kvalifikovaného
elektroinÏen˘ra aby rozebíral, opravoval
nebo upravoval
chladniãku.
Mohlo by dojít k
elektrickému ‰oku,
zranûní nebo poÏáru.

NepouÏívejte chladniãku pro jiné neÏ domácí
úãely (napfi. pro ukládání lékÛ nebo
laboratorního materiálu, na lodi apod.).
Mohlo by dojít k
neoãekávanému poÏáru,
elektrickému ‰oku,
degradaci uloÏeného
materiálu nebo chemické
reakci.

2. PouÏívání chladniãky

Pfii manipulaci s chladniãkou odstraÀte balicí
materiály ze dvefií.
Mohlo by dojít k uzamãení
dítûte.

Instalujte chladniãku pouze na pevnou a
rovnou podlahu.
Instalace chladniãky na
nestabilní podlahu mÛÏe
zpÛsobit smrt, pokud
chladniãka pfii otevírání
nebo zavírání dvefií spadne.

Unikne-li plyn, nedot˘kejte se chladniãky ani
zásuvky a rychle vyvûtrejte místnost.
• Exploze zapfiíãinûná jiskrou mÛÏe zpÛsobit poÏár a

popáleniny.

• ProtoÏe tato chladniãka pouÏívá pfiírodní plyn
(isobuten, R600a) kvÛli ochranû Ïivotního prostfiedí,
je i malá dávka (80~90g) vznûtlivá. Uteãe-li plyn
následkem váÏného po‰kození bûhem pfiepravy,
instalace nebo
pouÏívání chladniãky,
mÛÏe jakákoliv jiskra
zpÛsobit oheÀ nebo
popáleniny.
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2. PouÏívání chladniãky

Nestrkejte ruce nebo kovové pfiedmûty do
v˘stupu chladného vzduchu, krytu, spodní
ãásti chladniãky nebo ohnivzdorné mfiíÏky
(v˘fukového otvoru)
vzadu.
Jinak mÛÏe dojít k
elektrickému ‰oku nebo
jinému úrazu.

Chcete-li chladniãku zlikvidovat, kontaktujte
místní úfiady.
Chcete-li zlikvidovat vût‰í
ãásti domácího odpadu,
jako napfi. kuchyÀské
pfiístroje nebo nábytek,
kontaktujte nejprve místní
úfiady.

Nedot˘kejte se jídla nebo balení v mrazniãce
mokr˘ma rukama.
Mohlo by dojít k
omrzlinám.

POZOR
Poru‰ení tohoto pokynu mÛÏe zpÛsobit zranûní nebo po‰kodit dÛm nebo nábytek. 
Prosíme, buìte vÏdy opatrní!

Pfied opakovan˘m zapojením zástrãky
poãkejte 5 minut nebo
déle.
Jinak mÛÏe dojít k poru‰e
provozu mrazáku.

Do mrazáku nevkládejte lahve.
ZmraÏen˘ obsah lahve ji
mÛÏe poniãit a následnû
mÛÏe dojít ke zranûní od
lahve.

Vytáhnûte zástrãku za ní samotnou, nikoliv
za kabel.
MÛÏe to zpÛsobit elektrick˘
‰ok, pfiípadnû zkrat mÛÏe
zpÛsobit poÏár.
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Nestrkejte ruce do
spodku chladniãky.
Ïelezná deska naspodu
mÛÏe zpÛsobit úraz.

Chladniãku pfiená‰ejte s drÏadlem na spodku
pfiedku a navrchu zadku.

Jinak mohou va‰e ruce
uklouznout a zpÛsobit
úraz.

ProtoÏe otevírání a zavírání chladniãky mÛÏe
zpÛsobit úraz jiné osobû, prosíme, buìte
opatrní!
Otevírání nebo zavírání
dvefií mÛÏe zpÛsobit
pfiiskfiípnutí rukou ve
‰tûrbinû dvefií nebo
úraz dítûte rohem dvefií.

Do chladniãky nevkládejte Ïádné Ïijící zvífie.

Neinstalujte chladniãku do mokrého místa
nebo do místa, kam se
mÛÏe dostat voda nebo
dé‰È.
Postupné zhor‰ování
izolace na elektrick˘ch
souãástech mÛÏe zpÛsobit
elektrické po‰kození.

POZOR
Poru‰ení tohoto pokynu mÛÏe zpÛsobit zranûní nebo po‰kodit dÛm nebo nábytek. 
Prosíme, buìte vÏdy opatrní!
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INSTALACE

TATO CHLADNIâKA BYLA VYROBENA S VELKOU PEâLIVOSTÍ ZA POUÎITÍ NEJNOVùJ·ÍCH

TECHNOLOGIÍ.

JSME P¤ESVùDâENI, ÎE BUDETE PLNù SPOKOJENI S JEJÍM V¯KONEM A

SPOLEHLIVOSTÍ.

P¤ED UVEDENÍM CHLADNIâKY DO PROVOZU PROSTUDUJTE PROSÍM PEâLIVù TUTO

P¤ÍRUâKU. OBSAHUJE P¤ESNÉ POKYNY PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRÎBU A DÁLE

UVÁDÍ NùKOLIK UÎITEâN¯CH DOPORUâENÍ.

1. Zvolte vhodné umístûní.
Zvolte takové umístûní chladniãky, abyste ji mohli
snadno pouÏívat.

2. Chladniãku neumístûte  do blízkosti zdrojÛ tepla, do
pfiímého sluneãního svûtla ani do vlhkého
prostfiedí.

3. Pro zajit‰tûní správné cirkulace vzduchu okolo
chladniãky prosím udrÏujte z obou stran i shora
dostateãnou mezeru a zachovejte vzdálenost
alespoÀ 5 cm od zadní stûny.

4. Pro zamezení vibrací musí b˘t chladniãka ve
vodorovné poloze. V pfiípadû potfieby vyrovnejte
nerovnost podlahy prostfiednictvím vyrovnávacích
‰roubÛ.
Aby se dvefie snadno zavíraly, ãelní strana by mûla
b˘t nepatrnû v˘‰e neÏ zadní. Vyrovnávací ‰rouby
lze snadno otáãet po jemném naklonûní
chladniãky.
Otáãením vyrovnávacích ‰roubÛ po smûru
hodinov˘ch ruãiãek (          ) chladniãku zvedáte,
proti smûru hodinov˘ch ruãiãek (          ) sniÏujete.

5. Neinstalujte chladniãku v prostfiedí s teplotou niÏ‰í
neÏ 5 ˚C. Mohlo by dojít k jejímu po‰kození.

DÁLE

1. Peãlivû chladniãku vyãistûte a otfiete ve‰ker˘ prach
usazen˘ bûhem dopravy.

2. Nainstalujte pfiíslu‰enství, napfi. nádobku pro
tvorbu ledu, na místo, kam patfií. Tyto souãásti jsou
umístûny ve spoleãném balení, jeÏ zamezuje
po‰kození pfii pfiepravû.

3. Je-li Vá‰ model vybaven tyãov˘m úchytem dvefií,
namontujte úchyt dle pokynÛ na ‰títku.

4. Zapojte napájecí kabel do síÈové zásuvky. 
K této síÈové zásuvce jiÏ nepfiipojujte jiné elektrické
spotfiebiãe.

5. Pfied vloÏením potravin ponechte chladniãku 2 aÏ 3
hodiny v chodu.
Zkontrolujte, zda v mrazniãce proudí studen˘
vzduch a ujistûte se tak o správné funkci.
Nyní je Va‰e chladniãka pfiipravena k pouÏití.



� Tento návod pokr˘vá nûkolik rÛzn˘ch modelÛ. Chladniãka, kterou jste
si koupili, mÛÏe mít nûkteré nebo v‰echny v˘‰e uvedené souãásti.

POZNÁMKA

VNIT¤NÍ V¯BAVA
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MRAZNIâKA

CHLADNIâKA

Îárovka
Dvefiní v˘robník ledu
(v závislosti na typu)

Otoãn˘ v˘robník
ledu
(v závislosti na typu)

nebo 

Pfiihrádky ve
dvefiích
mrazniãky 

Zásobník na vodu

Pfiihrádka

Dvefiní pfiihrádka 
chladniãky

Oddeºovaã zeleniny
(v závislosti na typu)

Îárovka

Poliãky

Zásuvky na zeleninu

Kryt podstavce

Vita Light 
(v závislosti na typu)

nebo
Vitamin Kit 

(v závislosti na typu)

Víceúãelová pfiihrádka

Poliãka

Ovladaã teploty
mrazniãky 

OdstraÀovaã zápachu 
(v závislosti na typu)
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OVLÁDACÍ PRVKY CHLADNIâKY

�  Stiskem tlaãítka “REFRIGERATOR” nastavte teplotu
v ledniãce.

�  Pfii kaÏdém stisku tlaãítka se rozsvítí LED kontrolka.

�  âíslo zobrazené na LED displeji oznaãuje teplotu v
oddûlení chladniãky.

�  Teplotu lze nastavit v sedmi krocích, od 0 °C do 6 °C.

UVEDENÍ DO PROVOZU 
JestliÏe je Va‰e chladniãka uvádûna do provozu poprvé, nechte ji pfiedtím, neÏ do ní vloÏíte ãerstvé
nebo zmrazené potraviny, stabilizovat po dobu 2 aÏ 3 hodin za normální provozní teploty. 

JestliÏe do‰lo k pfieru‰ení provozu, vyãkejte 5 minut a teprve poté ji znovu uveìte do provozu. 

P¤ED NASTAVENÍM TEPLOTY
� Teplota v chladniãce se udrÏuje konstantní, bez ohledu na zmûny pokojové teploty. Doporuãuje se, aby se

nastavené teploty (ovládací prvky pro oddûlení chladniãky a mrazniãky) nemûnily, pokud to není nezbytné. 

� Chladniãka má jedno tlaãítko pro ovládání teploty v chladniãce a jeden otoãn˘ ovladaã pro ovládání teploty
v mrazniãce.

� Standardní polohou tlaãítka pro ovládání teploty v chladniãce je poloha ‘3°C’.

� Standardní polohou otoãného ovladaãe pro ovládání teploty v mrazniãce je poloha ‘5’.

� Tato chladniãka má teplotní ãidlo v oddûlení chladniãky. Automaticky spou‰tí a zastavuje kompresor podle
potfieby.

VAROVÁNÍ P¤I OTEV¤EN¯CH DVE¤ÍCH
JestliÏe jsou dvefie chladniãky nebo mrazniãky otevfiené déle neÏ 1 minutu, ozve se tfiikrát zvukov˘ signál.
Pokud dvefie zÛstanou otevfiené, signál se opakuje kaÏd˘ch 30 sekund.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ OSVùTLENÍ
Jsou-li dvefie otevfiené po dobu 7 minut nebo déle, vnitfiní osvûtlení se automaticky vypne za úãelem úspory
energie a aby se nepfiehfiíval vnitfiní prostor. V˘straÏn˘ zvukov˘ signál v‰ak zní aÏ do uzavfiení dvefií.

AUTOMATICK¯ TEST
�  Va‰e chladniãka obsahuje zabudovanou diagnostiku. JestliÏe v urãit˘ch okruzích vznikne závada, zobrazí

se jako chybov˘ kód, coÏ usnadní opravu technikovi. Pokud je zobrazen chybov˘ kód, jiné kontrolní a
zobrazovací funkce nejsou v ãinnosti. 

�  JestliÏe se zobrazí chybov˘ kód, kontaktujte servisní stfiedisko. Nevytahujte napájecí kabel ze zásuvky.
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SUPER COOL (RYCHLÉ CHLAZENÍ)

� Rychlé chlazení je v ãinnosti, kdyÏ je chladniãka
poprvé zapnuta. Kompresor a obûhov˘ ventilátor
pracují na nejvût‰í chladicí v˘kon, aby se rychle
sníÏila teplota v chladniãce. 
Vypíná se automaticky.

� JestliÏe do chladniãky vloÏíte teplé potraviny, rychlé
chlazení lze spustit tlaãítkem na ovládacím panelu. Rychlé chlazení se vypne, kdyÏ teplota dosáhne
správné hodnoty, pfiípadnû mÛÏe b˘t vypnuto ruãnû stisknutím tlaãítka rychlého chlazení.

CHILD LOCK (DùTSKÁ POJISTKA DVE¤Í)

DùTSKÁ POJISTKA DVE¤Í

Dûtsk˘ zámek aktivujete stisknutím a
podrÏením tlaãítka CHILD LOCK po dobu 
3 sekund. 
KdyÏ je zamãeno, svítí LED dioda zámku a
ostatní tlaãítka nejsou aktivní. Pro odemãení
stisknûte a podrÏte tlaãítko CHILD LOCK 
po dobu 3 sekund.

OVLÁDACÍ PRVKY MRAZNIâKY

�  âím vy‰‰í je nastavené ãíslo, tím niÏ‰í bude teplota v
mrazniãce.

�  Teplota v chladniãce a mrazniãce je udrÏována spoleãn˘m
mnoÏstvím chlazeného vzduchu a proto se pfii sniÏování
teploty v mrazniãce zvy‰uje teplota v chladniãce.

�  Není-li v zimním období  teplota v mrazniãce dostateãnû
nízká, nastavte ovládací prvek mrazniãky do vy‰‰í polohy 
(6 ~ 7).

�  Nastavení regulátoru mrazniãky na               odpovídá 4 snûhov˘m vloãkám.
Nastavení regulátoru mrazniãky na pozici NORMAL zaji‰Èuje dostaãující mrazící úãinek, takÏe
doporuãujeme pozici regulátoru NORMAL.

1

7
5

46 5

FREEZER CONTROL
FREEZER MIN
NORMAL
FREEZER MAX
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V¯ROBA LEDU (V ZÁVISLOSTI NA TYPU)

Zvolte systém v˘roby ledu, kter˘ máte.

Dvefiní v˘robník ledu

� Pro v˘robu ledov˘ch kostek naplÀte zásobník vodou

a vloÏte jej do jeho umístûní, dokud se neozve
cvaknutí. Voda bude automaticky pfiitékat do
pfiihrádky na led.

� Tvorba ledov˘ch kostek trvá nejménû 5 hodin. Stav

v˘roby ledu lze zkontrolovat prÛhledn˘m okénkem.

� Pro vyjmutí ledov˘ch kostek pfiidrÏte páku pfiihrádky

a jemnû za ni zatáhnûte smûrem dolÛ. 
Kostky ledu spadnou do misky na led.

Otoãn˘ v˘robník ledu

� Chcete-li vytvofiit kostky ledu, naplÀte nádobku
pro v˘robu ledu vodou a vloÏte ji na její místo.

� Ak chcete vybraÈ kocky ºadu, chyÈte páãku
zásobníka a otáãaním ju jemne vytiahnite.
Potom kocky ºadu padnú do ‰katuºky na ºad.

Zásobník na vodu

Nádobky pro
v˘robnik ledu

Zásobník
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VÍCEÚâELOVÁ P¤IHRÁDKA

� KdyÏ jsou dvefie otevfiené, teplej‰í vzduch neovlivní
pfiihrádku na ãerstvé potraviny. Díky tomu v ní
potraviny vydrÏí déle ãerstvé.

� Víceúãelová pfiihrádka musí b˘t vloÏena ve své
pozici.Pokud jsou dvefie otevfiené, nemÛÏe nahradit
jejich funkci.

Návod k pouÏití

• Pfiihrádku pro zeleninu a pfiihrádku pro ãerstvé potraviny lze ovládat ovládacím knoflíkem.

• Pfied uloÏením potravin zkontrolujte pozici knoflíku.

• Neotáãejte jím do prostfiední polohy.

P¤IHRÁDKA PRO ZELENINU 

Kouzelné krystalky

• Nádoby pro zeleninu s kouzeln˘mi krystalky poskytují
ovoce a zeleninu s ãerstvûj‰í chutí, protoÏe vám umoÏÀují
snadno udrÏovat vlhkost v pfiihrádce pro zeleninu.

• MfiíÏka na spodní stranû krytu úãinnû udrÏuje nebo
odstraÀuje vlhkost.

• Uzavfiená konstrukce napomáhá udrÏování vlhkosti.

Vita Light (v závislosti na typu)

• LED kontrolka svítí nepfietrÏitû, ãímÏ podporuje
fotosyntézu u zeleniny.

• Uzavfiená konstrukce napomáhá udrÏování
vlhkosti.

Oddeºovaã zeleniny (v závislosti na typu)

• Upevnûte oddûlovaã tak, Ïe jej vloÏíte do zadní ãásti
pfiihrádky na zeleninu, jak je vyobrazeno.

Vitamínová Souprava (v závislosti na typu)

• Souprava Vitamin se pouÏívá k udrÏování ovoce v
ãerstvém stavu. 

• SnaÏte se, prosím, udrÏovat vitamínovou soupravu tak,
aby nenavlhla, protoÏe by to mohlo sníÏit její úãinnost. 

Vita Light

Oddeºovaã 
zeleniny 
(v závislosti 
na typu)

Absorpce
vlhkosti

Pfiíli‰ná
vlhkost

UvolÀování
vlhkosti

Nedostatek
vlhkosti

MfiíÏka

Vitamínová
Souprava
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ODMRAZOVÁNÍ

� Odmrazování probíhá automaticky.
� Voda vznikající pfii odmrazování stéká do odparné nádobky umístûné dole na zadní stranû chladniãky a

automaticky se odpafiuje.

POHLCOVAâ ZÁPACHU (V ZÁVISLOSTI NA TYPU)
� NeÏádoucí zápach potravin je odstraÀován z

prostoru pro ãerstvé potraviny zcela bez
po‰kození potravin.

PouÏití

• Katalyzátor se nalézá v prÛchodu pro cirkulaci chladicího vzduchu v prostoru pro ãerstvé potraviny a
nevyÏaduje obsluhu.

• Zamezte vniknutí ostr˘ch hrotÛ do prÛchodu chladicího vzduchu, mohlo by dojít ke zniãení katalyzátoru
pohlcovaãe zápachu.

• Uchováváte-li potraviny s intenzivním pachem, zabalte je nebo je uloÏte do nádoby s víkem a zamezte tak
pfienesení pachu na ostatní potraviny.

Obnovení katalyzátoru

• Cítíte-li po del‰ím uÏívání katalyzátoru zápach, 
máte moÏnost jej obnovit a opût pouÏít. Vyjmûte
pohlcovaã ze stropu chladniãky, vysou‰eãem 
vlasÛ jej zbavte vlhkosti a zápachu a uloÏením
na pfiímém sluneãním svitu rozloÏte zápach
pÛsobením ultrafialového záfiení.
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DÁVKOVAâ VODY

� Plnûní zásobníku na vodu

1. Otevfiete víãko v krytu a nalijte vodu do
zásobníku.

2. Uzavfiete víko krytu.

3. Horní ko‰ík lze pouÏívat, kdyÏ vyjmete zásobník
na vodu a uzavfiete otvor zátkou.
Zátka je uloÏena v pfiihrádce na vejce.

� Pití

1. Zatlaãte sklenicí na páãku dávkovaãe.

2. Voda vytéká, dokud je páãka stlaãena. 
Po odstranûní sklenice se páãka vrátí do pÛvodní
polohy a voda pfiestane téct.

V˘straha

NepouÏívejte nic jiného neÏ vodu. Horkou vodu
je pfied nalitím do zásobníku potfieba zchladit.

Víãko v krytu

Zátka

� Po umístûní zásobník na vodu naplÀte. Pokud zásobník na vodu nehodláte pouÏívat,
nebo jej chcete vyãistit, vyjmûte jej.

� Pokud není naplnûn˘ zásobník na vodu správnû umístûn a zatlaãíte na ventil, mÛÏe
vytéct.

POZNÁMKA
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DOPORUâENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ POTRAVIN

UCHOVÁVÁNÍ POTRAVIN
� âerstvé potraviny uchovávejte v chladniãce. StupeÀ zchlazení je dÛleÏit˘m faktorem zachování ãerstvosti a

chuti potravin.
� Neuchovávejte v chladniãce potraviny, které se za nízk˘ch teplot kazí, napfi. banány, ananasy ãi melouny.
� Horké potraviny nechte pfied vloÏením do chladniãky vychladnout. Jinak mÛÏe dojít ke zkaÏení ostatních

potravin. Kromû toho se zvy‰uje spotfieba elektfiiny.
� Potraviny uchovávejte zabalené v plastové fólii nebo v nádobách s víkem. Zamezíte tak odpafiování vlhkosti

a napomÛÏete uchování chuti a v˘Ïivné hodnoty potravin.
� Nezakr˘vejte vûtrací otvory potravinami. Pfiedpokladem rovnomûrného udrÏování teploty je neru‰ená

cirkulace chlazeného vzduchu.
� Neotevírejte dvefie pfiíli‰ ãasto. Otevfien˘mi dvefimi do chladniãky vniká tepl˘ vzduch zvenãí a dochází ke

zv˘‰ení teploty uvnitfi.

MRAZNIâKA
� Nevkládejte do mrazniãky lahve – pfii zamrznutí by mohly prasknout.
� Nezmrazujte znovu potraviny, které jiÏ rozmrzly. Pfii opûtovném zmrazování dochází ke ztrátû chuti a

v˘Ïivné hodnoty.
� Pfii del‰ím uchovávání zmraÏen˘ch potravin typu zmrzliny je ukládejte na polici mrazniãky, nikoli do dvefiní

pfiihrádky.
� Ukládání k zmrazení - pro zmrazení se doporuãuje ukládat novû vloÏené potraviny do následující polohy.

CHLADNIâKA
� Zamezte vkládání vlhk˘ch potravin do hlubok˘ch vnitfiních polic

chladniãky, mohly by pfii pfiímém styku s ochlazen˘m
vzduchem zmrznout. Aby se tomu zabránilo, je vhodnûj‰í
skladovat potraviny v uzavfien˘ch nádobách.

� Je Ïádoucí skladovat vlhké potraviny (speciálnû zeleninu a
ovoce) v oddûlení pro uloÏení zeleniny. JestliÏe je nezbytné
uskladnit je na polici chladniãky, poloÏte je blízko dvefií,
dále od zadní stûny chladniãky, aby se zamezilo jejich
zmrznutí následkem cirkulujícího studeného vzduchu v chladniãce.

� Pfied vloÏením do chladniãky vÏdy potraviny oãistûte. Zelenina a ovoce by se mûlo om˘t a otfiít. Balené potraviny
by mûly b˘t ãistû otfieny, aby se zabránilo znehodnocení sousedních potravin.

� Pfii ukládání vajec do tvarované pfiihrádky se ujistûte, Ïe jsou ãerstvá a vÏdy je ukládejte ve svislé poloze, ve které
se udrÏí déle ãerstvá.

Novû vloÏené potraviny

Police
chladniãky

Zásuvka na
zeleninu
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Abyste zabránili vzniku neÏádoucích zápachÛ, je
nezbytné udrÏovat chladniãku v ãistotû. Rozlité
potraviny neprodlenû vytfiete a zamezte tak
po‰kození plastov˘ch vnitfiních stûn chladniãky.

Pfii ãi‰tûní nepouÏívejte kovové drátûnky, kartáãe,
hrubá abrazivní ãistidla ãi silnûj‰í zásadité roztoky.

Pfii ãi‰tûní mûjte na zfieteli, Ïe vlhké pfiedmûty mají
sklon lepit se k extrémnû chladn˘m povrchÛm.
Nedot˘kejte se chladn˘ch povrchÛ vlhk˘ma ãi
mokr˘ma rukama.

ZVENâÍ – Pro ãi‰tûní odoln˘ch povrchÛ chladniãky
pouÏívejte vlaÏn˘ roztok jemného m˘dla nebo
prostfiedku na mytí nádobí. Povrch otfiete vlhk˘m
hadfiíkem a poté jej osu‰te.

UVNIT¤ – Doporuãujeme Vám pravidelné ãi‰tûní
vnitfiku a vnitfiní v˘bavy chladniãky. Pro ãi‰tûní
odoln˘ch povrchÛ chladniãky pouÏívejte vlaÏn˘
roztok jemného m˘dla nebo prostfiedku na mytí
nádobí. Povrch otfiete vlhk˘m hadfiíkem a poté jej
osu‰te.

VNIT¤NÍ VYBAVENÍ – Om˘vejte police, dvefiní
pfiihrádky, úloÏné tácy a magnetické dvefiní zámky
atd. Pro ãi‰tûní odoln˘ch povrchÛ chladniãky
pouÏívejte vlaÏn˘ roztok jemného m˘dla nebo
prostfiedku na mytí nádobí. Povrch otfiete vlhk˘m
hadfiíkem a poté jej osu‰te.

DVE¤NÍ V¯ROBNÍK LEDU

Zásobník na vodu -

• Sundejte kryt.
• Vyãistûte vnitfiní i vnûj‰í stranu zásobníku na vodu

prostfiedkem na mytí nádobí a dÛkladnû
opláchnûte tekoucí vodou.

• Vyãistûte kryt zásobníku prostfiedkem na mytí
nádobí a dÛkladnû opláchnûte tekoucí vodou.

• Otfiete ãist˘m vlhk˘m hadfiíkem a potom osu‰te.

POZOR
Pfied ãi‰tûním v blízkosti elektrick˘ch souãástí
(Ïárovky, spínaãe, ovládací prvky atd.) vÏdy
vytáhnûte napájecí kabel ze síÈové zásuvky.
Vût‰í mnoÏství vody vytfiete houbou nebo
hadrem a zamezte tak vniknutí vody ãi kapaliny
do elektrick˘ch souãástí a následnému
nebezpeãí úrazu elektrick˘m proudem.
NepouÏívejte hofilavá ani jedovatá ãistidla.

• Pro ãi‰tûní nepouÏívejte: aktivní povrchová
ãistidla, automobilové vosky, protikorozní
pfiípravky, ve‰keré typy olejÛ, benzín, kyseliny,
vosk.

• PouÏívejte vhodn˘ roztok detergentu na mytí
nádobí, m˘dlovou vodu.

• Pfii pouÏívání bez údrÏby mÛÏe dojít ke zmûnû
zbarvení.

Sestava misky na led –

• U horní pfiihrádky na led oddûlte zásobník na vodu
a otfiete jej mokr˘m hadrem.
• U spodní pfiihrádky na led zatáhnûte za páãku

smûrem dolÛ, vyjmûte zásobník na ledové kostky a
vytfiete jej mokr˘m hadrem.

• Otfiete ãist˘m vlhk˘m hadfiíkem a potom osu‰te.

V˘straha

1. Pfii ãi‰tûní pouÏívejte vlaÏnou vodu.

2. NepouÏívejte nic jiného neÏ vodu. Pokud se
má pouÏívat do nealkoholick˘ch nápojÛ,
naplÀte zásobník vodou a vypusÈte tfii aÏ
ãtyfii sklenice.

V˘straha

Neponofiujte sestavu misky na led do vody.
Pokud k tomu dojde, je nutné sestavu misky na
led zcela vysu‰it.

Zásobník 
na vodu
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DÁVKOVAâ VODY

MfiíÏka -

1. Vyjmûte mfiíÏku dávkovaãe.

2. Vyãistûte mfiíÏku prostfiedkem na mytí
nádobí a dÛkladnû opláchnûte tekoucí
vodou. Vysu‰te vodu hadfiíkem.

Zásobník na vodu -

1. Demontujte kryt zásobníku.

2. Vyãistûte vnitfiní i vnûj‰í stranu zásobníku na
vodu prostfiedkem na mytí nádobí a dÛkladnû
opláchnûte tekoucí vodou. Vysu‰te vodu
hadfiíkem.

3. Vyãistûte vnitfiní i vnûj‰í stranu zásobníku na
vodu prostfiedkem na mytí nádobí a dÛkladnû
opláchnûte tekoucí vodou. Vysu‰te vodu
hadfiíkem.

V˘straha

1. Pfii ãi‰tûní pouÏívejte vlaÏnou vodu.

2. NepouÏívejte nic jiného neÏ vodu. Pokud se
má pouÏívat do nealkoholick˘ch nápojÛ,
naplÀte zásobník vodou a vypusÈte tfii aÏ
ãtyfii sklenice.
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ODSTAVENÍ MIMO PROVOZ
Pfii prÛmûrnû dlouhém doãasném opu‰tûní domácnosti
se pravdûpodobnû vyplatí ponechat chladniãku v provozu.
Îivotnost chladniãky prodlouÏíte umístûním zmraziteln˘ch
pfiedmûtÛ do mrazniãky. Zam˘‰líte-li svou domácnost
opustit na del‰í dobu, vyjmûte ve‰keré potraviny, odpojte
chladniãku od elektrické sítû, peãlivû vyãistûte vnitfiek a
ponechte v‰echny dvefie OTEV¤ENÉ, zamezíte tak
vzniku zápachu.

V¯PADEK NAPÁJENÍ
Vût‰ina v˘padkÛ napájení je napravena v prÛbûhu
jedné ãi dvou hodin a nedochází tedy k ovlivnûní
teploty v chladniãce. Nicménû v dobû, kdy je
chladniãka bez napájení, omezte otevírání jejích dvefií.
Trvá-li v˘padek napájení déle, umístûte nad své
zmrazené potraviny kus suchého ledu.

P¤I P¤EMISËOVÁNÍ
Vyjmûte ãi upevnûte v‰echny volnû poloÏené
pfiedmûty uvnitfi chladniãky.
Za‰roubujte vyrovnávací ‰rouby zcela do podstavce a
zamezte tak jejich po‰kození.

PROTIKONDENZAâNÍ TRUBICE
Vnûj‰í stûna skfiínû chladniãky se v urãit˘ch pfiípadech,
zejména po instalaci, mÛÏe
zahfiívat. Nejde o závadu.
Protikondenzaãní trubicí
proudí horké chladicí
médium a zamezuje tak
“pocení” vnûj‰ích stûn
skfiínû.

Protikondenzaãní
trubice

V˘straha

Nebezpeãí úrazu elektrick˘m proudem
NeÏ vymûníte vyhofielou Ïárovku, odpojte
chladniãku od napájení nebo ji vypnûte jistiãem
nebo pojistkou.

POZNÁMKA: Nastavení ovladaãe do polohy
OFF (VYP) nevypne pfiívod proudu do obvodu
Ïárovky.

V¯MùNA ÎÁROVEK

ÎÁROVKA MRAZNIâKY
� Vytáhnûte napájecí kabel ze zásuvky.
� Uvolnûte 1 ‰roub a vyjmûte kryt svítidla tak, Ïe za nûj obûma

rukama zatáhnete dopfiedu a dolÛ, podle obrázku.
� Otáãením proti smûru hodinov˘ch ruãiãek vy‰roubujte Ïárovku.

ÎÁROVKA CHLADNIâKY
� Vytáhnûte napájecí kabel ze zásuvky.
� Vytáhnûte police z chladniãky.
� Víko pokojové lampy odstraÀte posunutím dopfiedu.
� Ujistûte se, Ïe Ïárovky jsou na dotek chladné. Otáãením proti smûru hodinov˘ch

ruãiãek vy‰roubujte Ïárovku.

ww Upozornûní • Je nutné zkontrolovat gumov˘ O-KROUÎEK, aby se pfiede‰lo vzniku elektrického v˘boje.

• Nedot˘kejte se lampy, pokud svítila po dlouhou dobu. MÛÏe b˘t velmi horká.

� Ne v‰echny Ïárovky pro spotfiebiãe se hodí do va‰í chladniãky. Urãitû pro v˘mûnu
pouÏijte Ïárovku o stejné velikosti, tvaru a spotfiebû.POZNÁMKA
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NEPOUÎÍVEJTE PRODLUÎOVACÍ KABEL.
Pokud je to moÏné, pfiipojujte chladniãku pouze k
samostatné elektrické zásuvce a pfiedejdûte tak
v˘padku napájení v dÛsledku pfietíÏení napájení
ostatními spotfiebiãi.

P¤ÍSTUPNOST ZÁSTRâKY
Kombinovaná chladniãka by mûla b˘t umístûna tak,
aby napájecí zástrãka byla snadno pfiístupná a aby ji
bylo moÏné v pfiípadû nehody urychlenû vyjmout ze
zásuvky.

V¯MùNA NAPÁJECÍHO KABELU
Dojde-li k po‰kození napájecího kabelu, musí jej
v˘robce, servisní pracovník ãi jiná kvalifikovaná
osoba vymûnit. Nebezpeãí úrazu!

UZEMNùNÍ

V pfiípadû zkratu elektrického obvodu sniÏuje
uzemnûní nebezpeãí úrazu elektrick˘m proudem
prostfiednictvím samostatného vodiãe.

Toto zafiízení musí b˘t pro zabránûní moÏnému
úrazu elektrick˘m proudem uzemnûno.

Pfii nesprávném zapojení uzemÀovacího kolíku
mÛÏe dojít k úrazu elektrick˘m proudem. V pfiípadû
jak˘chkoli nejasností v pokynech pro uzemnûní
nebo v pfiípadû pochybností se obraÈte na
kvalifikovaného elektrikáfie.

NESNAÎTE SE JAKKOLIV
UPRAVOVAT DÉLKU NAPÁJECÍHO
KABELU.
To mÛÏe b˘t pfiíãinou úrazu
elektrick˘m proudem nebo
poÏáru.

VELMI NEBEZPEâNÁ ATRAKCE
Prázdná chladniãka mÛÏe b˘t pro dûti velmi
nebezpeãnou atrakcí. OdstraÀte tûsnûní, kliky,
poklopy ãi celé dvefie svého nepouÏívaného
spotfiebiãe nebo uãiÀte jiná opatfiení pro
odstranûní nebezpeãí.

Tento spotfiebiã musí b˘t uzemnûn.

NEâEKEJTE! UDùLEJTE TO IHNED!

Neuchovávejte v chladniãce hofilavé a 
v˘bu‰né látky ani chemikálie.

Likvidace starého zafiízení
Toto zafiízení obsahuje kapaliny (chladivo, mazadlo) a je vyrobeno ze souãástí a materiálÛ, které jsou
znovu pouÏitelné a/nebo recyklovatelné.
V‰echny dÛleÏité materiály by mûly b˘t odeslány do sbûrného centra odpadu a mohou b˘t po zpracování
znovu pouÏity (recyklovány). Ohlednû vracení materiálu se obraÈte na va‰i místní agenturu.
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POÎADOVAN¯ SERVIS âASTO NENÍ NEZBYTN¯!

DOMNÍVÁTE-LI SE, ÎE VA·E CHLADNIâKA NEPRACUJE SPRÁVNù, PROVEëTE NEJPRVE TYTO
KONTROLY:

PROBLÉM MOÎNÉ P¤ÍâINY

CHLADNIâKA NEFUNGUJE

P¤ÍLI·VYSOKÁ TEPLOTA 

CHLADNIâKY NEBO MRAZNIâKY

NENORMÁLNÍ HLUK (-Y)

ZÁPACH V CHLADNIâCE

NA POVRCHU SK¤ÍNù SE SRÁÎÍ VODA

�  Nedo‰lo k pfiepálení bytové pojistky nebo k rozpojení jistiãe?
�  Nedo‰lo k odpojení nebo uvolnûní napájecího kabelu ze

síÈové zásuvky?

�  Nesprávná poloha ovládacího prvku.
�  Spotfiebiã je v blízkosti zdi nebo zdroje tepla.
�  âasté otevírání dvefií v teplém poãasí.
�  Dlouhodobû otevfiené dvefie.
�  Velké mnoÏství potravin v chladniãce.

�  Chladniãka je usazena na nepevném nebo nerovném místû
nebo je zapotfiebí sefiídit vyrovnávací ‰rouby.

�  Na zadní stranû chladniãky jsou cizí pfiedmûty.

�  Aromatické potraviny by mûly b˘t tûsnû uzavfieny nebo
zabaleny.

�  Je zapotfiebí vyãistit vnitfiek.

�  BûÏné v obdobích zv˘‰ené vlhkosti.
�  MoÏná zÛstaly pootevfiené dvefie.

Likvidace star˘ch spotfiebiãÛ
1. Pokud je u v˘robku uveden symbol pojízdného kontejneru v

pfie‰krtnutém poli, znamená to, Ïe na v˘robek se vztahuje smûrnice
Evropské unie ãíslo 2002/96/EC.

2. V‰echny elektrické a elektronické v˘robky by mûly b˘t likvidovány
oddûlenû od bûÏného komunálního odpadu prostfiednictvím sbûrn˘ch
zafiízení zfiízen˘ch za tímto úãelem vládou nebo místní samosprávou.

3. Správn˘ zpÛsob likvidace starého elektrického spotfiebiãe pomáhá
zamezit moÏn˘m negativním dopadÛm na Ïivotní prostfiedí a zdraví.

4. BliÏ‰í informace o likvidaci starého spotfiebiãe získáte u místní
samosprávy, ve sbûrném zafiízení nebo v obchodû, ve kterém jste
v˘robek zakoupili.
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