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Pokyny k použití se vztahují na několik modelů. Z toho důvodu se mohou objevit rozdíly.
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POKYNY K POUŽITÍ 1. ČÁST
Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento spotřebič.
Před tím, než budete mrazák používat, přečtěte si pozorně pokyny v této příručce, abyste 
maximalizovali jeho výkon.  Uchovejte dokumentaci pro následné použití nebo pro nového 
vlastníka. Tento spotřebič je určen výhradně pro použití v domácnosti nebo podobných ap-
likacích, jako jsou:

 -  kuchyňské kouty pro zaměstnance v dílnách, kancelářích a jiných pracovních prostředích
 -  farmy, v hotely, motely a jiné typy residencí
 -  noclehárny (B & B)
 -  cateringové služby a podobné aplikace, kde nejde o maloobchodní prodej

Tento spotřebič se může používat pouze pro skladování potravin. Jakékoliv jiné využití se 
považuje za nebezpečné a výrobce nenese odpovědnost za jakékoliv škody. Doporučujeme 
vám, abyste si přečetli záruční podmínky. Abyste dosáhli nejlepšího možného výkonu a 
bezporuchového provozu svého spotřebiče, je velmi důležité, abyste si pečlivě přečetli tyto 
pokyny. Pokud nebudete dodržovat tyto pokyny, můžete ztratit nárok na bezplatný servis v 

záruční době.

Obecná upozornění
VAROVÁNÍ:Větrací otvory udržujte bez překážek.
VAROVÁNÍ:Nepoužívejte mechanické nástroje nebo jiné 
prostředky k urychlení procesu odmrazení s výjimkou těch, 
které doporučuje výrobce..
VAROVÁNÍ: V prostoru pro skladování potravin nepoužívejte 
elektrické spotřebiče, s výjimkou těch, které doporučuje výrobce.
VAROVÁNÍ:Nepoškoďte chaldící okruh.
VAROVÁNÍ: Abyste předešli nebezpečí z důvodu nestability 
spotřebiče, je třeba hu upevnit v souladu s pokyny.

• Pokud vaše chladnička používá jako chladivo R600 - bude 
to vyznačeno na štítku na chladicím zařízení- musíte si dát 
pozor během přepravy a montáže, aby nedošlo k poškození 
chladících prvků spotřebiče.  I když je R600a ekologický a 
přírodní plyn, je výbušný. Pokud dojde k velkému úniku z 
důvodu poškození chladicích prvků, přemístěte chladničku 
od otevřeného ohně nebo zdrojů tepla a místnost, v níž je 
spotřebič umístěný, několik minut větrejte.

• Během přenášení a umisťování chladničky dejte pozor, 
abyste nepoškodili chladící okruh plynu.
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• Neskladujte výbušné substance, např. plechovky s aero-
solem, neboť ty mohou v  tomto spotřebiči způsobit vznik 
požáru.

• Tento spotřebič je určený k použití v domácnosti a podob-
ných zařízeních, např.;

 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a os-
tatních pracovních prostředích

 - pro klienty v hotelech, motelech a ostatních obytných pros-
torech

 - pro klienty v penzionech;
 - pro catering a ostatní podobná prostředí

• Pokud zásuvka neodpovídá zástrčce chladničky, musí ji 
vyměnit výrobce, jeho servis nebo podobně kvalifikované 
osoby, aby se tak předešlo nebezpečí.

• Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezený-
mi tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi 
anebo osoby bez příslušných znalostí a zkušeností, pokud 
nejsou pod dozorem anebo nebyli poučeni o užívání tohoto 
přístroje osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost. Děti 
musí být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.

• Speciálně uzemněná zástrčka byla připojena k napájecímu 
kabelu vaší chladničky. Tato zástrčka musí být použita se 
speciálně uzemněnou zástrčkou s 16 ampéry. Nemáte-li 
doma takovou zásuvku, nechte ji nainstalovat autorizovaným 
elektrikářem.

• Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s 
omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními scho-
pnostmi anebo osoby bez příslušných znalostí a zkušeností, 
pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném 
užívání tohoto přístroje a chápou související nebezpečí. Děti 
si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržba nesmí být 
prováděny dětmi bez dohledu dospělé osoby.
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• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, 
jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba, 
aby se předešlo riziku.

• Tento spotřebič není určen k použití v nadmořských výškách 
nad 2000 m.

VAROVÁNÍ!
•  Při čištění/přemísťování spotřebiče musíte dát pozor, abyste 

se nedotkli kovových drátů výměníku tepla na zadní straně 
spotřebiče. Mohli byste si poranit prsty nebo ruku, nebo 
poškodit spotřebič.

•  Spotřebič není konstruován pro umístění na jiném spotřebiči. 
Nepokoušejte se sedat si nebo stoupat na spotřebič. Není na 
to konstruován. Mohli byste se zranit nebo poškodit spotřebič. 

• Při přenášení/přesouvání spotřebiče dbejte, aby se ka-
bel napájení nezachytil pod spotřebičem. Mohlo vy dojít k 
přeříznutí nebo poškození kabelu napájení.

•  Při umísťování svého spotřebiče dejte pozor, aby se 
nepoškodila podlaha, potrubí, stěny atd. Nepřemisťujte 
spotřebič taháním za víko nebo kliku. Nenechte děti, aby si 
se spotřebičem hráli nebo manipulovali s ovladači. Pokud 
nebudou tyto pokyny dodrženy, naše společnost se zříká 
veškeré odpovědnosti. 

•  Neinstalujte spotřebič ve vlhkém, mastném nebo prašném 
prostředí, zabraňte působení přímých slunečních paprsků 
nebo vody.

•  Neinstalujte spotřebič poblíž zdrojů tepla nebo hořlavých 
materiálů.

•  Pokud dojde k výpadku proudu, neotevírejte víko. Zmrzlé 
potraviny by neměly být ovlivněny, pokud bude výpadek 
proudu kratší než 20 hodin. Pokud je výpadek proudu delší, 
je nutné potraviny zkontrolovat a okamžitě sníst, nebo uvařit 
a poté zmrazit.
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•  Pokud zjistíte, že víko truhlicového mrazáku lze obtížně 
otevřít, hned jak je zavřete, nemějte obavy. Je to způsobeno 
rozdílem tlaku, který se vyrovná, a budete moci víko otevřít 
za několik minut. 

•  Nepřipojujte spotřebič k napájení elektrickým proudem, dokud 
nejsou odstraněny všechny obaly a chrániče pro přepravu. 

•  Pokud byl spotřebič přepravován ve vodorovné poloze, před 
zapnutím jej nechte stát alespoň 4 hodiny, aby se usadil olej 
v kompresoru.

• Tento mrazák se smí používat pouze k zamýšleným účelům 
(tj. ukládání a mrazení potravin).

•  V chladničce na víno neskladujte léky nebo materiály určené 
pro výzkum. Pokud budete skladovat materiál, který vyžaduje 
přísnou kontrolu teploty skladování, je možné, že dojde k 
jeho znehodnocení nebo může dojít k nekontrolované reakci 
a vzniku nebezpečí.

•  Před jakoukoliv manipulací se spotřebičem, odpojte kabel 
napájení od zásuvky.

•  Při dodání zkontrolujte, že produkt není poškozen a že 
všechny součásti a příslušenství jsou v dokonalém stavu. 

•  Pokud dojde k úniku chladiva, nedotýkejte se zásuvky a 
nepoužívejte otevřený oheň. Otevřete okno a vyvětrejte. 
Poté zavolejte servisní středisko a požádejte o opravu.

•  Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo adaptéry.
•  Netahejte a neohýbejte kabel napájení, nedotýkejte se zásu-

vky mokrýma rukama.
•  Vyhněte se poškození zástrčky nebo kabelu napájení; mohlo 

by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
•  Neumisťujte ani neukládejte hořlavé nebo vysoce prchavé 

látky, jako jsou éter, benzín, LPG, propan, aerosolové nádo-
by, lepidla, čistý alkohol atd. Tyto materiály mohou způsobit 
výbuch.
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•  Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, 
jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaný technik, 
aby nedošlo ke vzniku nebezpečných situací.

•  Poblíž chladničky na víno nepoužívejte ani neukládejte 
hořlavé spreje, jako jsou barvy ve spreji. Mohlo by dojít k 
výbuchu nebo požáru.

•  Na horní stranu spotřebiče nepokládejte předměty nebo ná-
doby s vodou.

•  Nedoporučujeme používat prodlužovací kabely ani síťové 
adaptéry.

•  Nelikvidujte spotřebič spálením. Při přepravě a používání 
spotřebiče dbejte, aby nedošlo k poškození okruhu/potrubí 
chladiva. V případě poškození nevystavujte spotřebič ohni, 
zdrojům vznícení a okamžitě vyvětrejte místnost, ve které je 
spotřebič umístěn.

•  Systém chlazení umístěný za a uvnitř chladničky na víno ob-
sahuje chladivo. Zabraňte poškození potrubí.

•  Uvnitř prostoru pro skladování potravin ve spotřebiči 
nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud se nejedná o 
spotřebiče doporučené výrobcem.

•  Nepoškoďte okruh chladiva.
•  Nepoužívejte mechanické nástroje ani jinak neurychlujte pro-

ces rozmrazování. Používejte pouze prostředky doporučené 
výrobcem. 

•  Uvnitř prostoru pro skladování potravin nepoužívejte elek-
trické spotřebiče, pokud se nejedná o spotřebiče doporučené 
výrobcem.

•  Otvory pro ventilaci spotřebiče nebo skříně, ve které je 
spotřebič vestavěn, udržujte volné bez překážek.

•  Pro odstraňování námrazy nepoužívejte špičaté nebo ostré 
předměty. 
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•  Nedotýkejte se vnitřních chladicích prvků, a to obzvláště 
pokud máte mokré ruce, protože byste se mohli popálit nebo 
zranit.

•  Na pomoc odmrazování nikdy nepoužívejte vysoušeče vlasů, 
elektrické ohřívače a jiné podobné elektrické spotřebiče.

•  Námrazu neškrábejte nožem nebo ostrými předměty. Mohlo 
by dojít k poškození okruhu chladiva a vyteklé chladivo může 
způsobit požár nebo poškození zraku.

•  Nepoužívejte žádná mechanická zařízení pro urychlení pro-
cesu rozmrazování.

•  Je absolutně nezbytné zabránit používání otevřeného ohně 
nebo elektrických přístrojů, jako jsou ohřívače, parní čističe, 
svíčky, olejové lampy a podobné, pro zrychlení fáze rozmra-
zování.

•  Okolí kompresoru nikdy nemyjte vodou. Po vyčištění, abyste 
zabránili korozi, důkladně je otřete suchým hadrem.

•  Doporučuje se udržovat zástrčku v čistotě. Nánosy prachu 
na zástrčce mohou způsobit požár.

•  Produkt ve určen a vyroben pouze pro použití v domácnosti.
•  Tato záruka pozbude platnosti, pokud je produkt instalován 

nebo používán v komerčních nebo nerezidenčních pros-
torách. 

•  Tento produkt musí být správně instalován, umístěn a provo-
zován v souladu s pokyny uvedenými v brožuře Pokyny pro 
uživatele.  

•  Tato záruka je platná pouze pro nové produkty a není 
přenosná, pokud je produkt znovu prodán. 

•  Naše společnost vylučuje odpovědnost za náhodné nebo 
následné škody. 

•  Záruka v žádném případě neruší vaše práva vyplývající z 
předpisů nebo zákonů. 
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•  Chladničku na víno neopravujte. Všechny opravy musí 
provádět pouze kvalifikovaný opravář.

BEZPEČNOST DĚTÍ!
•  Pokud likvidujete produkt se zámkem nebo západkou na 

dveřích, zajistěte, aby byly dveře v bezpečné poloze, aby se 
v produktu nemohly zavřít děti.

•  Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s 
omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními scho-
pnostmi nebo osoby nezkušené a neznalé za předpokladu, 
že je zajištěn dostatečný dohled nebo jsou poskytnuty 
dostatečné pokyny, jak používat spotřebič bezpečným 
způsobem, a že osoby rozumí možným rizikům.

•  Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čistění a uživatelskou 
údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
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Staré a nefunkční chladničky
• Má-li vaše stará chladnička zámek, odstraňte ho před likvidací nebo´t děti se do něj 

mohou zachytit a může dojít k nehodě.
• Staré chladničky a mrazničky obsahují izolační materiál a chladivo s CFC. Proto dejte 

pozor, abyste při likvidaci starých chladniček nebo mrazniček nepoškodili životní pro-
středí.

Informace o likvidaci WEEE pro opakované použití, recyklaci a obnovu 
získáte od místních úřadů.

Poznámky:
• Před instalací a použitím vašeho spotřebiče si pečlivě přečtěte návod s pokyny.  Nezod-

povídáme za škody způsobené špatným použitím.
• Řiďte se všemi pokyny na vašem spotřebiči a v návodu k použití a tento návod uchovej-

te na bezpečném místě, abyste mohli vyřešit problémy, k nimž může dojít v budoucnosti.         
• Tento spotřebič je vyroben pro použití v domácnostech a lze ho použít pouze doma a 

pro specifikované účely.  Nehodí se pro komerční nebo obecné použití. Takové použití 
způsobí, že záruka spotřebiče bude zrušena a naše společnost nebude zodpovídat za 
vzniklé ztráty. 

• Tento spotřebič je vyrobený k použití v domácnostech a musí být použit pouze pro chla-
zení/skladování potravin. Není vhodný pro komerční nebo společné používání a/nebo 
pro skladování jiných látek než potravin. Naše společnost neodpovídá za ztráty k nimž 
dojde v opačném případě.

Bezpečnostní varování
• Nepoužívejte rozdvojky nebo prodlužovací kabely.
• Nezapojujte do poškozených, opotřebovaných nebo starých zástrček.
• Netahejte, nelámejte ani nepoškozujte kabel.
• Kabely neohýbejte a udržte je mimo dosah horkých povrchů.

• Po instalaci se ujistěte, zda se napájecí kabel nezachytil pod spo-
třebičem.

• Tento spotřebič je určený k použití pouze dospělými osobami, ne-
dovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály, ani jim nedovolte, aby 
se zavěšovaly na dveře.

• Nezapojujte ani neodpojujte zástrčku mokrýma rukama, mohlo by 
dojít k úrazu elektrickým proudem!
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Instalace a obsluha vaší chladničky
Než začnete chladničku používat, musíte věnovat pozornost následujícím bodům:

• Provozní napětí vaší chladničky je 220-240 V při 50Hz.
• Zástrčka musí být po instalaci snadno dostupná.
• Po prvním zapnutí spotřebiče se může objevit zápach. Zmizí, jakmile začne spotřebič 

chladit. 
• Než provedete připojení k napájení, zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá 

napětí elektrického systému ve vaší domácnosti.
• Zástrčku zapojte do zásuvky s účinným uzemněním. Není-li zásuvka uzemněna, nebo 

pokud se neshoduje, navrhujeme, abyste o pomoc požádali autorizovaného elektrikáře.
• Spotřebič musí být zapojen do řádně instalované zásuvky s pojistkou. Napájení (AC) a 

napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku spotřebiče (typový štítek se nachází v 
levé vnitřní části spotřebiče).

• Neneseme zodpovědnost za škody, k nimž může dojít z důvodu neuzemněného použití.
• Chladničku umístěte na místo, kde nebude vystaveno přímému slunečnímu světlu.
• Vaše chladnička nesmí být používána venku nebo ponechána na dešti.
• Váš spotřebič musí být minimálně 50 cm od trouby, plynové trouby nebo hořáků a musí 

být minimálně 5 cm od elektrické trouby.
• Když je vaše chladnička umístěna blízko mrazáku, musí být mezi 

nimi vzdálenost minimálně 2 cm, aby se předešlo vzniku vlhkosti 
na vnějším povrchu.

• Na spotřebič nestavte těžké předměty.
• Spotřebič před použitím důkladně vyčistěte, zejména uvnitř (viz 

Čištění a Údržba).
• Postup instalace do kuchyňské linky je uveden v části návodu Postup instalace do ku-

chyňské linky. Tento produkt je určen k použití pouze ve správných kuchyňských linkách.

• Do mrazničky nikdy nevkládejte skleněné láhve nebo plechovky. 
Láhve nebo plechovky mohou explodovat.

• Z důvodu zajištění své bezpečnosti nevkládejte do chladničky 
hořlavé nebo výbušné materiály. Alkoholické nápoje vkládejte do 
chladničky vertikálně a to tak, že lahve pevně utáhněte.

• Při vybírání ledu z mrazničky se ho nedotkněte, neboť může způ-
sobit omrzliny a/nebo řezné rány.

• Nedotýkejte se zmraženého zboží mokrýma rukama. Zmrzlinu a ledové 
kostky nepoužívejte jakmile je vyjmete z mrazničky!

• Znovu nezmrazujte zboží, které se rozmrazilo. To může způsobit zdravotní problémy, 
např. otravu jídlem.

• Kryt ani horní část chladničky nezakrývejte pokrývkou. To ovlivní výkon vaší chladničky.
• V chladničce ani mrazničce nespouštějte žádné elektrické spotřebiče.
• Upevněte příslušenství v chladničce během přepravy tak, aby se předešlo poškození 

příslušenství.
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• Nastavitelné přední nožičky musí být nastaveny tak, aby úroveň vašeho spotřebiče byla 
rovná a stabilní. Nožičky můžete nastavit otáčením ve směru hodinových ručiček (nebo 
opačným směrem). To musí být provedeno před vložením potravin do chladničky.

• Než začnete mrazničku používat, otřete všechny povrchy had-
říkem ponořeným do teplé vody se lžičkou jedlé sody a potom 
opláchněte čistou vodou a osušte. Po očištění vraťte zpět všechny 
díly.

Než začnete chladničku používat
• Při prvním spuštění nebo po přepravě nechte mrazničku stát 3 

hodiny, ještě než ji zapojíte.  Jinak by mohlo dojít k poškození 
kompresoru.

• Vaše chladnička může při prvním spuštění zapáchat; zápach zmizí jakmile se spustí 
chlazení.
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JAK SPOTŘEBIČ OBSLUHOVAT 2. ČÁST

Nastavení termostatu
Termostat mrazničky a chladničky automaticky reguluje vnitřní teplotu. Otáčením knoflíku z 
polohy 1 na 5 lze nastavit nižší teplotu.

Nastavení termostatu mrazničky a chladničky
1 – 2 : Pro krátkodobé uchovávání potravin v mrazničce 
(knoflík na hodnotu minimální až střední).
3 – 4 : Pro dlouhodobé uchovávání potravin v mrazničce 
(knoflík na střední hodnotu).
      5 : Pro mražení čerstvých potravin. Po dosažení chlad-
ného stavu je nutné nastavit knoflík na předchozí pozici.

Termostat

Varování při nastavení teploty
• Okolní teplota, teplota čerstvě skladovaných potravin a časté otvírání dveří ovlivňuje 

teplotu v prostoru chladničky. V případě potřeby změňte nastavení teploty.
• Nedoporučuje se, abyste chladničku používali v prostředí, kde je teplota nižší než 10°C .
• Při nastavení termostatu je třeba vzít v úvahu jak často se dveře mrazničky otevírají a 

zavírají, kolik jídla se v mrazničce skladuje a prostředí, v kterém je spotřebič umístěn.
• Doporučujeme, aby první spuštění chladničky-mrazničky nebylo přerušováno po dobu 

24 hodin a zajistilo se tak, že je důkladně vychlazená. Po tuto dobu neotevírejte dveře 
chladničky-mrazničky ani do ní nevkládejte potraviny. 

• Vaše chladnička-mraznička má vestavěnou funkci 5 minutové prodlevy, která brání po-
škození kompresoru. Když se chladnička-mraznička zapojí do sítě, její provoz se spustí 
po 5 minutách.

• Vaše chladnička je navržena tak, aby pracovala v intervalech uvedených ve standar-
dech, v souladu s třídou uvedenou na informačním štítku. Nedoporučuje se, abyste 
chladničku spouštěli v prostředí mimo uvedené teplotní intervaly, a neovlivnili tak účin-
nost chlazení.

• Tento spotřebič je navržen k použití při okolní teplotě v rozmezí 16°C - 38°C.

Třída klimatu Okolní teplota (oC)
T 16 až 43 oC

ST 16 až 38 oC
N 16 až 32 oC

SN 10 až 32 oC
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Příslušenství
Zásobník na led

• Naplňte přihrádku na led vodou a vložte ji do prostoru mrazničky.
• Poté, co se voda zcela změní na led, můžete kostku ledu vyjmout z přihrádky podle 

následujícího obrázku.

Držák na lahve

Abyste předešli sklouznutí nebo pádu lahví, můžete použít držák na lahve. Rovněž můžete 
předejít vzniku hluku, který se ozve, když dveře otevřete nebo zavřete.

Veškeré písemné a vizuální popisy příslušenství se mohou lišit po-
dle modelu spotřebiče.
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Chladnička
Prostor chladničky se používá ke skladování čerstvých potravin po dobu několika dnů.

• Potraviny nevkládejte tak, aby byly v přímém kontaktu se zadní stěnou prostoru chlad-
ničky. Okolo potravin nechte určitý prostor, abyste tak umožnili cirkulaci vzduchu.

• Nevkládejte do chladničky horké potraviny nebo nápoje.

• Potraviny vždy skladujte v uzavřených nádobách nebo zabalené. 

• Abyste snížili vlhkost a následnou tvorbu námrazy, nikdy neumisťujte kapaliny do neu-
těsněných nádob. 

• Maso všech typů, zabalené do sáčků, se doporučuje vložit na skleněnou poličku nad 
zásuvkou na zeleninu, kde je vzduch chladnější.

• Ovoce a zeleninu můžete vkládat do crisperu nezabalené.

• Abyste předešli úniku chladného vzduchu, neotevírejte dveře příliš často a nenechávej-
te je dlouho otevřené.

Mraznička
Prostor mrazničky se používá ke zmražení čerstvých potravin a ke skladování zmražených 
potravin po dobu uvedenou na obalu a k výrobě kostek ledu.

• Při mrazení čerstvých potravin; čerstvé potraviny řádně zabalte tak, aby byl obal 
vzduchotěsný. Ideální jsou speciální sáčky do mrazničky, alobal (silný, v případě po-
chybností použijte dvojitou vrstvu), polyetylenové sáčky a plastové nádoby.

• Nedovolte, aby čerstvé potraviny přišly do kontaktu s již zmraženými potravinami.
• Na obal vždy vyznačte datum a obsah balení, nepřekračujte uvedenou dobu skladování.
• V případě výpadku napájení nebo selhání uchová mraznička dostatečně nízkou teplotu 

pro skladování potravin. Nicméně se otevřete otevírání dveří, abyste zpomalili stoupání 
teploty v prostoru mrazničky.

• Maximální množství potravin, které lze do mrazničky vložit během 24 hodin, je uvedeno 
na typovém štítku (viz mrazící kapacita).

• Do mrazničky nikdy nevkládejte teplé potraviny.
• Při nákupu a skladování zmražených produktů; zkontrolujte, zda není obal poško-

zený. 
• Délka a doporučená teplota skladování zmražených potravin je uvedena na obalu. Při 

skladování a používání postupujte dle pokynů výrobce. Nejsou-li uvedeny žádné infor-
mace, potraviny nesmí být skladovány déle než 3 měsíce.

• Zmražené potraviny vložte do mrazničky co nejdříve po zakoupení.
• Jakmile se potravina jednou rozmrazí, nesmí být znovu zmražena, musíte ji uvařit, co 

nejrychleji to bude možné, poté můžete uvařené jídlo zkonzumovat nebo zmrazit.
• Skladování: Chcete-li použít maximální čistou kapacitu, můžete vyjmout zásuvky a 

skladovat potraviny přímo v jednotlivých prostorech. To vám umožní využití celého ob-
jemu prostoru.

SKLADOVÁNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI 3. ČÁST
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• Spotřebič před čištěním odpojte od napájení.

• Na spotřebič nelijte vodu.

• Prostor chladničky je třeba pravidelně čistit roztokem jedlé sody a 
vlažné vody.

• Příslušenství vyčistěte samostatně vodou a čisticím prostředkem. 
Nemyjte je v myčce na nádobí.

• Nepoužívejte abrazivní produkty, čisticí prostředky. Po umytí je 
opláchněte čistou vodou a pečlivě vysušte. Po dokončení čištění 
znovu zapojte spotřebič do sítě, suchýma rukama.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 4. ČÁST

Odmrazování prostoru chladničky

• K odmrazování dochází během provozu chladničky automaticky, odmražená voda se 
hromadí ve výparníku a automaticky se odpařuje.

• Odpařovací zásobník a otvor pro odtékání vody musí být čištěny pravidelně pomocí 
zátky, aby se předešlo hromadění neodtékající vody ve spodní části chladničky.

• Abyste otvor vyčistili, můžete do něj nalít také 1/2 sklenice vody.

Odmrazování prostoru mrazničky
• Námraza, která se hromadí v mrazničce, se musí odstraňovat pravidelně.
• K této činnosti nepoužívejte ostré kovové předměty. Mohly by prorazit okruh chladničky 

a způsobit nevratné poškození spotřebiče. Je-li to nezbytné, použijte plastovou škrabku.
• V případě, že je na policích více než 5 mm námrazy, je třeba provést odmrazování.
• Před provedením odmražen vložte zmražené potraviny na chladné místo, přičemž je 

zabalte do novin, abyste tak co nejdéle udrželi rovnoměrnou teplotu.
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• Chcete-li odmrazování urychlit, umístěte do prostoru mrazničky jednu či více nádob s 
vodou.

• Vnitřní část vysušte houbičkou nebo čistým hadříkem.
• Jakmile bude potravina zmražená, vložte potraviny do mrazničky a nezapomeňte je brzy 

spotřebovat.

Výměna žárovky
Výměna žárovky v chladničce a mrazničce;
1. Odpojte zařízení od zdroje energie.
2. Stiskněte háčky na stranách horní části krytu a sundejte kryt žárovky (A).
3. Nahraďte vadnou žárovku novou o výkonu maximálně 15 W. (B)
4. Nasaďte kryt žárovky a připojte zařízení ke zdroji energie. (C)

Výměna kontrolky LED
Má-li vaše chladnička kontrolku LED, kontaktujte help desk, neboť její výměnu musí provést 
pouze autorizovaní zaměstnanci.
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• Pro přemístění je třeba uchovat původní balení a pěnu (volitelné).
• Chladničku musíte upevnit v obalu, pomocí pásů nebo silných kabelů a postupovat dle 

pokynů pro přepravu, které jsou na obalu.
• Vyjměte pohyblivé části (poličky, příslušenství, 

přihrádky na zeleninu, atd.) nebo je připevněte 
do chladničky pomocí pásů, aby během přemis-
ťování a přepravy nedošlo k nárazům.

• Chladničku převážejte kolmo.

DOPRAVA A PŘEMÍSTĚNÍ 5. ČÁST

NEŽ SE OBRÁTÍTE NA POPRODEJNÍ SERVIS 6. ČÁST
Pokud vaše mraznička nefunguje správně, může to být drobný problém, proto než zavoláte 
elektrikáře, zkontrolujte následující. 

Spotřebič nefunguje,
Zkontrolujte, zda:

• Nedošlo k výpadku napájení,
• Zástrčka je správně zapojená, zda nedošlo k jejímu uvolnění 
• Nastavení termostatu v poloze “ ”,
• Zásuvka je vadná. To ověříte tak, že do stejné zásuvky zapojíte jiný spotřebič, o kterém 

víte, že funguje.

Výkon spotřebiče je slabý:
Zkontrolujte, zda:

• Nedošlo k přetížení spotřebiče,
• Dveře jsou dokonale zavřené,
• V kuchyni není dostatek větracích otvorů, jak je uvedeno v návodu k obsluze.

Pokud slyšíte hluk;
Chladicí plyn, který cirkuluje v chladicím okruhu, může vydávat slabý hluk (bublavý zvuk), i 
když kompresor není v provozu. Nemusíte mít obavy, je to zcela normální. Jsou-li tyto zvuky 
jiné, zkontrolujte, zda:

• Spotřebič je nainstalovaný pevně, jak je popsáno v návodu k instalaci.
• Věci na spotřebiči se chvějí.

Je-li ve spodní části chladničky voda;
Zkontrolujte, zda:
Odtok na rozmraženou vodu není ucpaný (k vyčištění použijte zátku).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
• V případě náhlého výpadku energie nebo odpojení a zapojení zástrčky do zásuvky, se 

otevře ochranný topný prvek kompresoru, neboť tlak plynu v chladícím systému vaší 
chladničky nebyl dosud vyrovnán. O 4 nebo 5 minut později začne chladnička pracovat, 
to je normální.
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• Nechcete-li chladničku dlouhodobě používat (např. během dovolené), odpojte ji ze sítě. 
Chladničku vyčistěte tak, jak je uvedeno v Kapitole 4 tohoto dokumentu a dveře nechte 
otevřené, abyste předešli hromadění vlhkosti nebo vytváření zápachu.

• Pokud stále dochází k problémům s vaší chladničkou, i když jste se řídili pokyny v této 
příručce, obraťte se na nejbližší autorizované servisní centrum, prosím. 

• Životní cyklus tohoto produktu stanovený Ministerstvem průmyslu (období, po které jsou 
na trhu k dispozici náhradní díly) je 10 let.

Úspora Energie
1.  Neinstalovat spotřebič poblíž zdrojů tepla, instalovat jej mimo dosah přímého slunečního 

svitu a v dobře větrané místnosti.
2.  Nevkládat do chladničky horké potraviny. Zvýšila by se vnitřní teplota a kompresor by 

běžel bez přestávek.
3.  Nehromaďte potraviny, aby se zajistila dostatečná cirkulace vzruchu.
4.  Pokud je ve spotřebiči námraza, proveďte odmrazení, aby se zajistil správný přenos 

chladu.
5.  Pokud dojde k výpadku elektrického proudu, nechte dveře chladničky zavřené.
6.  Pokud dojde k výpadku elektrického proudu, nechte dveře chladničky zavřené.
7.  Otevírejte dveře spotřebiče co nejméně.
8.  Nenastavujte termostat spotřebiče na příliš nízkou teplotu.• Odstraňujte prach, který se 

hromadí na zadní straně spotřebiče.
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Tato prezentace je pouze informativní a týká se součástí spotřebiče.
Části se mohou lišit v závislosti na modelu.

ČÁSTI SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 7. ČÁST

A) Chladnička
B) Mraznička

1) Termostat
2) Kryt žárovky chladničky
3) Skleněné poličky v chladničce
4) Kryt crisperu
5) Crisper

6) Mrazničky horní klapka
7) Mrazničky horní zásuvka
8) Mrazničky spodní zásuvka
9) Polica na lahve
10) Nastavitelná police ve dveřích * / 
Horní polička ve dveřích
11) Horní polička ve dveřích

* u některých modelů

Držák na vejce

Zásobník na led

Plastový koš na led
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LIKVIDACE STARÉHO SPOTŘEBIČE

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických 
a elektronických zařízeních (OEEZ).
OEEZ se týká těkavých látek (které mohou mít škodlivý vliv na životní prostředí) a základ-
ních součástí (které lze opakovaně využít). Je nutné postupovat podle OEEZ, aby se řádně 
zlikvidovaly všechny těkavé látky a recyklovaly všechny materiály. 
Jednotlivci mohou hrát významnou roli při ochranně životního prostředí. Při likvidaci je nutné 
dodržovat některá základní pravidla:
S elektrickými a elektronickými zařízeními se nesmí zacházet jako s domovním odpadem.

Elektrická a elektronická zařízení musí být odevzdávána do příslušného sběrného dvora 
spravovaného místní samosprávou nebo registrovanou společností. V mnoha zemích se 
organizuje odběr velkých elektrických a elektronických zařízení z domácností.

V mnoha zemích, když koupíte nový spotřebič, můžete starý odevzdat obchodníkovi, který 
musí bezplatně přijmout jeden starý spotřebič za jeden nový prodaný spotřebič, pokud se 
jedná o ekvivalentní typ se stejným určením, jako nový zakoupený spotřebič. 
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Umístěním značky  na tento produkt potvrzujeme shodu se všemi příslušnými 
evropskými směrnicemi týkajícími se bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního 
prostředí, které lze použít pro tento produkt.
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