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Dbejte na bezpenost!
P£ed zahájením obsluhy si pe£livê p£etête tento návod k obsluze. Návod si prosím
uschovejte na známé místo pro p£ípad jeho dalƒí pot£eby.

VAROVÁNí POZOR

Nebezpeí úmrtí nebo vá‡ného zranêní. Nebezpeí zranêní osob nebo vzniku
materiální ƒkody.

Neodstra›ujte nebo nerozebírejte! NE, NEDÊLEJTE...

Dbejte na dodrπování!

Dalƒí znaky

VAROVÁNÍ

Do stejné zásuvky ve zdi nezapojujte více
za£ízení.
● Hrozí nebezpeí p£etíπení nebo vzniku ohnê.

Chladniku zapojte do jedné uzemnêné zásuvky.

Nikdy nedovolte, aby byl sí¶ovÿ p£ívod poƒko-
zován chladnikou nebo jinÿm têπkÿm p£ed-
mêtem. Nikdy za sí¶ovÿ p£ ívod netahejte silou.
● Pokud je sí¶ovÿ p£ívod poƒkozenÿ nebo jsou

obnaπené jeho dráty, mûπe bÿt p£íinou vzniku ohnê
nebo úrazu el. proudem.

Nikdy nepouπívejte poƒkozenÿ sí¶ovÿ
p£ívod nebo vidlici.
● Hrozí nebezpeí vzniku ohnê, úrazu el.

proudem nebo váπného poranêní.

Nikdy nevytahujte vidlici sí¶ového p£ívodu
ze zásuvky tahem za kabel. Vπdy vidlici
pevnê uchopte.

Nikdy se sí¶ového p£ívodu nebo jeho
vidlice nedotÿkejte, máte-li mokré ruce.
● Hrozí nebezpeí úrazu el. proudem.

Ujistête se, πe je za£ízení uzemnêno.
Zkontrolujte, zda Vaƒe zásuvka ve zdi je
uzemnêná (má zemnící vÿvod).
● Hrozí nebezpeêí úrazu el. proudem.

Pokud je sí¶ovÿ p£ívod poƒkozenÿ, musí bÿt vymênên vÿrobcem nebo jeho servisním technikem nebo podobnê
kvalifikovanou osobou. Vyhnete se tak nebezpeí.

Dbejte na vytaπení vidlice (z p£ípojky/el. sítê)!

Poznámka
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V chladnice neukládejte léky, laboratorní vzorky,
které vyπadují p£ísnou kontrolu teploty.

Do spodní ásti chladniky nestrkejte prsty ani ruce.
Obzvláƒtê ne do spodní zadní ásti.
● Mohli byste bÿt poranêni ostrÿmi kovovÿmi hranami

nebo el. proudem.

Nevymê›ujte sami pojistku nebo πárovku.
Obra¶te se na servisní st£edisko.

Pokud zjistíte, πe je sí¶ovÿ p£ívod poƒkozen,
okamπitê se obra¶te na servisní st£edisko.

Pokud budete chtít Vaƒí chladniku od od-
stranit, nejprve odstra›te têsnêní dví£ek.
● Dêti by se mohly do chladniky zav£ít a hrozilo by

jejich uduƒení. Chladniku ponechejte bez dozoru
pouze nêkolik dní! Je to velice nebezpené.

Pokud nebudete chladni ku po delƒí
dobu pouπívat, odpojte vidlici sí¶ového
p£ívodu ze zásuvky.

Nikdy se nedotÿkejte pokrmû nebo kovovÿch
nádob umístênÿch v mraz- mraznice, nice,
pokud máte mokré ruce.
● Mohli byste se poranit.

Nikdy nejezte zkaƒené jídlo.
● Pokrmy, které byly v chladnice uschovány p£íliƒ
dlouho, mohou bÿt zkaπené.

P£edtím, neπ zanete chladniku posunovat,
vytáhnête koleka.
● Koleka mohou poƒkodit nebo poƒkrábat podlahu.

Pokud chladniku p£epravujete na delƒí vzdálenost,
nezapome›te upevnit vnit£ní ásti lepící páskou.

● Vnit£ní ásti by se mohly t£ást a navzájem se tak
poƒkodit.

Pro p£esun chladniky (poloƒené nebo
naƒikmo) jsou nezbytné více neπ 2 osoby.
(Jedna osoba drπí chladniku za horní
zadní ást, druhá spodní.)
Pokud byste uchopili chladniku
na jinÿch místech, vystavujete se
nebezpeí uklouznutí.

Do mrazni£ky nikdy nevkládejte lahve nebo
p£edêty ze skla.
● Sklenêné p£edmêty nebo lahve by se mohly rozbít 

a zranit Vás

POZOR

Nikdy chladniku neumis¶ujte
na vlhkou podlahu nebo na místo
s vysokou vlhkostí.
● Oslabení elektrické izolace. Hrozí nebezpeí

úrazu el. proudem.

Zapojte sí¶ovÿ p£ívod do zásuvky tak, aby kabel
smê£oval dolû.
● Pokud kabel smê£uje vzhûru, místo na kabelu v

blízkosti vidlice je ohnuté, mûπe se tak poƒkodit a
zpûsobit nebezpeí vzniku el.
úrazu nebo ohnê.

Zkontrolujte, zda je vidlice pevnê
zasunutá do zásuvky ve zdi.
● Oslabení elektrické izolace. Hrozí nebezpeí

úrazu el. proudem.

Sí¶ovÿ p£ívod se nesmí dotÿkat topnÿch za£ízení.
Nesmí bÿt ani umístên v jejich blízkosti.
● Sí¶ovÿ p£ívod se tak mûπe poƒkodit a zpûsobit tak

nebezpeí vzniku úrazu
el. proudem.

Na chladniku nepokládejte nádoby
s vodou nebo kapalinou.
● Voda by mohla vniknout do chladniky a

zpûsobit nebezpeí vzniku úrazu el.
proudem nebo poƒkození chladniky.

Chra›te vnêjƒí i vnit£ní ást chladniky p£ed
st£íkající nebo vylitou vodou.
● Oslabení elektrické izolace. Hrozí nebezpeí úrazu

el. proudem.

Z chladniky nevyndávejte poliky nebo
zásobníky, jsou-li naplnêné potravinami.
● Têπké nádoby (ze skla, kovu apod.) by mohly

upadnout a zranit Vás. Sklenêné poliky by se
mohly rozbít.

Zabra›te dêtem, aby se dotÿkaly dví£ek chladniky.
● Chladnika mûπe spadnout a poranit je.

Nikdy sami chladniku neopravujte nebo
nerozebírejte.
● Hrozí nebezpeí poranêní nebo poƒkození

chladniky. Doporuujeme provádêt jakoukoliv
opravu kvalifikovanou osobou.

V chladnice nikdy nepouπívejte ho£lavÿ plyn
nebo kapalinu.

V blízkosti chladniky nikdy nepouπívejte ho£lavÿ
plyn, benzen, rozpouƒtêdlo, benzín, sprej apod.
● Hrozí nebezpeí vzniku ohnê, exploze, poranêní

osob nebo poƒkození majetku.

Pokud v kuchyni nebo v blízkosti chladniky
uniká plyn, okamπitê místnost zanête vêtrat.
Nedotÿkejte se vidlice sí¶ového p£ívodu
chladniky.

VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ
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Ovládací panel

WATER CUBED ICE CRUSHED ICE

optickÿ snima

P£ihrádka na vejce Drπák na vejce Filtr                               Souástky pro p£ipojení vody                 Návod k obsluze

Pokud do chladniky vloπíte mnoho potravin nebo pokud asto otevíráte
chladniku, automaticky se zahájí reπim rychlého chlazení, kterÿ udrπuje
teplotu uvnit£ chladniky na optimální úrovni.
Optickÿ senzor v horní st£edové ásti panelu snímá mnoπství svêtla okolo
chladniky.
- Pokud senzor rozhodne, πe je tma (noc), zahájí se tichÿ reπim.
Chladnika je v udrπována v minimálním provozu, takπe její chod je
málo nebo témê£ bezhlunÿ.

- [Poznámka]: Zabra›te tomu, aby doƒlo k p£ekrytí optického senzoru
lepícím ƒtítkem na poznámky apod.

Tento symbol znamená, πe chladnika je ovládána digitálním kontrolním
systémem. (Bêhem doby, kdy je chladnika v provozu, je tento symbol
vπdy zapnutÿ)

V dobê, kdy je chladnika v provozu, deodorizace je také zapnutá.

Po dobu 6 mêsícûpo první instalaci chladniky je zapnutÿ indikátor
NORMAL (zelenÿ LED indikátor).
- Pokud je nutné vymênit filtr nebo znovu nastavit za£ízení (RESET),
stisknête tlaítko LOCK]. Bêhem doby, kdy je tlaítko LOCK]
stisknuté, stisknête tlaítko [ICE MAKER LOCK] na dobu min. 
3 sekund. LED indikátor se nastaví do stavu NORMAL (zelená).

Dêi mohou bêhem hraní stisknout jakékoliv tlaítko na p£edním panelu.
Vÿsledkem mûπe bÿt naruƒení stabilní teploty nebo fungování chladniky.
- Stisknête toto tlaítko a odblokujte tak vzniklÿstav. Nastavení teploty a
funknosti zûstane zachováno.

- Stisknête tlaítko Lock znovu a drπte je stisknuté po dobu alespo› jedné
sekundy, ímπ tento reπim ukoníte.

Mûπete si zvolit reπim WATER(VODA)/CUBED ICE (KOSTKY
LEDU) nebo CRUSHED ICE (ROZDRCENŸ LED). Obdélník
okolo ikony se rozsvítí, ímπ oznamuje, πe byl zvolen danÿ reπim.
Chcete-li získat chlazenou vodu nebo led, jemnê stisknête páku
sklenicí a po uplynutí 1-2 sekund z dávkovae vyjde voda nebo led.
- Okraj sklenice nep£ikládejte ke spodnímu okraji páky - voda nebo
kostky ledu by se mohly vylít/vysypat a post£íkat Vás.

- Po uplynutí 2 sekund po vysypání kostek ledu z dávkovae uslyƒíte
klapnutí. Tento zvuk vydává záklopka, kdyπ se po vysypání kostek
ledu uzav£e.

- Pokejte 2-3 sekundy po stisknutí páky, abyste si byli jistí, πe z
dávkovae vyƒla vƒechna voda nebo vƒechny kostky ledu.

Pokud nechcete, aby chladnika vydávala jakÿkoliv zvuk, stisknête
tlaítko Sleep.
Tento reπim zûstane aktivní po dobu maximálnê 12 hodin a poté se
navrátí do reπimu, kterÿ byl nastaven p£edtím.
Pokud chcete tento reπim ukonit, stisknête toto tlaítko znovu a
chladnika se také navrátí do reπimu, kterÿ byl nastaven p£edtím.

Pokud istíte zásobník na led nebo pokud jej nebudete po delƒí dobu
pouπívat, vyjmête kostky ledu ze zásobníku a stisknête tlaítko,
kterÿm zastavíte vytvá£ení kostek ledu.

WATER / ICE

ICE MAKER 
LOCK

FILTER
NORMAL

CHANGE

■ Pro zabránêní vzniku ohnê, úrazu el. proudem nebo úniku kapaliny

■ Nikdy chladniku neumis¶ujte na vlhkou nebo mokrou podlahu nebo na místo, kde by se mohla
snadno dostat do styku s vodou.

■ Ped p£ipojením sí¶ového p£ívodu zkontrolujte následující.
● Sí¶ovÿ p£ívod zapojte do zástrky, která je uzemnêná.
● Do zástrky, ke které je p£ipojena chladnika, nezapojujte dalƒí za£ízení.

■ Nepouπívejte πádné prodluπovací kabely nebo adaptéry.

■ Chra›te sí¶ovÿ p£ívod p£ed jeho poƒkozením têπkÿmi p£edmêty
● Pokud po zapojení sí¶ového p£ívodu zane chladnika vydávat divnÿ zvuk nebo z ní zane vycházet silnÿ chemickÿzápach nebo

kou£ apod., okamπitê vidlici sí¶ového p£ívodu vytáhnête ze zásuvky a kontaktujte servisní st£edisko.
● Pokejte cca 5 minut, neπ vidlici sí¶ového p£ívodu opêt zasunete do zásuvky. Chráníte tak kompresor a elektrické za£ízení

chladniky p£ed poƒkozením.
● Po prvním p£ipojení chladniky pokejte cca 2-3 hodiny neπse vnit£ek chladniky ochladí a aπpoté do chladniky zanête

ukládat potraviny. (Po p£ipojení a zahájení prvotního provozu chladniky mûπe z chladniky vycházet mírnÿ zápach. Po krátké
dobê tento zápach zmizí.)

Opat£ení p£i instalaci a p£ipojení sít’ového p£ívodu

Opat£ení p£i pouπívání chladniky

■ P£ed zahájením obsluhy si pelivê p£etête tento návod k obsluze. P£edejdete tak nebezpeí vzniku ohnê,
poranêní nebo úrazu el. proudem. Návod si prosím uschovejte na známé místo pro p£ípad jeho dalƒí pot£eby.

❈ P£ed zahájením obsluhy si pelivê p£etête tyto bezpenostní pokyny a v zájmu Vaƒí bezpenosti
dodrπujte vƒechna opat£ení.

■ P£ísluƒenství

Návod k instalaci

LCD osvêtlení se zapne v následujících p£ípadech, aby Vám pomohlo v snadnêjƒím ovládání panelu:
● Kdyπ je sít'ovÿ p£ívod zasunut do zásuvky
● Kdyπ stisknete tlaítko (nejprve se zapne osvêtlení, potom je aktivován reπ im tisknutí tlaítek.)
● Kdyπ otev£ete dve£e
❈ Kdyπ stisknete tla ítko bêhem doby, kdy je zadní osvêtlení vypnuto, zapne se pouze osvêtlení a nedojde k naruƒ ení πádného jiného

reπimu.

LCD osvêtlení se vypne v následujících p£ípadech, aby doƒlo k uƒ et£ení el. energie:
● 1 minutu po zapojení sít'ového p£ívodu do zásuvky
● 10 sekund po zav£ení dve£í chladniky
● Po dobu 1 minuty nebylo stisknuto πádné dalƒ í tlaítko
❈ Pokud se na LCD displej díváte ze strany nebo zdola, ne zep£edu, displej (písmena, ikony a znaky) se Vám mûπe zdát tmavÿ.

Pozn mka
● Pokud jsou dve£e chladniky otev£ ené po dobu delƒí neπ 10 minut, vnit£ní osvêtlení chladniky zhasne.

● Pokud jsou dve£e chladniky nebo mrazniky otev£ené po dobu delƒí neπ 1 minuta, dve£ní alarm bude v provozu po 
dobu 5 minut s 1 minutovÿ m intervalem.

LCD zadní osvêtlení
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Ovládání teploty
❈ P£i prvním zapojení sít'ového p£ívodu do zásuvky je nastaven reπim teploty na úrove› [Middle].

Stisknête tlaítko FREEZER SET. a nastaveníteploty se
bude mênit následujícím zpûsobem.

Stisknête tlaítko REFRIGERATOR SET.  a nastavení
teploty se bude mênit následujícím zpûsobem.

>>> Sekvenní zmêna teploty <<< >>> Sekvenní zmêna teploty <<<

Potraviny v chladnice mohou bÿ t zmraπeny,
pokud okolní teplota klesne pod hodnotu 5 °C.

Pokud chcete pokrmy rychleji zmrazit, stisknête
tlaítko SUPER FREEZER. Ikona QUICK se zapne
a zahájí se reπim rychlého zmrazení. Pokud chcete
tento reπim ukonit, stisknête znovu toto tlaítko.

Rychlejƒí zmrazení...

Pokud chcete pokrmy rychleji ochladit, stisknête tlaítko
SUPER REFRIGERATOR Ikona QUICK se zapne a
zahájí se reπim rychlého zmrazení. Pokud chcete tento
reπim ukonit, stisknête znovu toto tlaítko.

Rychlejƒí chlazení nebo
ochlazení

LOCK
ON / OFF WATER CUBED ICE

CUBED ICE CRUSHED ICE

Oddíl mrazniky Oddíl chladniky

WATER CUBED ICE CRUSHED ICE

optickÿ snima

Poznámka

● Teplota uvnit£ mrazniky mûπe bÿt promênlivá
v závislosti na frekvenci otvírání dve£í mrazniky, na
mnoπství uloπenÿch potravin, na teplotê okolí apod.

● Tento reπim se automaticky ukoní a mraznika se
navrátí do p£edcházejícího reπimu.

Nap£íklad) Chladnika pracuje v reπimu [LOW Mode]. −−>
Zahájí a ukoní se reπim [SUPER FREEZER]. −−>
Opêt návrat k reπimu [LOW Mode].

● Teplota uvnit£ mrazniky mûπe bÿt promênlivá v
závislosti na frekvenci otvírání dve£í mrazniky, 
na mnoπství uloπenÿch potravin, na teplotê okolí apod.

● Tento reπim se automaticky ukoní a mraznika se
navrátí do p£edcházejícího reπimu.

Nap£íklas)  Chladnika pracuje v reπimu [LOW Mode]. −−>
Zahájí a ukoní se reπim [SUPER REFRIGERATOR] −−>
Opêt návrat k reπimu [LOW Mode]. Nap£íklad)

Jak vymênit vnit£ní πárovku
∏árovka by mêla bÿt vymênêna pouze pracovníkem servisního st£ediska nebo podobnou kvalifikovanou osobou.

Vÿmêna πárovky v mraznice

Pomocí malého ƒroubováku
sejmête epiky ƒroubû
umístênÿch pod
krytem svêtla.

Odƒroubujte dva ƒrouby. P£idrπte spodní ást krytu
svêtla a tahem smêrem
dop£edu kryt sejmête.

Vymê›te πárovku.
●  Po vÿmênê πárovky

opanÿm postupem 
nasad'te kryt zpêt.

Pomocí malého ƒroubováku
sejmête epiky ƒroubû
umístênÿch pod krytem svêtla.

Odƒroubujte dva ƒrouby. P£idrπte spodní ást krytu
svêtla a tahem smêrem
dop£edu kryt sejmête.

Vymê›te πárovku.
● Po vÿmênê πárovky
opanÿm postupem
nasad'te kryt zpêt.

Vÿmêna πárovky v chladnice

Uchopte spodní háek krytu
svêtla pomocí plochého
ƒroubováku.

P£idrπujte kryt a vytáhnête jej. Vymê›te πárovku.
● Po vÿmênê πárovky
opanÿm postupem 
nasad'te kryt zpêt.

Horní svêtla chladniky

Spodní svêtla chladniky

Pozn mkaPozn mka
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Jak pouπívat ásti uvnit£ 

● P£ihrádka na vejce mûπe bÿt poloπena na poliku v chladnice.

● Nedotÿkejte se mokrÿma rukama potravin (zásobníkû) uvnit£mrazniky.

● Hrozí nebezpeí omrzlin.

● V chladnice neukládejte léky, laboratorní vzorky apod.

● Do oddílu pro chlazené potraviny neukládejte zeleninu nebo ovoce, mohlo by
dojít k jejich zmraπení.

∏ Pohyblivá p£ihrádka na vejce

Umístête p£ihrádku na místo v chladnice, které Vám bude vyhovovat.
(Neumist'ujte p£ihrádku na zásobník ledu ani na jiné místo v mraznice.)

” P£ihrádka na zeleninu a na chlazení potravin 
Viz strana 11.

’ P£ihrádka na ovoce
Pro uskladnêní ovoce.

 ̋Zásobník pro zmraπení (ze skla)
Pro uskladnêní zmraπenÿch potravinmasa, 
ryb, zmrzliny...

Ô P£ihrádka na tvorbu ledu

Jakmile jsou kostky ledu hotové, otote
knoflíkem po smêru hodinovÿ ch ru i ek a
oddêlte je. 
Viz strana 11.

 Zásobník mrazniky pro suƒené
potraviny

Pro dlouhodobé uskladnêní suƒenÿch
potravin (suƒené olihnê, anoviky apod.)

Ò Zásobník mrazniky pro ukládání masa
Pro uskladnêní masa, ryb, ku£ at zabalenÿ ch ve fólii.

Ú P£ihrádka v mraznice
Pro uskladnêní zmraπenÿch potravin (V horní p£ihrádce mrazniky
neukládejte zmrzlinu nebo potraviny, které budou v mraznice uchovány
po dlouhou dobu.)

Æ Malá p£ihrádka v mraznice
Pro uskladnêní zmraπenÿch potravin o malém objemu.

Pouze u modelû FRS-24*****

ı P£ihrádka v chladnice
Pro uskladnêní chlazenÿch potravin, mléka, dπusu, piva apod.

 ̃Ochranná liƒta p£ihrádky v chladnice
Pro ochranu (vysokÿch) potravin p£ed spadnutím.

 ̄Podpêra lahví na víno

1515-1

Pozn mka■ Vnit£ní ásti

Poznámka

Œ P£ihrádka na mléné vÿrobky
Pro uskladnêní mlénÿchvÿ robkû 
jako je máslo a sÿr.

´ Malá p£ihrádka

Pro uskladnêní potravin o malém rozmêru.

ˇ Okénko s oberstvením
(pouze u modelû vybavenÿch touto funkností)

¨ Zásobník chladniky (ze skla)

Pro uskladnêní bêπnÿch potravin.

ˆ Zásobník pro chlazené potraviny

Pro do asné uskladnêní
potravin, které jsou p£ ipravené
pro va£ ení (maso, ryby ...)

Ø Knoflík pro p£epnutí do reπimu zásobníku na
zeleninu nebo zásobníku na chlazené potraviny

P£ed uskladnêní potraviny
omyjte.

Je-li to moπ né, rozdêlte
potraviny na co nejmenƒí ásti.

Potraviny s vysokÿ m podílem
vody umístête v p£ední ásti
zásobníkû (blíπe ke dve£ím).
● Pokud je umístíte do blízkosti

vÿstupu chladícího vzduchu, mohlo
by dojít k jejich zmraπení.

Horké nebo teplé pokrmy by 
se mêly p£ed uloπ ením do
chladniky zchladit. 
Sníπíte tak spot£ebu el. energie a
zvÿ ƒ íte vÿkon chladniky.

Nezapome›te potraviny zabalit,
zabráníte tak úniku jejich vûnê.

Bud'te opatrní p£i ukládání
tropického ovoce jako jsou
banány, ananas, rajata do
chladniky.  P£i nízké teplotê
se mohou snadno zkazit.

Mezi jednotlivÿmi potravinami
udrπujte co nejvêtƒ í rozestup.
Pokud jsou potraviny umístêny 
p£íliƒ u sebe, je zabránêno £ádnému
prûchodu chladícího vzduchu.
Potraviny jsou potom nedostatenê
ochlazené.

Tipy pro uskladnêní potravin
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● První p£ihrádku nebo ƒuplík mrazniky mûπete pouπít bud’ jako p£ihrádku na
zeleninu nebo jako p£ihrádku na mraπené potraviny.

● Teplota v p£ihrádce na mraπené potraviny je o nêco niπƒí neπ by byla teplota v
p£ihrádce na zeleninu, takπe mûπete potraviny uchovat déle erstvé.

● Pokud do p£ihrádky uloπíte ovoce a zeleninu a nastavíte reπim jako pro mraπené potraviny, mûπe dojít k jejich zmrazení.
● Pokud dlouhodobê uskladníte rybu v reπimu pro mraπené potraviny, mûπe se zkazit. Uskladnêne ji v mrazícím oddílu.
● Potraviny neusklad›ujte v blízkosti proudêní chladného vzduchu, mohlo by dojít k oslabení cirkulace chladného vzduchu.

■ P£ihrádka na zeleninu a p£ihrádka na mraπené potraviny

Jak pouπívat dávkova ledu
Zvolte WATER/CUBED ICE/CRUSHED ICE a pr•itiskne•te sklenici k pác•ce s nápisem PUSH.

WATER
WATER / ICE

Stisknutím tlaítka WATER/ICE zvolte WATER (voda)a obdélník okolo ikony se rozsvítí na znamená, πe byl
zahájeno zpracování.

CUBED ICE
WATER / ICE Stisknutím tlaítka WATER/ICE zvolte CUBED ICE (kostky ledu) a obdélník okolo ikony se rozsvítí.

CRUSHED ICE
WATER / ICE Stisknutím tlaítka WATER/ICE zvolte CRUSHED ICE (rozdrcenÿ led)a obdélník okolo ikony se rozsvítí.

VODA KOSTKY LEDU ROZDRCENŸ

Pokud jste zvolili [KOSTKY LEDU] nebo [ROZDRCENŸLED], oddalte sklenici od páky, jakmile je naplnêná do poloviny.
(Pokud tak neuiníte, zbÿvající LED Vám ze sklenice vypadne nebo se zablokuje vÿstup z dávkovae.)

Jak pouπívat automatické za£ízení na tvorbu ledu

Kolem 10 kostek ledu, (7-8 krát za den) je vyrobeno najednou. V p£ípadê, πe je skladovací prostor plnÿ, vÿroba ledu se zastaví.

Je normální, πe za£ízení na vÿrobu ledu vydává zvuky nárazu ve chvíli, kdy kostky ledu padají do skladovacího prostoru na led.

Skladovací prostor na led pravidelnê istête. Zamezíte tak moπnému zápachu.

V p£ípadê, πe ve skladovacím prostoru na led není dostatené mnoπství ledu, je moπné, πe kostky ledu nepûjdou vyjmout. 
V tomto p£ípadê pokejte p£ibliπnê jeden den za kterÿ se vytvo£í více ledu.

V p£ípad, πe kostky ledu nejdou vyjímat lehce, ujistête se, πe prostor, urenÿ pro vyjímání kostek, ledu, není zablokovanÿ.

Pokud za£ízení na tvorbu ledu nefunguje

Vytáhnête p£ihrádku na úschovu ledu a kostky ledu od sebe oddêlte.
Kdyπ je nutné upravit mnoπství vody, které p£ichází do za£ízení na tvorbu ledu. 
Obrat’te se na servisní st£edisko. Pokud doƒlo k vÿpadku napájení

Kostky ledu mohou v tomto p£ípadê roztát a voda z nich mûπe proniknout do mrazniky. 
Pokud víte, πe dojde k dlouhodobému vÿpadku napájení, vytáhnête p£ihrádku, vyjmête kostky ledu a opêt ji zasu›te.

Kdyπ se kostky ledu p£ichytí a nelze je z dávkovae vysypat

Pokud doƒlo k vÿpadku napájení

Pozn mka

Pouπívejte pouze led vytvo£enÿ touto chladnikou.

Pokud jste dávkova pouπili pro získání 3 nebo více sklenic vody, dalƒí voda nemusí z dávkovae vycházet chladná. 
Do vody vsypte nêkolik kostek ledu nebo pokejte, dokud se opêt neochladí.

Je bêπné, πe v nêkterÿch oblastech je voda z vodovodního kohoutku (a voda/led p£ipravenÿ z ní) cítit po sterilizaci.

Pozn mka

Pro dávkování kostek ledu nebo rozdrceného ledu nepouπívejte sklenice z tenkého k£ehkého skla nebo k£iƒt’álu.
Nikdy nestrkejte prsty nebo jiné p£edmêty do vÿstupu z dávkovae.
Pokud led (kostky/drcenÿ) zmêní barvu, p£esta›te dávkova pouπívat a kontaktujte servisní st£edisko.
Po uplynutí 1 hodiny poté, co jste dávkova pouπili pro získání [KOSTEK LEDU] nebo [ROZDRCENÉHO LEDU],
se reπim automaticky navrátí na nastavení [VODA]

Poznámka

■ Jako p£ihrádka na zeleninu ■ Zkontrolujte nastavení na 
drπadle

■ Jako p£ihrádka na chlazené
potravin
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P£ihrádka na mléné vÿrobky
●   Kryt p£ihrádky na mléné vÿrobky:

nepatrnê pootev£ete kryt, p£idrπujte jej obêma
rukama a tlakem doleva jej vytáhnête.

●  P£ihrádka: uchopte oba konce a smêrem nahoru 
p£ihrádku vytáhnête.

Poliky v mraznice a chladnice

●  Otev£ete úplnê dve£e chladniky, 
poté tahem smêrem k sobê poliky
vytáhnête.

P£ ihrádka na ovoce a zeleninu

●  Zatlate smêrem vp£ed a nepatrnê 
nadzdvihnête.

P£ihrádky v mraznice a chladnice
● Uchopte p£ihrádku za oba konce 

a zatlate smêrem nahoru.
●  Ôtvrtá a pátá p£ihrádka
● Vyjmutí: nejprve vyjmête ochrannou

liƒtu p£ihrádky, poté samotnou p£ihrádku.
● Zasunutí: nejprve zasu›te p£ihrádku

a poté ochrannou liƒtu.

Údrπba a iƒtêní

Uvnit£ chladniky nikdy nepouπívejte
πádné dalí el. za£ízení. Mohlo by dojít k
úrazu el. proudem nebo ke vzniku ohnê.

●   Pokud istíte zásobník na kostky ledu (vyjímáte jej a vkládáte zpêt), stisknête pro Vaƒi bezpenost jednou tlaítko
(ICE MAKER LOCK). 
P£i iƒtêní zásobníku dbejte na to, abyste si neporanili ruce nebo prsty.

Nejd£íve 

lednici odpojte 

ze sítê!

Zásobník na kostky ledu

● Vyjmutí: vytáhnête zásobník smêrem k sobê.
● Vÿmêna: Nasad’te zásobník na boní dráπky

a zasu›te jej aπ na doraz.
Pokud nelze zásobník celÿ
zasunout, vyjmête jej, otote
cívkou v zásobníku a vloπte
zásobník znovu.

Kostky ledu nenechávejte v zásobníku
uloπené po dlouhou dobu.

Pozn mka

Okénko dávkovae vody
● Pravidelnê vyjímejte m£íπku a okénko istête.

(Prostor, kde voda odtéká, není samoistící.)

Poznámka

Jak chladniku istit

Vnit£ní ásti

Têsnêní okolo dve£ í
●  Pouπijte had£ík navlhenÿ v jemném mycím

prost£edku.

Zadní panel (strojní  ást)
●  Alespo› jednou ronê odstra›te vysavaem prach 

na m£íπce.

●  K iƒtêní nikdy nepouπívejte benzín,benzen nebo
rozpouƒtêdlo, protoπe byste mohli poƒkodit povrch
chladniky.

● Pouπ ijte had£ ík navlh enÿ do roztoku jemného
mycího prost£ edku.

Poznámka
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Neπ se obrátíte na servis...
Neπ se obrátíte na servisní st£edisko p£etête si prosím následující rady k odstranêní drobnÿch
problémû!

Problém Zkontrolujte Proved'te

● Je vidlice sít'ového p£ívodu zasunuta do
zásuvky?

● Je teplota nastavena do reπimu [Low Mode]?
● Je chladnika vystavena pûsobení p£ímého
sluneního zá£ení nebo je v její blízkosti
umístêno topné têleso?

● Je prostor mezi zadním panelem chladniky 
a stênou p£íliƒ malÿ ?

● Zapojte vidlici sít'ového p£ívodu 
chladniky do zásuvky.

● Nastavte reπim teploty na Middle nebo High.
● P£esu›te chladniku na místo, kde není
vystavena pûsobení p£ímého sluneního
zá£ení a není v blízkosti topnÿch têles.

● Mezi zadním panelem chladniky a stênou
udrπujte dostatenÿ prostor 
(více neπ 10 cm).

Uvnit£ chladniky není
chladno. Mrazení a chlazení
není dostatené

●  Je teplota nastavena na [Strong]?
●  Je okolní teplota p£íliƒ nízká?
●  Jsou potraviny s vysokÿm podílem vody

umístêny blízko vÿstupu chladícího vzduchu?

● Nastavte teplotu na [Middle] nebo [Low].
● Pokud je okolní teplota niπƒí neπ 5°C, mûπe

dojít ke zmrazení potravin v chladnice. 
P£esu›te chladniku na místo, kde je teplota
vyƒƒ í neπ 5°C.

● Potraviny s vysokÿ m podílem vody umístête
na poliku do blízkosti dve£í chladniky.

Potraviny v chladnice jsou 
zmraπené

●  Je podlaha pod chladnikou nerovná?
● Je prostor mezi zadním panelem chladniky 
a stênou p£íliƒ malÿ ?

●  Dotÿkají se chladniky nêjaké p£edmêty?

● P£esu›te chladniku na rovnou podlahu.
● Udrπujte za chladnikou dostatenÿ prostor.
● Odstra›te jakÿ koliv p£edmêt, kterÿ se

chladniky dotÿká.

Z chladniky vychází podez£elÿ
zvuk

● Jsou potraviny v chladnice uskladnêny
nezabalené?

● Jsou poliky a zásobníky zneiƒtêné zbytky
potravin?

● Jsou potraviny v chladnice uchovány po 
p£íliƒ dlouhou dobu?

● Dbejte na balení potravin.
● Pravidelnê vnit£ek chladniky istête.

Jakmile se zápach z potravin nasaje, ƒpatnê
se odstra›uje.

● Potraviny v chladnice neuchovávejte po
p£íliƒ dlouhou dobu. Chladnika není
za£ízení pro bezchybné a trvalé uchovávání
potravin.

Z chladniky vychází
podez£elÿ zápach

Je nêco divného?
Nedêlejte si starosti. Zde je odpovêd'.

P£ípad

Teplo

Dve£e
se
lepí

Neobvyklÿ

zvuk

Námraza 
a 

orosení

Vysvêtlení

P£ední a boní stranychladniky
se zdají bÿt teplé nebo horké.

Dve£e nelze snadno otev£ít.

Zdá se, jakoby z chladniky
vytékala voda.

Praskavÿ nebo cvakavÿ zvuk.

Bzuící zvuk.

Orosení nebo námraza na
stênách a/nebo povrchu
zásobníkû na potraviny v
mraznice a chladni ce.

Orosení na vnit£ním krytu
osvêtlení.

Orosení na povrchu chladniky.

● Pod povrchem se nacházejí trubky (chladící nádoby),
které zabra›ují kondenzaci vzduchu.

● Pokud uzav£ete dve£e chladniky a pak je chcete ihned
otev£ít, nelze je snadno otev£ít. Teplÿ vzduch vnikne
dovnit£ a vytvo£í tlakovÿ rozdíl. V tomto p£ípadê chvíli
pokejte. Dve£e pûjdou za chvíli opêt snadno otev£ít.

● Jakmile se spustí kompresor nebo se p£eruƒí jeho innost,
chladící kapalina, která pohání chlad v trubkách, mûπe
vytvo£it takovÿ to zvuk.

● Rozmraπená voda mûπe také vytvo£it takovÿ to zvuk. (Tato
chladnika je vybavena automatickÿm rozmrazovacím systémem.)

● Vnit£ní ásti chladniky se scvrkávají a/nebo rozƒi£ují v
dûsledku zmêny teploty-kdyπ se vnit£ek chladniky ochlazuje
nebo kdyπ otev£ete dve£e chladniky-takovÿto zvuk mûπe
chladnika vydávat.

● Kompresor nebo ventilátor pro cirkulaci chladného vzduchu
mûπe takovÿto zvuk vydávat. (Pokud není chladnika
vyváπená, mûπe bÿt tento zvuk hlasitêjƒí.)

Námraza a/nebo orosení mûπe bÿt vytvo£eno v následujících
p£ípadech:
● Vysoká teplota a/nebo vysoká vlhkost v okolí chladniky.
● Dve£e chladniky jsou otev£eny po p£íliƒ dlouhou dobu.
● Potraviny s vysokÿm podílem vody jsou uchovány v
chladnice nezakryté.
● Stejnÿ jev mûπete pozorovat tehdy, kdyπ nalijete studenou
vodu do sklenice. Povrch sklenice se orosí.

●  ∏árovka vydává teplo bêhem doby, kdy svítí. Pokud jsou
dve£e chladniky otev£eny po p£íliƒ dlouhou dobu, mûπe se
na krytu osvêtlení vytvo£it orosení v dûsledku rozdílû v
teplotê.

●  Pokud je vlhkost v okolí chladniky p£íliƒ vysoká, p£ilne k
povrchu chladniky a vytvo£í orosení.
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Pokud chladnika neprojde dve£mi,
postupujte následovnê

Nejprve odstra›te p£ední spodní kryt, je-li p£ipevnên.
Odstranêní dve£í chladniky

!

!

@

!

@

1Nejprve vyjmête spodní kryt.Nejprve
vytáhnête levou objímku spojky. Poté
spojku p£idrπte a vytáhnête levou
vodovodní hadici.

3 Otote upev›ovaem horního
závêsu dve£í 3-4 krát proti smêru
hodinovÿch ruiek. Rozpojte
kabelové svazky.

4 Nadzdvihnête p£ední ást závêsu
dve£í a sejmête jej.  (Po sejmutí
závêsu mohou dve£e upadnout.
Bud'te opatrní!)

5 Dve£e tahem smêrem nahoru
sejmête.

!

@

!

@

2 Otote upev›ovaem horního
závêsu dve£í 3-4 krát proti smêru
hodinovÿch ruiek.
Rozpojte kabelové svazky.

1Pomocí ƒroubováku odstra›te
kryt horního závêsu dve£í. 
Vloπ te tenkÿ ƒroubovák do boní
mezery pod krytem a sejmête jej.

3 Nadzdvihnête p£ední ást závêsu
dve£í a sejmête jej. (Po sejmutí
závêsu mohou 
dve£e upadnout. Bud'te opatrní!)

4 Dve£e tahem smêrem nahoru
sejmête.

!

2Pomocí ƒroubováku odstra›te kryt
horního závêsu dve£í.
Vloπ te tenkÿ ƒ roubovák do bo ní
mezery pod krytem a sejmête jej.

!

Odstranêní dve£ í mrazni ky

P£íprava instalace

Rozmêry (vetnê drπákû pro otev£ení dve£í chladniky)

(ƒí£ka ∫ hloubka ∫ vÿƒka) 928 mm ∫ 816 mm ∫ 1808 mm

(ƒí£ka ∫ hloubka ∫ vÿƒka) 928 mm ∫ 896 mm ∫ 1808 mm

FRS-20*****

FRS-24*****

●  Mezi zadním panelem chladniky a zdí by mêlo bÿt
dostatek místa, aby byla zajiƒtêna správná cirkulace
vzduchu.

●  Chra›te chladniku p£ed pûsobením p£ímého
sluneního zá£ení.

●  Jakmile je místo instalace p£ipraveno, postupujte podle instalaních pokynû.
Pokud je teplota v okolí chladniky nízká (pod 5°C), mûπe dojít ke zmraπení potravin uchovanÿch v chladnice nebo 
mûπe chladnika pracovat abnormálním zpûsobem.

Nejprve provê£te, zda chladni ka
projde vstupními dve£mi.

Naleznête vhodné místo pro
umístêní chladniky.

Pozn mka
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Vyrovnání chladniky a se£ízení dví£ek (je-li t£eba)
Chladnika musí bÿt vyváπená, aby její vÿkon byl optimální.  (Pokud je podlaha pod chladni kou nerovná, chladnika s mraznikou
jsou nevyrovnané.)

P£ipevnêní dve£ í mrazni ky Pokud jsou dve£e mrazniky pod úrovní dve£í chladniky

● Aby bylo moπné dve£e snadno zavírat, musí bÿt p£ední ást chladniky mírnê vyvÿƒená. Pokud
jsou ale nastavitelné noπky zvÿƒeny p£íliƒ tj. p£ední ást chladniky je p£íliƒ vyvÿƒená, mûπe bÿt
obtíπné dve£e otev£ít.

!

2Horní ást dve£í p£isu›te k
mraznice a do otvoru v horní ásti
zasu›te kolík horního závêsu dve£í. 
(Nejprve zasu›te zadní ást závêsu
do dráπky ve vÿ nêlku, potom
p£ední ást do horního otvoru ve
dve£ích.)

1Vodovodní hadici nejprve zasu›te do
otvoru v kolíku na spodním závêsu. Potom
nasad’te spodní okraj dví£ek mrazniky na
kolík ve spodním závêsu.

3 Upev›ova závêsu utáhnête.
Spojte kabelové svazky a
zaƒroubujte zemnící vodi .

4 Nasad'te kryt závêsu dve£í a
p£ipevnête 
jej ƒroubem.

!

@

5 Vodovodní hadici zasu›te dostatenê do
spojky.

!

2Horní ást dve£í p£isu›te k
chladnice a do otvoru v horní
ásti zasu›te kolík horního závêsu
dve£í. (Nejprve zasu›te zadní ást
závêsu do dráπky ve vÿnêlku,
potom p£ední ást do horního
otvoru ve dve£ích.)

1Nasad'te dve£e chladniky
zasunutím spodního otvoru v
dve£ích chladniky 
na kolík spodního závêsu dve£í.

3Upev›ova závêsu utáhnête. 
Spojte kabelové svazky a zaƒ
roubujte zemnící vodi.
Nasad'te kryt závêsu dve£í a
p£ipevnête jej ƒroubem.

!

@

!

@

!

@

#

$

2 Dve£e otev£ete. P£ední kryt odƒroubujte a
sejmête, je-li p£ipevnên.1 Zasu›te plochÿ ƒroubovák do otvoru v

levé podpêrné noπce (spodní ást
mrazniky) a otáejte jím po smêru
hodinovÿch ruiek, dokud nejsou dve£e
vyrovnané. (po smêru hodinovÿ ch ruiek
dve£e nadzdviháváte ; proti smêru
hodinovÿch ruiek je sniπujete)
●  Pokud se Vám v kroku 1 nepoda£ilo
dve£e vyváπit, pokraujte následujícími
kroky.

3 ●  Nepatrnê uvolnête t£i ƒrouby závêsu
dve£í (jeden vlevo a dva vpravo).
(Neuvol›ujte je úplnê.) 
√estihrannÿ francouzskÿ klí zasu›te do
dráπky nastavovací matice a otáejte jím
po smêru hodinovÿch ruiek, dokud
nejsou dve£e vyrovnané.

4 ●  Jakmile jsou dve£e vyrovnané, pevnê
utáhnête ƒrouby závêsu a p£iƒroubujte
kryt.

2Nepatrnê uvolnête t£i ƒrouby závêsu dve£í
(dva vlevo a jeden vpravo). (Neuvol›ujte je

úplnê.) 
√estihrannÿ francouzskÿ klí zasu›te do
dráπky nastavovací matice a otáejte jím po
smêru hodinovÿch ruiek, dokud nejsou
dve£e vyrovnané.

1Zasu›te plochÿ ƒroubovák do otvoru v
pravé podpêrné noπce (spodní ást
chladniky) a otáejte jím po smêru
hodinovÿch ruiek, dokud nejsou dve£e
vyrovnané . (po smêru hodinovÿch
ruiek dve£e nadzdviháváte; proti smêru
hodinovÿch ruiek je sniπujete).
●  Pokud se Vám v kroku 1 nepoda£ ilo

dve£ e vyváπ it, pokra ujte
následujícími kroky.

√roub v závêsu dve£í

3Jakmile jsou dve£e vyrovnané, pevnê
utáhnête ƒrouby závêsu.

Pokud jsou dve£e chladniky pod úrovní dve£í mrazniky

Po provedení instalace a/nebo vyrovnání dve£í p£ipevnête p£ední kryt ƒrouby. (Nejprve p£ipevnête ƒrouby na p£edním spodním
panelu. Poté kryt nasad'te a zaƒroubujte.)

P£ední kryt

P£ipevnêní dve£í chladniky

Poznámka

#

√roub v závêsu dve£í
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6. Vodovodní hadici p£ipevnête.

4. P£ipevnête filtr.

5. P£ipojte vodovodní hadici k chladnice

1) Na spodní ásti zadního panelu chladniky sejmête kryt.
2) Na vodovodní hadici nasu›te upev›ovací krouπek. (Dbejte na to, abyste

krouπek nasadili na matici vesprávném smêru.)
3) Vodovodní hadici vloπte do vrchní ásti vodovodního ventilu a otoením

matice po smêru hodinovÿch ruiek propojení utáhnête. (Vodovodní ventil
je vpravo od motoru)

4) Zkontrolujte, zda není vodovodní hadice zak£ivená nebo zablokovaná a zda
na nêkterém místê propojení neuniká voda. Pokud ano, zkontrolujte postup
instalace.

5) Nasad’te zadní kryt chladniky. (Vodovodní hadice by mêla bÿt umístêna
mezi πlábkem na zadní stranê chladniky a krytem motoru.)

Vodovodní hadice

Vodovodní hadice

Matice

1) Drπák filtru pevnê p£iƒroubujte k levé/pravé stranê zadního panelu chladniky.

Pokud by drπák nebylo moπné dostatenê p£ipevnit, odstra›te papírovou ást
;pásky filtru a filtr p£ipevnête.

2) Do drπáku vloπte filtr.

1) Vodovodní hadici p£ipevnête [Sponou A].

2) Zkontrolujte, zda hadice není zak£ivená nebo zmáknutá. Pokud je,
zmê›te její polohu. Zabráníte tak moπnému úniku vody.

3. Odstra›te jakékoliv neistoty uvnit£ filtru.

1) Otev£ete hlavní vodovodní ventil a zkontrolujte, zda voda vychází z hadice.
2) Pokud voda z hadice nevychází, ujistête se, πe vodovodní ventil je otev£enÿ.
3) Ponechejte ventil otev£enÿ, dokud z hadice nebude vycházet istá voda.

Voda mûπe obsahovat neistoty, které byly uvnit£ filtru (vzniklé bêhem jeho
vÿroby).

7. Po instalaci systému pro p£ívod vody.
1) Chladniku zapojte do el. sítê, stisknête tlaítko [WATER] na ovládacím

panelu a drπte je stisknuté po dobu 2-3 minut. Z p£ívodu tak odstraníte vzduch
(vzduchové bubliny) a necháte odtéct prvotní vodu.

2) Zkontrolujte celÿ systém p£ipojení vody, zda nedochází na nêjakém místê k
úniku vody (hadice, propojení a trubka). Pokud ano, systém p£estavte. 
Nemê›te polohu chladniky.

P£i £ezání hadice si ponechejte si dostatenou rezervu.

2. Nainstalujte vodovodní filtr.

1) Zmê£te p£ibliπnou délku vodovodní hadice k místu, kde má bÿt
ainstalovanÿ filtr, a hadici svisle u£íznête.

2) Oba konce hadice propojte s filtrem tak, jak je znázornêno na obrázku.

Vodovodní ventil

Jak nainstalovat p£ipojení vody

SOUÔÁSTKY PRO P¢IPOJENÍ VODY

1. K provozu automatického za£ízení na tvorbu ledu je zapot£ebí, aby tlak
vody byl alespo› 3 kg/cm2

Zkontrolujte tlak vody ve Vaƒem vodovodním potrubí následovnê :
pokud je ƒálek o objemu 180 cl naplnênÿ za 10 sekund, potom je tlak
vody v po£ádku.

2. P£i instalaci vodovodní hadice se ujistête, πe nejsou umístêny v blízkosti
horkého povrchu.

3. Vodovodní filtr filtruje pouze vodu: nijak nenií bakterie nebo mikroby.

4. Pokud tlak vody není dostatenÿ pro pohon za£ízení na tvorbu ledu,
obrat’te se na místního instalatéra se πádostí o p£ipojení dalƒího tlakového
erpadla.

5. ∏ivotnost filtru závisí na frekvenci jeho pouπívání. 
Doporuujeme Vám filtr mênit alespo› po kaπdÿch 6 mêsících provozu. 
Filtr umístête tak, abyste k nêmu mêli snadnÿ p£ístup (pro jeho odstranêní
a vÿmênu).

6. Poté, co jste dokonili instalaci chladniky a vodovodního systému,
stisknête na ovládacím panelu tlaítko WATER] a drπte je stisknuté po
dobu cca 2-3 minut. Tím naplníte nádrπ na vodu a dávkova.

7. V místê propojení trubky/hadice vπdy pouπijte têsnící pásku, abyste
p£edeƒli úniku vody.

8. Vodovodní hadice by mêla bÿt p£ipojena k p£ívodu studené vody.

Zkontrolujte níπe vyobrazené souástky slouπící pro
p£ipojení vody. Dalƒí nezbytné souástky jsou k dostání u
Vaƒeho místního servisního zástupce.

Postup instalace
1. P£ipojení k p£ívodu vody

Vloπte gumové têsnêní dovnit£ spojky a naƒroubujte na vodovodní
kohoutek.

1) Nejprve uzav£ete kohoutek hlavního p£ívodu vody.
Zkontrolujte, jestli je ve spojce B a C vloπen p£ísluƒnÿ krouπek gumového
têsnêní.

2) P£ipojte spojku C k vodovodnímu kohoutku, potom pomocí francouzského
klíe spojku B ke spojce C.

3) Vloπte vodovodní trubku (hadici) do spojky B a p£ipojte pomocí
francouzského klíe spojku A.

4) V p£ípadê, πe spojka C nepasuje k vodovodnímu kohoutku, p£ipojte spojku B
p£ímo k tomuto vodovodnímu kohoutku. (Viz obr. B) Pokud k vodovodnímu
kohoutku nepasuje πádná spojka, obrat’te se na servis.

5) Otev£ete hlavní p£ívod vody, otev£ete vodovodní kohoutek a zkontrolujte,
jestli z πádného spoje neuniká voda.

(3011202000)

(3010541600) (A:3019503200
B:3019503300)

(3012020700)

(7112401211)

<Obrázek A>

<Obrázek B>

(3014454510)
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Hadici nasad’te svisle tak, jak je uvedeno na obrázku.
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P£ed zahájením obsluhy chladniky si pelivê p£etête tento návod k
obsluze. Zajistíte tak bezpenost a optimální vÿkon Vaƒí chladniky.
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