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Instrukce pro elektromechanický ovládací panel 
 
 

 
1. Ovládací panel 
 
Chcete li spotřebič spustit, točte termostatem teploty ve směru hodinových ručiček od pozice OFF ( 
vypnuto ), čím� docílíte nastavení vámi po�adované teploty chlazení. Teplota mů�e být nastavena na 
jakoukoliv hodnotu v rozmezí od MIN ( minimální chlazení ) přes  
MED ( střední úroveň chlazení ) a� po MAX ( maximální chlazení ). Kdy� regulátor teploty vrátíte zpět do 
polohy OFF ( vypnuto ), dojde k automatickému vypnutí kompresoru a zhasnutí světla. 
K nastavení teploty pou�ijte drobnou minci nebo např. �roubovák. Vyvarujte se pou�ití ostrých předmětů 
jako např. nů�ek. 
 
2. Nastavení teploty 
Při nastavování teploty chlazení musíme brát v úvahu několik následujících faktorů: 

- okolní teplota ( venkovní teplota ) 
- mno�ství potravin skladovaných ve spotřebiči 
- frekvenci otevírání dveří spotřebiče 



 
Doporučujeme nejprve nastavit teplotu do polohy zhruba na půl cestě od polohy MED k poloze MAX, a 
pak po určité době přizpůsobit teplotu va�im potřebám na základě pozorování funkčnosti vámi 
přednastavené teploty. 
Vhodné nastavení teploty je důle�itým faktorem pro optimální skladování potravin. 
Agresivní chováni mikroorganismů zapříčiňuje rychlé ka�ení se potravin. Optimálním nastavením 
skladovací teploty lze tomuto procesu zcela předejít nebo při nejmen�ím lze tento proces mnohonásobně 
zpomalit. Rozmno�ování mikroorganismů je přímo závislé na okolní teplotě. Sni�ováním teploty lze tento 
proces rozmno�ování do značné míry zpomalit. 
i  Z tohoto důvodu doporučujeme, aby průměrná teplota uvnitř spotřebiče nepřesahovala teplotu 5 °C. 
Pokud je teplota permanentně nastavena do polohy MAX za přítomnosti vysoké okolní teploty a zároveň 
je v chladícím oddělení spotřebiče velké mno�ství potravin, mů�e dojít k nadměrnému mno�ství tvorby 
námrazy ( ledu ) na vnitřních stěnách spotřebiče. 
Za těchto okolností musí být teplota nastavena na ni��í nastavení ( blí�e k poloze MIN ), a to za účelem 
znovuobnovení optimální funkce spotřebiče a zároveň z důvodu značné úspory energie.  
 
 

 
 
1. Ovládací panel 
 
Kombinovaná chladnička s mrazničkou s dvěma kompresory a dvěma na sobě nezávislými regulátory 
teploty ( jeden pro chladící, druhý pak pro mrazící oddělení spotřebiče). Aby jste zajistili bezproblémový 
provoz spotřebiče, ujistěte se, �e jsou obě teploty vhodně nastaveny. 
K nastavení teploty pou�ijte drobnou minci nebo např. �roubovák. Vyvarujte se pou�ití ostrých předmětů 
jako např. nů�ek. 
Regulátor teploty A: 
Umo�ňuje nastavení chladícího oddělení spotřebiče na jakoukoliv hodnotu v rozmezí  
MIN ( minimální chlazení ) �  MED ( střední úroveň chlazení ) � MAX ( maximální chlazení)  
Chcete li spotřebič spustit, točte termostatem teploty ve směru hodinových ručiček od pozice OFF( 
vypnuto ), čím� docílíte nastavení vámi po�adované teploty chlazení. Teplota mů�e být nastavena na 
jakoukoliv hodnotu v rozmezí od MIN přes  
MED a� po MAX. Kdy� regulátor teploty vrátíte zpět do polohy OFF ( vypnuto ), dojde k automatickému 
vypnutí kompresoru a zhasnutí světla. 
Regulátor teploty B: 
Umo�ňuje nastavení mrazícího oddělení spotřebiče na jakoukoliv hodnotu v rozmezí  
MIN ( minimální mra�ení ) �  MED ( střední úroveň mra�ení ) � MAX ( maximální mra�ení)  
 
Zelená kontrolka zapnutí spotřebiče C: 
Pokud tato kontrolka svítí, znamená to, �e spotřebič je připojen ke zdroji. Tato kontrolka by měla svítit i 
pokud je regulátor teploty chladícího oddělení nastaven  
do pozice OFF ( vypnuto ) a kompresor je tudí� vypnut. 
 
Červená kontrolka alarmu překročení teploty D: 



Tato kontrolka se rozsvítí pokud teplota v mrazícím oddělení spotřebiče  
přesáhne teplotu  - 3 °C a automaticky se vypne pokud dojde k znovuobnovení na optimální hodnotu 
mrazící teploty. 
 
�lutá / oran�ová kontrolka intenzivního mra�ení E: 
Tato kontrolka se rozsvítí pokud je vybrána funkce Super freezing ( intenzivní mra�ení ). 
 
Tlačítko Super Freezing F: 
Po stisknutí tohoto tlačítka je aktivována funkce intenzivního mra�ení, co� znamená, �e dojde k vyřazení 
normální funkce termostatu a kompresor mra�ení bě�í neustále a� do té doby, ne� je opět stisknuto 
tlačítko F pro Super Freezing a tím re�im intenzivního mra�ení deaktivován. 
 
 
2. Nastavení teploty 
Při nastavování teploty chlazení musíme brát v úvahu několik následujících faktorů: 

- okolní teplota ( venkovní teplota ) 
- mno�ství potravin skladovaných ve spotřebiči 
- frekvenci otevírání dveří spotřebiče 

Doporučujeme nejprve nastavit teplotu do polohy zhruba na půl cestě od polohy MED k poloze MAX, a 
pak po určité době přizpůsobit teplotu va�im potřebám na základě pozorování funkčnosti vámi 
přednastavené teploty. 
Vhodné nastavení teploty je důle�itým faktorem pro optimální skladování potravin. 
Agresivní chováni mikroorganismů zapříčiňuje rychlé ka�ení se potravin. Optimálním nastavením 
skladovací teploty lze tomuto procesu zcela předejít nebo při nejmen�ím lze tento proces mnohonásobně 
zpomalit. Rozmno�ování mikroorganismů je přímo závislé na okolní teplotě. Sni�ováním teploty lze tento 
proces rozmno�ování do značné míry zpomalit. 
 
i  Z tohoto důvodu doporučujeme, aby průměrná teplota uvnitř spotřebiče nepřesahovala teplotu 5 °C. 
Pokud je teplota permanentně nastavena do polohy MAX za přítomnosti vysoké okolní teploty a zároveň 
je v chladícím oddělení spotřebiče velké mno�ství potravin, mů�e dojít k nadměrnému mno�ství tvorby 
námrazy ( ledu ) na vnitřních stěnách spotřebiče. 
Za těchto okolností musí být teplota nastavena na ni��í nastavení ( blí�e k poloze MIN ), a to za účelem 
znovuobnovení optimální funkce spotřebiče a zároveň z důvodu značné úspory energie.  
3. Nastavení teploty mrazícího oddělení 
 
Při nastavování teploty chlazení musíme brát v úvahu několik následujících faktorů: 
 

- okolní teplota ( venkovní teplota ) 
- mno�ství potravin skladovaných ve spotřebiči 
- frekvenci otevírání dveří spotřebiče 

Doporučujeme nejprve nastavit teplotu do polohy zhruba na půl cestě od polohy MED k poloze MAX, a 
pak po určité době přizpůsobit teplotu va�im potřebám na základě pozorování funkčnosti vámi 
přednastavené teploty. 
 
i  Teplota mrazícího oddělení musí být nejméně -18 °C popřípadě ni��í.   
 
4. Červená kontrolka přehřátí mrazícího oddělení 
Tato kontrolka mů�e začít svítit při několika odli�ných situacích: 

- kdy� je spotřebič poprvé zapnut 
- kdy� je spotřebič zapnut po odmrazování 
- kdy� jsou do mrazícího oddělení vlo�eny k zmra�ení čerstvé potraviny 

 



Při těchto situacích je zcela bě�né, �e se červená kontrolka na několik hodin rozsvítí a pak automaticky 
zhasne. Při této situaci je mo�né spustit funkci SUPER FREEZING ( funkce intenzivního mra�ení ) a 
nejpozději do 24 hodin ji deaktivovat , nebo provést deaktivaci po zhasnutí červené kontrolky. Není li to 
nezbytné, neotvírejte dveře mrazícího oddělení do doby, ne� červená kontrolka automaticky zhasne.  
Pokud k tomuto nedojde v rozmezí od 12 do 24 hodin, znamená to, �e spotřebič nepracuje jak by měl, 
jinými slovy, �e není něco pořádku. 
 
5. Funkce intenzivního mra�ení Super Freezing  
U modelů HRF370IT/ a HRF470IT/2 proveďte před vlo�ením čerstvých potravin do mrazícího 
následující: 

- spusťte funkci SUPER FREEZING 
- později ( zhruba po 24 hodinách ) vlo�te potraviny, které mají být zamra�eny, do mrazícího 

oddělení spotřebiče 
- po dal�ích 24 hodinách vypněte funkce SUPER FREEZING, aby se obnovil chod normálních 

funkcí 
Během této doby mů�e začít svítit červená kontrolka přehřátí systému, která ov�em automaticky zhasne 
po té, co se čerstvé potraviny začnou zamrazovat. 
Fakt, �e Červená kontrolka zhasne, rozhodně neznamená, �e potraviny jsou ji� zcela zmra�eny. 

 
Instrukce pro elektronický ovládací panel 
 

 
 
 
 
 



1. Ovládací panel 
 
A. Funkce Super cooling / Funkce Fuzzy logic 
B. Nastavení teploty chladícího oddělení / Chladící oddělení vypnuto 
C. Nastavení teploty mrazícího oddělení / Mrazící oddělení vypnuto  
      ( HRF370IT/2, HRF470IT/2 ) 
D.  Funkce Super freezing / Pohotovostní re�im 
E.  Displej teploty chladícího oddělení 
F.  Displej teploty mrazícího oddělení 
G.  Displej okolní teploty / Displej času 
H.  Indikátor okolní teploty 
I.   Indikátor pohotovostního re�imu 
J.   Indikátor činnosti chladícího oddělení 
K.  Indikátor funkce Super cooling 
L.  Indikátor funkce Fuzzy logic 
M. Indikátor funkce Alarm 
N. Indikátor funkce Budík 
O. Indikátor funkce Super freezing 
 
2. Nastavení teploty chladícího oddělení 
Stiskněte tlačítko B pro nastavení teploty. Indikátor E začne blikat. Nastavení teploty docílíte opětovným 
stisknutím tlačítka B. Přičem� jedno stisknutí znamená zvý�ení teploty v rozsahu od 1°C a� po 10°C. 
Pokud ponecháte nastavenou teplotu po dobu 5 sekund, indikátor E přestane blikat a nastavená teplota 
bude potvrzena. Následně pak bude zobrazena současná teplota chladícího oddělení. 
 
 
3. Nastavení teploty mrazícího oddělení 
Stiskněte tlačítko C pro nastavení teploty. Indikátor F začne blikat. Nastavení teploty docílíte opětovným 
stisknutím tlačítka C. Přičem� jedno stisknutí znamená sní�ení teploty v rozsahu od -16°C a� po -26°C. 
Pokud ponecháte nastavenou teplotu po dobu 5 sekund, indikátor F přestane blikat a nastavená teplota 
bude potvrzena. Následně pak bude zobrazena současná teplota mrazícího oddělení. 
 
Poznámka: Pro nastavení teploty mrazícího či chladícího oddělení spotřebiče vyčkejte ne� indikátor 
současné teploty přestane blikat. 
 
4. Funkce Super cooling ( funkce intenzivního chlazení ) 
Tuto funkci zvolíme právě tehdy, pokud chceme předejít naru�ení chlazení potravin skladovaných 
v chladícím oddělení spotřebiče při nákupu a dodatečném přidání čerstvých potravin. Ventilátor vám 
mů�e pomoci chlazení čerstvých potravin do značné míry urychlit. 
Různé úrovně od 01 a� po 04 souvisejí s kvalitou vámi přidávaných čerstvých potravin. 
Stiskněte tlačítko A pro spu�tění funkce Super cooling. Rozsvítí se indikátor K a indikátor E zobrazí 
hodnotu 00 ( +, - , a °C nejsou zobrazeny ). Ka�dé stisknutí tlačítka A zvý�í úroveň o jednu hodnotu a� po 
číslo 04, přičem� při opětovném mačkání tlačítka A celý cyklus probíhá opět dokola.( 01 znamená 1,5 hod. 
ventilace, 02  3 hod. ventilace, 03  4,5 hod ventilace a 04 6 hod. ventilace ). Jestli�e ponecháme po dobu 5 
sekund v nečinnosti, zobrazí se teplota chladícího oddělení spotřebiče. Pokud zvolíme hodnotu 00 dojde 
k deaktivaci funkce Super cooling a dojde k zobrazení předchozího displeje. 
Pokud je aktivována funkce Super cooling, mrazící oddělení nadále funguje vzhledem k jeho současnému 
nastavení. Mů�e být nastavena teplota mrazícího oddělení a hodiny. Dále pak mohou být uvedeny do 
provozu funkce Fuzzy logic a Super freezing. 
Teplota chladícího zařízení a pohotovostní re�im nemohou být nastaveny. 
 
 



5. Funkce Super freezing ( intenzivní mra�ení ) 
Tato funkce umo�ňuje rychlej�í zmra�ení čerstvě vlo�ených potravin do mrazícího oddělení spotřebiče. 
Tím se zachová jejich nutriční hodnota. 
Různé úrovně od 01 a� po 04 souvisejí s kvalitou vámi přidávaných čerstvých potravin. 
Stiskněte tlačítko D pro spu�tění funkce Super cooling. Rozsvítí se indikátor O a indikátor F zobrazí 
hodnotu 00 ( +, - , a °C nejsou zobrazeny ). Ka�dé stisknutí tlačítka A zvý�í úroveň o jednu hodnotu a� po 
číslo 04, přičem� při opětovném mačkání tlačítka D celý cyklus probíhá opět dokola. Jestli�e ponecháme 
po dobu 5 sekund v nečinnosti, zobrazí se teplota mrazícího oddělení spotřebiče. Pokud zvolíme hodnotu 
00 dojde k deaktivaci funkce Super freezing a dojde k zobrazení předchozího displeje. 
Pokud je aktivována funkce Super freezing, chladící oddělení nadále funguje vzhledem k jeho současnému 
nastavení. Mů�e být nastavena teplota chladícího oddělení ( toto oddělení lze také zcela vypnout ) a 
hodiny.  
Dále pak mů�e být uvedena do provozu funkce Fuzzy logic ( funkce Super freezing se poté automaticky 
vypne ) . 
Teplota mrazícího zařízení, pohotovostní re�im a funkce Super cooling nemohou být nastaveny. 
 
6. Funkce Fuzzy logic 
Tato funkce umo�ňuje optimální automatické nastavení teploty  chladícího i mrazícího  oddělení a to 
v závislosti na okolní ( venkovní teplotě ). Toto zaručuje lep�í konzervaci potravin a značnou úsporu 
energie. 
Pro aktivaci funkce Fuzzy logic stiskněte tlačítko A a po dobu 3 sekund podr�te. Rozsvítí se indikátor L. 
Pro deaktivaci opět stiskněte tlačítko A a po dobu 3 sekund podr�te. Indikátor L poté automaticky zmizí. 
Pokud je aktivována funkce Fuzzy logic nelze nastavovat teploty chladícího nebo mrazícího  oddělení, 
proto�e tyto se nastavují automaticky. Dále pak není mo�né spou�tět fukce Super freezing, Super cooling a 
Pohotovostní re�im. 
 
7. Funkce Pohotovostní re�im 
Tato funkce se doporučuje spou�tět během dlouhodoběj�í absence čerstvých potravin ve spotřebiči a to 
např. během dovolené apod.. Teplota chladícího zařízení se automaticky nastaví na 15°C a není tedy 
potřeba po tuto dobu nechávat dveře chladničky pootevřeny. 
Pro aktivaci stiskněte tlačítko D po dobu 3 sekund a dojde k automatickému rozsvícení indikátoru I. 
Teplota chladícího zařízení se automaticky nastaví na 15°C a teplota mrazícího oddělení na -18°C. 
Funkci Pohotovostní re�im nelze nastavovat pokud jsou aktivní funkce Super freezing, Super cooling, 
Fuzzy logic nebo pokud je chladící oddělení vypnuto. 
Poznámka: Pokud je aktivována funkce pohotovostní re�im, funkce Alarm není aktivní. 
 
8. Funkce vypnutí chladícího oddělení 
Pro vypnutí chladícího oddělení stiskněte tlačítko B a podr�te po dobu 3 sekund. 
Indikátor E ( displej teploty ) se automaticky deaktivuje. Pro zapnutí chladícího oddělení stiskněte 
tlačítko B a podr�te po dobu 3 sekund. Indikátor E ( displej teploty ) se opět aktivuje. 
Při vypnutí chladícího oddělení lze spou�tět funkce Super freezing, Fuzzy logic a nastavovat hodiny. Dále 
pak lze zobrazit okolní teplotu a časový displej. 
 
9. Funkce vypnutí mrazícího oddělení ( pouze modely HRF370IT/2 a HRF470IT/2 ) 
Pro vypnutí mrazícího oddělení stiskněte tlačítko C a podr�te po dobu 3 sekund. 
Indikátor F ( displej teploty ) se automaticky deaktivuje. Pro zapnutí mrazícího oddělení stiskněte tlačítko 
C a podr�te po dobu 3 sekund. Indikátor F ( displej teploty ) se opět aktivuje. 
Při vypnutí mrazícího oddělení lze spou�tět funkce Super cooling, Fuzzy logic a nastavovat hodiny. Dále 
pak lze zobrazit okolní teplotu a časový displej. 
 
 



 

10. Indikátor činnosti chladícího oddělení 
Pokud je chladící oddělení v činnosti. Zobrazí se indikátor ventilátoru J, jinak je indikátor deaktivován. 
 
11. Nastavení hodin 
Časový displej: Stiskněte najednou tlačítko A a tlačítko B. Indikátor G pak zobrazí současný čas. 
Nastavení času: Stiskněte najednou tlačítko C a tlačítko D.  
Nastavování času ( začínající od 00:00 ) bude poté aktivováno. Stiskněte tlačítko C a indikátor celých 
hodin začne problikávat. Potom ka�dým stiskem tlačítka C dojde ke zvý�ení času o jednu hodinu. Poté 
stiskněte tlačítko D a indikátor celých minut začne problikávat. Potom ka�dým stiskem tlačítka D dojde 
ke zvý�ení času o jednu minutu. Pokud necháte v nečinnosti po dobu 5 sekund, nastavený čas bude 
potvrzen. Nastavení času není ovlivněno zapnutou okolní teplotou či časovačem. Rozsah celých hodin je od 
00 a� po 23.  
Rozsah celých minut od 00 a� po 59. 
 
12. Funkce Champagne reminder ( připomenutí �ampaňského ) 
Tato funkce je u�itečná pokud chcete rychle vychladit pivo, víno nebo �ampaňské, ani� by do�lo 
k po�kození láhve. Vlo�te svůj oblíbený nápoj do mrazícího oddělení a proveďte následující: 
 
Stiskněte najednou tlačítka A a D. Časový displej G zobrazí 00:00 a objeví se indikátor alarmu N. 
Stiskněte tlačítko A a indikátor celých hodin začne problikávat. Potom ka�dým stiskem tlačítka A dojde 
ke zvý�ení času o jednu hodinu. Poté stiskněte tlačítko D a indikátor celých minut začne problikávat. 
Potom ka�dým stiskem tlačítka D dojde ke zvý�ení času o jednu minutu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 


