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Dodrπujte bezpenostní pokyny!
P£ed pouπitím si pelivê p£etête vƒechny tyto bezpenostní pokyny.
Tuto uπivatelskou p£íruku mêjte prosím p£i ruce pro pozdêjƒí pouπití v p£ípadê pot£eby.

VAROVÁNí POZOR

Oznauje moπné nebezpeí smrti nebo
váπného zranêní

Oznauje moπnost nebezpeí zranêní osob nebo
zpûsobení ƒkody

Neodstra›ujte i nerozebírejte! NE...

Dodrπujte!

Ostatní znaky

VAROVÁNÍ

Nep£ipojujte do jedné zásuvky více spot£ebiû.
● Mohlo by dojít k p£eh£átí a poπáru.

Pro chladniku pouπijte samostatnê vylenênou
uzemnênou zásuvku.

Zabra›te tomu, aby byl kabel p£isk£ípnut
chladnikou nebo jinÿmi (têπkÿmi) p£edmêty.
Nikdy kabel p£íliƒ neohÿbejte.
● Pokud je kabel poƒkozen nebo jsou jeho vodie
obnaπeny, mûπe zpûsobit poπár nebo úraz
elektrickÿm proudem.

Nikdy nepouπívejte poƒkozenÿ napájecí kabel nebo
zástrku i uvolnênou zásuvku.
● Mohli by dojít k poπáru, úrazu elektrickÿm proudem

nebo váπnému zranêní.

Nikdy ze zásuvky nevytahujte taπením pouze za
samotnÿ napájecí kabel.
Vπdy pevnê uchopte za zástrku.

Nikdy na napájecí kabel ani zástrku nesahejte
mokrÿma rukama.
● Mohlo by dojít k úrazu elektrickÿm proudem.

Nezapome›te na uzemnêní.
Zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka uzemnêna.
● Mohlo by dojít k úrazu elektrickÿm proudem.

• Pokud je p£ívodní kabel poƒkozen, musí jej vymênit vÿrobce nebo autorizovanÿ servis i jiná kvalifikovaná osoba,
aby nedoƒlo k ohroπení.

•Spot£ebi musí bÿt umístên tak, aby byl umoπnên p£ístup k zástrce

Nezapome›te odpojit z elektrické zásuvky!

PPoozzoorr

CCZZ    LLiikkvviiddaaccee  ppoouuzž̌iittyý́cchh  eelleekkttrriicckkyý́cchh  aa  eelleekkttrroonniicckkyý́cchh  zzaarř̌íízzeenníí
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s
domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažd’ování použitých
elektrických a elektronických výrobků.
Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by
mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů
surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro
získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního
(městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

VV  ssoouullaadduu  ss  RRooHHSS  ((nnoorrmmaa  22000022//9955//EECC))

Tento vÿrobek je ekologickÿ a doloπitelnê neobsahuje zakázané prvky Pb, Cd, Cr+6, Hg. PBB a PBDE v
souladu s odpovídající normou.



3 4

Neumist’ujte do chladniky léky i vêdecké
vzorky, které vyπadují p£ísné £ízení teplot.

Nikdy pod chladniku nestrkejte prsty nebo ruce,
zejména ne zezadu.
● Mohli byste se zranit o ostré kovové hrany nebo by

vás mohl zranit elektrickÿ proud.

Pojistku i πárovku sami nevymê›ujte.
Pro vÿmênu zavolejte servisního technika.

Pokud zjistíte, πe je napájecí kabel jakkoli
poƒkozen, ihned zavolejte servisního technika.

Neπ se zbavíte staré chladniky, nezapome›te ze
dve£í odstranit têsnêní.
● Ve vyhozené chladnice se mohou uvêznit a udusit

dêti.
Ponechání staré chladniky s têsnêním, i kdyby jen na
pár dní, je velmi nebezpené.

Pokud chladniku po dlouhou dobu nebudete
pouπívat, odpojte ji ze zásuvky.

Nikdy nesahejte na potraviny i nádoby (zejména
kovové) v mrazicím oddílu mokrÿma rukama.
● Mohli byste utrpêt omrzliny.

Nikdy nekonzumujte πádné zkaπené i proƒlé
potraviny.
● Potraviny p£íliƒ dlouho skladované v chladnice
mohou bÿt zkaπené nebo proƒlé.

P£ed p£emist’ováním chladniky nezapome›te
zvednout koleka.
● Koleka by mohla poƒkodit nebo poƒkrábat podlahu.

P£ed p£emist’ováním na delƒí vzdálenosti
nezapome›te vnit£ní ásti upevnit pomocí samolepicí
pásky.

● Jednotlivé ásti by se mohly p£i ot£esech navzájem
poƒkodit.

Pro p£emist’ování chladniky (naleπato nebo ƒikmo)
jsou nutné alespo› dvê osoby.
(Jedna ji uchopí za zadní horní úchyty a druhá za
spodní ást.)
Drπení za jiné ásti je velmi nebezpené a chladnika
mûπe vyklouznout.

Nikdy do mrazicího oddílu neumist’ujte sklenêné
lahve nebo nádoby.
● Sklenêné nádoby a lahve mohou prasknout a zranit vás.

POZOR

Neumist’ujte chladniku na mokrou podlahu
nebo na místech s vysokou vlhkostí.
● Elektrická izolace by se oslabila a hrozilo by

nebezpeí úrazu elektrickÿm proudem.

Zajistête, aby kabel ze zapojené zástrky smê£oval
smêrem dolû.
● Kdyby smê£oval nahoru, byl by kabel u zástrky

ohnutÿ a mohl by se poƒkodit, coπ by mohlo zpûsobit
úraz elektrickÿm proudem nebo poπár.

Zkontrolujte, zda není zástrka v elektrické
zásuvce volná.
● Elektrická izolace by se oslabila a hrozilo by

nebezpeí úrazu elektrickÿm proudem.

Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedotÿkal
tepelnÿch zdrojû ani nad nimi neprocházel.
● Mohlo by dojít k poƒkození napájecího kabelu a

následnému nebezpeí úrazu elektrickÿm proudem.

Nepokládejte na horní ást chladniky nádoby s
vodou i jinou tekutinou.
● Voda by mohla natéct do chladniky a zpûsobit

zranêní elektrickÿm proudem nebo poƒkodit
chladniku.

Nikdy do chladniky nenalévejte ani na ni
nest£íkejte vodu (zevnit£ ani zvenku).
● Elektrická izolace by se oslabila a hrozilo by 

nebezpeí úrazu elektrickÿm proudem.

Nep£emist’ujte nebo nevyjímejte police ani
p£ihrádky s potravinami a nádobami.
● Tvrdé nádoby (ze skla, kovu apod.) mohou

spadnout a zranit vás a rozbít sklenêné police a
vnit£ní ásti.

Nedovolte, aby se za dve£e chladniky vêƒely dêti.
● Chladnika se mûπe p£evrhnout a zranit je.

Nikdy chladniku sami neopravujte ani
nerozebírejte
● Hrozí nebezpeí zranêní osob nebo poƒkození

chladniky.
Veƒkerÿ servis svê£te kvalifikované osobê.

Nikdy v chladnice neskladujte ho£lavé plyny
ani kapaliny.

Nikdy v blízkosti chladniky nepouπívejte ho£lavé
plyny, benzen, rozpouƒtêdla, benzin, spreje apod.
● Hrozí nebezpeí poπáru, vÿbuchu a zranêní osob

nebo vzniku ƒkod.

Pokud v blízkosti chladniky nebo v místnosti
dojde k úniku plynu, ihned plyn odvêtrejte a
nedotÿkejte se elektrické zástrky ani
chladniky.

VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ
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Ovládací panel

P£ihrádka na vejce Podstavec na vejce Kazeta filtru                    Souástky pro p£ipojení vody          Uπivatelská p£íruka

Pokud chladniku naplníte velkÿm mnoπstvím potravin nebo pokud
budete asto otvírat dve£e, automaticky se spustí rychlÿ reπim, aby
udrπel optimální teplotu.

Udává, πe chladniku £ídí digitální ovládací systém. 
(Ikona je p£i provozu chladniky vπdy zobrazena.)

Po dobu provozu chladniky je vπdy zapnuta funkce odstra›ování
zápachû.

6 mêsícû po instalaci chladniky svítí NORMAL (zelená dioda).
- Kdyπ nastane as vymênit filtr nebo pokud provedete RESET
(vynulování), stisknête na alespo› 3 sekundy zárove› [ICE MAKER
LOCK] (zámek vÿrobníku ledu) a tlaítko [LOCK] (zámek), poté se
dioda zmêní na NORMAL (zelená).

Dêti mohou pro zábavu stisknout kterékoli tlaítko na panelu, coπ
mûπe vést k nastavení ƒpatné teploty nebo nesprávnému fungování
chladniky.
- Stisknutím tohoto tlaítka panel uzamknete s nastavenou teplotou a 
funkcí.

- Dalƒím stisknutím tlaítka Lock (zámek) na déle neπ sekundu zámek
vypnete.

Podle svÿch pot£eb si mûπete zvolit WATER / CUBED ICE (voda /
ledové kostky) nebo CRUSHED ICE (drcenÿ led).
Kolem ikony se rozsvítí rámeek na znamení, πe je váƒ vÿbêr zapnutÿ.
Pokud chcete vodu nebo led, plynule sklenicí zatlate na dávkova a
voda nebo led vytee nebo vypadne za 1~2 sekundy.
- Snaπte se okraj sklenice neumístit ke spodní ásti dávkovae, jinak se
mûπe voda rozlít nebo kostky zpûsobit vyƒplíchnutí.

- 2 sekundy po vypadnutí kostek ledu uslyƒíte cvaknutí. Jde o zvuk p£i
uzav£ení záklopky pro vÿstup ledu.

- Chcete-li získat vƒechnu dostupnou vodu nebo led, pokejte 2~3
sekundy po zmáknutí dávkovae.

Pokud pot£ebujete, aby byla chladnika zcela potichu, staí stisknout
tlaítko SLEEP (spánek).
Tento reπim funguje maximálnê 12 hodin, a poté se vrátí na p£edchozí
nastavenÿ reπim.
Pokud chcete reπim zastavit, staí tlaítko znovu stisknout a chladnika se
opêt vrátí na p£edchozí reπim.

P£i iƒtêní p£ihrádky na ledové kostky nebo pokud ji dlouhou dobu
nebudete pouπívat, odstra›te ledové kostky z p£ihrádky a stisknutím
tlaítka vypnête vÿrobu ledovÿch kostek.

■ Aby nedoƒlo k poπáru, úrazu elektrickÿm proudem nebo úniku

Nikdy chladniku neumist’ujte na mokrou podlahu nebo tam, kde se mûπe voda snadno nahromadit.

P£ed p£ipojením napájení:
● Elektrickou zástrku p£ipojte pouze uzemnêné zásuvce.
● Nep£ipojujte zástrku chladniky do jedné zásuvky s ostatními spot£ebii.

Nepouπívejte rozboovací zásuvku ani prodluπovací kabel.

Dávejte pozor, aby napájecí kabel nebyl p£isk£ípnut (têπkÿmi) p£edmêty.
● Pokud po zapojení chladniky do zásuvky uslyƒíte nezvyklÿ zvuk nebo ucítíte zvláƒtní chemickÿ zápach i uvidíte kou£, ihned

zástrku vytáhnête a zavolejte servis.
● P£ed opakovanÿm zapojením do zásuvky pokejte asi 5 minut, aby se nepoƒkodil kompresor a elektrické souásti chladniky.
● Po prvním zapojení do zásuvky pokejte 2~3 hodiny, neπ se vnit£ek dostatenê ochladí, a teprve poté vkládejte potraviny.

(P£i zahájení provozu chladniky po prvním zapojení mûπe bÿt cítit zvláƒtní pach umêlohmotnÿch ástí.
Tento zápach postupnê zmizí bêhem dalƒího provozu a otevírání a zavírání dve£í.)

Opat£ení pro instalaci a p£ipojení napájení

Opat£ení pro pouπívání

■ Abyste zabránili zranêní osob, vzniku poπáru, úrazu elektrickÿm proudem apod., pelivê si p£ed pouπitím
p£etête tuto uπivatelskou p£íruku a mêjte ji po ruce pro budoucí nahlédnutí.

❈ P£ed pouπitím si pelivê p£etête tyto bezpenostní pokyny a dodrπujte bezpenostní opat£ení.

■ P£ísluƒenství

Návod k instalaci

Displej se rozsvítí v následujících p£ípadech, aby usnadnil ovládání panelu:
● Po zapojení chladniky do zásuvky
● Po stisknutí tlaítka (Nejd£íve se rozsvítí podsvícení displeje, poté je aktivován reπim tlaítka.)
● Po otev£ení dve£í
❈ Pokud stisknete tlaítko, kdyπ je podsvícení vypnuté, zapne se pouze podsvícení a nemá to vliv na reπim πádného jiného tlaítka.

Displej zhasne v následujících p£ípadech, aby ƒet£il spot£ebu energie:
● 1 minutu po zapojení do zásuvky
● 10 sekund po zav£ení dve£í
● Pokud po dobu 1 minuty od zvolení tlaítka není stisknuto πádné jiné tlaítko
❈ P£i pohledu na displej ze strany nebo ze spodu (nikoli kolmo) mûπe bÿt displej (písmena, ikony a znaky) hû£e viditelnÿ.

● Pokud jsou dve£e otev£ené déle neπ 10 minut, vnit£ní osvêtlení chladniky se vypne.

● Pokud jsou dve£e mrazícího oddílu nebo chladniky otev£ené déle neπ minutu, ozÿvá se na dobu 5 minut alarm dve£í v intervalech
po 1 minutê..

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

Stisknutím tlaítka FREEZER SET. (nastavení
mrazení) mêníte nastavení teploty podle vyobrazení.

Stisknutím tlaítka REFRIGERATOR SET. (nastavení
chlazení) mêníte nastavení teploty podle vyobrazení.

>>> Následná zmêna teploty <<< >>> Následná zmêna teploty <<<

Pokud je okolní teplota chladniky 5°C, mohou
potraviny v chladnice zmrznout.

Pokud chcete rychlejƒí mrazení, stisknête tlaítko SUPER
FREEZER. (super mrazení), poté se objeví ikona QUICK
(rychlé) a reπim se spustí. Pokud chcete reπim ukonit,
staí opêt stisknout tlaítko.

Rychlejƒí mrazení...
Pokud chcete rychlejƒí chlazení, stisknête tlaítko SUPER
REFRIGERATOR. (super chlazení), poté se objeví ikona
QUICK (rychlé) a reπim se spustí. Pokud chcete reπim
ukonit, staí opêt stisknout tlaítko.

Rychlejƒí chlazení

-23

Mrazicí oddíl Chladicí oddíl

Poznámka

● Vnit£ní teplota se mûπe mênit v závislosti na otvírání
dve£í, mnoπství potravin, okolní teplotê apod.

● Reπim se ukoní automaticky a vrátí se na pûvodnê
nastavenÿ reπim.

Nap£íklad) Chladnika funguje v reπimu [LOW] (slabé mrazení). -->
Reπim [SUPER FREEZER.] se spustí a ukoní. --> Vrátí se
zpêt na reπim [LOW].

● Vnit£ní teplota se mûπe mênit v závislosti na otvírání
dve£í, mnoπství potravin, okolní teplotê apod.

● Reπim se ukoní automaticky a vrátí se na pûvodnê
nastavenÿ reπim.

Nap£íklad) Chladnika funguje v reπimu [LOW] (slabé mrazení). -->
Reπim [SUPER REFRIGERATOR.] se spustí a ukoní. -->
Vrátí se zpêt na reπim [LOW].

Vÿmêna πárovky vnit£ního osvêtlení
∏árovku mûπe vymênit pouze servisní technik nebo jiná kvalifikovaná osoba.

Vÿmêna πárovky v mrazicím oddílu

Odƒroubujte ƒroubky na
spodní stranê krytu osvêtlení
pomocí ƒroubováku s malÿm
hrotem.

Odstra›te 2 ƒroubky krytu
osvêtlení.

Uchopte spodní ást krytu
osvêtlení a tahem smêrem
dop£edu sejmête.

Vymê›te πárovku.
● Po vÿmênê πárovky

postupujte opanÿm
zpûsobem

Odƒroubujte ƒroubky na spodní
stranê krytu osvêtlení pomocí
ƒroubováku s malÿm hrotem.

Odstra›te ƒroubky krytu
osvêtlení.

Uchopte spodní ást krytu a
tahem smêrem dop£edu
sejmête.

Vymê›te πárovku.
● P£i zpêtné montáπi krytu

postupujte opanÿm
zpûsobem.

Vÿmêna πárovky v chladicím oddílu

Pomocí ƒroubováku s malÿm
b£item vyháknête spodní
zobáek krytu osvêtlení.

Uchopením za spodní ást kryt
osvêtlení sejmête.

Vymê›te πárovku.
● Po vÿmênê πárovky postupujte

opanÿm zpûsobem

Horní osvêtlení chladniky

Spodní osvêtlení chladniky
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Pouπívání vnit£ních ástí

● Podstavec na vejce mûπete podle libosti umístit na polici chladniky.

● Nesahejte mokrÿma rukama na potraviny (i nádoby) v mrazicím oddílu.

● Hrozí nebezpeí vzniku omrzlin

● V chladnice neskladujte léky, vêdecké vzorky apod.

● V chladicí zásuvce neskladujte zeleninu, mohla by zmrznout.

∏ Pohyblivá p£ihrádka na vejce
P£ihrádku umístête, kde vám vyhovuje.
(P£ihrádku nepouπívejte pro skladování ledovÿch kostek ani ji
neumist’ujte do mrazicího oddílu.)

” Zásuvka na zeleninu a chladicí zásuvka
Viz strana 11.

’ Zásuvka na ovoce
Pro skladování ovoce

 ̋P£ihrádka na ledové kostky
Pro skladování ledovÿch kostek.

Ô Polika mrazniky (tvrzené sklo)
Pro skladování zmraπenÿch potravin jako maso,
ryby, zmrzlina...

 Suƒicí zásuvka mrazniky
Pro skladování suƒenÿch potravin
(suƒené anoviky apod.)

Ò Zásuvka mrazniky na maso
Pro skladování masa, ryb, ku£at balenÿch ve folii

Ú P£ihrádka mrazniky
Pro skladování mraπenÿch potravin(V horní p£ihrádce mrazniky
neskladujte zmrzlinu nebo dlouhodobê skladované potraviny.)

Æ Malá p£ihrádka mrazniky
Pro skladování mraπenÿch potravin v malÿch baleních

Pouze modely FRS-T24*****

ı P£ihrádka chladniky
Pro skladování chlazenÿch potravin, mléka, dπusu, lahvového piva apod.

 ̃Zábrana p£ihrádky chladniky
Pro zabránêní p£evrhnutí (vysokÿch) potravin v p£ihrádce

 ̄Opêra pro lahve vína

■ Vnit£ní ásti

Upozornêní

Œ P£ihrádka na mléné vÿrobky
Na skladování mlénÿch vÿrobkû jako
máslo nebo sÿr

´ Malá p£ihrádka
Pro skladování potravin v malÿch baleních

ˇ P£ihrádka na nápoje
(Pouze u modelû s p£ihrádkou na nápoje)

¨ Polika chladniky (tvrzené sklo)
Pro skladování bêπnÿch potravin

ˆ Chladicí zásuvka
Pro doasné skladování potravin
p£ipravenÿch k va£ení
(maso, ryby...)

Ø P£epína pro chladicí zásuvku a zásuvku na
zeleninu

P£ed uskladnêní potraviny
omyjte.

Je-li to moπné, 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 uloπením do
chladniky zchladit. 
Sníπíte tak spot£ebu el. energie a
zvÿƒíte 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 nejvêtƒí rozestup.
Pokud jsou potraviny umístêny 
p£íliƒ u sebe, je zabránêno £ádnému
prûchodu chladícího vzduchu.
Potraviny jsou potom nedostatenê
ochlazené.

Tipy pro uskladnêní potravin

❈ Pro asto pouπívané plechovky, pitnou vodu a ostatní nápoje
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● První zásuvku chladniky mûπete podle svÿch pot£eb pouπít bud’ jako zásuvku na
zeleninu, nebo jako chladicí zásuvku.

● Teplota v chladicí zásuvce je o nêco niπƒí neπ v zásuvce na zeleninu, takπe potraviny
v ní mûπete uchovat erstvêjƒí.

● Pokud budete v chladicí zásuvce skladovat zeleninu nebo ovoce, mûπe dojít k jejich zmrznutí.
● Pokud v chladicí zásuvce budete p£íliƒ dlouho skladovat ryby, mohou se zkazit. Skladujte je v mrazicím oddílu.
● Neumist’ujte potraviny u vÿvodu chladného vzduchu, nebot’ mûπe dojít k oslabení cirkulace chladného vzduchu.

■ Zásuvka na zeleninu a chladicí zásuvka

Pouπívání dávkovae
Zvolte WATER / CUBED ICE / CRUSHED ICE (voda / ledové kostky / drcenÿ led) a sklenicí stisknête dávkova s nápisem
PUSH (zmáknout).

Stisknutím tlaítka WATER/ICE zvolte WATER (voda) a rozsvítí se obdélník kolem p£ísluƒné ikony.

Stisknutím tlaítka WATER/ICE zvolte CUBED ICE (ledové kostky) a rozsvítí se obdélník kolem p£ísluƒné ikony.

Stisknutím tlaítka WATER/ICE zvolte CRUSHED ICE (drcenÿ led) a rozsvítí se obdélník kolem p£ísluƒné ikony.

VODA LEDOVÉ KOSTKY DRCENŸ LED

Pokud odebíráte ledové kostky nebo drcenÿ led, p£esta›te sklenicí na dávkova tlait, kdyπ je z poloviny plná.
(Pokud nep£estanete, zbÿvající led mûπe sklenici p£eplnit nebo se mûπe otvor dávkovae ucpat.)

Pouπívání automatického vÿrobníku ledu

Najednou se vyrobí asi 10 kostek ledu (7~8 krát dennê). Kdyπ se zásobník ledu naplní, vÿroba ledu se zastaví.

Je normální, πe kdyπ kostky padají do zásobníku ledu, zpûsobují p£itom ve vÿrobníku ledu hluk.

Abyste zabránili zápachu, pravidelnê zásobník ledu istête.

Pokud mnoπství ledu v zásobníku není dostatené, nemusí πádnÿ led vypadnout. Pokejte p£ibliπnê jeden den, neπ se dalƒí led vytvo£í.

Pokud je led dávkován s obtíπemi, zkontrolujte, zda otvor zásobníku není zablokován.

Pokud vÿrobník ledu nefunguje

Vytáhnête zásobník ledu a oddêlte kostky, které k sobê mohly p£imrznout.
Pokud je pot£eba upravit mnoπství vody, které je dodáváno do vÿrobníku ledu. Zavolejte servisního technika.

V tomto p£ípadê se mohou kostky ledu v zásobníku rozpustit a stéci do mrazicího prostoru.
V p£ípadê dlouhodobého p£edpokládaného vÿpadku proudu zásobník vytáhnête, odstra›te z nêj ledové kostky a vrat’te jej zpêt.

Pokud se ledové kostky zaseknou v dávkovai

V p£ípadê vÿpadku proudu

Pouπívejte pouze led z této chladniky.

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.

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]

Upozornêní

■ Pro zásuvku na zeleninu ■ Nezapome›te zkontrolovat
smêr p£epínae

■ Pro chladicí zásuvku

WATER

CUBED ICE

CRUSHED ICE
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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 mrazniky a chladniky

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

Zásuvka na zeleninu a ovoce
● Vyjmête povytaπením a nadzvednutím.

P£ihrádky mrazniky a chladniky

● Uchopte za oba konce a vytáhnête.
●  4. a 5. p£ihrádka
➀ Vyjmutí : Nejprve vyjmête zábranu,

poté p£ihrádku.
➁ Vloπení : Nejprve nasad’te p£ihrádku,

poté zábranu.

Pée a iƒtêní

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

●   Z dûvodu bezpenosti p£i iƒtêní (vyjmutí a vloπení) zásobníku ledu jednou stisknête (ICE MAKER LOCK) 
(zámek vÿrobníku ledu).
P£i iƒtêní dávejte pozor, abyste si nezranili prsty nebo ruce.

Nejd£íve
chladniku
odpojte ze
zásuvky!

Zásobník na kostky ledu

● Vyjmutí : Zásobník vyjmête tahem smêrem nahoru.
● Vloπení : Nasad’te na boní dráπky a zasu›te.

Pokud je obtíπné zásobník zcela
zasunout, vyjmête jej, pootote o
tvrtinu kotouem v zásobníku nebo
zasunovacím mechanismu a vloπte
zásobník znovu.

Neskladujte kostky ledu p£íliƒ dlouho.

P£ihrádka na vodu z dávkovae
● P£ihrádku na vodu po vyjmutí roƒtu pravidelnê istête.

(Voda z p£ihrádky nemá kam odtéci.)

Pozor

Ôiƒtêní

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.

● Pouπijte had£ík navlhenÿ do roztoku jemného
mycího prost£edku.

Poznámka
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Neπ zavoláte do servisu...
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

Nêco divného?
Nebojte. Zde jsou odpovêdi.

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 chladnice.

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 mrazniky

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. 
Vloπte 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.
Vloπte tenkÿ ƒroubovák do boní
mezery pod krytem a sejmête jej.

Odstranêní dve£í chladniky

P£íprava instalace

Rozmêry (vetnê madel dve£í)

(ƒí£ka ∫ hloubka ∫ vÿƒka) 942 mm ∫ 803 mm ∫ 1812 mm

(ƒí£ka ∫ hloubka ∫ vÿƒka) 942 mm ∫ 883 mm ∫ 1812 mm

FRS-T20***

FRS-T24***

●  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 zkontrolujte, zda
chladnika projde dve£mi.

Najdête vhodné místo

!

!

!
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P£ipevnêní dve£í mrazniky

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.

P£ipevnêní dve£í chladniky

!

!

@

!

!

@

Zasu›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 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

Vyrovnání chladniky a úprava dve£í
(v p£ípadê pot£eby)
Aby mêla chladnika optimální vÿkon a vypadala zep£edu správnê, musí stát rovnê. 
(Pokud je podlaha pod chladnikou nerovná, vypadají dve£e mrazniky a chladniky nerovnomêrnê.)

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 hodinovÿch ruiek dve£e nadzdviháváte ;
proti smêru hodinovÿch ruiek je sniπujete)

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.

Poznámka
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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 dostatenou rezervu.

2. Nainstalujte vodovodní filtr.

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

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

Vodovodní ventil

Instalace p£ívodu vody

SOUÔÁSTKY PRO P¢IPOJENÍ VODY

1. K provozu automatického za£ízení na tvorbu ledu je zapot£ebí, aby tlak
vody byl alespo› 2.0~12.5 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.
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(3019974100) (A:3019503200
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(3012020700)

(7112401211)

(3014454520)
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Hadici nasad’te svisle tak, jak je uvedeno na obrázku.
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Z dûvodu bezpenosti a pro dosaπení nejlepƒího vÿkonu chladniky si
p£ed pouπitím pelivê p£etête tuto p£íruku.
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