Chladnička
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Nejprve si prosím přečtěte tuto příručku!
Vážený zákazníku,
Doufáme, že vám výrobek, který byl vyroben v moderním závodě a byl kontrolován maximálně
pečlivými postupy řízení jakosti, bude poskytovat výkonné služby.
Proto vám doporučujeme, abyste si pečlivě přečetl celou příručku k vašemu výrobku před jeho
použitím a uchovával jej po ruce pro budoucí použití.
Tato příručka
• Vám pomůže používat váš přístroj rychle a bezpečným způsobem.
• Přečtěte si manuál před instalací a uvedením vašeho spotřebiče do provozu.
• Postupujte podle pokynů, dodržujte zejména bezpečnostní předpisy.
• Uchovávejte příručku na snadno přístupném místě, protože ji můžete potřebovat později.
• Kromě toho si přečtěte i další materiály dodané s vaším spotřebičem.
Upozorňujeme, že tato příručka může platit i pro jiné modely.

Symboly a jejich význam
Tento návod obsahuje následující symboly:
Důležité informace a užitečné tipy pro používání.
Varování před jevy ohrožujícími život a majetek.
Varování před úrazem elektrickým napětím.

Tento produkt je opatřen symbolem pro selektivní třídění odpadů z elektrických a
elektronických zařízení (OEEZ).
To znamená, že s tímto výrobkem se musí zacházet v souladu s evropskou směrnicí
2002/96/ES, aby mohl být recyklován nebo demontován a tím aby byl minimalizován jeho
dopad na životní prostředí. Pro další informace se obraťte se na místní či regionální správní
orgány.
Elektronické výrobky, které nejsou zahrnuty do procesu selektivního třídění, jsou potenciálně
nebezpečné pro životní prostředí a lidské zdraví v důsledku přítomnosti nebezpečných látek.
Recyklace
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1 Vaše chladnička

A- chladicí zóna
B- mrazicí zóna
C- Multi zóna
1- přihrádka na dveřích chladicí zóny
2- nastavitelné police prostoru chladicí zóny
3- kryt výparníku
4- osvětlovací panel
5- otočná střední přihrádka
6- chladicí prostor
7- zásuvka
8- nádrž na vodu

9- přihrádka na lahve
10- Icematic – výrobník ledu
11- úložný prostor pro mražených potravin
12- kryt přihrádky na máslo a sýr
13- přihrádka na máslo a sýr
14- držák lahví
15- police Multi zóny
16- prostor Multi zóny

Zobrazení uvedená v tomto návodu k použití jsou schématická a nemusejí přesně odpovídat
Vašemu výrobku. Pokud se příslušné části u Vámi zakoupeného výrobku nevyskytují, platí
tyto údaje pro jiné modely.
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Technické parametry Vaší chladničky

Energetická třída

A

Roční spotřeba energie (kWh/rok)*

603

Celkový využitelný objem chladící zóny (Net-lt)

385

Celkový využitelný objem mrazící zóny (Net-lt)

155

Celkový využitelný objem multi-zóny (Net-lt)

77

Výkonnostní třída (Star)
Doba zvýšení teploty (hodiny)**

15

Mrazící kapacita ( kg/24 hodin)

13

Klimatická třída

SN-T

Hlučnost (dB (A))

43

Celkový užitný objem (lt)

540

(v) Výška (cm)

182

(š) Šířka (cm)

92

(h) Hloubka (cm)

72

Hmotnost (kg)

120

Celkový výkon (W)

200

Elektrické napájení (V/Hz)

220-240/50

Typ chladiva

R600a

* (Skutečná spotřeba se liší v závislosti na tom, kde a jak se spotřebič používá)
** (Bezpečnost při výpadku napájení; nedoporučujeme konzumovat jídlo z mrazicí zóny po uplynutí
této doby.)

Technické parametry mohou být změněny za účelem zvýšení kvality výrobků, aniž by došlo k
předchozímu upozornění.
Hodnoty vyznačené na štítku výrobku nebo v tištěných materiálech dodávaných s výrobkem
jsou hodnoty naměřené v laboratoři v souladu s příslušnými normami. Takové hodnoty se
mohou lišit v závislosti na používání výrobku a okolních podmínkách.
Rozměry uvedené v tabulce popisují minimální požadované rozměry místa instalace
chladničky se zavřenými dveřmi.
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2 Varování
• Nikdy nepoužívejte části chladničky,
např. dveře, jako oporu a nestoupejte
na ně.

Přečtěte si prosím následující
informace. Pokud nebudou
dodrženy, může dojít ke zranění
nebo materiálním škodám. V tomto
případě se přestávají platit všechny
záruky a závazky odpovědnosti.
Užívatelská životnost chladničky,
kterou jste zakoupili, je 10 let. To je
lhůta, po kterou budou k dispozici
náhradní díly potřebné pro provoz
chladničky dle popisu.

• Nepoužívejte elektrické přístroje
uvnitř chladničky.
• Nepoškoďte chladící okruh s
cirkulujícím chladivem vrtáním nebo
řeznými nástroji. Chladivo, které může
uniknout ven při proražení plynového
potrubí výparníku, cirkulačního okruhu
nebo povrchu, může způsobit
podráždění pokožky a poranění očí.

Hlavní bezpečnostní zásady

• Nezakrývejte ani neblokujte větrací
otvory na vaší chladničce jakýmkoliv
materiálem.

• Pokud budete chtít spotřebič
zlikvidovat, doporučujeme konzultaci
s autorizovanou osobou pověřenou
provádět servis výrobku, která vám
poskytne potřebné informace.

• Opravy elektrických spotřebičů musí
provádět pouze kvalifikovaná osoba.
Opravy prováděné nekvalifikovanými
osobami mohou představovat riziko
pro uživatele.

• Pokud budete mít nějaké otázky či
problémy související s chladničkou,
obraťte se na svůj autorizovaný
servis. Nezasahujte a nenechte
zasahovat nikoho do chladničky,
aniž byste vyrozuměli autorizovaný
servis.

• V případě jakékoliv poruchy nebo
problému při pravidelné údržbě či
opravě odpojte vaši chladničku ze
síťového napájení vypnutím příslušné
pojistky nebo vypnutím chladničky.

• Nejezte zmrzlinu a ledové kostky
hned, jakmile je vezmete z mrazící
zóny! (To může způsobit omrzliny v
ústech.)

• Netahejte za kabel při vytahování ze
zásuvky.
• Ukládejte nápoje s vyšším obsahem
alkoholu těsně uzavřené a ve
vertikální poloze.

• Nepokládejte lahvé a plechovky s
tekutými nápoji do mrazící přihrádky.
Jinak můžou prasknout.

• V chladničce by se nikdy neměly
uchovávat hořlavé předměty nebo
výrobky, které obsahují hořlavé plyny
(např. spreje), stejně jako výbušné
materiály.

• Nedotýkejte se zmrazených
potravin rukou, mohou se přilepit na
ruku.
• Pro čištění a odmrazování vaší
chladničky se nesmí nikdy používat
pára ani parní čističe. V takovém
případě se mohou výpary dostat do
kontaktu s elektrickými částmi a
způsobit zkrat nebo elektrický šok.

• K urychlení procesu odmrazování
nepoužívejte mechanické nástroje
nebo jiné prostředky, než doporučuje
výrobce.
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• Pozor: Nikdy nezapojujte kabel
chladničky do elektrické zásuvky v
průběhu instalace. Riskujete
nebezpečí smrti nebo vážného
zranění.

• Tento spotřebič není určen pro
použití osobami (včetně dětí) se
sníženými tělesnými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, či s
nedostatkem zkušeností a znalostí.
Takové osoby smějí spotřebič
používat jedině pod dozorem nebo
pokud byly poučeny o používání
spotřebiče osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost.

Co je třeba dělat pro úsporu
energie
Nenechávejte dveře
chladničky otevřené po
dlouhou dobu.
Nedávejte do chladničky teplé
jídlo a nápoje.
Nepřeplňujte chladničku,
abyste nezabránili proudění
vzduchu uvnitř chladničky.
Neinstalujte lednici na místo v
přímém slunečním světle
nebo v blízkosti sálavých
zdrojů tepla, jako jsou trouby,
myčky nádobí či radiátory.
Dbejte na to, abyste jídlo
ukládali do chladničky v
uzavřených nádobách.

• Dohlédněte na děti a zajistěte, aby si
se spotřebičem nehrály.

Začínáme
• Nepoužívejte poškozenou chladničku.
Informujte se v servisu, pokud máte
nějaké pochybnosti.
• Elektrická bezpečnost vaší
chladničky je zaručena pouze v
případě, že systém uzemnění ve
vašem domě odpovídá daným
normám.

Okruh použití
• Tento spotřebič je určen pro domácí
použití.
• Neměl by se používat venku. Není
určen pro venkovní použití, i když by
dané místo bylo zastřešeno.

Váš produkt je vybaven
přírodním chladícím systémem
(R600a), který neobsahuje freony
(CFC a HFC). Tento plyn je hořlavý.
Proto dbejte na to, abyste nepoškodili
chladící systém a potrubí při
používání a přepravě. V případě
poškození nelikvidujte spotřebič
spálením a také jej udržujte
v bezpečné vzdálenosti od případných
zdrojů ohně, které mohou způsobit, že
spotřebič vzplane. Místnost, ve které
je spotřebič umístěn, větrejte.

Bezpečnostní pokyny
• Vystavení spotřebiče působení deště,
sněhu, slunce a větru je nebezpečné z
hlediska elektrické bezpečnosti.
• Pokud je nějaký problém s
napájecím kabelem nebo konektorem,
výměna musí být provedena
autorizovaným servisem, aby se
předešlo nehodám.
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3 Instalace
Pamatujte, že výrobce nenese
odpovědnost v případě, že
nebudou dodržovány
informace uvedené v příručce.

- Chladničku nevypínejte. Pokud
dojde k výpadku napájení mimo vaši
kontrolu, přečtěte si prosím
upozornění v odstavci "Doporučené
řešení problémů".
• Originální obalové a pěnové
materiály by měly být uschovány pro
budoucí přepravu nebo přesun.

Příprava
• Vaše chladnička by měl být
instalována alespoň 30 cm od zdrojů
tepla, jako jsou varné panely, kamna,
ústřední topení a sporáky a alespoň 5
cm od elektrických trub a neměly by
být umístěny v místě dopadu přímého
slunečního záření.

Zásady, které mají být
dodrženy při případné
budoucí přepravě chladničky
1. Před každým přemístěním
musí být vaše lednička
vyprázdněna a vyčištěna.
2. Přihrádky, příslušenství,
zásuvky atd. ve vaší
chladničce musí být bezpečně
připevněny lepicí páskou a
zajištěny proti jakémukoliv
pohybu před opětovným
zabalením.
3. Obaly musí být zajištěny
silnou lepicí páskou a silnými
lany a je nutno dodržovat
pravidla dopravy vytištěná na
obalu.
Nezapomeňte prosím ...
Každý recyklovaný materiál je
nezanedbatelným zdrojem pro přírodu
a pro naše národní zdroje.
Máte-li zájem přispět k recyklaci
obalových materiálů, můžete získat
další informace od úřadů ochrany
životního prostředí či místních orgánů
státní správy.

• Okolní teplota místnosti, kde
nainstalujete chladničku, by měla být
alespoň 10 ° C.
Provoz vaší ledničky za chladnějších
podmínek, než je uvedeno výše, není
doporučeno s ohledem na její účinnost.
• Zkontrolujte, zda je interiér Vaší
chladničky důkladně vyčištěn.
• Mají-li být nainstalovány vedle sebe
dvě chladničky, měla by být
vzdálenost mezi nimi alespoň 2 cm.
• Pokud uvedete chladničku do
provozu poprvé, dodržujte prosím
následující pokyny během
počátečních šesti hodin.
- Dveře by se neměly často otevírat.
- Chladnička musí být uváděna do
provozu uvnitř prázdná.
- Chladničku nevypínejte. Pokud dojde k
výpadku napájení mimo vaši kontrolu, přečtěte
Si prosím upozornění v odstavci
„Doporučené řešení problémů“.
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Než vaši chladničku uvedete do
provozu

Elektrické zapojení

Dříve než začnete Vaši chladničku
používat, zkontrolujte následující
skutečnosti:
1. Je interiér chladničky suchý a
může vzduch volně cirkulovat
v prostoru zadní části?
2. Namontujte 2 plastové distanční
kolíky nad ventilací v zadní části,
jak je znázorněno na
následujícím obrázku.
Odšroubujte stávající krytky a a použijte
šrouby přiložené v sáčku s kolíky.
Plastové kolíky zajistí požadovanou
vzdálenost

Zapojte Vaši chladničku do uzemněné
zásuvky, která je chráněna pojistkou
příslušné velikosti.
Důležité upozornění:
• připojení musí být v souladu s
příslušnými předpisy dané země.
• Napájecí kabel musí být snadno
přístupný i po instalaci.
• Napětí a přípustná ochrana pojistkou
je uvedeno v odstavci "Technické
parametry".
• Uvedené napětí spotřebiče musí
odpovídat Vašemu síťovému napětí.
• Pro připojení se nesmí používat
prodlužovací kabely ani rozbočovací
zásuvky.
Poškozený přívodní kabel
musí být vyměněn
kvalifikovaným elektrikářem.
Spotřebič nesmí být
provozován dříve, než bude
opraven! Existuje nebezpečí
úrazu elektrickým proudem!•

mezi Vaší chladničkou a stěnou a
umožní tak patřičnou cirkulaci vzduchu.
3. Vyčistěte interiér chladničky
podle pokynů v odstavci
"Údržba a čištění".

Likvidace obalů

Obalové materiály mohou být
nebezpečné pro děti. Uchovávejte
obalové materiály mimo dosah
dětí nebo je zlikvidujte v souladu
s předpisy o separaci odpadů.
Nelikvidujte je spolu s běžným
domovním odpadem.
Obalový materiál Vaší chladničky je
vyroben z recyklovatelných materiálů.

4. Zapojte chladničku do zásuvky
na zdi. Při otevření dveří se
rozsvítí příslušné vnitřní
osvětlení.
5. Uslyšíte hluk spuštěného
kompresoru. Kapalina a plyny
uzavřené v chladicím systému
také mohou způsobit hluk, i když
kompresor neběží. To je v
pořádku.

Likvidace Vaší staré
chladničky
Zlikvidujte Váš starý spotřebič bez
jakýchkoliv dopadů na životní
prostředí.
• Likvidaci staré chladničky můžete
zkonzultovat s Vaším oprávněným
prodejcem nebo ve sběrném místě
odpadu ve Vaší obci.

6. Přední okraje chladničky se
mohou zahřívat. To je normální.
Tyto části jsou navrženy tak, aby
se jejich zahřátím zabránilo
kondenzaci.
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Je-li podlaha pokryta kobercem, musí
být spotřebič umístěn ve zvýšené
poloze 2.5 cm od podlahy.
4. Umístěte chladničku na
podlaze s rovným povrchem,
abyste zabránili kývání.
5. Neumisťujte chladničku do
prostor s vnitřní teplotou pod
10 ° C.

Před likvidací staré chladničky
odřízněte elektrický přívodní kabel
a případné zámky na dveřích
znehodnoťte, abyste ochránili děti
před případným nebezpečím.

Umístění a instalace
Upozornění: Nikdy nezapojujte
chladničku do zásuvky během
prováděné instalace.
Mohli byste tak riskovat nebezpečí
smrti nebo vážného poranění.
Nejsou-li vstupní dveře do
místnosti, kde chladnička bude
instalována, dost široké, aby
chladnička mohla projít, přivolejte
autorizovaný servis a nechte
odmontovat dveře u chladničky,
aby bylo možno chladničku
pronést dveřmi natočenou bokem.

Nastavení rovnováhy na
podlaze
Není-li chladnička v rovnovážné
poloze;
1 – Větrací kryt odstraňte
odšroubováním šroubů, jak je
znázorněno na obrázku před
provedením úkonu.
Chladničku můžete vyrovnat otáčením
předních nožek, jak je znázorněno na
obrázku.
na obrázku. Daný roh se otáčením
shodné nožky ve směru černé šipky
snižuje a otáčením nožky v opačném
směru (bílá šipka) se zvedá. Tuto
manipulaci může usnadnit pomoc
druhé osoby, která chladničku mírně
nadzvedne.

1. Vaši chladničku
nainstalujte na místě,
které umožňuje snadné
používání.
2. Udržujte Vaši chladničku
mimo dosah tepelných
zdrojů, vlhkých míst a
přímého slunečního
záření.
3. Pro dosažení dobré
provozní účinnosti musí
být v okolí chladničky
zajištěna vhodná cirkulace
vzduchu. Má-li být
chladnička umístěna ve
výklenku
ve zdi, musí být dodržena
vzdálenost od stropu nejméně 5
cm a nejméně 5 cm od zdi.

2. Jakmile bylo dosaženo rovnovážné
polohy, můžete namontovat zpět
větrací kryt a připevnit šrouby.
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Úprava mezery mezi horními dvířky

• Upravte dveře dle vašeho přání uvolněním
šroubu.
Středicí šroub

• Mezery mezi dvířky chladicího prostoru
můžete nastavit podle uvedeného
schématu.Přihrádky ve dveřích by měly
být při nastavování výšky dveří
prázdné.

• Polohu nastavení dveří zajistěte utažením
šroubů, aniž by se přitom tato poloha změnila.

• Pomocí šroubováku odstraňte šroub
horního krytu závěsu dveří, které chcete
upravit.

• Namontujte zpět kryt závěsu a připevněte jej
šroubem.
Merkez Vida
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4 Používání Vaší chladničky
Indikační panel

Tento indikační panel s dotykovým ovládáním Vám umožňuje nastavit teplotu bez otevírání dveří
chladničky. Stačí se dotknout příslušného tlačítka prstem a nastavit požadovanou teplotu.

1. Tlačítko Eko Extra/prázdninový režim

9. Indikátor funkce rychlého zmrazení

2. Tlačítko rychlého zmrazení
3. Tlačítko nastavení teploty v mrazící zóně
4. Tlačítko nastavení teploty v chladící zóně
5. Tlačítko rychlého zchlazení
6. Tlačítko nastavení teploty v Multi zóně
7. Indikátor funkce prázdninový režim
8. Indikátor funkce Eko Extra

10. Indikátor teploty v mrazící části
11. Indikátor teploty v chladící části
12. Indikátor funkce rychlého zchlazení
13. Indikátor teploty v v Multi zóně
14. Indikátor ekonomického režimu
15. Indikátor poruchy
16. Indikátor uzamčení tlačítek
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1. Tlačítko Eko Extra/ prázdninový
režim
Stiskněte krátce toto tlačítko pro
aktivaci funkce Eko Extra.
Přidržte tlačítko stisknuté po dobu 3
sekund pro aktivaci prázdninové
funkce.
Stiskněte znovu toto tlačítko pro
deaktivaci vybrané funkce.

Stiskněte a přidržte toto tlačítko po
dobu sekund pro nastavení
úložného prostoru Multi zóny buď
do režimu mrazení nebo chlazení.
Tato zóna je z výroby nastavena na
mrazení.
Bude-li Multi zóna nastavena na
mrazení, pak její teplota se změní
na příslušnou hodnotu -18, -20, -22,
o
-24, -18 C, kdykoliv stisknete toto
tlačítko. Bude-li Multi zóna
nastavena na chlazení, pak její
teplota se změní na příslušnou
o
hodnotu -6, 0, 2, 4, 6, 8, 10... C,
kdykoliv stisknete toto tlačítko.

2. Tlačítko rychlého zmrazení
Stiskněte toto tlačítko pro aktivaci
funkce rychlého zmrazení. Stiskněte
toto tlačítko znovu pro deaktivaci
vybrané funkce.
3. Tlačítko nastavení teploty v
mrazící zóně
Stiskněte toto tlačítko a nastavte
teplotu v mrazicí části na příslušnou
o
hodnotu -18, -20, -22, -24, -18 C.
Stiskněte toto tlačítko pro nastavení
požadované teploty mrazící části.

7. Indikátor funkce
prázdninového režimu
Ukazuje, zda je tato funkce zapnutá.
Je-li tato funkce zapnutá, pak se na
indikátoru chladící části objeví: ì- -ì
a a v chladící části nedochází
k chlazení. Ostatní prostory budou
chlazeny v souladu s příslušnou
nastavenou teplotou.
Stiskněte znovu toto tlačítko pro
deaktivaci vybrané funkce.

4. Tlačítko nastavení teploty v
chladící zóně
Stiskněte toto tlačítko a nastavte
teplotu v chladicí části na příslušnou
o
hodnotu 8, 6, 4, 2, 8 C. Stiskněte toto
tlačítko pro nastavení požadované
teploty chladicí části.

8. Indikátor funkce Eko
Extra

5. Tlačítko rychlého zchlazení
Stiskněte krátce toto tlačítko pro
aktivaci funkce rychlého zchlazení.
Stiskněte znovu toto tlačítko pro
deaktivaci vybrané funkce.

Ukazuje, zda je funkce Eko Extra
zapnutá. Je-li zapnutá, pak bude
chladnička automaticky detekovat
časové úseky minimálního
používání a během těchto intervalů
bude docházet k energeticky
efektivnímu chlazení. Indikátor
ekonomického režimu bude aktivní
právě tehdy, když bude probíhat
energeticky efektivní chlazení.
Stiskněte znovu příslušné tlačítko
pro deaktivaci této funkce.

6. Tlačítko nastavení teploty
v úložném prostoru Multi zóny
Úložný prostor Multi zóny můžete
nastavit buď pro mrazení nebo pro
chlazení.
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9. Indikátor funkce rychlého
zmrazení
Označuje, že funkce rychlého
chlazení je aktivní. Použijte tuto
funkci, když dáváte čerstvé
potraviny do mrazící části nebo
když potřebujete led. Když bude
tato funkce aktivní, mraznička
bude mrazit po dobu 6 hodin bez
zastavení. Stiskněte znovu
příslušné tlačítko pro deaktivaci
této funkce.

14. Indikátor ekonomického režimu
Označuje, že chladnička běží
v energeticky účinném režimu. Tento
indikátor bude aktivní, jestliže je
funkce nastavena na -18 nebo právě
probíhá energeticky účinné chlazení
aktivované funkcí Eko-Extra.
15. Indikátor poruchy
Pokud vaše chladnička nechladí
odpovídajícím způsobem nebo je-li
špatný snímač, bude aktivován tento
indikátor. Když je tento indikátor
aktivní, indikátor teploty mrazící zóny
bude ukazovat „E“ a indikátor teploty
chladicí části bude ukazovat čísla jako
„1,2,3Ö“.
Tato čísla na indikátoru poskytují
informace o chybě pro servisní
personál.

10. Indikátor teploty v mrazicí
části
Zobrazuje teplotu nastavenou pro
mrazicí část.
11. Indikátor teploty v chladicí
části
Zobrazuje teplotu nastavenou pro
chladicí část.

16. Indikátor uzamčení tlačítek
Použijte tuto funkci, pokud chcete,
aby se nastavení teploty vaší
chladničky nezměnilo.
Stiskněte zároveň tlačítko rychlého
zchlazení a tlačítko nastavení teploty
úložného prostoru Multi zóny
a přidržte je po dobu 3 sec. pro
aktivaci této funkce.
Stiskněte znovu příslušné tlačítko pro
deaktivaci této funkce.

12. Indikátor funkce rychlého
zchlazení
Označuje, že funkce rychlého
zchlazení je aktivní. Použijte tuto
funkci, pokud chcete umístit
čerstvé potraviny do chladícího
prostoru, nebo když budete
potřebovat chladné jídlo rychle.
Když je tato funkce aktivní, bude
vaše chladnička běžet 2 hodiny
bez zastavení.
Stiskněte znovu příslušné tlačítko
pro deaktivaci této funkce.

Alarm otevřených dveří:
Pokud zůstanou dveře lednice nebo
úložný prostor Multi zóny otevřené
minimálně 1 minutu, bude aktivován
akustický alarm otevřených dveří.
Stačí stisknout libovolné tlačítko na
indikátoru nebo zavřít otevřené dveře
pro ukončení varovného signálu.

13. Indikátor teploty v úložném
prostoru Multi zóny
Zobrazuje teplotu nastavenou pro
úložný prostor Multi zóny.
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Schránka na vejce

Zásuvka na čerstvou zeleninu

• Schránku na vejce můžete umístit na
požadované dveře nebo polici.
• Nikdy schránku na vejce neukládajte do
mrazicí části.

Zásuvka na čerstvou zeleninu Vaší
chladničky je navržena speciálně pro
zachování čerstvosti skladované zeleniny a
ovoce bez vysušení. Speciální zásuvka s
cirkulací chladného vzduchu pro regulaci
úrovně vlhkosti uvnitř.

Výsuvné police
• Posuvné police mohou být vytaženy
zvednutím zepředu a pohybem dozadu a
vpřed. Zastaví se v okamžiku, kdy
vytáhnete polici až dopředu, abyste mohli
dosáhnout na potraviny na zadní části
police.
Když je police vytažená, po mírném
zvednutí nahoru na druhý stop se uvolní.
Police je třeba držet pevně za dno, aby se
zabránilo převrácení. Tělo police je
umístěno v kolejích po stranách chladničky
s možností posunutí na nižší nebo vyšší
úroveň. Polici je třeba zatlačit úplně
dozadu a tím ji zcela usadit.

Police pro přípravu před
zmrazením (chladicí zásuvky)
Tyto zásuvky pro přípravu před zmrazením
připravují potraviny pro zmrazení
vychlazením. Můžete také použít tuto část
na skladování jídla při teplotě o několik
stupňů nižší než je teplota chladící zóny.
Vnitřní objem chladničky můžete zvětšit
odstraněním některé z částí pro malá
balení. Musíte vytáhnout polici směrem k
sobě; police se zastaví o zarážku. Police
se uvolní, když ji nadzvednete asi o 1 cm a
vytáhnete ji směrem k sobě.
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Otočná střední část

delší uchování mléčných výrobků „Deli“ a
teplota -6°C se používá pro udržení masa v
takovém stavu, že se dá lehce krájet až po
2 týdny.
Když jsou levé dveře chladničky otevřené,
musí být otočná střední část zavřená.
Nesmí se ručně otevírat, otáčí se
prostřednictvím plastové části
namontované v chladničce.

Otočná střední část je určena na
ochranu proti unikání studeného
vzduchu z chladničky. Otočná střední
část podporuje těsnost, protože
těsnění na dveřích je přitisknuto na
povrch otočné střední části, když jsou
dveře chladícího prostoru zavřené.
Dalším důvodem, proč je vaše
chladnička vybavena otočnou střední
částí, je to, že zvyšuje čistý objem
chladící části. Standardní střední části
zabírají nevyužitý objem v chladničce.

Chladnička vydává zvuk podobný tikání
vteřinové ručičky.
To je hluk z důvodu pracujícího ventilu
který se používá pro ovládání teploty
speciální chladící nebo mrazící zóny.
To je normální a není to závada.

Úložný prostor Multi zóny
Úložný prostor Multi zóny vaší
chladničky může být použit libovolným
požadovaným způsobem, nastavením
na chlazení nebo mrazení. Můžete si
zde nastavit teplotu tlačítkem
nastavení teploty Multi zóny. Teplota
Multi zóny může být nastavena na 0
až 10° na rozdíl od chladící části a do
-6°C. Teplota 0°C se využívá pro

Modré světlo
Potraviny uložené v chladicích zásuvkách
jsou osvětleny modrým světlem takové
vlnové délky, aby pokračovala jejich
fotosyntéza a zůstaly čerstvé a také aby se
zvýšil počet jejich vitamínů.
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5 Údržba a čištění
potraviny, vyčistěte ji a nechte
pootevřené dveře.
• Pravidelně kontrolujte těsnění
dveří, aby bylo zajištěno, že je
čisté a bez stop potravin.
• Chcete-li vyjmout přihrádky ve
dveřích, odstraňte veškerý obsah
a pak jednoduše zatlačte
přihrádku směrem vzhůru podél
dveří.

Nikdy nepoužívejte benzín,
benzen nebo podobné látky
pro účely čištění.
Doporučujeme odpojit
přístroj před čištěním.
• Nikdy nepoužívejte pro čištění
ostré abrazivní nástroje, mýdlo,
domácí čističe, detergenty a lešticí
vosky.
• Pro čištění interiéru chladničky
používejte vlažnou vodu a otřete
jej vždy do sucha.
• Použijte vyždímaný vlhký hadřík
namočený v roztoku vody s
kávovou lžičkou zažívací sody na
jeden půllitr vody.
• Dbejte na to, aby voda nevnikla
do osvětlovacího tělesa ani do
jiných elektrických částí.
• Pokud chladnička nebude v
provozu delší dobu, odpojte
napájecí kabel, odstraňte všechny

Ochrana plastových
povrchů
• Nepokládejte tekuté oleje nebo
pokrmy připravené s olejem do
chladničky v neuzavřených
nádobách, protože se tím mohou
poškodit plastové povrchy
chladničky. V případě rozlití oleje
na plastovém povrchu nebo jeho
znečištění olejem je nutno
příslušnou část povrchu ihned
očistit a opláchnout čistou teplou
vodou.
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6 Doporučené způsoby řešení problémů

Projděte si prosím tento seznam před voláním servisu. Může Vám to ušetřit čas a peníze.
Tento seznam obsahuje časté stížnosti, které nevyplývají z použití vadného materiálu
nebo zpracování. Některé funkce popsané zde nemusí existovat u Vašeho spotřebiče.

Problém

možné důvody

Chladnička nepracuje

Je chladnička správně zapojena?
Není pojistka do zásuvky, v níž je zapojena
chladnička, nebo hlavní pojistka přepálená?

Kondenzace na boční
stěně chladicího
prostoru.

Velmi chladné podmínky okolního prostředí.
Časté otevírání a zavírání dveří. Vysoce
vlhké podmínky prostředí. Skladování
potravin s vysokým obsahem tekutin v
otevřených nádobách. Ponechávání
pootevřených dveří.
Tepelná ochrana kompresoru vypne během
náhlého výpadku elektrického proudu nebo
odpojí zásuvku, pokud se tlak chladiva v
chladícím systému chladničky dosud
nevyrovnal.

Kompresor nepracuje
Chladnička je v cyklu odtávání.
Vaše chladnička není zapojena do zásuvky.
Bylo nastavení teploty provedeno správně?
Došlo k výpadku napájení.
Vaše nová chladnička je možná větší než ta
předchozí.
Pokojová teplota je možná vysoká.
Chladnička byla možná zapojena před chvílí
nebo byla naložena potravinami.
Chladnička se zapíná
často nebo pracuje
dlouho.

Do chladničky bylo možná nedávno vloženo
velké množství teplého jídla.
Dveře možná byly často otevřeny dokořán
nebo ponechány pootevřené po dlouhou
dobu.
Dveře mrazicího nebo chladicího prostoru
možná byly pootevřené.
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řešení
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Zkontrolujte pojistku.
Přepnout termostat na chladnější stupeň.
Zkrátit dobu, po kterou jsou dveře
otevřené, nebo je používat méně často.
Zakrývat potraviny skladované v
otevřených nádobách vhodným
materiálem. Otírat zkondenzovanou vodu
suchým hadříkem a zkontrolovat, zda
kondenzace přetrvává.
Vaše chladnička začne pracovat asi po 6
minutách. Zavolejte prosím servis, pokud
Vaše chladnička nezačne po uplynutí této
doby pracovat.
To je běžné u plně automatického
odmrazování chladničky. Odmrazovací
cyklus se opakuje v pravidelných
intervalech.
Zkontrolujte, zda je zástrčka pevně
zapojena do zásuvky.
Zavolejte prosím dodavatele elektřiny.
To je úplně normální. Velká chladnička
pracuje po delší časové intervaly.

To je zcela běžné.
Úplné ochlazení chladničky může trvat
několik hodin i déle.
Teplé jídlo způsobuje delší provoz
chladničky, dokud není dosaženo
bezpečné skladovací teploty.
Teplý vzduch proudící do chladničky
způsobil, že chladnička běží delší dobu.
Otevírejte dveře méně často.
Zkontrolujte, zda jsou dveře těsně
zavřené.

Problém

možné důvody

řešení

Upravte teplotu chladničky na vyšší
Chladnička je nastavena na velmi
stupeň a počkejte, až bude této
nízkou teplotu.
teploty dosaženo
Chladnička se zapíná často
nebo pracuje dlouho.

Těsnění chladničky nebo
mrazničky může být znečištěné,
opotřebované, nefunkční nebo
není správně osazeno.

Vyčistěte nebo vyměňte těsnění.
Poškozené / rozbité těsnění
způsobuje, že chladnička pracuje
delší dobu, aby byla zachována
požadovaná teplota

Teplota mrazničky je velmi
nízká, zatímco teplota
chladničky je dostačující.

Teplota mrazničky je nastavena
na velmi nízkou teplotu.

Upravte teplotu mrazničky na vyšší
stupeň a teplotu zkontrolujte.

Teplota chladničky je velmi
nízká, zatímco teplota
mrazničky je dostačující.

Teplota chladničky je nastavena
na velmi nízkou teplotu.

Upravte teplotu chladničky na vyšší
stupeň a teplotu zkontrolujte.

Potraviny uložené v
zásuvkách chladicího
prostoru mrznou.

Teplota chladničky je nastavena
na velmi nízkou teplotu.

Upravte teplotu chladničky na vyšší
stupeň a teplotu zkontrolujte.

Teplota chladničky je nastavena
na velmi vysoký stupeň.
Nastavení teploty chladničky má
vliv na teplotu v mrazničce.

Změňte teplotu chladničky nebo
mrazničky natolik, aby teplota
chladničky nebo mrazničky dosáhla
dostatečné úrovně.

Teploty jsou příliš nízké

Teploty jsou příliš vysoké

Teplota v mrazničce nebo
chladničce je velmi vysoká.

Dveře možná byly často otevřeny Do lednice nebo mrazničky proniká
dokořán nebo byly pootevřené
teplý vzduch, když jsou otevřené
dlouhou dobu.
dveře. Otevírejte dveře méně často.

Dveře možná byly pootevřené.

Řádně zavírejte dveře.

Do chladničky bylo možná
nedávno vloženo velké množství
teplého jídla.

Počkejte, až teplota v chladničce
nebo v mrazničce dosáhne
požadovanou teplotu.

Chladnička možná byla zapojena
před chvílí.

Úplné ochlazení chladničky může
trvat déle podle velikosti.
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Problém

možné důvody

řešení

Chladnička vydává zvuk
podobný zvuku sekundové
ručičky analogových hodin.

To je zvuk pracujících ventilů,
které se používají pro regulaci
teploty zvláštní zóny chladničky
nebo mrazničky.

To je normální a není to závada.

Hlučnost při provozu se
zvyšuje, když chladnička běží.

Provozní výkonnostní
parametry chladničky se
mohou změnit v závislosti na
změnách okolní teploty.

To je normální a není to závada.

Podlaha není rovná nebo je
nekvalitní. Chladnička se
kymácí, když se s ní pomalu
pohybuje.

Zkontrolujte, zda je podlaha rovná,
pevná a schopná unést
chladničku.

Hluk může být způsoben
předměty položenými na
chladničku.

Tyto předměty z horní části
chladničky odstraňte.

Chladnička vydává zvuk
podobný vytékání nebo
stříkání tekutiny.

K cirkulaci kapalin a plynů
dochází v souladu s
provozními principy chladničky.

To je normální a není to závada.

Chladnička vydává zvuk
podobný foukání větru.

Ventilátory se používají pro
účinné chlazení chladničky.

To je normální a není to závada.

Teplé a vlhké počasí zvyšuje
námrazu a kondenzaci.

To je normální a není to závada.

Dveře jsou pootevřené.

Zkontrolujte, zda jsou dveře úplně
zavřené.

Dveře možná byly velmi často
otevírány nebo byly pootevřené
dlouhou dobu.

Otevírejte dveře méně často.

Možná je vlhké počasí.

To je zcela běžné ve vlhkém
počasí. Až se vlhkost sníží,
kondenzace zmizí.

Interiér chladničky se musí
vyčistit.

Vymyjte Interiér chladničky
houbou, teplou vodou nebo vodou
sycenou.

Zápach mohly způsobit některé
obaly nebo obalové materiály.

Použijte jiný obal nebo obalové
materiály jiné značky.

Hluk

Vibrace nebo hluk.

Voda / kondenzace / led
v chladničce.

Kondenzace na vnitřních
stěnách chladničky.

Voda / kondenzace / led na
povrchu chladničky.
Vlhkost se vyskytuje na
povrchu chladničky nebo
mezi dveřmi.

Nepříjemný zápach uvnitř
chladničky.

21

Problém

možné důvody

řešení

Obaly potravin mohou zabránit
uzavírání dveří.

Vyměňte balíčky, které překážejí
zavření dveří.

Chladnička pravděpodobně
nestojí na podlaze ve zcela
svislé poloze a to by mohlo
způsobit kývání při mírném
pohybu.

Upravte balanční šrouby.

Podlaha není rovná nebo není
pevná.

Zkontrolujte, zda je podlaha
rovná, pevná a schopná unést
chladničku.

Potravin se mohou dotýkat
stropu zásuvky.

Přerovnejte potraviny v zásuvce.

Otevírání a zavírání dveří

Dveře se nezavírají.

Zásuvky váznou.
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