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Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento spotřebič.
Před tím, než budete mrazák používat, přečtěte si pozorně pokyny v této příručce, abyste
maximalizovali jeho výkon. Uchovejte dokumentaci pro následné použití nebo pro nového
vlastníka. Tento spotřebič je určen výhradně pro použití v domácnosti nebo podobných
aplikacích, jako jsou:
- kuchyňské kouty pro zaměstnance v dílnách, kancelářích a jiných pracovních prostředích
- farmy, v hotely, motely a jiné typy residencí
- noclehárny (B & B)
- cateringové služby a podobné aplikace, kde nejde o maloobchodní prodej
Tento spotřebič se může používat pouze pro skladování potravin. Jakékoliv jiné využití
se považuje za nebezpečné a výrobce nenese odpovědnost za jakékoliv škody.
Doporučujeme vám, abyste si přečetli záruční podmínky. Abyste dosáhli nejlepšího
možného výkonu a bezporuchového provozu svého spotřebiče, je velmi důležité, abyste
si pečlivě přečetli tyto pokyny. Pokud nebudete dodržovat tyto pokyny, můžete ztratit
nárok na bezplatný servis v záruční době.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod obsahuje mnoho důležitých bezpečnostních
informací. Doporučujeme vám uchovat tyto pokyny na
bezpečném místě, aby byly snadno dostupné a používání
spotřebiče bylo bezproblémové.
Mrazák obsahuje plynné chladivo (R600a: isobutan)
a izolační plyn (cyklopentan). Tyto plyny jsou šetrné
k životnímu prostředí, ale jsou hořlavé.
Upozornění: nebezpečí požáru
Pokud dojde k poškození okruhu chladiva:
 nepřibližujte se s otevřeným ohněm a zdroji hoření.
Důkladně větrejte místnost, ve které je spotřebič
umístěn.
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VAROVÁNÍ!
 Při čištění/přemísťování spotřebiče musíte dát
pozor, abyste se nedotkli kovových drátů
výměníku tepla na zadní straně spotřebiče. Mohli
byste si poranit prsty nebo ruku, nebo poškodit
spotřebič.
 Spotřebič není konstruován pro umístění na jiném
spotřebiči. Nepokoušejte se sedat si nebo stoupat
na spotřebič. Není na to konstruován. Mohli byste
se zranit nebo poškodit spotřebič.
 Při přenášení/přesouvání spotřebiče dbejte, aby se
kabel napájení nezachytil pod spotřebičem. Mohlo
vy dojít k přeříznutí nebo poškození kabelu
napájení.
 Při umísťování svého spotřebiče dejte pozor, aby
se nepoškodila podlaha, potrubí, stěny atd.
Nepřemisťujte spotřebič taháním za víko nebo
kliku. Nenechte děti, aby si se spotřebičem hráli
nebo manipulovali s ovladači. Pokud nebudou tyto
pokyny dodrženy, naše společnost se zříká veškeré
odpovědnosti.
 Neinstalujte spotřebič ve vlhkém, mastném nebo
prašném prostředí, zabraňte působení přímých
slunečních paprsků nebo vody.
 Neinstalujte spotřebič poblíž zdrojů tepla nebo
hořlavých materiálů.
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 Pokud dojde k výpadku proudu, neotevírejte víko.
Zmrzlé potraviny by neměly být ovlivněny, pokud
bude výpadek proudu kratší než 20 hodin. Pokud
je výpadek proudu delší, je nutné potraviny
zkontrolovat a okamžitě sníst, nebo uvařit a poté
zmrazit.
 Pokud zjistíte, že víko truhlicového mrazáku lze
obtížně otevřít, hned jak je zavřete, nemějte
obavy. Je to způsobeno rozdílem tlaku, který se
vyrovná, a budete moci víko otevřít za několik
minut.
 Nepřipojujte spotřebič k napájení elektrickým
proudem, dokud nejsou odstraněny všechny obaly
a chrániče pro přepravu.
 Pokud byl spotřebič přepravován ve vodorovné
poloze, před zapnutím jej nechte stát alespoň
4 hodiny, aby se usadil olej v kompresoru.
 Tento mrazák se smí používat pouze k zamýšleným
účelům (tj. ukládání a mrazení potravin).
 V chladničce na víno neskladujte léky nebo
materiály určené pro výzkum. Pokud budete
skladovat materiál, který vyžaduje přísnou
kontrolu teploty skladování, je možné, že dojde
k jeho znehodnocení nebo může dojít
k nekontrolované reakci a vzniku nebezpečí.
 Před jakoukoliv manipulací se spotřebičem,
odpojte kabel napájení od zásuvky.
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 Při dodání zkontrolujte, že produkt není poškozen
a že všechny součásti a příslušenství jsou
v dokonalém stavu.
 Pokud dojde k úniku chladiva, nedotýkejte se
zásuvky a nepoužívejte otevřený oheň. Otevřete
okno a vyvětrejte. Poté zavolejte servisní středisko
a požádejte o opravu.
 Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo adaptéry.
 Netahejte a neohýbejte kabel napájení,
nedotýkejte se zásuvky mokrýma rukama.
 Vyhněte se poškození zástrčky nebo kabelu
napájení; mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
 Neumisťujte ani neukládejte hořlavé nebo vysoce
prchavé látky, jako jsou éter, benzín, LPG, propan,
aerosolové nádoby, lepidla, čistý alkohol atd. Tyto
materiály mohou způsobit výbuch.
 Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit
výrobce, jeho servisní technik nebo podobně
kvalifikovaný technik, aby nedošlo ke vzniku
nebezpečných situací.
 Poblíž chladničky na víno nepoužívejte ani
neukládejte hořlavé spreje, jako jsou barvy ve
spreji. Mohlo by dojít k výbuchu nebo požáru.
 Na horní stranu spotřebiče nepokládejte předměty
nebo nádoby s vodou.
 Nedoporučujeme používat prodlužovací kabely ani
síťové adaptéry.
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 Nelikvidujte spotřebič spálením. Při přepravě
a používání spotřebiče dbejte, aby nedošlo
k poškození okruhu/potrubí chladiva. V případě
poškození nevystavujte spotřebič ohni, zdrojům
vznícení a okamžitě vyvětrejte místnost, ve které je
spotřebič umístěn.
 Systém chlazení umístěný za a uvnitř chladničky na
víno obsahuje chladivo. Zabraňte poškození
potrubí.
 Uvnitř prostoru pro skladování potravin ve
spotřebiči nepoužívejte elektrické spotřebiče,
pokud se nejedná o spotřebiče doporučené
výrobcem.
 Nepoškoďte okruh chladiva.
 Nepoužívejte mechanické nástroje ani jinak
neurychlujte proces rozmrazování. Používejte
pouze prostředky doporučené výrobcem.
 Uvnitř prostoru pro skladování potravin
nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud se
nejedná o spotřebiče doporučené výrobcem.
 Otvory pro ventilaci spotřebiče nebo skříně, ve
které je spotřebič vestavěn, udržujte volné bez
překážek.
 Pro odstraňování námrazy nepoužívejte špičaté
nebo ostré předměty.
 Nedotýkejte se vnitřních chladicích prvků, a to
obzvláště pokud máte mokré ruce, protože byste
se mohli popálit nebo zranit.
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 Na pomoc odmrazování nikdy nepoužívejte
vysoušeče vlasů, elektrické ohřívače a jiné
podobné elektrické spotřebiče.
 Námrazu neškrábejte nožem nebo ostrými
předměty. Mohlo by dojít k poškození okruhu
chladiva a vyteklé chladivo může způsobit požár
nebo poškození zraku.
 Nepoužívejte žádná mechanická zařízení pro
urychlení procesu rozmrazování.
 Je absolutně nezbytné zabránit používání
otevřeného ohně nebo elektrických přístrojů, jako
jsou ohřívače, parní čističe, svíčky, olejové lampy
a podobné, pro zrychlení fáze rozmrazování.
 Okolí kompresoru nikdy nemyjte vodou. Po
vyčištění, abyste zabránili korozi, důkladně je
otřete suchým hadrem.
 Doporučuje se udržovat zástrčku v čistotě. Nánosy
prachu na zástrčce mohou způsobit požár.
 Produkt ve určen a vyroben pouze pro použití
v domácnosti.
 Tato záruka pozbude platnosti, pokud je produkt
instalován nebo používán v komerčních nebo
nerezidenčních prostorách.
 Tento produkt musí být správně instalován,
umístěn a provozován v souladu s pokyny
uvedenými v brožuře Pokyny pro uživatele.
 Tato záruka je platná pouze pro nové produkty
a není přenosná, pokud je produkt znovu prodán.
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 Naše společnost vylučuje odpovědnost za náhodné
nebo následné škody.
 Záruka v žádném případě neruší vaše práva
vyplývající z předpisů nebo zákonů.
 Chladničku na víno neopravujte. Všechny opravy
musí provádět pouze kvalifikovaný opravář.
 Pokud likvidujete produkt se zámkem nebo
západkou na dveřích, zajistěte, aby byly dveře
v bezpečné poloze, aby se v produktu nemohly
zavřít děti.
 Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let
a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo
mentálními schopnostmi nebo osoby nezkušené
a neznalé za předpokladu, že je zajištěn dostatečný
dohled nebo jsou poskytnuty dostatečné pokyny,
jak používat spotřebič bezpečným způsobem, a že
osoby rozumí možným rizikům.
 Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čistění
a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez
dozoru.
 Zámky: pokud je vaše chladnička/mrazák vybavena
zámky, abyste zabránili uvěznění dětí, ukládejte
klíč mimo jejich dosah a ne v blízkosti spotřebiče.
Při likvidaci staré chladničky/mrazáku
z bezpečnostních důvodů rozbijte všechny staré
zámky a západky.
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COMBI CANDY

Klimatická třída
Spotřebič je určen pro používání v omezeném rozsahu okolních teplot v závislosti na klimatických
zónách. Nepoužívejte spotřebič mimo stanovený rozsah teplot. Klimatická třída vašeho spotřebiče je
uvedena na štítku s technickými údaji uvnitř mrazáku.
Klimatická třída

Okolní teplota T. (°C)

Okolní teplota T. (°F)

SN

Od 10 do 32

Od 50 do 90

N

Od 16 do 32

Od 61 do 90

ST

Od 16 do 38

Od 61 do 100

T

Od 16 do 43

Od 61 do 110

POKYNY PRO PŘEPRAVU
Spotřebič se smí přepravovat pouze ve svislé poloze. V průběhu přepravy se nesmí poškodit dodaný
obal. Pokud je v průběhu přepravy nutné otočit produkt do vodorovné polohy, musí být položen na
levou stranu (při pohledu zepředu a po otočení do svislé polohy se nesmí zapnout dříve než za
4 hodiny, aby se systém usadil.
1.
Pokud výše uvedený pokyn nedodržíte, může dojít k poškození spotřebiče. Pokud tyto pokyny
nebudou dodrženy, výrobce nenese žádnou odpovědnost.
2.
Spotřebič je nutné chránit před deštěm, vlhkostí a dalšími atmosférickými vlivy.
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POKYNY PRO INSTALACI
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Pokud je to možné, neumisťujte spotřebič v blízkosti sporáků, radiátorů nebo na přímém
slunečním světle, protože by to způsobilo běh kompresoru po dlouhou dobu. Pokud je
spotřebič umístěn poblíž zdroje tepla nebo chladničky, dodržujte minimální vzdálenost po
stranách:

Od sporáků

100 mm

Od radiator

300 mm

Od chladniček

100 mm

Zajistěte, aby okolo spotřebiče byl dostatek místa s průměrnou teplotou mezi 16 °C a 32 °C,
aby okolo něj mohl proudit vzduch. V ideálním případě alespoň 9 cm za spotřebičem a 2 cm po
stranách.
Spotřebič musí být umístěn na rovné ploše.
Je zakázáno používat spotřebič mimo uzavřené prostory.
Ochrana před vlhkostí. Neumisťujte spotřebič do vlhkých prostor. Mohlo by dojít ke korozi
kovových částí. Na mrazák nestříkejte vodu. Došlo by k poškození izolace a probíjení.
Příprava spotřebiče k používání je popsána v „Čištění a ošetřování“.
Pokud je spotřebič umístěn v nevytápěných prostorách, např. v garáži, může v chladu
docházet ke kondenzaci vody na vnějších površích. Jedná se o normální jev a ne o vadu.
Odstraňte kondenzovanou vodu suchým hadrem.
Nikdy neumisťujte fungující chladničku do prohlubní ve zdi, do skříní nebo nábytku. Mřížka na
zadní stěně by byla horká a boční stěny teplé. Nezakrývejte chladničku žádným krytem.

JAK ZAČÍT POUŽÍVAT
Před začátkem používání mrazáku proveďte následující kontroly:
1.
Vnitřek je suchý a kolem zadní strany může volně cirkulovat vzduch.
2.
Vyčistěte vnitřek tak, jak je uvedeno v části „PÉČE O SPOTŘEBIČ“ (elektrické součásti
chladničky lze otřít pouze suchým hadrem).
3.
Po přemístění chladničky/mrazáku je nezapínejte dříve než 4 hodiny po přemístění. Chladivo
potřebuje čas na usazení. Pokud je kdykoliv spotřebič vypnut, aby se mohlo chladivo usadit,
zapněte znovu spotřebič až po 30 minutách.
4.
Než chladničku připojíte ke zdroji napájení, zkontrolujte ovladač termostatu uvnitř chladničky.
Ovladač termostatu je umístěn uvnitř chladničky.
5.
Otočte termostat do polohy „3“ a zapněte napájení. Spustí se kompresor a rozsvítí světlo
uvnitř chladničky.
6.
Před tím, než do chladničky uložíte potraviny, zapněte chladničku a vyčkejte 24 hodin. Tím se
ujistíte, že řádně funguje, a chladnička/mrazák dosáhnou správné teploty.
7.
Po 30 minutách otevřete dveře. Pokud teplota v ledničce znatelně klesla, systém chladničky
funguje správně. Pokud chladnička nějakou dobu funguje, regulátor teploty automaticky
udržuje teplotu ve stanoveném rozmezí.
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KOMBINOVANÉ POUŽITÍ
První připojení spotřebiče k napájení: Když poprvé připojujete spotřebič k napájení, displej se na 2
sekundy rozsvítí. Poté funguje normálně a spotřebič běží s inteligentní funkcí.
Ovládání displeje: Pokud jsou dvířka chladničky zavřená a po dobu 3 minut není stisknuto žádné
tlačítko, kontrolka displeje zhasne.
Když je kontrolka displeje zhasnutá, rozsvítí se při otevření dveří chladničky nebo kliknutím
kteréhokoli tlačítka.

VERTIKÁLNÍ DISPLEJ

Tlačítko teploty chladničky
Tlačítko teploty mrazničky

Ovládací tlačítko
Zadávací tlačítko

NASTAVENÍ TEPLOTY: Klikněte na tlačítko „Fridge“ nebo „Freezer“ a když bude symbol blikat,
budete moci nastavit teplotu. Po každém kliknutí na tlačítko se teplota změní odpovídajícím
způsobem. Teploty nelze nastavit v rámci funkcí rychlého chlazení, rychlého mrazení, Smart ECO a
dovolená. Pokud při nastavování teploty není během 5 sekund stisknuto žádné tlačítko, přestane
tlačítko blikat a nastavená teplota je platná.
SMART ECO: Stisknutím tlačítka Smart Eco nastavte teplotu chladničky na max. energetickou
účinnost (+4 °C pro teplotu chladničky, -18 °C pro teplotu mrazničky).
Chcete-li přejít do funkce Smart Eco: Klikejte na „volbu“, dokud nezačne blikat. Poté kliknutím na
tlačítko „OK“ přejdete do této funkce.
Deaktivace funkce Smart Eco: Klikejte na „volbu“, dokud se nezobrazí Smart ECO. Poté kliknutím na
„OK“ tuto funkci ukončíte a kontrolka zhasne.
FAST COOLING: Aktivací funkce Fast Cooling dáte další impuls pro rychlé mrazení v chladicím
prostoru. Funkce se aktivuje a potvrzuje zapnutím vyhrazené ikony LED.
Chcete-li přejít do režimu Fast Cooling: Klikejte na „volbu“, dokud nezačne blikat v části „Fast
Cooling“. Poté kliknutím na tlačítko „OK“ přejdete do této funkce.
Chcete-li deaktivovat Fast Cooling: Klikejte na „volbu“, dokud se nezobrazí „Fast Cooling“. Poté
kliknutím na tlačítko „OK“ tuto funkci deaktivujete.
FAST FREEZING: Aktivací funkce Fast Freezing rychle zmrazíte velké množství potravin, které si
uchovají neporušené nutriční vlastnosti. Když zhasne světlo v části Fast Freezing, teplota mrazničky
se vrátí na hodnotu před rychlým mrazením. Když uplyne doba funkce Fast Freezing (26 hodin),
funkce se automaticky deaktivuje. Při aktivním režimu Vacation se funkce Fast Freezing zastaví.
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Chcete-li spustit funkci Fast Freezing: Klikejte na „volbu“, dokud nezačne blikat v části „Fast
Freezing“. Poté kliknutím na „OK“ přejdete do této funkce.
Chcete-li deaktivovat funkci Fast Freezing: Klikejte na „volbu“, dokud se nezobrazí „Fast freezing“.
Poté kliknutím na tlačítko „OK“ tuto funkci ukončíte.
VACATION: V případě dlouhých přestávek lze využít funkci Vacation. Tato funkce deaktivuje
oddělení chladničky a zapne mrazničku. Před použitím této funkce se ujistěte, že v chladničce nejsou
žádné potraviny. Funkce se aktivuje a potvrzuje zapnutím vyhrazené ikony LED. Světlo v části
Vacation zhasne a teplota chladničky se vrátí k hodnotě před funkcí Vacation.
Funkce Vacation se v režimech Smart ECO a Fast Cooling ukončí.
Chcete-li přejít do režimu Vacation: Klikejte na „volbu“, dokud nezačne blikat v části „Vacation“. Poté
kliknutím na „OK“ přejdete do této funkce.
Deaktivace funkce Vacation: Klikejte na „volbu“, dokud se nezobrazí „Vacation“. Poté kliknutím na
tlačítko „OK“ tuto funkci ukončíte.
VYPÍNACÍ PAMĚŤ: Chladnička může v případě vypnutí automaticky uchovávat všechna nastavení. Po
opětovném připojení spotřebiče bude chladnička pokračovat v provozu podle nastavení před
vypnutím.
ZPOŽDĚNÍ ZAPNUTÍ: Aby nedošlo k poškození chladničky v případě náhlého výpadku napájení a
zapnutí spotřebiče, pokud je doba vypnutí kratší než 5 minut, zapnutí se neprovádí okamžitě.
ALARM PŘEHŘÁTÍ MRAZNIČKY (pouze v případě zapnutí): Když je teplota mrazničky při prvním
zapnutí vyšší než 10 °C, rozsvítí se symbol mrazicí komory a bliká číselný údaj teploty.
Stiskněte jakékoliv tlačítko nebo počkejte 5 sekund. Blikání se zastaví a vrátí se na nastavenou
teplotu.
ALARM OTEVŘENÍ DVEŘÍ CHLADNIČKY: Když je chladnička otevřená po dobu 3 minut, zapne se
bzučák. Zavřete dveře nebo stisknutím libovolného tlačítka zrušte alarm. Pokud zrušíte alarm
stisknutím tlačítka, po 3 minutách se opět spustí.
ALARM PORUCHY SNÍMAČE: Pokud se na displeji objeví „E0“, „E1“, „E2“ nebo jiné abnormální
symboly, znamená to chybu snímače a chladnička potřebuje opravu.
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KULATÝ DISPLEJ

Kulatý displej je dotykové uživatelské rozhraní. Po zapnutí chladničky se rozsvítí bílé LED diody. Při
mačkání tlačítek se barvy ikon mění z bílé na modrou.
NASTAVENÍ TEPLOTY: Chcete-li změnit teplotu, stiskněte ikonu MODE.
- Teplota chladničky: Stiskněte jednou ikonu MODE. Číslice chladničky blikají. Upravte teplotu
chladničky pomocí tlačítek „+“ a „-“.
- Teplota mrazničky: Stiskněte dvakrát ikonu MODE. Číslice mrazničky blikají. Upravte teplotu
mrazničky pomocí tlačítek „+“ a „-“.
Ikona ECO MODE: Stisknutím ikony Eco Mode nastavíte teplotu chladničky na max. energetickou
účinnost (+5 °C pro teplotu chladničky, -18 °C pro teplotu mrazničky). Když se ikona LED změní z bílé
na modrou, funkce je aktivní a potvrzena.
Chcete-li funkci režimu ECO ukončit, znovu stiskněte ikonu Eco Mode. Teplota chladničky se vrátí
zpět k normálnímu provozu.
Ikona SUPER COOLING: Stisknutím ikony Super Cooling dáte další impuls pro rychlé mrazení v
chladicím prostoru. Když se ikona LED změní z bílé na modrou, funkce je aktivní a potvrzena.
Chcete-li funkci Super Cooling ukončit, znovu stiskněte ikonu Super Cooling. Teplota chladničky se
vrátí zpět na normální provoz.
Ikona LOCK: Stisknutím ikony Lock zablokujete zobrazení uživatelského rozhraní. Pokud je funkce
zámku zvolena, ikona (LED) by se měla přepnout na modrou. Při zapnutí funkce Lock nemůže
uživatel nastavit žádné nové funkce. Chcete-li funkci Lock vypnout, dlouze stiskněte ikonu na 3
sekundy. Displej se odemkne.
Ikona SUPER FREEZING: Stisknutím ikony Super Freezing rychle zmrazíte velké množství potravin,
které si tak uchovají neporušené nutriční vlastnosti. Když se ikona LED změní z bílé na modrou,
funkce je aktivní a potvrzena.
Pokud chcete funkci Super Freezing ukončit, znovu stiskněte ikonu Super Freezing. Teplota
mrazničky se vrátí zpět na normální provoz.
Ikona HOLIDAY: V případě dlouhého skladování můžete použít funkci Holiday. Tato funkce
deaktivuje oddělení chladničky a zapne mrazničku. Před použitím této funkce se ujistěte, že v
chladničce nejsou žádné potraviny. Když se ikona LED změní z bílé na modrou, funkce je aktivní a
potvrzena.
Chcete-li funkci Holiday ukončit, znovu stiskněte ikonu Holiday. Kontrolka zhasne a teplota
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chladničky se vrátí na hodnotu před zapnutím funkce Holiday.
Ikona WI-FI: Tento spotřebič je vybaven technologií SmartFi+, která vám umožňuje vzdálené
ovládání prostřednictvím aplikace. Stisknutím ikony Wi-Fi na 3 sekundy aktivujete funkci Wi-Fi a
ikona se změní z bílé na modrou.
Registrace spotřebiče (v aplikaci): Stáhněte aplikaci SimplyFi na své zařízení. Aplikace Candy
SimplyFi je dostupná pro zařízení se systémy Android a iOS, a to jak pro tablety, tak pro chytré
telefony. Procházením aplikace v režimu DEMO můžete zjistit všechny podrobnosti o funkcích
SmartFi+.
Otevřete aplikaci, vytvořte uživatelský profil a zaregistrujte spotřebič podle pokynů na displeji
zařízení nebo podle příručky „Rychlý průvodce“, která se dodává se spotřebičem. Tato operace je
nutná jen pro první instalaci. Dokončete registraci podle pokynů na obrazovce chytrého telefonu.
Dálkové ovládání chladničky pomocí aplikace: Po dokončení registrace se rozsvítí LED dioda Wi-Fi.
Od tohoto okamžiku můžete výrobek ovládat pomocí tlačítek na displeji nebo pomocí aplikace: obě
možnosti budou sjednoceny podle posledního zadaného příkazu.

VNITŘNÍ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Tlačítko SET: Stisknutím tlačítka SET nastavujte teplotu, dokud nedosáhnete požadované hodnoty,
kde úroveň 1 je nejteplejší a úroveň 4 je nejchladnější. Za normálních provozních podmínek
doporučujeme použít mezistupeň (úroveň 2).
Jakmile je nastavení použito, ihned začne ovládat provoz a indikátor se na 3 minuty rozsvítí a poté
zhasne. Tovární výchozí teplota je nastavena na 2.
Dlouhým stisknutím tlačítka „SET“ na déle než 3 sekundy přejdete do programu vlastní kontroly
hardwaru. Funkce vlastní kontroly hardwaru je účinná během 10 minut a dlouhé stisknutí tlačítka po
10 minutách je neplatné.
Tlačítko WI-FI: Tento spotřebič je vybaven technologií SmartFi+, která vám umožňuje vzdálené
ovládání prostřednictvím aplikace. Stisknutím ikony Wi-Fi na 3 sekundy aktivujete funkci Wi-Fi a
ikona se změní z bílé na modrou.
Registrace spotřebiče (v aplikaci): Stáhněte aplikaci SimplyFi na své zařízení. Aplikace Candy
SimplyFi je dostupná pro zařízení se systémy Android a iOS, a to jak pro tablety, tak pro chytré
telefony. Procházením aplikace v režimu DEMO můžete zjistit všechny podrobnosti o funkcích
SmartFi+.
Otevřete aplikaci, vytvořte uživatelský profil a zaregistrujte spotřebič podle pokynů na displeji
zařízení nebo podle příručky „Rychlý průvodce“, která se dodává se spotřebičem. Tato operace je
nutná jen pro první instalaci. Dokončete registraci podle pokynů na obrazovce chytrého telefonu.
Dálkové ovládání chladničky pomocí aplikace: Po dokončení registrace se rozsvítí LED dioda Wi-Fi.
Od tohoto okamžiku můžete výrobek ovládat pomocí tlačítek na displeji nebo pomocí aplikace: obě
možnosti budou sjednoceny podle posledního zadaného příkazu.
Tlačítko FAST COOL: Když stisknete tlačítko „FAST COOL“, aktivuje se funkce rychlého chlazení v
souladu s 21 °C na ovládacím panelu. Maximální doba běhu je 3 hodiny. Po této době se teplota
nastaví na 1.
Pokud stisknete tlačítko „SET“ během procesu rychlého chlazení, funkce okamžitého chlazení se
ihned ukončí a systém přejde na výchozí nastavení.

371

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

FRESHNESS CONTROL

Díky kontrole čerstvosti můžete v zásuvce pro ovoce a zeleninu
zaručit správnou vlhkost zeleniny a ovoce (zásuvka pro čerstvé
ovoce a zeleninu). Když se pruh pohybuje zleva doprava, vlhkost
se zvyšuje.

ANTIBAKTERIÁLNÍ SYSTÉM (pokud je k dispozici)
LED diody UVA aktivují titanový filtr vytvářející „fotokatalytickou“ reakci, která ničí bakterie v
chladicím vzduchu. Tato reakce probíhá tehdy, když jsou dveře chladničky zavřené, aby nedocházelo
k úniku vyčištěného vzduchu.
V produktech Total No Frost se vkládá do horní schránky a funguje vždy, když pracuje kompresor.
Filtr je trvalý a není proto nutná výměna.
Antibakteriální systém musí být během testu spotřeby energie vypnutý.

DÁVKOVAČ VODY
Dávkovač vody vám umožňuje získávat chladnou vodu bez otevírání dveří chladničky.
Před prvním použitím
Před prvním použitím dávkovač vody odstraňte a vyčistěte nádrž na vodu umístěnou
uvnitř chladicího prostoru.
- Zvedněte vodní nádrž z mrazicího oddílu.
- Otevřete kryt nádrže na vodu a vyčistěte nádrž a kryt teplou mýdlovou vodou.
Důkladně opláchněte.
- Po vyčištění připevněte kryt k nádrži na vodu a poté vraťte vodní nádrž zpět na dveře
chladničky.
- Podložku dávkovače vyčistěte mimo dveře chladničky.
Naplnění nádrže vodou
- Otevřete malý kryt.
- Naplňte vodní nádrž pitnou vodou na čáru Max.
- Zavřete malý kryt.
Dávkování
Chcete-li dávkovat vodu, jemně zatlačte na dávkovací podložku pomocí sklenice
nebo nádoby. Chcete-li zastavit tok vody, vytáhněte sklenici z dávkovače.
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Tipy pro správné uložení potravin
Mimořádnou pozornost věnujte masu a rybám: uvařená jídla se musí vždy skladovat nad syrovým
masem, aby se zabránilo přenosu baktérií. Uložte syrové maso na talíř, který je dostatečně velký,
aby zachytil šťávy, a zakryjte je fólií.
Okolo potravin nechte volné místo: to umožní chladnému vzduchu v chladničce cirkulovat
a udržovat tak všechna místa v chladničce v chladu.
Potraviny zabalte!: potraviny je nutné samostatně zakrýt nebo obalit, aby se nepřenášely zápachy
a potraviny nevyschly. Ovoce a zeleninu není třeba balit.
Uvařené potraviny musí být řádně zchlazeny: před uložením uvařených potravin do chladničky
musí výt potraviny řádně zchlazeny. Tím zabráníte zvýšení teploty v chladničce.
Zavírejte dveře!: aby chladný vzduch neunikal, otevírejte dveře co nejméně. Když se vrátíte
z nákupu, před tím, než otevřete dveře chladničky, potraviny roztřiďte. Dveře otevírejte pouze při
vkládání nebo odebírání potravin.

Kam v chladničce ukládat potraviny
Chladný prostor: sem ukládejte produkty, které v chladnu vydrží déle. Mléko, vejce, jogurt, ovocné
šťávy, tvrdé sýry např. čedar. Otevřené džbány a lahve s dresingy na salát, omáčky a džemy. Tuky,
např. máslo, margarín, nízkotučné výrobky, tuky na vaření a sádlo.
Nejchladnější prostor (0 °C až 5 °C): sem ukládejte potraviny, které musí být v chladu, aby byly
bezpečné:
·Syrové a neuvařené potraviny musí být vždy zabaleny.
·Předvařená zmrazená jídla, např. hotová jídla, masové koláče, měkké sýry.
·Předvařená masa, např. šunka.
·Připravené saláty (včetně balených směsí zelených salátů, rýže, bramborový salát atd.).
Dezerty, např. čerstvé sýry, doma uvařená jídla a zbytky nebo smetanové dorty.

Přihrádka na ovoce a zeleninu: toto je nejvlhčí prostor chladničky. Zde můžete skladovat zeleninu,
ovoce, čerstvé suroviny na saláty např. neomytý celý hlávkový salát, celá rajčata, ředkvičky atd.
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DOPORUČUJEME, ABY VEŠKERÉ PRODUKTY V PŘIHRÁDCE NA OVOCE A ZELENINU BYLY VŽDY
ZABALENY.
POZNÁMKA: Vždy zabalte a uložte syrové maso, drůbež a ryby v nejnižší přihrádce ve spodní části
chladničky. Nebude z nich kapat šťáva na jiné potraviny a nebudou se jiných potravin dotýkat. Do
chladničky neukládejte hořlavé plyny nebo kapaliny.
Po třech hodinách chodu mrazáku, pokud je v něm teplota nad -12 °C, rozsvítí se varovná kontrolka
a bude znít zvuková výstraha.

Ukládání zmrazených potravin
Zabalené a v zmrazeném stavu zakoupené potraviny musí být skladovány v souladu s pokyny
výrobce zmrazené potraviny pro prostor mrazáku
.
Aby byla udržena vysoká kvalita zmrazené potraviny, kterou dosáhl její výrobce a prodejce, je nutné
dodržovat následující pravidla:
1. Vložte zmrazené potraviny do mrazáku co nejdříve po nákupu.
2. Dodržujte data „Spotřebovat do“, „Datum spotřeby“ uvedené na obalu.

ANO
Rozmrazujte potraviny důkladně
v chladničce nebo mikrovlnné troubě podle
pokynů pro rozmrazování a vaření.
Před vařením zmrazené potraviny dokonale
rozmrazte.
Nakoupené zmrazené potraviny
uchovávejte v souladu s pokyny na obalech
nakoupených potravin.
Pravidelně kontrolujte obsah chladničky.

NE
Pro odstraňování námrazy používat
špičaté nebo ostré předměty.
Vkládat do mrazáku horké potraviny.
Nechte je nejprve vychladnout.
Vkládat do mrazáku lahve s kapalinami
nebo utěsněné plechovky obsahující
kysličníkem uhličitým sycené kapaliny.
Mohlo by dojít k jejich prasknutí.
Vyndavat potraviny z mrazáku mokrýma
rukama.

Pravidelně mrazák čistěte a rozmrazujte.

Mrazit šumivé nápoje.

Připravte potraviny k mrazení v malých
porcích, aby se rychle zmrazily.

Konzumovat zmrzlinu a ledové kostky
hned po vyndání z mrazáku. Mohli byste
si popálit rty mrazem.

Vždy vybírejte vysoce kvalitní čerstvé
potraviny a před zmrazením je dokonale
očistěte.
Všechny potraviny zabalte do alobalu nebo
plastových sáčku pro mrazení a vytlačte
z obalu všechen vzduch.
Po nakoupení potraviny zabalte a rychle
vložte do mrazáku.
Skladujte potraviny co nejkratší dobu
a dodržujte data „Spotřebujte do“
a „Datum spotřeby“.

Ukládat do mrazáku jedovaté
a nebezpečné látky.

Pokud chcete získat více informací o skladování, stáhněte si aplikaci a navštivte
stránky „Tipy a rady“.
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ÚSPORA ENERGIE
Pro vyšší úsporu energie doporučujeme:

Neinstalovat spotřebič poblíž zdrojů tepla, instalovat jej mimo dosah přímého
slunečního svitu a v dobře větrané místnosti.

Nevkládat do chladničky horké potraviny. Zvýšila by se vnitřní teplota a kompresor by
běžel bez přestávek.

Nehromaďte potraviny, aby se zajistila dostatečná cirkulace vzruchu.

Pokud je ve spotřebiči námraza, proveďte odmrazení, aby se zajistil správný přenos
chladu.

Pokud dojde k výpadku elektrického proudu, nechte dveře chladničky zavřené.

Otevírejte dveře spotřebiče co nejméně.

Nenastavujte termostat spotřebiče na příliš nízkou teplotu.

Odstraňujte prach, který se hromadí na zadní straně spotřebiče.

OŠETŘOVÁNÍ
Odmrazování

Tento spotřebič má automatický systém odmrazování, není třeba odmrazovat ručně.

Čištění a péče
Po rozmrazení musíte očistit vnitřek chladničky/mrazáku slabým roztokem jedlé sody. Poté
opláchněte vlažnou vodou a houbou nebo hadrem vytřete do sucha. Omyjte koše v teplé vodě
s mýdlem a před vložením do chladničky/mrazáku je důkladně osušte. Na zadní stěně chladničky
bude kondenzovat voda; ta normálně steče dolů a vyteče výpustným otvorem za přihrádkou na
zeleninu a ovoce.

Ve výpustném otvoru je „jehla na čištění“. Ta brání, aby se do otvoru nedostaly malé kousky
potravin. Po vyčištění interiéru chladničky a odstranění jakýchkoliv zbytků potravin kolem otvoru
použijte „jehlu na čištění“ a ujistěte se, že otvor nic neblokuje. Exteriér chladničky/mrazáku čistěte
běžnými prostředky na nábytek. Ujistěte se, že jsou dveře zavřeny, aby se čisticí prostředek nedostal
na těsnění magnetických dveří nebo dovnitř.
Mřížku kondenzátoru v zadní části chladničky/mrazáku a přilehlé součásti můžete vyluxovat pomocí
nástavce s jemným kartáčkem.
Na čištění žádných částí chladničky/mrazáku nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, prášky nebo
rozpouštědla.

VÝMĚNA VNITŘNÍHO SVĚTLA
1.
2.
3.
4.
5.

Před provedením výměny LED diody vždy odpojte síťové napájení.
Podržte a zvedněte kryt LED diody.
Demontujte starou LED diodu odšroubováním proti směru hodinových ručiček.
Nové LED světlo zašroubujte ve směru hodinových ručiček a zkontrolujte, zda je v držáku
zajištěno.
Namontujte kryt světla, znovu připojte chladničku k elektrické síti a zapněte ji.
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OBRÁCENÍ SMĚRU DVEŘÍ

Rozeberte dveře chladničky
1.

a． Pomocí nástroje odstraňte šroub z krytu závěsu a vyjměte
závěs. Vložte komunikační linku do otvoru v horní části
skříně.

b. Pomocí nástroje odstraňte 4 šrouby z krytu horního závěsu a
poté vyjměte závěs.
Vyhledejte na dveřích objímku a malou koncovou krytku.

c. Vložte dveřní objímku a dveřní komunikační linku do otvoru ve
dveřích a poté připojte malou koncovou krytku.

d. Pomocí nástroje odstraňte 2 šrouby, jak ukazuje obrázek
níže, odstraňte kryt otvoru na vrchní části skříně a vytáhněte
komunikační linku skříně ven z otvoru.
Vyhledejte na dveřích malou koncovou krytku a vytáhněte
dveřní objímku a dveřní komunikační linku.

e. Vložte dveřní objímku do kulatého otvoru ve dveřích a poté
připojte malou koncovou krytku.

f. Posuňte dveře chladničky o 500 mm směrem nahoru a
odstraňte je.
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2.

a． Pomocí nástroje vyjměte 3 šrouby z krytu středního závěsu a poté vyjměte střední
závěs.

b. Posuňte dvířka mrazničky o 500 mm směrem nahoru a
odstraňte je.

c. Odstraňte nastavitelné přední nohy pod spodním závěsem. Pomocí nástroje vyjměte 4
šrouby ze spodního závěsu a poté demontujte spodní závěs. Demontáž dveří je dokončena.

Namontujte dveře a umístěte závěsné příslušenství do odpovídajících
pozic
1.

a． Pomocí nástroje vyjměte dveřní objímku, jak je znázorněno na obrázku níže, a
namontujte ji do odpovídající polohy na druhé straně.

b.

Pomocí nástroje odstraňte šrouby z dorazu, jak je znázorněno na obrázku níže. Poté je
namontujte na druhou stranu dveří.
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c.

Pomocí nástroje odstraňte osu a dva dorazy na dolním závěsu. Poté je namontujte do
příslušné pozice, jak je znázorněno na obrázku níže.

Tato situace platí pro otevřené dveře na pravé straně. Tato situace platí pro levou stranu

Namontujte dveře chladničky a mrazničky na opačnou stranu
1.

a． Ručně odstraňte nastavitelnou přední nožku, jak je znázorněno níže. Poté namontujte
dolní závěs na druhou stranu skříně a upevněte šrouby pomocí nástroje.

b． Namontujte kratší nastavitelnou přední nohu na spodní stranu závěsu a nastavte výšku
nohy, aby chladnička byla vyrovnána.

2.

asaďte dvířka mrazničky a otočte středním závěsem o 180°.
Poté jej upevněte na druhou stranu skříně. Pomocí nástroje upevněte střední závěs
zašroubováním 3 šroubů.
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3.

Nasaďte dveře chladničky a přimontujte horní závěs na druhou stranu skříně. Pomocí nástroje
upevněte horní závěs zašroubováním 4 šroubů.
Dále připojte komunikační linku dveří a komunikační linku skříně. Poté vložte kryt horního
závěsu a upevněte jej pomocí šroubu.

4.

Namontujte kryt otvoru na druhou stranu skříně a pomocí nástroje zašroubujte.

Tímto je montáž dveří dokončena.
Obrázek otevírání dveří zprava

Obrázek otevírání dveří zleva

Zkontrolujte, zda jsou dveře správně
zarovnány a zda jsou všechna těsnění na
všech stranách uzavřena. V případě potřeby
znovu upravte vyrovnávací patky.

POZNÁMKA: Chcete-li dveře otočit obráceně, doporučujeme kontaktovat kvalifikovaného technika.
Obracení dveří provádějte pouze tehdy, když se domníváte, že jste dostatečně kvalifikováni.
Všechny demontované díly se musí uložit pro opětovnou instalaci dvířek. Chladnička by měla stát na
pevném podkladu, aby během postupu obracení dveří nedošlo ke sklouznutí. Nepokládejte
chladničku s mrazničkou naplocho, protože by mohlo dojít k poškození chladicího systému. Zajistěte,
aby chladnička byla odpojená a prázdná. Doporučujeme, aby manipulaci s chladničkou během
montáže prováděly 2 osoby.
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ














Pokud se po zapnutí spotřebič nezapne, zkontrolujte následující body.
Výpadek proudu: Pokud je při obnovení napájení teplota uvnitř mrazáku -18 °C nebo
nižší, vaše potraviny jsou v bezpečí. Pokud jsou dveře zavřené, zůstanou vaše potraviny
v mrazáku zmrzlé po dobu asi 16 hodin. Neotevírejte dveře chladničky/mrazáku více, než
je potřeba.
Produkt ve určen a vyroben pouze pro použití v domácnosti.
Zástrčka je řádně zasunuta do zásuvky a napájení elektrickým proudem je zapnuté.
(Zkontrolujte, že je zásuvka napájena pomocí jiného spotřebiče).
Není přepálená pojistka / rozpojen jistič / hlavní vypínač vedení byl vypnut.
Bylo provedeno správné nastavení teploty.
Pokud je v chladničce mimořádně nízká teplota, možná jste nechtěně nastavili ovladač
termostatu na vyšší chlazení.
Pokud je v chladničce mimořádně vysoká teplota, možná nefunguje kompresor. Otočte
ovladač termostatu na nejvyšší chlazení a vyčkejte několik minut. Pokud neuslyšíte zvuk
kompresoru, kompresor nefunguje. Kontaktujte obchod, ve kterém jste spotřebič
koupili.
Pokud na vnějším povrchu chladničky kondenzuje voda, může to být způsobeno změnou
teploty v místnosti. Otřete veškeré zbytky vlhkosti. Pokud problém přetrvává,
kontaktujte obchod, ve kterém jste spotřebič koupili.
Pokud jste vyměnili zástrčku, zkontrolujte, že byla tato zástrčka řádně připojena. Pokud
po těchto kontrolách spotřebič nefunguje, kontaktujte zákaznický servis.
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LIKVIDACE STARÉHO SPOTŘEBIČE

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních (OEEZ).
OEEZ se týká těkavých látek (které mohou mít škodlivý vliv na životní prostředí) a základních
součástí (které lze opakovaně využít). Je nutné postupovat podle OEEZ, aby se řádně zlikvidovaly
všechny těkavé látky a recyklovaly všechny materiály.
Jednotlivci mohou hrát významnou roli při ochranně životního prostředí. Při likvidaci je nutné
dodržovat některá základní pravidla:
S elektrickými a elektronickými zařízeními se nesmí zacházet jako s domovním odpadem.
Elektrická a elektronická zařízení musí být odevzdávána do příslušného sběrného dvora
spravovaného místní samosprávou nebo registrovanou společností. V mnoha zemích se organizuje
odběr velkých elektrických a elektronických zařízení z domácností.
V mnoha zemích, když koupíte nový spotřebič, můžete starý odevzdat obchodníkovi, který musí
bezplatně přijmout jeden starý spotřebič za jeden nový prodaný spotřebič, pokud se jedná
o ekvivalentní typ se stejným určením, jako nový zakoupený spotřebič.

Shoda s předpisy
Umístěním značky
na tento produkt potvrzujeme shodu se všemi příslušnými evropskými
směrnicemi týkajícími se bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které lze použít
pro tento produkt.
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Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu.
Pred začatím používania chladničky si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu, ktorý
vám pomôže využiť výkon spotrebiča v plnej miere. Všetku dokumentáciu odložte, aby
bola k dispozícii na budúce použitie alebo pre ďalších vlastníkov. Tento produkt je určený
výlučne na použitie
v domácnosti alebo na podobné účely, ako napríklad:
- kuchynské priestory pre personál v obchodoch, úradoch a iných pracovných prostrediach,

- na farmách, pre hostí ubytovaných v hoteloch, moteloch a iných obytných zariadeniach,
- v zariadeniach ponúkajúcich nocľah s raňajkami,
- na poskytovanie stravovacích služieb a služieb podobného charakteru, ktoré nie sú určené na
maloobchodný predaj.
Tento spotrebič sa smie používať výlučne na uskladňovanie potravín. Akékoľvek iné
použitie sa považuje za nebezpečné a výrobca neponesie zodpovednosť za žiadne
zanedbania. Zároveň odporúčame dobre sa oboznámiť so záručnými podmienkami. V
záujme zaistenia najlepšieho možného výkonu a bezchybnej prevádzky spotrebiča je
veľmi dôležité, aby ste si dôkladne prečítali tieto pokyny. Nedodržanie týchto pokynov
môže viesť k zamietnutiu nároku na bezplatný servis počas záručnej doby.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Tento návod obsahuje mnoho dôležitých bezpečnostných
informácií. Tieto pokyny odporúčame uložiť na
bezpečnom mieste, aby slúžili ako zdroj informácií na
uľahčenie a zefektívnenie používania spotrebiča.
Chladnička obsahuje plynné chladivo (R600a: izobután)
a izolačný plyn (cyklopentán), ktoré predstavujú veľmi
nízku záťaž pre životné prostredie, sú však horľavé.
Upozornenie: riziko vzniku požiaru
V prípade poškodenia chladiaceho okruhu:
 Eliminujte otvorené plamene a zdroje vznietenia.
Dôkladne vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič
nachádza.
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VÝSTRAHA!
 Počas čistenia/prenášania spotrebiča
bezpodmienečne dávajte pozor, aby ste sa
nedotkli kovových vodičov kondenzátora v zadnej
časti spotrebiča, pretože môže dôjsť k poraneniu
prstov a rúk, prípadne k poškodeniu produktu.
 Tento spotrebič nie je určený na stohovanie
s akýmikoľvek inými spotrebičmi. Na spotrebič
nesadajte ani nestúpajte, pretože na takéto
použitie nie je navrhnutý. Mohli by ste sa zraniť
alebo poškodiť spotrebič.
 Dbajte, aby počas prenášania/premiestňovania
spotrebiča a po ňom nedošlo k zachyteniu
napájacieho kábla pod spotrebičom a následnému
prerezaniu alebo poškodeniu kábla.
 Počas presúvania spotrebiča na miesto dávajte
pozor, aby ste nepoškodili podlahovú krytinu,
potrubia, omietku stien a pod. Pri premiestňovaní
spotrebič neťahajte za veko ani rukoväť.
Dohliadnite, aby sa deti nehrali so spotrebičom
a aby nemanipulovali s ovládacími prvkami.
V prípade nedodržania pokynov sa naša spoločnosť
zrieka akejkoľvek zodpovednosti.
 Spotrebič neinštalujte vo vlhkých, prašných
a olejom znečistených priestoroch, nevystavujte
ho priamemu slnečnému svetlu a vode.
 Spotrebič neinštalujte do blízkosti ohrievačov ani
horľavých materiálov.
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 V prípade výpadku prúdu neotvárajte veko.
Výpadok kratší než 20 hodín nebude mať žiadny
vplyv na zmrazené potraviny. V prípade dlhšieho
výpadku treba potraviny skontrolovať a okamžite
skonzumovať, prípadne tepelne upraviť a následne
znova zmraziť.
 Ak sa vám zdá, že veko truhlicovej mrazničky sa
bezprostredne po zatvorení otvára veľmi sťažka,
nie je to dôvod na obavu. Je to spôsobené
rozdielom tlaku, ktorý sa po niekoľkých minútach
vyrovná, takže sa veko bude dať znova normálne
otvoriť.
 Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete
odstráňte všetok obalový materiál a prepravné
ochranné prvky.
 Ak sa zariadenie prepravovalo vo vodorovnej
polohe, pred zapnutím ho nechajte aspoň 4 hodiny
stáť vo vzpriamenej polohe, aby sa usadil olej
v kompresore.
 Táto mraznička sa smie používať iba na určený účel
(t. j. uskladňovanie a zmrazovanie potravín
určených na konzumáciu).
 V chladiacich boxoch na víno neskladujte lieky ani
laboratórne materiály. Ak potrebujete uskladniť
materiál, ktorý vyžaduje presnú reguláciu teploty
skladovania, je možné, že sa znehodnotí, prípadne
môže dôjsť k nekontrolovanej reakcii, ktorá môže
spôsobiť riziká.
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 Pred začatím vykonávania akejkoľvek činnosti
vytiahnite napájací kábel z elektrickej zásuvky.
 Po doručení zásielky skontrolujte, či produkt nie je
poškodený a či sú všetky diely a príslušenstvo
v bezchybnom stave.
 Ak spozorujete netesnosť chladiaceho systému,
nedotýkajte sa elektrickej zásuvky a nepoužívajte
otvorené plamene. Otvorte okno a vyvetrajte
miestnosť. Následne zatelefonujte do servisného
strediska a požiadajte o vykonanie opravy.
 Nepoužívajte predlžovacie káble ani adaptéry.
 Napájací kábel neťahajte príliš veľkou silou ani ho
neskrúcajte, zástrčky sa nedotýkajte mokrými
rukami.
 Nepoškoďte zástrčku ani napájací kábel. Mohlo by
dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
 Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte
ho dať vymeniť výrobcovi, v autorizovanom
servisnom stredisku alebo to musí urobiť iná
kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo akémukoľvek
riziku.
 Nepoužívajte na uchovávanie či skladovanie
horľavých a veľmi prchavých materiálov, ako sú
napríklad éter, benzín, skvapalnený plyn (LPG),
plynný propán, spreje v plechovkách pod tlakom,
priľnavé látky, čistý alkohol atď. Tieto materiály
môžu spôsobiť výbuch.
 V blízkosti chladiacich boxov na víno nepoužívajte
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ani neskladujte horľavé spreje, napríklad striekacie
laky. Mohlo by dôjsť k výbuchu alebo požiaru.
Na spotrebič neklaďte predmety ani nádoby
naplnené vodou.
Neodporúčame používanie predlžovacích káblov
a viaccestných adaptérov.
Spotrebič nelikvidujte v ohni. Dávajte pozor, aby
počas prepravy a používania nedošlo k poškodeniu
chladiaceho okruhu a chladiacich rúrok spotrebiča.
V prípade poškodenia ochráňte spotrebič pred
ohňom a potenciálnymi zdrojmi vzplanutia
a okamžite vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa
spotrebič nachádza.
Chladiaci systém, ktorý sa nachádza za chladiacimi
boxmi na víno a v ich vnútrajšku, obsahuje
chladivo. Preto dbajte, aby nedošlo k poškodeniu
potrubí.
Vnútri boxov spotrebiča, ktoré slúžia na
skladovanie potravín, nepoužívajte elektrické
spotrebiče, pokiaľ ich používanie neschválil
výrobca.
Nepoškoďte chladiaci okruh.
Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte
mechanické zariadenia ani iné prostriedky
s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.
Vnútri boxov, ktoré slúžia na skladovanie potravín,
nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ ich
používanie neschválil výrobca.
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 Nedotýkajte interných chladiacich prvkov,
predovšetkým ak máte mokré ruky, pretože by ste
sa mohli popáliť alebo zraniť.
 Dávajte pozor, aby nedošlo k blokovaniu vetracích
otvorov v kryte spotrebiča alebo v zabudovanej
konštrukcii.
 Na odstraňovanie námrazy nepoužívajte špicaté
predmety ani predmety s ostrými hranami, ako
napríklad nože alebo vidličky.
 Na odmrazovanie nikdy nepoužívajte sušiče vlasov,
elektrické ohrievače alebo podobné elektrické
spotrebiče.
 Námrazu alebo ľad neoškrabávajte nožom ani
ostrým predmetom. Takéto predmety môžu
poškodiť chladiaci okruh a spôsobiť únik chladiva,
čo môže viesť k požiaru alebo poraneniu očí.
 Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte
mechanické zariadenia ani iné vybavenie.
 Na urýchlenie odmrazovania v žiadnom prípade
nepoužívajte otvorený plameň ani elektrické
vybavenie, ako napríklad ohrievače, parné čističe,
sviečky, olejové lampy a pod.
 Priestor kompresora nikdy neumývajte vodou a po
čistení ho dôkladne utrite suchou handrou
s cieľom zabrániť hrdzaveniu.
 Odporúčame dbať na čistotu zástrčky, prípadné
usadeniny prachu na zástrčke môžu zapríčiniť vznik
požiaru.
388

 Produkt je navrhnutý a skonštruovaný výlučne na
použitie v domácnostiach.
 V prípade inštalovania alebo používania produktu
v komerčných alebo nebytových domových
priestoroch dôjde k zrušeniu platnosti záruky.
 Produkt treba nainštalovať, umiestniť a obsluhovať
správne v súlade s pokynmi uvedenými v brožúre
s pokynmi pre používateľov.
 Záruka sa vzťahuje iba na nové produkty
a v prípade ďalšieho predaja produktu je
neprenosná.
 Naša spoločnosť sa zrieka akejkoľvek
zodpovednosti za náhodné alebo následné škody.
 Záruka žiadnym spôsobom neobmedzuje vaše
štatutárne či legislatívne práva.
 Nevykonávajte opravy týchto chladiacich boxov na
víno. Akékoľvek prípadné zásahy smie vykonávať
iba kvalifikovaný personál.
 Ak likvidujete starý produkt s uzamykacím alebo
poistným mechanizmom namontovaným na
dvierkach, uistite sa, že je v bezpečnom stave a že
nemôže dôjsť k uviaznutiu detí vnútri produktu.
 Deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností
a vedomostí môžu používať tento spotrebič, pokiaľ
sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa
bezpečného používania spotrebiča a pokiaľ
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rozumejú potenciálnym nebezpečenstvám
vyplývajúcim z jeho používania.
 Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú
bez dohľadu čistiť spotrebič ani vykonávať jeho
bežnú údržbu.
 Zámky: Pokiaľje vaša chladnička/maznička
vybavená zámkou na ochranu pred uviaznutím
detí, kľúčudržujte mimo dosah a nie v blízkosti
spotrebiča. Pokiaľvyhadzujete starú
chladničku/mrazničku, zlomte ako ochranné
opatrenie všetky staré zámky či západky.
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COMBI CANDY

Klimatická trieda
Tento spotrebič je navrhnutý na prevádzku v obmedzenom rozsahu teplôt okolitého prostredia
v závislosti od podnebných pásiem. Spotrebič nepoužívajte pri teplotách, ktoré sú mimo uvedeného
rozsahu. Klimatická trieda spotrebiča je uvedená na štítku s technickými údajmi vnútri chladiaceho
boxu.
Klimatická trieda

Okol. t. (°C)

Okol. t. (°F)

SN

Od 10 do 32

Od 50 do 90

N

Od 16 do 32

Od 61 do 90

ST

Od 16 do 38

Od 61 do 100

T

Od 16 do 43

Od 61 do 110

POKYNY TÝKAJÚCE SA PREPRAVY
Spotrebič by sa mal prepravovať iba vo zvislej vzpriamenej polohe. Počas prepravy nesmie dôjsť
k porušeniu baliaceho materiálu. Ak sa produkt musí prepravovať vo vodorovnej polohe, smie sa
ukladať iba na ľavú stranu (pri pohľade na dvierka spredu) a po opätovnom uvedení do vzpriamenej
polohy sa spotrebič nesmie prevádzkovať minimálne 4 hodiny, aby sa systém uviedol do pôvodného
stavu.
1.
Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k poškodeniu spotrebiča. Výrobca neponesie
zodpovednosť v prípade ignorovania týchto pokynov.
2.
Spotrebič treba bezpodmienečne chrániť pred dažďom, vlhkosťou a ďalšími poveternostnými
vplyvmi.
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POKYNY TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Ak je to možné, spotrebič neumiestňujte do blízkosti sporákov, radiátorov alebo na priame
slnečné svetlo, inak bude kompresor v prevádzke počas dlhých časových úsekov. V prípade
inštalácie v blízkosti zdroja tepla alebo chladničky zachovajte nasledujúce minimálne odstupy
po stranách:

Od sporákov

100 mm (4 palce)

Od radiátorov

300 mm (12 palcov)

Od chladničiek

100 mm (4 palce)

Zabezpečte, aby bol okolo spotrebiča dostatok miesta s priemernou teplotou od 16 °C do
32°C, aby bolo zabezpečené voľné prúdenie vzduchu. Ideálny voľný priestor je minimálne 9 cm
za a 2 cm na bokoch.
Spotrebič treba umiestniť na hladký povrch.
Používanie chladničky v exteriéroch je zakázané.
Ochrana pred vlhkosťou. Aby sa predišlo hrdzaveniu kovových častí, mrazničku neumiestňujte
do vlhkých priestorov. Mrazničku neostrekujte vodou, v opačnom prípade dôjde k oslabeniu
izolácie a následne k prúdovému zvodu.
Informácie týkajúce sa prípravy spotrebiča na použitie nájdete v časti „Čistenie
a starostlivosť“.
V prípade inštalovania mrazničky v nevyhrievaných priestoroch, garážach a pod. môže
v chladnom počasí dochádzať k tvorbe kondenzátu na jej vonkajších povrchoch. Nejde
o poruchu, je to prirodzený jav. Kondenzát utrite suchou handrou.
Chladničku nikdy nezasúvajte do výklenkov ani do vstavaných skriní či nábytku, pokiaľ je v
prevádzke; zadná mriežka a boky by sa mohli zahriať. Chladničku nezakrývajte žiadnou
pokrývkou.

ZAČATIE POUŽÍVANIA
Pred začatím používania vykonajte nasledujúce kontroly a činnosti:
1.
Interiér je suchý a vzduch môže voľne cirkulovať v zadnej časti.
2.
Vnútrajšok vyčistite podľa pokynov v časti „STAROSTLIVOSŤ“ (elektrické diely chladničky je
možné iba utrieť suchou handričkou).
3.
Chladničku/mrazničku nezapínajte skôr ako 4 hodiny od presunu. Chladiaca kvapalina
potrebuje čas sa usadiť. Pokiaľ spotrebič kedykoľvek vypnete, vyčkajte 30 minút, než ho znovu
zapnete, aby sa chladiaca kvapalina mohla usadiť.
4.
Pred zapojením chladničky do elektrického napájania skontrolujte ovládač termostatu vnútri
chladničky. Otočné regulačné koliesko sa nachádza v časti chladničky.
5.
Koliesko termostatu nastavte do polohy „3“ a zapnite elektrické napájanie. Kompresor sa
spustí a svetlo vo vnútri chladničky sa rozsvieti.
6.
Pred uložením potravín do chladničky chladničku zapnite a vyčkajte 24 hodín pre kontrolu, či
správne funguje, a nechajte chladničku/mrazničku dosiahnuť správnu teplotu.
7.
Dvere otvorte o 30 minút neskôr, pokiaľ teplota v nej zjavne klesla, znamená to, že chladiaci
systém funguje správne. Pokiaľ chladnička funguje po určitý čas, ovládač teploty automaticky
nastaví teplotu na stanovené limity.
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KOMBINOVANÁ PREVÁDZKA
Prvé pripojenie spotrebiča k napájaniu: Keď sa spotrebič prvýkrát pripojí k napájaniu, displej sa na 2
sekundy rozsvieti a potom prejde do normálneho stavu a spotrebič sa spustí s inteligentnou
funkciou.
Ovládanie displeja: Keď sa dvere chladničky zatvoria a v priebehu 3 minút sa nevykoná žiadne
ovládanie tlačidlami, svetlo displeja zhasne.
Keď je svetlo displeja zhasnuté, otvorte dvere chladničky alebo kliknite na ľubovoľné tlačidlo, aby sa
rozsvietil.

VERTIKÁLNY DISPLEJ

Tlačidlo teploty chladničky
Tlačidlo teploty mrazničky

Tlačidlo prevádzky
Tlačidlo potvrdenia

NASTAVENIE TEPLOTY: Kliknite na tlačidlo „Fridge“ alebo „Freezer“ a keď bude symbol blikať, je
možné nastaviť teploty. Pri každom kliknutí na tlačidlo sa príslušným spôsobom zmení teplota.
Teploty nie je možné nastaviť vo funkciách rýchleho chladenia, rýchleho mrazenia, Smart ECO a
dovolenky. Ak sa pri nastavovaní teploty 5 sekúnd nevykoná žiadne ovládanie tlačidlami, tlačidlo
prestane blikať a nastavená teplota sa použije.
SMART ECO: Aktiváciou tlačidla Smart Eco nastavíte teploty chladničky do stavu max. energetickej
účinnosti (+4 °C pre teplotu chladničky, -18 °C pre teplotu mrazničky).
Zadanie funkcie Smart Eco: Klikajte na „možnosť“, až kým nezačne blikať a potom kliknutím na „OK“
zadajte túto funkciu.
Deaktivácia funkcie Smart Eco: Klikajte na „možnosť“, až kým neprejde na Smart ECO, kliknutím na
„OK“ ukončite túto funkciu a svetlo zhasne.
FAST COOLING: Aktiváciou režimu Fast Cooling spustíte dodatočný impulz na rýchle mrazenie v
priestore chladničky. Táto funkcia je aktivovaná a potvrdená zapnutím príslušnej LED ikony.
Zadanie funkcie Fast Cooling: Klikajte na „možnosť“, až kým nezačne blikať „Fast Cooling“ a potom
kliknutím na „OK“ zadajte túto funkciu.
Deaktivácia funkcie Fast Cooling: Klikajte na „možnosť“, až kým neprejde na „Fast Cooling“ a potom
kliknutím na „OK“ deaktivujte túto funkciu.
FAST FREEZING: Aktiváciou funkcie Fast Freezing rýchlo zmrazíte veľké množstvá potravín bez
narušenia ich výživových vlastností. Keď svetlo vo Fast Freezing zhasne a teplota mrazničky sa vráti
na hodnotu pred rýchlym mrazením. Keď sa skončí čas Fast Freezing (26 hodín), deaktivuje sa
automaticky. Pri prechode na Vacation sa Fast Freezing zastaví.
Zadanie funkcie Fast Freezing: Klikajte na „možnosť“, až kým nezačne blikať „Fast Freezing“ a potom
kliknutím na „OK“ zadajte túto funkciu.
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Deaktivácia funkcie Fast Freezing: Klikajte na „možnosť“, až kým neprejde na „Fast Freezing“ a
potom kliknutím na „OK“ ukončite túto funkciu.
VACATION: Pre prípad dlhých zastavení sa môže použiť funkcia Vacation. Táto funkcia deaktivuje
priestor chladničky, pričom mrazničku ponechá zapnutú. Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že sa
v priestore chladničky nenachádzajú žiadne potraviny. Táto funkcia je aktivovaná a potvrdená
zapnutím príslušnej LED ikony. Svetlo vo Vacation zhasne a teplota chladničky sa vráti na hodnotu
pred Vacation.
Funkcia Vacation sa ukončí pri funkciách Smart ECO a Fast Cooling.
Zadanie funkcie Vacation: Klikajte na „možnosť“, až kým nezačne blikať „Vacation“ a potom
kliknutím na „OK“ zadajte túto funkciu.
Deaktivácia funkcie Vacation: Klikajte na „možnosť“, až kým neprejde na „Vacation“ a potom
kliknutím na „OK“ ukončite túto funkciu.
PAMÄŤ PRE PRÍPAD VÝPADKU NAPÁJANIA: V prípade výpadku napájania si chladnička môže
automaticky zachovať všetky nastavenia. Po opätovnom zapnutí zariadenia sa chladnička spustí s
nastavením použitým pred výpadkom napájania.
ONESKORENIE ZAPNUTIA: Aby sa zabránilo poškodeniu chladničky v prípade náhleho výpadku a
zapnutia napájania, zariadenie sa nespustí okamžite, ak výpadok napájania trvá kratšie ako 5 minút.
ALARM NADMERNEJ TEPLOTY MRAZNIČKY (len v prípade zapnutia napájania): Keď je pri prvom
pripojení k napájaniu teplota mrazničky vyššia ako 10 °C, svetlo symbolu oddelenia mrazničky sa
rozsvieti a číslo predstavujúce teplotu bliká.
Stlačte ľubovoľné tlačidlo alebo počkajte 5 sekúnd, blikanie sa zastaví a vráti sa späť na teplotu,
ktorá bola nastavená.
ALARM OTVORENÝCH DVERÍ CHLADNIČKY: Keď je chladnička otvorená dlhšie ako 3 minúty, zaznie
zvuková signalizácia. Zatvorte dvere alebo stlačte ľubovoľné tlačidlo, aby sa alarm zastavil, ale v
prípade druhej možnosti (stlačenia tlačidla) sa po 3 minútach alarm znovu spustí.
ALARM PORUCHY SENZORA: Keď sa zobrazuje „E0“, „E1“, „E2“ alebo iný neštandardný symbol,
znamená to poruchu senzora a chladničku je potrebné opraviť.
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OKRÚHLY DISPLEJ

Okrúhly displej je dotykové používateľské rozhranie. Keď sa chladnička zapne, rozsvietia sa biele LED
indikátory. Pri stlačení funkcie sa svetlo ikony zmení z bieleho na modré.
NASTAVENIE TEPLOTY: Ak chcete zmeniť teplotu, stlačte ikonu REŽIM
- Teplota chladničky: Jedenkrát stlačte ikonu REŽIM, číslica pre chladničku začne blikať, a tlačidlami
„+“ a „-“ upravte teplotu chladničky.
- Teplota mrazničky: Dvakrát stlačte ikonu REŽIM, číslica pre mrazničku začne blikať, a tlačidlami „+“
a „-“ upravte teplotu mrazničky.
Ikona ECO MODE: Stlačením ikony Eco Mode nastavíte teploty chladničky do stavu max.
energetickej účinnosti (+5 °C pre teplotu chladničky, -18 °C pre teplotu mrazničky). Táto funkcia je
aktivovaná a potvrdená, keď sa farba LED ikony zmení z bielej na modrú.
Ak chcete ukončiť funkciu ECO mode, znovu stlačte ikonu ECO mode a teplota chladničky sa vráti do
normálneho prevádzkového stavu.
Ikona SUPER COOLING: Stlačením ikony Super Cooling spustíte dodatočný impulz na rýchle
mrazenie v priestore chladničky. Táto funkcia je aktivovaná a potvrdená, keď sa farba LED ikony
zmení z bielej na modrú.
Ak chcete ukončiť funkciu Super Cooling, znovu stlačte ikonu Super Cooling a teplota chladničky sa
vráti do normálneho prevádzkového stavu.
Ikona LOCK: Stlačením ikony Lock uzamknete používateľské rozhranie displeja. Ak je zvolená funkcia
uzamknutia, farba ikony (LED) by sa mala zmeniť na modrú. Keď je zapnutá funkcia Lock, používateľ
nemôže nastaviť žiadne nové funkcie. Ak chce používateľ vypnúť funkciu Lock, dlhým (3sekundovým) potlačením na ikonu odomkne displej.
Ikona SUPER FREEZING: Stlačením ikony Super Freezing rýchlo zmrazíte veľké množstvá potravín
bez narušenia ich výživových vlastností. Táto funkcia je aktivovaná a potvrdená, keď sa farba LED
ikony zmení z bielej na modrú.
Ak chcete ukončiť funkciu Super Freezing, znovu stlačte ikonu Super Freezing a teplota mrazničky sa
vráti do normálneho prevádzkového stavu.
Ikona HOLIDAY: Pre prípad dlhých zastavení sa môže použiť funkcia Holiday. Táto funkcia deaktivuje
priestor chladničky, pričom mrazničku ponechá zapnutú. Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že sa
v priestore chladničky nenachádzajú žiadne potraviny. Táto funkcia je aktivovaná a potvrdená, keď
sa farba LED ikony zmení z bielej na modrú.
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Ak chcete ukončiť funkciu Holiday, znovu stlačte ikonu Holiday, svetlo v Holiday zhasne a teplota
chladničky sa vráti na hodnotu pred použitím funkcie Holiday.
Ikona WI-FI: Tento spotrebič je vybavený technológiou SmartFi+, ktorá vám ho umožňuje ovládať na
diaľku prostredníctvom aplikácie. Stlačením ikony Wi-Fi na 3 sekundy aktivujete funkciu Wi-Fi a
svetlo ikony sa zmení z bieleho na modré.
Registrácia spotrebiča (v aplikácii): Do svojho zariadenia si stiahnite aplikáciu SimplyFi. Aplikácia
Candy SimplyFi je dostupná pre tablety aj smartfóny so systémom Android a iOS. Všetky
podrobnosti týkajúce sa funkcií SmartFi+ sa dozviete po spustení aplikácie v DEMO režime.
Spustite aplikáciu, vytvorte si používateľský profil a zaregistrujte spotrebič podľa pokynov na displeji
zariadenia alebo v návode „Stručná príručka“, ktorý bol súčasťou balenia. Tento úkon je potrebný
len pri prvej inštalácii. Registráciu dokončite podľa pokynu na displeji smartfónu.
Používanie chladničky na diaľku pomocou aplikácie: Po dokončení registrácie sa rozsvieti LED Wi-Fi.
Odteraz bude možné ovládať spotrebič pomocou tlačidiel na displeji alebo pomocou aplikácie: obe
budú vyrovnané podľa posledného zadaného príkazu.

VNÚTORNÉ POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE

Tlačidlo na nastavenie SET: Stláčajte tlačidlo SET na nastavenie teploty dovtedy, kým nenastavíte
požadovanú úroveň. Úroveň 1 je najteplejšia a úroveň 4 najchladnejšia. Pri normálnych
prevádzkových podmienkach odporúčame použiť stredné nastavenie (úroveň 2).
Keď sa nastavenie použije, okamžite začne ovládať prevádzku, a indikátor sa rozsvieti na 3 minúty a
potom zhasne. Štandardne je teplota z výroby nastavená na 2.
Dlhým stlačením tlačidla „SET“ na viac ako 3 s sa spotrebič prepne do programu samokontroly
hardvéru. Úkon samokontroly hardvéru je účinný do 10 minút a dlhé stlačenie tlačidla po
10 minútach je neúčinné.
Tlačidlo WI-FI: Tento spotrebič je vybavený technológiou SmartFi+, ktorá vám ho umožňuje ovládať
na diaľku prostredníctvom aplikácie. Stlačením ikony Wi-Fi na 3 sekundy aktivujete funkciu Wi-Fi a
svetlo ikony sa zmení z bieleho na modré.
Registrácia spotrebiča (v aplikácii): Do svojho zariadenia si stiahnite aplikáciu SimplyFi. Aplikácia
Candy SimplyFi je dostupná pre tablety aj smartfóny so systémom Android a iOS. Všetky
podrobnosti týkajúce sa funkcií SmartFi+ sa dozviete po spustení aplikácie v DEMO režime.
Spustite aplikáciu, vytvorte si používateľský profil a zaregistrujte spotrebič podľa pokynov na displeji
zariadenia alebo v návode „Stručná príručka“, ktorý bol súčasťou balenia. Tento úkon je potrebný
len pri prvej inštalácii. Registráciu dokončite podľa pokynu na displeji smartfónu.
Používanie chladničky na diaľku pomocou aplikácie: Po dokončení registrácie sa rozsvieti LED Wi-Fi.
Odteraz bude možné ovládať spotrebič pomocou tlačidiel na displeji alebo pomocou aplikácie: obe
budú vyrovnané podľa posledného zadaného príkazu.
Tlačidlo FAST COOL: keď sa stlačí tlačidlo „FAST COOL“, aktivuje sa funkcia rýchleho chladenia,
podľa 21 °C na ovládacom paneli. Maximálna doba prevádzky sú 3 hodiny, po tomto čase sa teplota
nastaví na 1.
Ak sa v procese rýchleho chladenia stlačí tlačidlo „SET“, funkcia okamžitého chladenia sa okamžite
zruší a systém prejde na predvolené nastavenia.
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TECHNICKÉ FUNKCIE

FRESHNESS CONTROL

Vďaka ovládaniu čerstvosti môžete zaručiť správnu úroveň
vlhkosti pre zeleninu a ovocie v zásuvke (zásuvke čerstvých
potravín). Vlhkosť sa zvyšuje posúvaním ovládača zľava
doprava.

ANTIBAKTERIÁLNY SYSTÉM (ak je k dispozícii)
Svetlá LED UVA aktivujú titánový filter, ktorý spúšťa „fotokatalytickú“ reakciu, pri ktorej dochádza k
likvidácii baktérií vo vzduchu, ktorý sa nachádza v chladničke. Aby sa predišlo úniku vyčisteného
vzduchu, táto reakcia funguje len pri zatvorených dverách chladničky.
V modeloch Total No Frost je súčasťou hornej priehradky a reakcia prebieha pri každom spustení
kompresora.
Filter je trvalý a netreba ho vymieňať.
Počas testovania spotreby energie sa antibakteriálny systém musí vypnúť.

DÁVKOVAČ VODY
Dávkovač vody vám umožňuje získať vychladenú vodu bez otvorenia dverí chladničky.
Pred prvým použitím
Pred prvým použitím dávkovača vody vyberte a vyčistite nádrž na vodu, ktorá sa
nachádza vo vnútri chladničky.
- Nadvihnite nádrž na vodu a vyberte ju z chladničky.
- Otvorte kryt nádrže na vodu a potom nádrž na vodu a kryt vyčistite v teplej vode s
čistiacim prostriedkom. Dôkladne opláchnite.
- Po vyčistení nasaďte kryt na nádrž na vodu a potom nádrž na vodu vráťte späť na
dvere chladničky.
- Držadlo dávkovača očistite na vonkajšej strane dverí chladničky.
Plnenie nádrže na vodu vodou
- Otvorte malý kryt.
- Naplňte nádrž na vodu pitnou vodou po čiaru Max.
- Zatvorte malý kryt.
Dávkovanie
Na dávkovanie vody jemne potlačte držadlo dávkovača pomocou pohára alebo
nádoby. Ak chcete zastaviť tok vody, odtiahnite pohár preč od držadla dávkovača.
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Tipy na dokonalé uskladnenie potravín v chladničke
Mimoriadnu pozornosť venujte mäsu a rybám: tepelne spracované mäso je treba vždy dávať nad
surové mäso, aby sa zabránilo prenosu baktérií. Surové mäso nechávajte vo vaničke, ktorá je
dostatočná na zachytenie šťav, a mäso zabalte do potravinárskej fólie či vrecka.
Okolo potravín nechajte voľné miesto: to umožní obeh chladného vzduchu v chladničke a
zabezpečí, že všetky časti potravín zostanú chladné.
Potraviny zabaľte! Aby sa zabránilo prenosu chutí a vysušovaniu, je treba potraviny samostatne
zabaliť alebo zakryť. Ovocie a zeleninu nie je treba baliť.
Predvarené potraviny je treba riadne vychladiť: pred uložením do chladničky nechajte predvarené
potraviny vychladnúť. To pomôže zastaviť zvyšovanie teploty vo vnútri chladničky.
Zatvorte dvere!: aby ste zabránili únikom vzduchu, skúste obmedziť frekvenciu otváraní dverí. Keď
sa vrátite z nákupu, roztrieďte potraviny na uloženie do chladničky ešte pred otvorením dverí. Dvere
otvárajte iba na výber či vloženie potravín.

Kde v chladničke ukladať potraviny
Chladná časť: sem patria potraviny, ktoré vydržia dlhšia, pokiaľ sú v chlade. Mlieko, vajcia, jogurty,
čerstvé šťavy, tvrdé syry, napr. čedar. Otvorené konzervy a fľaše so šalátovým dresingom, omáčkami
či marmeládami. Tuky, napr. maslo margarín, nízko tučné nátierky, varné tuky a sadlo.
Najchladnešia časť (0 °C až 5 °C): táto čast slúži na ukladanie potravín, ktoré vyžadujú chlad pre
zachovanie bezpečnosti:
·Surové a tepelne nespracované potraviny je treba vždy zabaliť.
·Predvarené chladené potraviny, napr. pripravené jedlá, mäsové koláče, mäkké syry.
·Predvarené mäso, napr. šunka.
·Pripravené šaláty (vrátane vopred zabalených zelených šalátov, ryže, zemiakových šalátov atď.).
·Dezerty, napr. šľahaný tvaroh, domáce potraviny, zvyšky krémových koláčov.
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Crisper: toto je časť chladničky s najvyššou vlhkosťou. Sem je možné ukladať zeleninu, ovocie,
čerstvé šaláty, napr. neumytý celý hlávkový šalát, celé paradajky, koreňová zelenia atď.
ODPORÚČAME NECHÁVAŤ VŠETKY TIETO POTRAVINY ZABALENÉ V ŠALÁTOVOM KOŠI.
POZNÁMKA:Surové mäso, hydinu a ryby na dolnej polici na dne chladničky vždy nechávajte
zabalené. Tým sa zabráni kvapkaniu na ostatné potraviny či styku s nimi. V chladničke neskladujte
horľavé plyny ani kvapaliny.
Pokiaľ je po zapnutí elektrického napájania po 3 hodinách teplota v mrazničke vyššia ako -12 °C,
rozsvieti sa varovná kontrolka a zaznie bzučiak.

Uskladňovanie zmrazených potravín
Komerčne dostupné balené mrazené potraviny treba skladovať v súlade s pokynmi od výrobcov
mrazených potravín, ktoré sa týkajú skladovania potravín v mraziacich boxoch
.
V záujme zachovania vysokej kvality produktov dodávaných výrobcami mrazených potravín
a maloobchodnými predajcami potravín majte na pamäti nasledujúce zásady:
1. Balenia vložte do mrazničky čo najskôr po zakúpení.
2. Neprekračujte dátumy spotreby alebo minimálnej trvanlivosti uvedené na obaloch.

ODPORÚČA SA

ZAKAZUJE SA

Pokrmy z mrazničky dôkladne rozmrazovať
v chladničke alebo mikrovlnej rúre podľa pokynov
týkajúcich sa rozmrazovania a varenia.

Používať predmety s ostrými hranami, ako
napríklad nože a vidličky, na odstraňovanie
ľadu.
Vkladať horúce potraviny do mrazničky. Najskôr
ich nechajte vychladnúť.
Vkladať fľaše s tekutinami alebo uzavreté
nádoby so sýtenými nápojmi do mrazničky,
pretože môžu prasknúť.

Zmrazené mäso pred varením úplne rozmraziť.
Komerčne dostupné mrazené potraviny skladovať
v súlade s pokynmi uvedenými na zakúpených
baleniach.
V pravidelných intervaloch kontrolovať obsah
chladničky.
Pravidelne čistiť a odmrazovať chladničku.
Čerstvé potraviny pred zmrazením rozdeliť na
malé dávky s cieľom zaistiť rýchle zmrazenie.
Vždy kupujte čerstvé potraviny vysokej kvality
a pred zmrazením sa uistite, že sú dokonale čisté.
Všetky potraviny zabaliť do alobalu alebo
plastových vrecúšok určených na vákuové
skladovanie potravín v mrazničke.
Mrazené potraviny bezprostredne po zakúpení
zabaliť a vložiť do mrazničky.
Potraviny skladovať čo najkratšie a dodržiavať
dátumy minimálnej trvanlivosti a spotreby.

Vyberať balenia z mrazničky mokrými rukami.
Zmrazovať šumivé nápoje.
Konzumovať zmrzlinu a mrazené drene priamo
z mrazničky. Takéto konanie môže spôsobiť
omrzliny pier.
Skladovať v mrazničke jedovaté alebo
nebezpečné látky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o uskladňovaní, prevezmite si aplikáciu a pozrite si časť „Tipy
a rady“.
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ÚSPORA ENERGIE
V záujme dosiahnutia vyššej úspory energie odporúčame nasledujúce kroky:

Spotrebič inštalujte dostatočne ďaleko od zdrojov tepla, mimo dosahu priameho
slnečného svetla a v dobre vetranej miestnosti.

S cieľom predísť zvýšeniu vnútornej teploty a následnému nepretržitému chodu
kompresora nevkladajte do chladničky horúce potraviny.

V záujme zaistenia správnej cirkulácie vzduchu neprepĺňajte zariadenie potravinami.

Ak sa v spotrebiči nachádza ľad, vykonajte odmrazenie, aby sa zlepšil chladiaci účinok.

V prípade výpadku elektrickej energie odporúčame ponechať dvierka chladničky zavreté.

Dvierka spotrebiča otvárajte alebo nechávajte otvorené čo možno najmenej.

Nenastavujte príliš nízke teploty.

Zadnú časť spotrebiča čistite od prachu.

STAROSTLIVOSŤ
Odmrazovanie

Tento spotrebič má automatický odmrazovací systém, nie je potrebné ručné odmrazovanie.

Čistenie a starostlivosť
Po odmrazení by ste mali chladničku/mrazničku vo vnútri vyčistiť slabým roztokom jedlej sódy.
Potom vnútrajšok opláchnite teplou vodou s pomocou vlhkej hubky či handričky a do sucha utrite.
Umyte koše v teplej vode s čistiacim prostriedkom a pred ich vrátením do chladničky/mrazničky ich
nechajte poriadne uschnúť. Za zadnej stene chladničky sa vytvorí kondenzát; ten však normálne
steká po zadnej stene do vypúšťacieho otvoru za šalátovým košom.

Do vypúšťacieho otvoru je zasunutý „čistiaci hrot“. Ten zabezpečuje, aby sa do otvoru nedostali
malé kúsky potravín. Po vyčistení vnútrajšku chladničky a odstránení zvyškov potravín z jeho okolia
použite čistiaci hrot pre kontrolu, či otvor nie je zablokovaný. Na čistenie vonkajška
chladničky/mrazničky používajte bežný leštiaci prostriedok na nábytok. Nezabudnite zatvoriť dvere,
aby sa leštidlo nedostalo na magnetické tesnenia dverí či do vnútra.
Mriežka kondenzátora na zadnej stene chladničky/mrazničky a susediace komponenty je možné
povysávať s pomocou násady mäkkej kefy.
Na čistenie akýchkoľvek vnútorných častí chladničky/mrazničky nepoužívajte agresívne čistiace
prostriedky, drsné hubky ani rozpúšťadlá.

VÝMENA VNÚTORNÉHO OSVETLENIA
1.
2.
3.
4.
5.

Pred vykonávaním výmeny LED vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Podržte a zdvihnite kryt LED svetla.
Staré LED svetlo vyberte odskrutkovaním proti smeru hodinových ručičiek.
Nahraďte ho novým LED svetlom, ktoré zaskrutkujete v smere hodinových ručičiek, a uistite
sa, že je bezpečne umiestnené v držiaku svetla.
Znovu nasaďte kryt svetla a chladničku znovu pripojte k elektrickej sieti a zapnite.
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OBRÁTENIE SMERU OTVÁRANIA DVERÍ

Rozoberte dvere chladničky
1.

a． Pomocou nástroja odstráňte skrutku z krytu závesu, potom
ho odstráňte. Vložte komunikačné vedenie do otvoru na
vrchu skrinky.

b.

Pomocou nástroja odstráňte 4 skrutky z krytu horného
závesu a potom ho odstráňte.
Vypáčte dverové puzdro a malý koncový viečkový kryt na
dverách.

c. Vložte dverové puzdro a dverové komunikačné vedenie do
otvoru na dverách a potom nasaďte malý koncový viečkový kryt.
d. Pomocou nástroja odstráňte 2 skrutky, ako je znázornené
na obrázku nižšie, aby ste mohli odstrániť kryt otvoru na vrchu
skrinky a dostať skrinkové komunikačné vedenie von z otvoru.
Vypáčte malý koncový viečkový kryt na dverách a dostaňte von
dverové puzdro a dverové komunikačné vedenie.

e. Vložte dverové puzdro do okrúhleho otvoru na dverách a potom
nasaďte malý koncový viečkový kryt.

f. Posuňte dvere chladničky nahor o vyše 500 mm, aby ste
ich mohli odobrať.

452

2.

a． Pomocou nástroja odstráňte 3 skrutky z krytu stredného závesu a potom stredný záves
odstráňte.

b. Posuňte dvere mrazničky nahor
o vyše 500 mm, aby ste ich mohli
odobrať.

c. Odstráňte nastaviteľné predné nožičky pod spodným závesom; pomocou nástroja
odstráňte 4 skrutky zo spodného závesu a potom demontujte spodný záves. Demontáž dverí je
dokončená.

Montáž dverí, príslušenstva spodného závesu do príslušných polôh
1.

a． Pomocou nástroja dostaňte dverové puzdro von ako je znázornené na obrázku nižšie a
namontujte ho do príslušnej polohy na druhej strane.

b.

Pomocou nástroja odstráňte skrutky zo zarážky ako je znázornené na obrázku nižšie a
potom ich namontujte na druhej strane dverí.
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c.

Pomocou nástroja odstráňte os a dve zarážky na spodnom závese a potom ich namontujte
do polohy ako je znázornená na obrázku nižšie.

Táto situácia sa vzťahuje na otváranie dverí na pravej strane. Táto situácia sa vzťahuje na ľavú stranu

Montáž dverí chladničky a dverí mrazničky na opačnú stranu
1.

a． Rukou odstráňte nastaviteľnú prednú nožičku ako je znázornené na obrázku nižšie a
potom namontujte spodný záves na druhú stranu skrinky a pomocou nástroja upevnite
skrutky.

b． Namontujte kratšiu nastaviteľnú prednú nožičku na stranu spodného závesu a upravte
výšku nožičky, aby chladnička stála rovno.

2.

Nasaďte dvere mrazničky a otočte stredný záves o 180 °C a potom ho namontujte na druhú
stranu skrinky; priskrutkovaním 3 skrutiek pomocou nástroja upevnite stredný záves.
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3.

Nasaďte dvere chladničky a namontujte horný záves na druhú stranu skrinky; priskrutkovaním
4 skrutiek pomocou nástroja upevnite horný záves.
Potom pripevnite dverové komunikačné vedenie a skrinkové komunikačné vedenie a potom
nasaďte kryt horného závesu a upevnite ho skrutkou.

4.

Namontujte kryt otvoru na druhú stranu skrinky a pomocou nástroja priskrutkujte kryt otvoru.

Montáž dverí je teraz dokončená.
obrázok otvárania dverí sprava

obrázok otvárania dverí zľava

Opakovane skontrolujte, či sú dvere
správne zarovnané a či sú všetky tesnenia
uzavreté na všetkých stranách. Podľa
potreby znovu nastavte vyrovnávacie
nožičky.

POZNÁMKA: Ak chcete zmeniť smer otvárania dverí, odporúčame vám,
aby ste sa obrátili na kvalifikovaného technika. Sami by ste sa mali pokúsiť zmeniť smer otvárania
dverí len v prípade, keď veríte, že ste na to dostatočne kvalifikovaný. Všetky odmontované diely
musíte odložiť, aby ste ich mali poruke pri opätovnej montáži dverí. Mrazničku kombinovanej
chladničky by ste mali oprieť o niečo pevné, aby sa počas práce na obrátení otvárania dverí
nezošmykla. Mrazničku kombinovanej chladničky neklaďte ležať na zem, pretože by sa pritom
mohol poškodiť chladiaci systém. Uistite sa, že je mraznička kombinovanej chladničky odpojená od
elektrickej siete a prázdna. Odporúčame, aby počas montáže manipulovali s mrazničkou
kombinovanej chladničky 2 osoby.
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RIEŠENIE PROBLÉMOV














Ak sa spotrebič po zapnutí neuvedie do chodu, skontrolujte nasledujúce body.
Výpadok elektrickej energie: Pokiaľ je vnútorná teplota chladničky/mraziaceho boxu pri
obnovení elektrického napájania -18 °C alebo nižšia, vaše potraviny sú v bezpečí. Pokiaľ
sú dvere zatvorené, potraviny vo vašej chladničke/mrazničke zostanú zmrazené približne
16 hodín. Dvere chladničky/mrazničky neotvárajte zbytočne často.
Produkt je navrhnutý a skonštruovaný výlučne na použitie v domácnostiach.
Zástrčka je riadne zapojená v zásuvke a prívod elektrickej energie je zapnutý. (Kontrolu
prívodu elektrickej energie do zásuvky vykonáte zapojením iného spotrebiča.)
Došlo k vypáleniu poistky/aktivácii ističa/vypnutiu hlavného spínača rozvodu prúdu.
Regulácia teploty je správne nastavená.
Pokiaľ je teplota v chladničke mimoriadne nízka, mohlo sa stať, že ste omylom nastavili
termostat na vyššiu úroveň.
Pokiaľ je príliš vysoká, nemusí fungovať kompresor. Otočte koliesko nastavenia
termostatu na maximálne nastavenia a niekoľko minút vyčkajte. Pokiaľ sa neozve
bzučivý zvuk, kompresor nefunguje. Obráťte sa na miestnu predajňu, kde ste spotrebič
kúpili.
Pokiaľ sa na vonkajšej strane chladničky objaví kondenzovaná voda, môže to byť
dôsledok zmeny teploty v miestnosti. Zvyškovú vlhkosť utrite. Pokiaľ problém pretrváva,
obráťte sa na miestnu predajňu, kde ste spotrebič kúpili.
Ak ste vykonali výmenu osadenej lisovanej zástrčky, skontrolujte, že nová zástrčka má
správne pozapájané vodiče. Ak spotrebič nefunguje ani po vykonaní uvedených kontrol,
obráťte sa na oddelenie služieb pre zákazníkov.
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LIKVIDÁCIA STARÝCH SPOTREBIČOV

Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 2012/19/ES o odpade z elektrických
a elektronických zariadení (OEEZ).
OEEZ obsahuje znečisťujúce látky (ktoré môžu mať negatívne dopady na životné prostredie)
a základné komponenty (ktoré sa dajú opätovne použiť). OEEZ sa musí likvidovať použitím
špecifických postupov s cieľom zaistiť správne odstránenie a likvidáciu všetkých znečisťujúcich látok,
ako aj obnovenie a recykláciu všetkých materiálov.
Jednotlivci prispievajú výraznou mierou k minimalizácii vplyvov OEEZ na životné prostredie.
Bezpodmienečne treba dodržiavať určité základné pravidlá:
OEEZ sa nesmie spracovávať ako bežný komunálny odpad.
OEEZ treba odovzdávať na príslušných zberných miestach, ktoré sú riadené príslušnou
samosprávnou obcou alebo registrovanými spoločnosťami. V mnohých krajinách je k dispozícii
domáci zber veľkých zariadení spadajúcich do kategórie OEEZ.
V mnohých krajinách možno v prípade zakúpenia nového spotrebiča vrátiť starý spotrebič
maloobchodnému predajcovi, ktorý musí zabezpečiť jeho bezplatný odvoz, pokiaľ ide o vybavenie
rovnakého typu a disponujúce rovnakými funkciami ako dodané vybavenie.

Informácia o zhode
Označením tohto produktu značkou
potvrdzujeme zhodu so všetkými príslušnými európskymi
bezpečnostnými, zdravotnými a ekologickými požiadavkami, ktoré platia v rámci právnych predpisov
pre tento produkt.

457

CANDY HOOVER GROUP S.R.L.
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