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1 Celkový pohľad na prístroj

1.1 Prehľad vybavenia prístroja

Obr. 1

(1) Ovládacie a kontrolné 
prvky

(2) Tlmič zatvárania

(3) Držiak na škatuľky

(4) Držiak na konzervy

(5) Držiak fliaš

(6) Priehradka na fľaše

(7) Vnútorné osvetlenie 
pomocou LED diód

(8) Polica s reguláciou vlhkosti

(9) LED osvetlenie mrazničky

(10) Mraziaca zásuvka

(11) Nastavovacie nôžky

(12) Úchyty na prepravu 
vpredu, prepravné kolieska 
vzadu

(13) Vetracia mriežka

(14) Typový štítok

(15) VarioSpace

(16) Akumulátory chladu

(17) Zásuvka BioFresh, 
nastaviteľná

(18) LED osvetlenie pre oddiel 
BioFresh

(19) Variabilná priehradka na 
fľaše

(20) Polica

(21) Polica, delená

(22) Ventilátor, s držiakom na 
filter FreshAir

(23) Vnútorné osvetlenie 
pomocou LED diód, otočné

(24) Úchyty na prepravu vzadu
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Výrobca stále pracuje na ďalšom vývoji všetkých typov a modelov. 
Majte preto, prosím, pochopenie, že si musíme vyhradiť právo na 
zmeny tvaru, vybavenia a technickej časti.

Aby ste sa oboznámili so všetkými výhodami nového spotrebiča, 
prečítajte si, prosím, pozorne pokyny v tomto návode na obsluhu.

Tento návod je určený pre viac modelov, takže sú možné 
odchýlky. Časti návodu, ktoré sa týkajú iba niektorých prístrojov, 
sú označené hviezdičkou (*).

Pokyny pre jednotlivé činnosti sú označené pomocou B, 
výsledky týchto činností sú označené pomocou E.
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Poznámka
 BPriehradky, zásuvky alebo koše sú v dodanom stave 
usporiadané pre optimálnu energetickú efektivitu.

1.2 Oblasť použitia prístroja

Použitie v súlade s určením
Zariadenie je vhodné iba na chladenie potravín v domácom či 
podobnom prostredí. K tomu patrí napríklad využitie

 − v osobných kuchyniach, penziónoch s raňajkami,
 − hosťami vo vidieckych domoch, hoteloch, moteloch a iných 
typoch ubytovania,

 − pri cateringu a podobných službách vo veľkoobchode.

Všetky ostatné druhy využitia sú neprípustné.

Predvídateľné chybné použitie

Nasledujúce spôsoby použitia sú výslovne zakázané:

 − skladovanie a chladenie liekov, krvnej plazmy, laboratórnych 
preparátov alebo podobných látok a výrobkov, ktoré vyplývajú 
zo smernice 2007/47/ES o zdravotníckych prostriedkoch

 − použitie v oblastiach ohrozených výbuchom
 − použitie na pohyblivých podkladoch, ako sú lode, prostriedky 
železničné dopravy alebo lietadlá

 − skladovanie živých zvierat

Nedovolené použitie prístroja môže viesť k poškodeniu uloženého 
tovaru alebo k jeho skazeniu.

Triedy klímy

V závislosti od klímy je prístroj konštruovaný na prevádzku pri 
obmedzenom rozsahu okolitých teplôt. Trieda klímy, pre ktorú je 
prístroj určený, je uvedená na identifikačnom štítku.

Poznámka
 BAby bola zaručená bezchybná prevádzka, dodržiavajte 
uvedené teploty prostredia.

Trieda klímy pre teploty prostredia

SN 10 °C až 32 °C

N 16 °C až 32 °C

ST 16 °C až 38 °C

T 16 °C až 43 °C

Hlučnosť výrobku: 37 dB (A), aktuálne ku dňu vydania 4. 1. 2016.

1.3 Zhoda

Tesnosť chladiaceho okruhu je skontrolovaná. Prístroj zodpovedá 
príslušným bezpečnostným podmienkam a smerniciam ES 
2006/95/ES, 2004/108/ES, 2009/125/ES a 2010/30/EÚ.

Zásuvka BioFresh spĺňa požiadavky zásuvky na skladovanie 
v chlade podľa EN ISO 15502.

Upozornenia pre skúšobné ústavy:

Skúšky je potrebné vykonávať podľa ustanovení platných noriem 
a smerníc.
Príprava a skúška zariadenia sa musí vykonať so zohľadnením 
záťažových schém výrobcu a pokynov v návode na obsluhu.
Deklarovaná spotreba energie bola zmeraná pri aktivovanej 
funkcii vypnutia displeja.

1.4 Rozmery pre inštaláciu

 Obr. 2

Model Výška spotrebiča H (mm)

CBNP(es/bs) 48.. 2010

* Pri použití vymedzovačov odstupu od steny sa rozmer zväčší 
o 15 mm (pozrite 4.2).

1.5 Úspora energie

 − Je potrebné stále dbať na správny prívod vzduchu 
a odvetrávanie. Nezakrývajte ventilačné otvory, príp. mriežky.

 − Vetracie štrbiny nikdy nezakrývajte.
 − Prístroj neinštalujte v mieste s priamymi slnečnými lúčmi, vedľa 
sporákov, kúrenia či podobných tepelných zdrojov.

 − Spotreba energie závisí od podmienok inštalácie, napr. od 
okolitej teploty (pozrite 1.2).

 − Prístroj otvárajte na čo najkratší čas.
 − Čím nižšia teplota je nastavená, tým vyššia je spotreba energie.
 − Potraviny ukladajte roztriedené (pozrite Celkový pohľad na 
prístroj).

 − Všetky potraviny uchovávajte dobre zabalené a zakryté, 
zamedzí sa tak tvorbe inovatky.

 − Potraviny vyberajte len na nevyhnutný čas, aby sa príliš 
neohriali.

 − Vkladanie teplých jedál: najprv nechajte schladnúť na izbovú 
teplotu.

 − Mrazené potraviny nechajte rozmraziť v chladničke.
 − Pri dlhšej dovolenke použite funkciu Holiday.
 − V stave na expedíciu používajte prednastavené vypnutie 
obrazovky a obrazovku vypnite po 24 hodinách, (pozrite 5.1.5).
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1.6 Príklad uloženia

Obr. 3

1.7 SmartDevice

Prístroj je pripravený na začlenenie do Smart 
Home a pre rozšírené služby. Prostredníctvom 
SmartDeviceBox môžu byť spustené ďalšie voliteľné 
funkcie. Aktivácia sa vykonáva cez zákaznícky portál 
MyLiebherr.

Bližšie informácie o dostupnosti, predpokladoch a k jednotlivým 
funkciám nájdete na internete na www.smartdevice.liebherr.com.

2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

Nebezpečenstvo pre používateľa:
 − Tento spotrebič smú používať deti od 8 rokov a viac 
a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými 
alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom 
skúseností a znalostí iba vtedy, keď sú pod 
dohľadom alebo boli v bezpečnom zaobchádzaní 
so spotrebičom zaškolené a chápu nebezpečenstvá 
z toho vyplývajúce. Deti sa so spotrebičom nesmú 
hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú 
vykonávať deti bez dozoru.
 − Keď sa prístroj odpája od elektrickej siete, vždy 
ťahajte za zástrčku. Neťahajte za kábel.
 − V prípade poruchy vytiahnite sieťovú zástrčku alebo 
vypnite poistku.
 − Nepoškoďte prívodný kábel. Prístroj neprevádzkujte 
s chybným prívodným káblom.
 − Opravy a zásahy do prístroja smie vykonávať iba 
zákaznícky servis alebo iný na to vyškolený odborný 
personál.
 − Prístroj montujte, pripájajte a likvidujte iba podľa 
údajov v návode.

 − Návod na obsluhu starostlivo uchovajte a odovzdajte 
prípadne ďalším vlastníkom prístroja.
 − Špeciálne svietidlá v zariadení ako žiarovky LED 
slúžia na osvetlenie jeho vnútorného priestoru a nie 
sú vhodné na osvetlenie miestnosti.

Nebezpečenstvo požiaru:
 − Chladiaci prostriedok R 600a obsiahnutý v prístroji 
nie je nebezpečný životnému prostrediu, ale je 
horľavý. Unikajúce chladivo sa môže vznietiť.

• Nepoškoďte potrubné vedenie chladiaceho 
okruhu.

• Vo vnútornom priestore prístroja nemanipulujte 
s otvoreným ohňom alebo zdrojmi iskier.

• Vnútri prístroja nepoužívajte elektrické spotrebiče 
(napr. parné čistiace prístroje, výhrevné telesá, 
výrobníky zmrzliny atď.). 

• Keď unikne chladivo: Z blízkosti miesta úniku 
odstráňte otvorený oheň alebo zápalné 
zdroje. Miestnosť dobre vyvetrajte. Ohláste to 
zákazníckemu servisu.

 − Do zariadenia neukladajte žiadne výbušné látky ani 
spreje s horľavými hnacími plynmi, ako je bután, 
propán alebo pentán atď. Tieto spreje poznáte 
podľa údajov o obsahu alebo symbolu plameňa na 
obale. V prípade úniku by elektrické súčiastky mohli 
tieto plyny zapáliť. 
 − Do blízkosti prístroja sa nesmú dostať horiace 
sviečky, lampy a iné predmety s otvoreným ohňom, 
aby nespôsobili vznietenie prístroja. 
 − Alkoholické nápoje alebo iné nádoby obsahujúce 
alkohol skladujte iba tesne uzatvorené. V prípade 
úniku by elektrické súčiastky mohli alkohol zapáliť.

Nebezpečenstvo spadnutia a prevrátenia:

 − Sokle, zásuvky, dvere a pod. nepoužívajte ako 
stúpadlá alebo na opieranie. To platí obzvlášť pre 
deti.

Nebezpečenstvo otravy z jedla:

 − Nekonzumujte potraviny, ktoré boli uskladnené 
príliš dlho.

Nebezpečenstvo omrzlín, pocitu otupenia 
a bolestí:

 − Zamedzte trvalému kontaktu kože so studenými 
povrchmi alebo chladenými/mrazenými potravinami 
alebo urobte vhodné ochranné opatrenia, napr. 
používajte rukavice. Zmrzlinu, a zvlášť ľad alebo 
ľadové kocky, nejedzte ihneď po vybratí ani príliš 
chladné.

Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia 
prístroja:

 − Horúca para môže spôsobiť poranenie. Na 
odmrazovanie nepoužívajte elektrické ohrievače, 
parné čistiace prístroje, rozmrazovacie spreje, 
otvorený plameň.
 − Na odstraňovanie ľadu nepoužívajte ostré predmety.
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Nebezpečenstvo pritlačenia:

 − Nevkladajte pri otváraní a zatváraní dvierok do 
priestoru so závesmi prsty. Mohlo by dôjsť k ich 
priškripnutiu.

Symboly na spotrebiči

Symbol môže byť na kompresore. Vzťahuje 
sa na olej v kompresore a upozorňuje na toto 
nebezpečenstvo: Môže spôsobiť smrť, ak dôjde 
k prehltnutiu alebo vniknutiu do dýchacích ciest. 
Toto upozornenie je dôležité iba pre recykláciu. 
Pri normálnom režime neexistuje nebezpečenstvo.

Dodržujte, prosím, pokyny v ostatných kapitolách.

NEBEZPEČENSTVO označuje bezprostredne 
nebezpečnú situáciu, ktorá 
môže mať za následok 
úmr t ie alebo vážne 
telesné zranenia, ak sa jej 
nezabráni.

VÝSTRAHA označuje nebezpečnú 
situáciu, ktorá môže mať 
za následok úmrtie alebo 
vážne telesné zranenie, ak 
sa jej nezabráni.

UPOZORNENIE označuje nebezpečnú 
situáciu, ktorá môže mať 
za následok ľahké alebo 
stredné telesné zranenia, 
ak sa jej nezabráni.

POZOR označuje nebezpečnú 
situáciu, ktorá môže mať 
za následok vecné škody, 
ak sa jej nezabráni.

Poznámka označuje užitočné pokyny 
a tipy.

3 Ovládacie a zobrazovacie prvky

3.1 Stavová obrazovka

Obr. 4

(1) Obrazovka

(2) Ukazovateľ teploty

(3) Ukazovateľ teploty 
v chladničke

(4) Ukazovateľ teploty pre 
oddiel BioFresh

(5) Ukazovateľ teploty 
v mrazničke

(6) Hodiny

(7) Ukazovateľ dátumu, ak je 
zvolený

Stavová obrazovka sa v normálnom režime zobrazí, keď sa 
nevykonávajú nastavenia. Zobrazujú sa nastavené teploty, 
hodinový čas a dátum, ak je táto funkcia zvolená.

Dotykom na ukazovateli teploty sa dostanete na obrazovku Home 
a k funkciám nastavenia.

Dotykom na hodinách je možné aktivovať časový spínač.

3.2 Obrazovka Home

Informácie o chladničke

Chladnička

BioFresh

Mraznička

Obr. 5

(1) Obrazovka

(2) Voľba programu

(3) Pole Chladnička

(4) Pole BioFresh

(5) Pole Mraznička

(6) Tlačidlo Liebherr

(7) Pole Program

(8) Menu

(9) Edit

Obrazovka Home ponúka prístup k možnostiam nastavenia 
a voľbe programu.

Dotykom na obrazovke je možné vyvolávať funkcie a meniť 
hodnoty.

Voľba programu

 Obr. 6 Meno programu

Vo voľbe programu sa zobrazuje aktuálne nastavený program. 
Je možné zvoliť 5 rôznych programov. Každý program ponúka 
individuálne nastavenie teplôt a funkcií pre rôzne potreby.

Pole Chladnička

Chladnička

 Obr. 7 Ukazovateľ teploty v chladničke

V poli Chladnička sa zobrazuje teplota chladničky.

Pri nastavovaní teploty sa ihneď zobrazí nová požadovaná 
hodnota. Šípky ukazujú zmenu teploty.

Je možné vykonať tieto nastavenia:

 − Nastavenie teploty
 − Vypnutie a zapnutie chladničky

Pri vypnutí chladničky sa vypne aj BioFresh.

Pole BioFresh

 Obr. 8 Ukazovateľ teploty BioFresh

V poli BioFresh sa zobrazuje teplota BioFresh.

Pole mraznička

Mraznička

 Obr. 9 Ukazovateľ teploty v mrazničke

V poli Mraznička sa zobrazuje teplota mrazničky.

Pri nastavovaní teploty sa ihneď zobrazí nová požadovaná 
hodnota. Šípky ukazujú zmenu teploty.

Je možné vykonať tieto nastavenia:

 − Nastavenie teploty
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 − Vypnutie a zapnutie mrazničky

Pri vypnutí mrazničky sa vypne aj chladnička a BioFresh.

Pole Teplota

Pole Teplota zahŕňa pole Chladnička, BioFresh a Mraznička.

Tlačidlo Liebherr

Celá plocha pod obrazovkou je tlačidlo. Stlačením tlačidla sa 
dostanete na stavovú obrazovku.

Pole Program

 Obr. 10 Funkcie špecifické 
pre program

V poli Program sa zobrazujú funkcie špecifické pre program. Tie 
ponúkajú možnosti nastavenia pre oblasť chladničky a mrazničky.

V poli Program sa môže zobrazovať maximálne 6 funkcií.

Menu

Prostredníctvom menu sa môžu vykonávať základné nastavenia 
a nastavenia nezávislé od programu.

Edit

Prostredníctvom Edit sa môžu voliť alebo rušiť funkcie špecifické 
pre program na zobrazenie na obrazovke Home.

3.3 Navigácia

Prístroj sa ovláda prevažne prostredníctvom týchto symbolov:

Standby:

Zapnutie alebo vypnutie prístroja alebo 
teplotnej zóny.

Menu:

Prístup k jednotlivým opciám 
a nastaveniam.

Edit:

Zvolenie a zrušenie opcií špecifických 
pre program.

Tlačidlo Liebherr:

Prerušenie voľby vedie k stavovej 
obrazovke.

Navigačná šípka Hore/Dole:

Nastavenie dátumu a času:

Po zobrazení poslednej možnosti 
nastavenia sa znovu zobrazí prvá 
možnosť.

Navigačná šípka Doľava/Doprava:

Zvolenie voľby a navigovanie.

Ak sú na výber ďalšie nastavenia, 
je možné ich zvoliť prostredníctvom 
navigačných šípok. Po zobrazení 
poslednej alebo prvej možnosti 
nastavenia sa navigačné šípky zobrazia 
sivo.

Späť:

Prerušenie výberu alebo opustenie 
nastavovania.

Zobrazenie sa zmení na najbližšiu 
vyššiu úroveň, resp. na obrazovku 
Home.

Home:

Prerušenie výberu alebo opustenie 
nastavovania.

Zobrazenie sa zmení na obrazovku 
Home.

Stavové tlačidlo On/Off

: Opcia aktivovaná, funkcia 
aktívna.

: Opcia deaktivovaná, funkcia 
nie je aktívna.

Voliaci krúžok

: Nastavenie/Voľba aktívna.

: Nastavenie/Voľba aktívna.

Hlásenia:

Existujú aktívne chybové hlásenia 
a pripomienky.

Je možné znovu zobraziť podrobnosti 
k hláseniam.

Po potvrdení funkcie alebo opcie zaznie akustický signál, ak sú 
signalizačné tóny alebo tóny pripomienok aktívne.

Upozornenie

Ak po 1 minúte nedôjde k žiadnemu výberu, zobrazenie sa zmení 
na obrazovku Home.

3.4 Symboly indikácie

Symboly indikácie informujú o aktuálnom stave prístroja:

Vzostupné šípky:

Teplota sa zvyšuje.

V prípade zmien teploty a po ukončení 
opcií ukazujú vzostupné šípky 
zvyšovanie teploty až do dosiahnutia 
požadovanej teploty.

Zostupné šípky:

Teplota sa znižuje.

V prípade zmien teploty a po zapnutí 
opcií ukazujú zostupné šípky znižovanie 
teploty až do dosiahnutia požadovanej 
teploty.

Standby:

Prístroj alebo teplotná zóna sú vypnuté.

aktívne Aktivovaná opcia:

Opcie zobrazené na obrazovke Home 
sa označia výrazom aktívne , ak sú tieto 
opcie zapnuté.

1 z ... / Navigačná lišta:

Navigačná lišta ukazuje aktuálnu 
pozíciu v rámci výberu.

3.5 Funkcie prístroja

Je možné aktivovať alebo nastaviť tieto voliteľné funkcie, 
vysvetlenia a možnosti nastavenia (pozrite Obsluha):
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Symbol Funkcia

SuperCool

SuperFrost

SabbathMode

PartyTimer

BottleTimer

NightMode

Odporúčanie pre skladovanie

Tipy na úsporu energie

Nastavenie displeja

4 Uvedenie do prevádzky

4.1 Preprava spotrebiča

 UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia pri zlej preprave!

 BPrístroj prepravujte zabalený.
 BPrístroj prepravujte v stojatej polohe.
 BPrístroj neprepravujte sami.

4.2 Postavenie spotrebiča

 VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo požiaru pri vlhkosti!
Keď diely vedúce elektrický prúd alebo prívodný elektrický kábel 
zvlhnú, môže dôjsť ku skratu.

 BPrístroj je koncipovaný na inštaláciu v uzatvorenom priestore. 
Prístroj neprevádzkujte vonku, ani vo vlhkých priestoroch či 
v miestach so striekajúcou vodou.

 VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo požiaru z dôvodu skratu!
Ak sa sieťový kábel/zástrčka prístroja alebo iného prístroja dotýka 
zadnej strany prístroja, môže dôjsť k poškodeniu sieťového kábla/
zástrčky z dôvodu vibrácií prístroja a môže vzniknúť skrat.

 BUmiestnite prístroj tak, aby sa nedotýkal zástrčky alebo 
sieťových káblov.
 BDo zásuviek v oblasti zadnej strany prístroja nezapájajte 
prístroj, ani iné prístroje.

 VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo požiaru z chladiva!
Chladiaci prostriedok R 600a obsiahnutý v prístroji nie je 
nebezpečný životnému prostrediu, ale je horľavý. Unikajúce 
chladivo sa môže vznietiť.

 BNepoškoďte potrubie chladiaceho okruhu.

 VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo požiaru a poškodenia!

 BNa prístroj neklaďte prístroje produkujúce teplo, napr. 
mikrovlnnú rúru, opekač hrianok a pod.!

 VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo požiaru a poškodenia pri zakrytí vetracích 
otvorov!

 BVetracie otvory musia byť vždy voľné. Je potrebné stále dbať na 
správny prívod vzduchu a odvetranie!

POZOR
Nebezpečenstvo poškodenia vplyvom kondenzátu!

 BZariadenie neinštalujte v bezprostrednej blízkosti iného 
chladiaceho alebo mraziaceho zariadenia.

 � Pri poškodení prístroja ihneď – ešte pred pripojením – informujte 
dodávateľa.
 � Podlaha v mieste inštalácie musí byť vodorovná a rovná.
 � Prístroj neinštalujte v mieste s priamymi slnečnými lúčmi, vedľa 
sporákov, kúrenia či podobných tepelných zdrojov. 
 � Spotrebič pristavte zadnou stranou a pri použití dodaných 
vymedzovačov odstupu od steny (pozrite dole) vždy týmito 
vymedzovačmi priamo k stene.
 � Prístroj sa smie posúvať iba v prázdnom stave.
 � Prístroj neinštalujte bez pomoci.
 � Čím viac chladiva R 600a v spotrebiči je, tým väčší musí byť 
priestor, v ktorom je spotrebič nainštalovaný. V príliš malých 
priestoroch môže pri netesnosti dôjsť k vzniku horľavej 
zmesi plynu a vzduchu. Podľa normy EN 378 musí byť na  
11 g chladiva R 600a priestor na inštaláciu veľký minimálne 
1 m3. Množstvo chladiva vášho spotrebiča je uvedené na 
typovom štítku vo vnútornom priestore spotrebiča.
 BZ vonkajšej strany chladničky stiahnite ochranné fólie.*

POZOR
Nebezpečenstvo poškodenia vplyvom prípravku na ošetrovanie 
antikorových plôch!
Dvere z ušľachtilej ocele a bočné steny z ušľachtilej ocele sú 
ošetrené kvalitnou povrchovou úpravou.
Prípravky na ošetrovanie antikorových plôch poškodzujú povrch.

 BPovrchy dverí a bočných stien s povrchovou úpravou 
a lakované povrchy dverí a bočných stien utierajte len 
mäkkou, čistou utierkou. Pri silnom znečistení použite trochu 
vody alebo neutrálny čistiaci prostriedok. Prípadne je možné 
použiť aj utierku z mikrovlákien.

 BZ ozdobných líšt a čelných stien zásuviek stiahnite ochranné 
fólie.
 BOdstráňte všetky prepravné poistky.

Je potrebné použiť vymedzovače odstupu, aby sa dosiahla 
deklarovaná spotreba energie a aby sa zabránilo kondenzátu 
pri vysokej okolitej vlhkosti. Tým sa zväčší hĺbka prístroja o cca 
15 mm. Prístroj je bez použitia vymedzovačov odstupu celkom 
funkčný, má však nepatrne vyššiu spotrebu energie.
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 BPri spotrebiči s priloženými 
vymedzovačmi odstupu od steny 
namontujte tieto vymedzovače na 
zadnú stranu spotrebiča vľavo 
a vpravo dole.

 BObal zlikvidujte (pozrite 4.5).
 BPrístroj vyrovnajte pomocou 
priloženého kľúča na 
nastavovacích nôžkach (A) 
a pomocou vodováhy tak, aby stál 
pevne a rovno.
 B
 B
 B
 BPotom dvierka podoprite: 
Nastavovaciu nôžku pomocou 
vidlicového kľúča SW10 
vyskrutkujte na stojane ložiska 
(B), až priľahne na podlahe, potom skrutkujte ďalej o 90°.

Poznámka
 BČistenie spotrebiča (pozrite 6.4).

Keď sa prístroj inštaluje vo veľmi vlhkom prostredí, môže sa na 
vonkajšej strane prístroja tvoriť kondenzát.

 B Je potrebné dbať na správny prívod vzduchu a vetranie 
v mieste inštalácie!

4.3 Zmena strany otvárania dverí

V prípade potreby je možné zmeniť stranu otvárania:

Zaistite, aby boli pripravené tieto nástroje:

 � Torx® 25 (T25)
 � Torx® 15 (T15)
 � Plochý skrutkovač
 � Vodováha
 � Priložený vidlicový kľúč s nástrojom T25
 � V prípade potreby elektrický skrutkovač
 � V prípade potreby dvojitý rebrík
 � V prípade potreby druhá osoba na montážne práce

4.3.1 Demontáž tlmiča zatvárania horných dverí

Obr. 11

 BOtvorte horné dvere.

POZOR
Nebezpečenstvo poškodenia!
Ak sa poškodí tesnenie dvierok, môže dôjsť k tomu, že sa dvierka 
riadne nedovierajú a chladenie potom nie je dostatočné.

 BNepoškoďte tesnenie dvierok skrutkovačom!

 BOdoberte vonkajší kryt. Obr. 11 (1)
 BSkrutkovačom odistite a uvoľnite kryt stojana ložiska. Odoberte 
kryt stojana ložiska. Obr. 11 (2)
 BPlochým skrutkovačom odistite lištu a otočte k strane. Obr. 11 
(3)

Obr. 12

 BPlochým skrutkovačom lamelu pritlačte. Obr. 12 (1)
 BKryt vytiahnite zo zarážky. Obr. 12 (2)

Obr. 13

 UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo pomliaždenia sklopeným kĺbom!

 BPoistku zaklesnite.

 BPoistku zaklesnite do otvoru. Obr. 13 (1)
 BSkrutkovačom T15 vysuňte čap. Obr. 13 (2)
 BČap vytiahnite nahor. Obr. 13 (3)
 BOtočte kĺb smerom k dverám. Obr. 13 (4)
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Obr. 14

 BSkrutku na jednotke tlmiča zatvárania povoľte skrutkovačom 
T15 o cca 5 mm. Obr. 14 (1)
 BSkrutkovačom na strane držadla zájdite za jednotku tlmiča 
zatvárania a otočte ju dopredu. Obr. 14 (2)
 BVytiahnite jednotku tlmiča zatvárania. Obr. 14 (3)

4.3.2 Demontáž tlmiča zatvárania dolných dverí

Obr. 15

 BOtvorte dolné dvere.

POZOR
Nebezpečenstvo poškodenia!
Ak sa poškodí tesnenie dvierok, môže dôjsť k tomu, že sa dvierka 
riadne nedovierajú a chladenie potom nie je dostatočné.

 BNepoškoďte tesnenie dvierok skrutkovačom!

 BPlochým skrutkovačom odistite lištu a otočte k strane.

Obr. 16

 UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo pomliaždenia sklopeným kĺbom!

 BPoistku zaklesnite.

 BPoistku zaklesnite do otvoru.

Obr. 17

 BStiahnite kryt a posuňte pozdĺž kĺba. Obr. 17 (1)
 BČap zospodu nadvihnite prstom alebo skrutkovačom. Obr. 17 
(2)
 BSkrutkovačom zájdite pod hlavu čapu a vytiahnite. Obr. 17 (3)

Obr. 18

 BOtočte kĺb smerom k dverám. Obr. 18 (1)
 BOdstráňte kryt. Obr. 18 (2)

Obr. 19

 BSkrutku na jednotke tlmiča zatvárania povoľte skrutkovačom 
T15 o cca 5 mm. Obr. 19 (1)
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 BSkrutkovačom na strane držadla zájdite za jednotku tlmiča 
zatvárania. Otočte jednotku dopredu. Obr. 19 (2)
 BVytiahnite jednotku. Obr. 19 (3)
 B Jednotku tlmiča zatvárania odložte bokom.

4.3.3 Uvoľnenie káblového spojenia

Obr. 20

 BKábel nad stojanom ložiska opatrne uvoľnite z vedenia.  
Obr. 20 (1)

 BKáblové pramene opatrne ťahajte z kanálu. Obr. 20 (2)

 BTlačte lamelu nahor a opatrne vytiahnite zástrčku. Obr. 20 (3)

Obr. 21

 BSivý kábel opatrne uvoľnite z vedenia vo dverách. Obr. 21 (1)
 BLamelu zatlačte nahor. Obr. 21 (2)
 BOpatrne vytiahnite zástrčku. Obr. 21 (3)

Obr. 22

 BZatlačte na lamelu. Obr. 22 (1)
 BVytiahnite držiak kábla s káblom, ktorý je na ňom upevnený. 
Obr. 22 (2)

4.3.4 Demontáž horných dvierok

Poznámka
 BPred odobratím dvierok vyberte z dverných priehradiek 
potraviny, aby potom potraviny nevypadávali von.

Obr. 23

 UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo zranenia, keď sa dvere prevrátia!

 BDvere držte pevne.
 BDvere opatrne odstavte.

 BBezpečnostný kryt opatrne stiahnite. Obr. 23 (1)
 BSkrutkovačom T15 o kúsok vyskrutkujte čap. Obr. 23 (2)
 BDvere držte a čap vytiahnite prstami. Obr. 23 (3)
 BDvere zdvihnite a odložte bokom.
 BPlochým skrutkovačom opatrne nadvihnite zátku z ložiskového 
puzdra dverí a vytiahnite ju. Obr. 23 (4)
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4.3.5 Demontáž spodných dverí

Obr. 24

 UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo zranenia, keď sa dvere prevrátia!

 BDvere držte pevne.
 BDvere opatrne odstavte.

 BČap vytiahnite nahor. Obr. 24 (1)
 BDvere vysaďte, vytiahnite nahor a odložte bokom. Obr. 24 (2)

4.3.6 Premontovanie horných dielov ložiska

Obr. 25

 BSkrutkovačom T25 vyskrutkujte obe skrutky.
 BStojan ložiska a kábel zdvihnite a odstráňte.

Obr. 26

 BVytiahnite ložiskové puzdro z vedenia. Obr. 26 (1)
 BOtočte držiak kábla von. Obr. 26 (2)
 BUvoľnite kábel z vedenia. Obr. 26 (3)
 BVložte kábel zrkadlovo obrátene. Obr. 26 (4)
 GZnačka pritom musí byť na hrane držiaka kábla.
 BOtočte držiak kábla dovnútra. Obr. 26 (5)
 BLožiskové puzdro vložte z druhej strany a zaklesnite. Obr. 26 
(6)
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Obr. 27

 BSkrutkovačom uvoľnite kryt a odoberte smerom na stranu. Obr. 
27 (1)
 BKryt otočený o 180° zaveste na druhej strane sprava. Obr. 27 
(2)
 BZaklesnite kryt. Obr. 27 (3)
 BSkrutkovačom T25 nasaďte skrutky. Obr. 27 (4)
 BNasaďte horný stojan ložiska. Obr. 27 (5)
 GČapy sú v pripravených otvoroch na skrutky.
 BUtiahnite skrutku. Obr. 27 (4)
 BSkrutkovačom T25 vložte skrutku a utiahnite. Obr. 27 (6)

4.3.7 Premontovanie prostredného dielu ložiska

Obr. 28

 BStiahnite podložku. Obr. 28 (1)
 BSkrutkovačom T25 vyskrutkujte skrutky. Obr. 28 (2)
 BOpatrne stiahnite kryt. Obr. 28 (3)
 BStojan ložiska s fóliou otočený o 180° pevne priskrutkujte na 
druhej strane. Obr. 28 (4)
 BKryt otočený o 180° pripevnite na druhej strane. Obr. 28 (5)

 BSpredu nasuňte podložku. Obr. 28 (6)

4.3.8 Premontovanie spodného dielu ložiska

Obr. 29

 BLožiskový čap celý vytiahnite nahor. Obr. 29 (1)
 BSkrutkovačom T25 vyskrutkujte skrutky a odoberte dverný 
záves. Obr. 29 (2)
 BSkrutkovačom T25 vyskrutkujte skrutky a odoberte stojan 
ložiska. Obr. 29 (3)

Obr. 30

 BOdoberte kryt a pripevnite ho na druhej strane. Obr. 30 (1)
 BNasaďte stojan ložiska na druhej strane a prípadne priskrutkujte 
pomocou skrutkovača. Začnite skrutkou 2 dole uprostred.  
Obr. 30 (2)
 BPevne utiahnite skrutku 3 a 4. Obr. 30 (3, 4)
 BDverný záves otočte o 180°. Skrutkovačom T25 priskrutkujte 
na druhej strane stojana ložiska. Obr. 30 (5)
 BCelkom vložte ložiskový čap. Pritom dávajte pozor, aby 
zaisťovacia vačka smerovala dozadu. Obr. 30 (6)
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4.3.9 Premontovanie držadiel

Obr. 31

 BStiahnite kryt. Obr. 31 (1)
 BSkrutkovačom T15 vyskrutkujte skrutky. Obr. 31 (2)
 BOdoberte držadlo. Obr. 31 (3)
 BPostrannú zátku opatrne plochým skrutkovačom nadvihnite 
a vytiahnite. Obr. 31 (4)
 BZátku opäť vložte na druhej strane. Obr. 31 (5)

Obr. 32

 BNasaďte držadlo na protiľahlej strane. Obr. 32 (1)
 GOtvory na skrutky musia ležať presne nad sebou.
 BSkrutkovačom T15 pevne utiahnite skrutky. Obr. 32 (2)
 BKryty bočne nasaďte a nasuňte. Obr. 32 (3)
 GDávajte pozor na správne zaklesnutie.

4.3.10 Montáž spodných dverí

Obr. 33

 BZátku opatrne nadvihnite plochým skrutkovačom a vytiahnite. 
Obr. 33 (1)
 BDvere nasaďte zhora na dolný ložiskový čap. Obr. 33 (2)
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 BProstredný ložiskový čap vložte do dolných dverí cez prostredný 
stojan ložiska. Pritom dávajte pozor, aby zaisťovacia vačka 
smerovala dozadu. Obr. 33 (3)

 BZátku opäť vložte na druhej strane dverí. Obr. 33 (4)

4.3.11 Montáž horných dvierok

Obr. 34

 BHorné dvere usaďte na prostrednom ložiskovom čape Obr. 34 
(1)
 BDvere hore vyrovnajte s otvorom v stojane ložiska. Obr. 34 (2)
 BVložte čap a pevne ho utiahnite skrutkovačom T15. Obr. 34 (3)
 BNa zaistenie dverí namontujte bezpečnostný kryt: Bezpečnostný 
kryt nasaďte a skontrolujte, či prilieha na dvere. V opačnom 
prípade čap celkom zasuňte. Obr. 34 (4)
 BDržiak s upevneným káblom vložte do otvoru. Pritom musí 
lamela s dlhším otvorom ukazovať dopredu. Obr. 34 (5)
 BTlačte držiak dole, až lamela zapadne. Obr. 34 (6)
 BVložte zátku. Obr. 34 (7)

4.3.12 Montáž káblového spojenia

Obr. 35

 BZacvaknite zástrčku nad horným stojanom ložiska a káblové 
pramene opatrne vložte do kanálu. Obr. 35 (1)
 BSivý kábel opatrne položte vo vedení nad horným stojanom 
ložiska. Obr. 35 (2)

Obr. 36

 BSivý kábel vložte do vedenia v horných dvierkach. Obr. 36 (1)
 BZaklesnite zástrčku. Obr. 36 (2)
 BZostávajúcu dĺžku kábla v prípade potreby položte ako slučku 
do vedenia.

4.3.13 Vyrovnanie dverí

 VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo zranenia vypadávajúcimi dvierkami!
Ak nie sú diely ložiska pevne priskrutkované, môžu dvierka 
vypadnúť. To môže viesť k vážnym zraneniam. Dvierka sa navyše 
riadne nedovierajú, takže chladenie potom nie je dostatočné.

 BStojany ložiska priskrutkujte so 4 Nm.
 BSkontrolujte všetky skrutky a príp. ich dotiahnite.

 BDvere prípadne pomocou oboch pozdĺžnych otvorov v spodnom 
stojane ložiska a v prostrednom stojane ložiska vyrovnajte tak, 
aby lícovali so skriňou prístroja. Priloženým nástrojom T25 
k tomu vyskrutkujte prostrednú skrutku v spodnom stojane 
ložiska. Nástrojom T25 alebo skrutkovačom T25 zostávajúce 
skrutky trochu povoľte a vyrovnajte nad pozdĺžne otvory. 
V prostrednom stojane ložiska povoľte skrutky nástrojom T25 
a prostredný stojan ložiska vyrovnajte nad pozdĺžne otvory.
 BPodoprenie dverí: Nastavovaciu nôžku na stojane ložiska dole 
vyskrutkujte, až priľahne k podlahe, potom vyskrutkujte ešte 
o 90°.

4.3.14 Montáž tlmiča zatvárania dolných dverí

Obr. 37

 B Jednotku tlmiča zatvárania na strane stojana ložiska zasuňte 
až na doraz šikmo do výrezu. Obr. 37 (1)



15

SK

* podľa modelu a vybavenia

 B Jednotku tlmiča zatvárania celkom zasuňte do výrezu. Obr. 37 
(2)
 G Jednotka je správne umiestnená, keď je rebro jednotky tlmiča 
zatvárania vo vedení.
 BSkrutkovačom T15 pevne utiahnite skrutku. Obr. 37 (3)
 BPosuňte kryt cez kĺb. Obr. 37 (4)

Obr. 38
Dvere sú otvorené o 90°

 BOtočte kĺb v závese. Obr. 38 (1)
 BSkrutkovačom T15 vložte čap do závesu a kĺba. Pritom dávajte 
pozor, aby bola zaisťovacia vačka správne usadená v drážke. 
Obr. 38 (2)
 BPosuňte kryt pozdĺž kĺba a namontujte nad závesom. Obr. 38 
(3)
 BPoistku vytiahnite. Obr. 38 (4)
 BKryt na strane držadla nasaďte a vyklopte dovnútra. Obr. 38 (5)
 GKryt je zaklesnutý.
 BZavrite dolné dvere.

4.3.15 Montáž tlmiča zatvárania horných dverí

Obr. 39

 B Jednotku tlmiča zatvárania na strane stojana ložiska zasuňte 
až na doraz šikmo do výrezu. Obr. 39 (1)
 BCelkom zasuňte jednotku.
 G Jednotka je správne umiestnená, keď je rebro jednotky tlmiča 
zatvárania vo vedení v skrini.
 BSkrutkovačom T15 pevne utiahnite skrutku. Obr. 39 (2)

Obr. 40
Dvere sú otvorené o 90°

 BOtočte kĺb v stojane ložiska. Obr. 40 (1)
 BVložte čap do stojana ložiska a kĺba. Pritom dávajte pozor, aby 
bola zaisťovacia vačka správne usadená v drážke. Obr. 40 (2)
 BPoistku vytiahnite. Obr. 40 (3)
 BKryt nasuňte. Obr. 40 (4)

Obr. 41

 BKryt nasaďte a zaklesnite, príp. opatrne odtlačte. Obr. 41 (1)
 BNasaďte kryt. Obr. 41 (2)
 BKryt vyklopte dovnútra a zaklesnite. Obr. 41 (3)
 BVonkajší kryt nasuňte. Obr. 41 (4)
 BZavrite horné dvere. Obr. 41 (5)
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4.4 Zasunutie do kuchynskej linky

 Obr. 42

(1) Nadstavbová skriňa

(2) Spotrebič

(3) Kuchynská skriňa

(4) Stena

* Pri použití vymedzovačov odstupu od steny sa rozmer zväčší 
o 15 mm (pozrite 4.2).

Zariadenie je možné zabudovať do vybavenia kuchyne. Na 
vyrovnanie prístroja Obr. 42 (2) na výšku kuchynskej linky je 
možné na prístroj nasadiť zodpovedajúci nadstavec Obr. 42 (1).

Pri montáži do kuchynských skríň je možné prístroj inštalovať 
hneď vedľa kuchynskej skrine Obr. 42 (3). Aby bolo možné 
otvoriť dvierka, musí spotrebič vystupovať minimálne o 65 mm2 
voči prednej časti kuchynských liniek. V závislosti od hĺbky 
kuchynských liniek a použitia vymedzovačov odstupu od steny 
môže spotrebič ďalej vyčnievať.

POZOR
Nebezpečenstvo poškodenia prehriatím v dôsledku 
nedostatočného vetrania!
Pri nedostatočnom vetraní sa môže poškodiť kompresor.

 BDbajte na dostatočné vetranie.
 BDodržujte požiadavky na vetranie.

Požiadavky na vetranie:

 − Rebrá na zadnej strane spotrebiča slúžia na dostatočné 
vetranie. V koncovej polohe nesmú byť v priehlbinách alebo 
otvoroch.

 − Na zadnej strane skrinky nadstavca musí byť vetracia šachta 
hlboká aspoň 50 mm cez celú šírku skrinky.

 − Vetrací profil pod stropom miestnosti musí mať minimálne  
300 cm2.

 − Čím väčší je vetrací profil, tým úspornejšie zariadenie funguje.

Keď sa prístroj inštaluje závesmi vedľa steny Obr. 42 (4) , musí 
byť vzdialenosť prístroja od steny aspoň 40 mm. To zodpovedá 
presahu držadla pri otvorených dverách.

4.5 Likvidácia obalu

 VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo udusenia baliacim materiálom a fóliou!

 BNenechajte deti, aby sa hrali s baliacim materiálom.

Obal je vyrobený z recyklovateľného materiálu:
 − Vlnitá lepenka/lepenka
 − Diely z napeneného polystyrénu
 − Fólie a vrecúška z polyetylénu
 − Sťahovacie pásky z polypropylénu
 − pribitý drevený rám s podložkou z polyetylénu*

 BBaliaci materiál dopravte na oficiálne zberné miesto.

4.6 Pripojenie spotrebiča

 VÝSTRAHA
Nesprávne pripojenie!
Požiar.

 BNepoužívajte predlžovacie káble.
 BNepoužívajte rozvodné lišty.

POZOR
Nesprávne pripojenie!
Poškodenie elektroniky.

 BNepoužívajte samostatný striedač.
 BNepoužívajte energeticky úspornú zástrčku.

Poznámka
Používajte iba dodané prívodné káble.

 BV zákazníckom servise je možné objednať dlhší prívodný kábel.

Zaistite, aby boli splnené nasledujúce predpoklady:
 − Druh prúdu a napätia na mieste inštalácie zodpovedajú údajom 
na typovom štítku (pozrite Celkový pohľad na prístroj).

 − Zásuvka má predpisové uzemnenie a elektrické istenie.
 − Vybavovací prúd poistky je medzi 10 a 16 A.
 − Zásuvka je ľahko prístupná.
 − Zásuvka je mimo oblasti zadnej strany prístroja.

 Obr. 43

 BSkontrolujte elektrické pripojenie.
 BPrístrojovú zástrčku zastrčte na zadnej strane prístroja. Dávajte 
pozor na správne zaklesnutie.
 BSieťovú zástrčku pripojte na napájací zdroj.
 GNa obrazovke sa objaví logo Liebherr.
 GZobrazenie prejde do symbolu Standby.

4.7 Zapnutie prístroja

Poznámka
Predvádzací režim je aktívny: Na obrazovke sa objaví  
Demo-Mode aktívny!.

 BDeaktivovanie predvádzacieho režimu (pozrite Poruchy).

Poznámka
Výrobca odporúča:

 BMrazené výrobky vkladajte pri teplote -18 °C alebo nižšej.

Prístroj zapojte a zapnite cca 2 hodiny pred prvým vložením 
potravín. (pozrite 4.6)
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4.7.1 Prvé uvedenie do prevádzky

Základné nastavenia systému sa určujú v 4 krokoch.
 BStlačte symbol Standby

Krok 1: Nastavenie jazyka
 BZobrazenie ďalších jazykov: V prípade potreby stlačte 
navigačné šípky.
 BVoľba jazyka: Stlačte voliaci krúžok vpravo vedľa zvoleného 
jazyka.
 BStlačte Ďalej.

Krok 2: Nastavenie dátumu
 BVoľba formátu dátumu: Stlačte voliaci krúžok vpravo vedľa 
zvoleného formátu dátumu.
 BNastavenie dňa, mesiaca a roka: Niekoľkokrát alebo dlho 
stlačte navigačné šípky.
 BZobrazenie dátumu na stavovej obrazovke: Podľa potreby 
stlačte stavové tlačidlo On/Off.
 BStlačte Ďalej.

Krok 3: Nastavenie hodinového času
 BVoľba formátu času: Stlačte voliaci krúžok vpravo vedľa 
zvoleného formátu času.
 BNastavenie hodín
 BStlačte Ďalej.

Krok 4: Nastavenie jednotiek teploty
 BVoľba jednotky teploty: Stlačte voliaci krúžok vpravo vedľa 
zvolenej jednotky teploty.
 BStlačte Ďalej.
 GZobrazenie sa zmení na obrazovku Home.
 GPrístroj je zapnutý a nastavuje sa na zobrazenú teplotu.

4.7.2 Opätovné uvedenie do prevádzky

Ak bol prístroj odpojený od siete, musí sa znovu nastaviť jazyk.

 BZobrazenie ďalších jazykov: V prípade potreby stlačte 
navigačné šípky.
 BVoľba jazyka: Stlačte voliaci krúžok vpravo vedľa zvoleného 
jazyka.
 BStlačte Ďalej.
 GZobrazenie sa zmení na obrazovku Home.
 GPrístroj sa spúšťa s poslednými nastaveniami v programe 
Day-to-Day.

4.7.3 Zapnutie prístroja

Symbol Standby sa zobrazí v poli Chladnička, BioFresh 
a Mraznička:

 BStlačte pole Mraznička alebo Chladnička.
 BZobrazenie ďalších hodnôt teploty: V prípade potreby stlačte 
navigačné šípky.
 BStlačte hodnotu teploty.
 GPrístroj je zapnutý a nastavuje sa na zobrazenú teplotu.

Obrazovka je čierna:
 BDotknite sa obrazovky.
 GNa obrazovke sa objaví symbol Standby.

Symbol Standby sa zobrazuje na celej obrazovke:
 BStlačte symbol Standby.
 BZobrazenie sa zmení na obrazovku Home.
 GPrístroj sa spúšťa s poslednými nastaveniami v programe 
Day-to-Day.

4.7.4 Zapnutie Chladničky a BioFresh

Symbol Standby sa zobrazí v poli Chladnička a BioFresh.
 BStlačte pole Chladnička.
 BZobrazenie ďalších hodnôt teploty: V prípade potreby stlačte 
navigačné šípky.
 BStlačte hodnotu teploty.

4.8 Vloženie filtra FreshAir

Priložený filter FreshAir zaisťuje optimálnu kvalitu vzduchu. 
Interval výmeny je 12 mesiacov. V prípade aktivovanej funkcie 
pripomínania vyzve hlásenie na displeji na výmenu.

 BOdstráňte kryt ventilátora.

Obr. 44

 BFilter FreshAir vložte do krytu a otočte doprava.
 BDávajte pozor, aby bol filter zaklesnutý.
 BKryt ventilátora opäť pripevnite.

Zapnutie funkcie Pripomínanie
 BStlačte Menu.
 BNavigovanie k Systémové nastavenia: Stlačte navigačné šípky.
 BStlačte Systémové nastavenia.
 BNavigovanie k Prístrojový filter: Stlačte navigačné šípky.
 BStlačte položku Prístrojový filter.
 BStlačte položku Filter FreshAir.
 BStlačte stavové tlačidlo On/Off.
 GPo uplynutí funkcie Pripomínanie vyzve hlásenie na výmenu.

4.9 Aktivácia funkcie pripomínanie Vyčistiť vetracie 
mriežku

Na zaistenie dostatočného vetrania sa musí vetracia mriežka 
aspoň raz ročne vyčistiť. V prípade aktivovanej funkcie 
pripomínanie vyzve hlásenie na displeji na čistenie.

 BStlačte Menu.
 BNavigovanie k Systémové nastavenia: Stlačte navigačné šípky.
 BStlačte Systémové nastavenia.
 BNavigovanie k Prístrojový filter: Stlačte navigačné šípky.
 BStlačte položku Prístrojový filter.
 BStlačte položku Vetracia mriežka.
 BStlačte stavové tlačidlo On/Off.
 GPo uplynutí funkcie Pripomínanie vyzve hlásenie na čistenie.

5 Obsluha

5.1 Systémové nastavenia

Prostredníctvom položky Systémové nastavenia je možné 
vykonávať základné nastavenia.

 BStlačte Menu.
 BNavigovanie k Systémové nastavenia: Stlačte navigačné šípky.
 BStlačte Systémové nastavenia.
 BNavigovanie k príslušnému systémovému nastaveniu: Stlačte 
navigačné šípky.

Nasledujúce systémové nastavenia sú uvedené zvlášť:
 − Prístrojový filter : (pozrite Uvedenie do prevádzky)
 − Informácie o prístroji : (pozrite Údržba)
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5.1.1 Nastavenie jazyka

Prostredníctvom položky Jazyk je možné nastaviť jazyk 
zobrazenia.

 BStlačte Jazyk.
 BZobrazenie ďalších jazykov: Stlačte navigačné šípky.
 BStlačte voliaci krúžok vpravo vedľa zvoleného jazyka.

5.1.2 Nastavenie dátumu

Prostredníctvom položky Dátum je možné nastaviť formát dátumu 
a dátum.

 BStlačte Dátum.
 BVoľba formátu dátumu: Stlačte voliaci krúžok vpravo vedľa 
zvoleného formátu dátumu.
 BNastavenie dňa, mesiaca a roka: Niekoľkokrát alebo dlho 
stlačte navigačné šípky.
 BZobrazenie alebo odstránenie dátumu na stavovej obrazovke: 
Podľa potreby stlačte stavové tlačidlo On/Off.

5.1.3 Nastavenie hodinového času

Prostredníctvom položky Čas je možné nastaviť hodinový čas 
a spôsob udávania času.

 BStlačte Čas.
 BVoľba formátu času: Stlačte voliaci krúžok vpravo vedľa 
zvoleného formátu času.
 BNastavenie hodín a minút: Niekoľkokrát alebo dlho stlačte 
navigačné šípky.

5.1.4 Nastavenie jednotiek teploty

Prostredníctvom položky Jednotka teploty je možné prepínať 
medzi °C a °F.

 BStlačte Jednotka teploty.
 BStlačte voliaci krúžok vpravo vedľa zvolenej jednotky teploty.

5.1.5 Nastavenie jasu obrazovky

Jas stavovej obrazovky, čas do jej zhasnutia a vypnutie obrazovky 
za 24 hodín je možné nastaviť pod Displej.

 BStlačte Displej.
 BNastavenie jasu stavovej obrazovky v 5 stupňoch od 1 do 5: 
Stlačte navigačné šípky.
 BNastavenie času do zhasnutia stavovej obrazovky v 5 stupňoch 
od 30 sekúnd do 10 minút: Stlačte navigačné šípky.
 BZapnutie alebo vypnutie funkcie Vypnutie stavovej obrazovky 
po 24 hodinách: Podľa potreby stlačte stavové tlačidlo On/Off.

5.1.6 Nastavenie signalizačných tónov

Prostredníctvom položky Zvuk je možné zapnúť alebo vypnúť 
akustické signály pre nasledujúce prípady:

Signálny tón Účinok

Akustický signál pri pokynoch Hlásenie pokynov, ktoré sa 
vyskytnú pri ovládaní. Tieto 
hlásenia nemajú priamy 
vplyv na chladiacu funkciu 
chladničky. V prípade hlásenia 
sa navyše objaví hlásenie na 
obrazovke.

Akus t i cký  s igná l  p r i 
pripomienkach

Pripomienka spotrebných 
materiálov, ktoré je nutné 
vymeniť. Tieto hlásenia 
nemajú okamžitý účinok na 
chladiacu funkciu. V prípade 
hlásenia sa navyše objaví 
hlásenie na obrazovke.

Akustický signál pri potvrdení Potvrdzovací tón pri zmenách 
opcií a funkcií.

 BStlačte Zvuk.
 BVypnutie alebo zapnutie akustických signálov: Stlačte stavové 
tlačidlo On/Off.

5.1.7 Resetovanie systému

Prostredníctvom položky Reset je možné nastavenie resetovať 
na stav pri dodaní.

 BStlačte Reset.
 GNastavenia sú resetované na stav pri dodaní.
 GZobrazenie sa zmení na Nastavenie jazyka.
 BZnovu nastavte k prvému uvedeniu do prevádzky (pozrite 
4.7.1).

5.2 Časovač

Na stavovej obrazovke je možné aktivovať časovač.

Počas času trvania chodu časovača je možné vykonávať všetky 
nastavenia.

5.2.1 Zapnutie časovača

 BNa stavovej obrazovke stlačte Čas.
 GZobrazí sa nastavenie časovača.

Obr. 45

(1) Čas trvania časovača:

(2) Hodiny

(3) Minúty

(4) Zvolená časová jednotka

(5) Sekundy

(6) Stop

(7) Štart

(8) Plus

(9) Mínus

 BStlačte hodiny, minúty alebo sekundy.
 BSymbol  označuje zvolenú časovú jednotku.
 BPredĺženie času trvania: Stlačte Plus.
 BSkrátenie času trvania: Stlačte Mínus.
 BZmena ďalšej časovej jednotky: Stlačte žiadanú časovú 
jednotku a čas trvania príslušným spôsobom zmeňte pomocou 
plus a mínus.
 BStlačte Štart.
 GZobrazí sa čas trvania chodu časovača a Stop.

5.2.2 Predčasné vypnutie časovača

 BStlačte Stop.

5.2.3 Čas trvania časovača uplynul

Na obrazovke sa objaví hlásenie Alarm časovača .
 BStlačte OK.

5.3 Programy

Prístroj môže pracovať s 5 prednastavenými programami. Každý 
program ponúka individuálne nastavenie teplôt a funkcií pre 
rôzne potreby. V závislosti od programu je možné upraviť rôzne 
nastavenia a aktivovať rôzne opcie.

Opcie, ktoré je možné aktivovať, sa zobrazia na obrazovke 
Home. Pri každom spustení programu sa zobrazí predvoľba opcií. 
Prostredníctvom Edit je možné tieto opcie zvoliť alebo zrušiť.

5.3.1 Zmena programu

Na obrazovke Home sa zvolený program zobrazí vľavo hore.
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 BZmena programu – Stlačte navigačné šípky.
 BStlačte Aktivovať.

5.3.2 Program Day-to-Day

Program Day-to-Day  je ako štandardný program zameraný 
na potreby normálneho všedného dňa. Nastavené teploty 
ponúkajú optimálny chladiaci výkon pre jednotlivé teplotné zóny. 
Nastavenia sa môžu vykonávať individuálne. Zmeny v programe 
Day-to-Day sa ukladajú, takže sa pri výmene programu nestratia. 
Časovo obmedzené opcie sa pri opätovnom vyvolaní programu 
nespúšťajú automaticky.

Vopred nastavené teploty:
 − chladnička 5 °C
 − mraznička -18 °C

Predvolené opcie:
 − SuperCool
 − SuperFrost
 − Tipy na úsporu energie
 − Odporúčanie skladovanie

Opcie voliteľné cez Edit:
 − NightMode
 − SabbathMode
 − BottleTimer

5.3.3 Program EnergySaver

Program EnergySaver  je zameraný na zníženie spotreby 
energie. Vo všetkých teplotných zónach sú prednastavené vyššie 
teploty. Zmeny opcií sa po výmene programu zrušia.

Vopred nastavené teploty:
 − chladnička 7 °C
 − mraznička -16 °C

Predvolené opcie:
 − Tipy na úsporu energie
 − Odporúčanie skladovanie
 − Nastavenie displeja

Predvoľba zahŕňa všetky opcie, ktoré je možné voliť a rušiť cez 
Edit.

5.3.4 Program MaxPerformance

Program MaxPerformance  sa stará o maximálny chladiaci 
výkon. Je vhodný najmä na skladovanie veľkých množstiev 
potravín. Vo všetkých teplotných zónach sú nastavené najnižšie 
teploty. Zmeny opcií sa po výmene programu zrušia.

Vopred nastavené teploty:
 − chladnička 3 °C
 − mraznička -26 °C

Predvolené opcie:
 − SuperCool
 − SuperFrost

Opcie voliteľné cez Edit:
 − BottleTimer

Aktivované opcie:
 − SuperCool
 − SuperFrost

Po uplynutí všetkých časovo obmedzených opcií sa program 
zmení na program Day-to-Day.

5.3.5 Program párty

Program párty  ponúka špeciálne opcie a nastavenia pred 
a počas párty. Nápoje je napríklad možné použitím funkcie 
BottleTimer rýchlejšie vychladiť. Pomocou opcie PartyTimer 
je možné zvoliť čas trvania programu a následný program. Vo 

všetkých teplotných zónach sú nastavené najnižšie teploty. 
Zmeny opcií sa po výmene programu zrušia.

Vopred nastavené teploty:
 − chladnička 3 °C
 − mraznička -26 °C

Predvolené opcie:
 − PartyTimer
 − BottleTimer
 − SuperCool
 − SuperFrost
 − Odporúčanie skladovanie

Predvoľba zahŕňa všetky opcie, ktoré je možné voliť a rušiť cez 
Edit.

Aktivované opcie:
 − SuperCool
 − SuperFrost

5.3.6 Program Holiday

Program Holiday  sa stará o minimálnu spotrebu energie 
počas dlhšej neprítomnosti. Teplota v chladničke sa zvýši na 15 °C, 
tým sa ušetrí energia a zabráni sa nepríjemným pachom a tvorbe 
plesní. Chladnička sa musí počas trvania tohto programu celkom 
vyprázdniť. Nastavená mraziaca teplota zostáva zachovaná.

Predvolené opcie:
 − Tipy na úsporu energie

Predvoľba zahŕňa všetky opcie, ktoré je možné voliť a rušiť cez 
Edit.

5.4 Funkcia

Všeobecné funkcie, ktoré nie sú špeciálne priradené niektorému 
programu, je možné nastaviť z obrazovky Home cez menu.

Funkcie špecifické pre program sa môžu v príslušnom programe 
zvoliť cez Edit a zobrazia sa na obrazovke Home. Pri každom 
spustení programu sa zobrazí predvoľba funkcií.

Prostredníctvom Edit sa môžu tieto funkcie voliť alebo rušiť 
v závislosti od programu. Prehľad ponúka (pozrite 5.3)

5.4.1 Zvolenie a zrušenie funkcií

Poznámka
Výber funkcií obsahuje maximálne 6 funkcií.

 BZvoľte až 6 funkcií súčasne.

 BStlačte Edit.
 GZobrazí sa zoznam funkcií špecifických pre program.

Funkcia sa nezobrazí na obrazovke Home.

Funkcia sa zobrazí na obrazovke Home.

 BVyvolanie ďalších funkcií: Stlačte navigačné šípky.
 BZvolenie alebo zrušenie funkcie: Stlačte voliaci krúžok vpravo 
vedľa funkcie.
 BUloženie voľby: Stlačte symbol Home alebo symbol Späť.

Objaví sa hlásenie Dosiahnutý max. počet : Zvolilo sa viac než 
6 funkcií.

 BStlačte OK.
 GZmeny nie sú prevzaté.
 GZobrazenie sa zmení na obrazovku Home.
 BOpakované zvolenie a zrušenie funkcií – stlačte Edit.

5.4.2 Detská poistka

Pomocou detskej poistky je možné zaistiť, že deti pri hraní 
prístroj nedopatrením nevypnú.

Vypnutie a zapnutie detskej poistky
 BStlačte Menu.
 BNavigovanie k položke Detská poistka: Stlačte navigačné šípky.
 BStlačte Detská poistka.
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 BStlačte stavové tlačidlo On/Off.

5.4.3 SabbathMode

Táto funkcia spĺňa náboženské požiadavky na sabat, príp. na 
židovské sviatky. Ak je SabbathMode aktivovaný, sú niektoré 
funkcie riadiacej elektroniky vypnuté. Po nastavení SabbathMode 
sa už ďalej nemusíte starať o kontrolky, číslice, symboly, indikátory, 
hlásenie alarmov a ventilátory. Cyklus rozmrazovania pracuje 
iba v zadanom čase, bez ohľadu na používanie chladničky. Po 
výpadku siete prístroj samočinne prepne späť na SabbathMode.

 VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo otravy z jedla!
Ak dôjde k výpadku siete, keď je aktivovaný SabbathMode, toto 
hlásenie sa neuloží. Po skončení výpadku siete pracuje prístroj 
ďalej v SabbathMode. Keď sa ukončí, v ukazovateli teploty sa 
nevydá žiadne hlásenie o výpadku siete.
Ak počas SabbathMode došlo k výpadku prúdu:

 BSkontrolujte kvalitu potravín. Nepožívajte potraviny, ktoré sa 
rozmrazili!

 − Všetky funkcie sú zablokované až na vypnutie SabbathMode.
 − Ak sú funkcie SuperFrost, SuperCool, Ventilácia atď. aktivované, 
keď sa zapína SabbathMode, zostanú aktívne.

 − Nevydávajú sa žiadne akustické signály a v ukazovateli teploty 
sa nezobrazujú žiadne varovania/nastavenia (napr. teplotný 
alarm, dverný alarm)

Zapnutie režimu SabbathMode
 BStlačte symbol SabbathMode na obrazovke Home.

-alebo-
 BStlačte Menu.
 BNavigovanie k SabbathMode: Stlačte navigačné šípky.
 BStlačte Aktivovať .
 GNa obrazovke sa zobrazí symbol SabbathMode.
 GSabbathMode sa po 120 hodinách automaticky vypne, 
ak predtým nebol vypnutý ručne. Zobrazenie sa zmení 
na obrazovku Home.

Vypnutie režimu SabbathMode
 BDotknite sa obrazovky.
 BStlačte Stop.
 GZobrazenie sa zmení na obrazovku Home.

5.4.4 Tipy na úsporu energie

Prostredníctvom položky Tipy na úsporu energie je možné 
vyvolať užitočné informácie na zníženie spotreby energie.

 BStlačte symbol Tipy na úsporu energie na obrazovke 
Home.

-alebo-
 BStlačte Menu.
 BNavigovanie k Tipy na úsporu energie: Stlačte navigačné šípky.
 BStlačte Tipy na úsporu energie.
 BZobraziť ďalšie Tipy na úsporu energie: Stlačte navigačné šípky.

5.4.5 Odporúčanie skladovanie

Prostredníctvom položky Odporúčanie skladovania je možné 
vyvolať užitočné informácie na skladovanie potravín v chladničke 
a v oddiele BioFresh.

 BStlačte symbol Odporúčanie skladovania na obrazovke 
Home.

-alebo-
 BStlačte Menu.
 BNavigovanie k Odporúčanie skladovania : Stlačte navigačné 
šípky.
 BStlačte Odporúčanie skladovania.
 GZobrazia sa rôzne skupiny potravín.
 BZobrazenie ďalších skupín potravín: Stlačte navigačné šípky.
 BStlačte skupinu potravín.

 GZobrazia sa rôzne potraviny.
 BZobrazenie ďalších potravín: Stlačte navigačné šípky.
 BStlačte potravinu.
 GZobrazia sa tipy týkajúce sa skladovania, vitamínov a minerálov.

5.4.6 NightMode

Pomocou NightMode je možné nastaviť časové úseky, počas 
ktorých sa nebudú ozývať žiadne akustické upozornenia 
a pripomienky.

Zapnutie režimu NightMode :
 BStlačte symbol NightMode na obrazovke Home.

-alebo-
 BStlačte Menu.
 BNavigovanie k NightMode: Stlačte navigačné šípky.
 BStlačte NightMode.
 BNastavenie času začiatku a konca v hodinách a minútach: 
Niekoľkokrát alebo dlho stlačte navigačné šípky.
 BStlačte stavové tlačidlo On/Off.
 GNightMode je nastavený, začína a končí každý deň vo zvolenom 
čase.

Vypnutie režimu NightMode:
 BStlačte symbol NightMode na obrazovke Home.

-alebo-
 BStlačte Menu.
 BNavigovanie k NightMode: Stlačte navigačné šípky.
 BStlačte NightMode.
 BStlačte stavové tlačidlo On/Off.

5.4.7 PartyTimer

Pomocou funkcie PartyTimer je možné stanoviť čas trvania 
programu Program párty a takisto určiť následný program, do 
ktorého sa má prejsť po uplynutí funkcie PartyTimer .

Zapnutie funkcie PartyTimer:
 BStlačte symbol PartyTimer na obrazovke Home.
 BNastavenie času trvania programu v 4 stupňoch od  
6 hodín do 24 hodín: Stlačte navigačné šípky.
 BVoľba následného programu: Stlačte navigačné šípky.
 BStlačte stavové tlačidlo On/Off.
 GČas trvania sa zobrazuje pri symbole na obrazovke Home.

Predčasné vypnutie funkcie PartyTimer:
 BStlačte symbol PartyTimer na obrazovke Home.
 BStlačte Stop.
 GZobrazenie sa zmení na obrazovku Home.

5.4.8 SuperCool

Chladenie pomocou SuperCool prepínate na maximálny 
chladiaci výkon. Tým sa dosiahnu nižšie chladiace teploty. 
Použite SuperCool na rýchle schladenie veľkého množstva 
potravín.

SuperCool má trochu vyššiu spotrebu energie.

Zapnutie funkcie SuperCool
 BStlačte symbol SuperCool na obrazovke Home.
 BNastavenie času trvania v 4 stupňoch od 3 hodín do  
12 hodín: Stlačte navigačné šípky.
 BStlačte stavové tlačidlo On/Off.
 GTeplota postupne klesá.
 GČas trvania sa zobrazuje pri symbole na obrazovke Home.
 GNa stavovej obrazovke sa zobrazí symbol SuperCool.

Po uplynutí nastaveného času trvania funkcie prístroj pobeží ďalej 
v normálnom režime. Teplota sa postupne nastaví na teplotu, 
ktorá bola nastavená predtým.

Predčasné vypnutie funkcie SuperCool
 BStlačte symbol SuperCool na obrazovke Home.
 BStlačte Stop.
 BZobrazenie sa zmení na obrazovku Home.



21

SK

* podľa modelu a vybavenia

 GTeplota sa postupne nastaví na teplotu, ktorá bola nastavená 
predtým.

5.4.9 SuperFrost

Pomocou tejto funkcie je možné čerstvé potraviny rýchlo 
premraziť až do stredu. Prístroj pracuje s maximálnym 
chladiacim výkonom, pritom môžu byť hluky chladiaceho 
agregátu prechodne trochu hlasitejšie.

Počas 24 hodín je možné zmraziť maximálne také množstvo 
čerstvých potravín, aké je uvedené na typovom štítku ako údaj 
„Mraziaci výkon... kg/24 h“. Toto maximálne zmraziteľné množstvo 
sa líši pri jednotlivých modeloch a klimatických triedach.

Podľa toho, koľko čerstvých potravín sa má zmraziť, musíte včas 
zapnúť SuperFrost: pri malom množstve mrazených potravín cca 
6 h, pri maximálnom množstve mrazených potravín 24 h pred ich 
uskladnením.

Potraviny zabaľte a pokiaľ možno ich rozložte vedľa seba. 
Mrazené potraviny sa nesmú dostať do kontaktu s už zmrazenými 
výrobkami, aby nedošlo tak k ich čiastočnému rozmrazeniu.

SuperFrost nemusíte zapínať v týchto prípadoch:
 − vkladáte už zmrazené výrobky
 − pri mrazení do cca 2 kg čerstvých potravín denne

Zapnutie funkcie SuperFrost
 BStlačte symbol SuperFrost na obrazovke Home.
 BStlačte stavové tlačidlo On/Off.
 GTeplota postupne klesá.
 GNa stavovej obrazovke sa zobrazí symbol SuperFrost.

Pri malom množstve mrazených potravín:
 BPočkajte asi 6 hodín.
 BPrístroje s funkciou NoFrost: Zabalené potraviny vložte do 
horných zásuviek.
 BPrístroje bez funkcie NoFrost: Zabalené potraviny vložte do 
spodných zásuviek.

Pri maximálnom množstve mrazených potravín (pozrite typový 
štítok):

 BPočkajte asi 24 hodín.
 BPrístroje s funkciou NoFrost: Horné zásuvky vytiahnite 
a potraviny položte priamo na horné úložné plochy.
 BPrístroje bez funkcie NoFrost: Vytiahnite najnižšiu zásuvku 
a potraviny položte priamo do prístroja tak, aby mali kontakt so 
spodnou doskou alebo bočnými stenami.
 GSuperFrost sa po cca 65 h automaticky vypne. Teplota sa 
postupne nastaví na teplotu, ktorá bola nastavená predtým.
 BPotraviny vložte do zásuviek a zase ich zavrite.

Predčasné vypnutie funkcie SuperFrost
 BStlačte symbol SuperFrost na obrazovke Home
 BStlačte stavové tlačidlo On/Off.
 GTeplota sa postupne nastaví na teplotu, ktorá bola nastavená 
predtým.

5.4.10 BottleTimer

Pomocou funkcie BottleTimer je možné nápoje rýchlejšie schladiť 
v mrazničke. Hlásenie a výstražný bzučiak včas vyzvú na vybratie 
nápojov.

 VÝSTRAHA
Príliš dlhé skladovanie fliaš a plechoviek v mrazničke!
Nebezpečenstvo zranenia sklenenými črepmi.

 BHlásenie Alarm BottleTimer: Fľaše a plechovky bezodkladne 
vyberte.

Zapnutie funkcie BottleTimer:
 BStlačte symbol BottleTimer na obrazovke Home.
 BNastavenie počtu nádob v 25 stupňoch od 1 nádoby do 
25 nádob: Niekoľkokrát alebo dlho stlačte navigačné šípky.

 BNastavenie celkového množstva v litroch v 13 stupňoch od  
0,2 litra do 5 litrov: Niekoľkokrát alebo dlho stlačte navigačné 
šípky.
 BStlačte stavové tlačidlo On/Off.
 GBottleTimer a SuperFrost sú zapnuté.
 GTeplota postupne klesá.
 GČas trvania sa zobrazuje na obrazovke Home pri symbole 
BottleTimer .
 GNa stavovej obrazovke sa zobrazí symbol SuperFrost .

Vybratie fliaš

Na obrazovke sa objaví hlásenie Alarm BottleTimera, súčasne 
zaznie výstražný bzučiak

 BOdoberte nápoje.
 BStlačte OK.
 GBottleTimer a SuperFrost sú vypnuté.
 GZobrazenie sa zmení na obrazovku Home a zároveň zmĺkne 
výstražný bzučiak.

Predčasné vypnutie funkcie BottleTimer
 BStlačte symbol BottleTimer na obrazovke Home.
 BStlačte Stop.
 GBottleTimer a SuperFrost sú vypnuté.
 GZobrazenie sa zmení na obrazovku Home a zároveň zmĺkne 
výstražný bzučiak.

5.4.11 Nastavenie jasu obrazovky

Prostredníctvom položky Nastavenie displeja je možné nastaviť 
jas stavovej obrazovky a čas do zhasnutia.

V Programe EnergySaver je možné nastaviť jas obrazovky 
z obrazovky Home. V ostatných programoch sa nastavenie 
vykonáva pod systémovými nastaveniami. (pozrite 5.1.5)

Nastavenie jasu obrazovky v Programe EnergySaver :
 BStlačte symbol Nastavenie displeja na obrazovke Home.
 BMožnosť nastavenia (pozrite 5.1.5)

5.5 Chladnička

Vplyvom prirodzenej cirkulácie vzduchu vznikajú v chladničke 
oblasti s rozdielnymi teplotami. Najchladnejšie je bezprostredne 
nad deliacou doskou k oddielu BioFresh a pri zadnej stene. 
V hornej časti vpredu a vo dverách je najteplejšie.

5.5.1 Chladenie potravín

Poznámka
Keď je vetranie nedostatočné, spotreba energie stúpa a chladiaci 
výkon sa znižuje.

 BVetracie štrbiny nikdy nezakrývajte.

 BV hornej časti a vo dverách uložte maslo a konzervy. (pozrite 
Celkový pohľad na prístroj)
 BNa balenie potravín použite plastové, kovové, hliníkové 
a sklenené nádoby na opakované použitie a fólie na skladovanie 
potravín.
 BPotraviny, ktoré ľahko prijímajú alebo uvoľňujú zápach alebo 
chuť, a tekutiny uchovávajte vždy v uzatvorených nádobách 
alebo prikryté.
 BPotraviny, z ktorých sa silne uvoľňuje etylén, a potraviny citlivé 
na etylén ako ovocie, zelenina a šaláty, vždy oddeľte alebo 
zabaľte, aby sa neskracovala ich trvanlivosť. Napr. paradajky 
neukladajte spoločne s kivi alebo s kapustou.
 BPrednú plochu dna chladničky používajte iba na krátkodobé 
uloženie chladených potravín, napr. keď potraviny prekladáte 
alebo triedite. Potraviny tam však nenechávajte stáť, pretože 
pri zatvorení dverí sa môžu posunúť dozadu alebo prevrátiť.
 BPotraviny neskladujte príliš tesne pri sebe, aby vzduch mohol 
cirkulovať.

5.5.2 Nastavenie teploty

Teplota závisí od týchto faktorov:
 − častosť otvárania dvierok
 − okolitá teplota v mieste inštalácie
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 − druh, teplota a množstvo potravín

Teplotu je možné nastaviť od 9 °C do 3 °C.

Odporúčané nastavenie teploty: 5 °C
 BStlačte pole Chladnička na obrazovke Home.
 BZobrazenie ďalších hodnôt: V prípade potreby stlačte navigačné 
šípky.
 BStlačte hodnotu teploty.
 GPrístroj sa nastaví na zobrazenú teplotu.

5.5.3 Polica

Premiestnenie alebo vybratie políc

Dosky políc sú proti neúmyselnému vysunutiu zaistené zarážkami.

Obr. 46

 BPolicu nadvihnite a vytiahnite o kus dopredu.
 BZmeňte výšku police. Na to presuňte výrez pozdĺž podložiek.
 BNa úplné vybratie policu postavte šikmo a vytiahnite ju dopredu.
 BÚložnú plochu zase zasuňte v požadovanej výške. Zarážky 
brániace vytiahnutiu musia smerovať dole a ležať za prednou 
úložnou plochou.

Pri ukladaní potravín na najvyššiu policu alebo ich vyberaní 
dávajte pozor na vyklopené osvetlenie.

Demontáž políc

 BPolice je možné na čistenie 
rozobrať.

5.5.4 Použitie delených políc

Obr. 47
Nastavenie výšky
 BSklenené police vytiahnite jednotlivo dopredu.
 BPodložky vytiahnite z aretácie a zasuňte v požadovanej výške.

Použitie oboch políc:
 BHornú sklenenú policu nadvihnite, spodnú sklenenú policu 
potiahnite dopredu.
 GSklenená doska (1) so zarážkami proti vytiahnutiu musí ležať 
vpredu, takže zarážky (3) smerujú dole.

5.5.5 Použitie variabilnej priehradky na fľaše

Na dne chladničky je možné 
použiť buď integrovanú policu na 
fľaše, alebo sklenenú policu:

 BPoužitie police na fľaše: 
Sklenenú policu uložte na 
úsporu miesta pod policu na 
fľaše.

 BFľaše ukladajte dnom dozadu k zadnej stene.

Keď fľaše presahujú dopredu cez policu:
 BSpodnú priehradku vo dverách posaďte o jednu polohu vyššie.

5.5.6 Dverná priehradka

Premiestnenie priehradiek vo dverách

Obr. 48

Priehradky s vekom je možné 
vybrať a postaviť ako celok na 
stôl.

Je možné používať len jednu priehradku s vekom alebo obe. Ak 
je potrebné umiestniť do dverí obzvlášť vysoké fľaše, zaveste nad 
priehradku na fľaše len jednu priehradku s vekom.

 BPremiestňovanie priehradiek 
s vekom: Vyberte ťahom nahor 
a znovu nasaďte na ľubovoľné 
miesto.

Poznámka
Príliš vysoké potraviny v hornej časti dvierok sa môžu dotýkať 
svetla.
Pri zatváraní dvierok dávajte pozor na to,

 Baby bolo veko priehradky boxov zatvorené, alebo
 Baby bola pri skladovaní potravín v najvyššej priehradke dvierok 
dodržaná vzdialenosť od hornej časti spotrebiča 30 mm.

Demontáž priehradky vo dverách

Obr. 49
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Obr. 50

 BPriehradky vo dverách je možné na čistenie rozobrať.

5.5.7 Používanie držiakov fliaš

 BAby sa fľaše neprevrátili, 
posuňte držiak fliaš.

5.6 Oddiel BioFresh

Oddiel BioFresh umožňuje pre rôzne čerstvé potraviny až trikrát 
dlhší čas skladovateľnosti pri konštantnej kvalite v porovnaní 
s doterajšími chladničkami.

Pri potravinách s uvedením minimálnej trvanlivosti platí vždy 
dátum uvedený na obale.

5.6.1 DrySafe

DrySafe sa hodí na ukladanie suchých alebo zabalených potravín 
(napr. mliečnych výrobkov, mäsa, rýb, údenín). Tu sa nastavuje 
relatívne suchá skladovacia klíma.

5.6.2 HydroSafe

HydroSafe sa pri nastavení na vlhko hodí na skladovanie 
nebaleného šalátu, zeleniny a ovocia s vysokým podielom 
vlastnej vlhkosti. Pri dobre naplnenej zásuvke vzniká čerstvé 
vlhké prostredie s vlhkosťou vzduchu do max. 90 %. Vlhkosť 
v zásuvke závisí od obsahu vlhkosti vložených potravín a od 
častosti otvárania zásuvky. Vlhkosť môžete nastaviť sami.

5.6.3 Nastavenie vlhkosti v HydroSafe

 B  Nízka vlhkosť vzduchu: 
Regulátor posuňte doľava.

 B  Vysoká vlhkosť 
vzduchu: Regulátor posuňte 
doprava.

5.6.4 Skladovanie potravín

Poznámka
 BDo oddielu BioFresh nepatrí zelenina citlivá na chlad ako 
uhorky, baklažán, nezrelé paradajky, cukety a všetko južné 
ovocie citlivé na chlad.

 BAby sa potraviny nekazili prenášanými zárodkami: Nebalené 
potraviny živočíšneho a rastlinného pôvodu ukladajte do 
zásuviek oddelene. To platí aj pre rôzne druhy rýb.

Keď sa potraviny musia z dôvodu nedostatku miesta skladovať 
spoločne:
 Bpotraviny zabaľte.

5.6.5 Čas skladovania

Orientačné hodnoty pre skladovateľnosť pri nízkej 
vzdušnej vlhkosti

Maslo až 90 dní

Tvrdý syr až 110 dní

Mlieko až 12 dní

Saláma, nárez až 9 dní

Hydina až 6 dní

Bravčové mäso až 7 dní

Hovädzie mäso až 7 dní

Divina až 7 dní

Poznámka
 BNezabudnite, že potraviny bohatšie na bielkoviny sa kazia 
rýchlejšie. To znamená, že mušle a kôrovce sa kazia rýchlejšie 
než ryby, ryby rýchlejšie než mäso.

Orientačné hodnoty pre skladovateľnosť pri vysokej 
vzdušnej vlhkosti

Zelenina, šaláty

Artičoky až 14 dní

Zeler až 28 dní

Karfiol až 21 dní

Brokolica až 13 dní

Čakanka až 27 dní

Valeriánka až 19 dní

Hrášok až 14 dní

Listový kel až 14 dní

Mrkva až 80 dní

Cesnak až 160 dní

Kaleráb až 55 dní

Hlávkový šalát až 13 dní

Byliny až 13 dní

Pór až 29 dní

Huby až 7 dní

Reďkvičky až 10 dní

Ružičkový kel až 20 dní

Špargľa až 18 dní

Špenát až 13 dní

Hlávková kapusta až 20 dní

Ovocie

Marhule až 13 dní

Jablká až 80 dní

Hrušky až 55 dní

Ostružiny až 3 dní

Datle až 180 dní

Jahody až 7 dní

Figy až 7 dní

Čučoriedky až 9 dní

Maliny až 3 dní

Ríbezle až 7 dní

Čerešne, sladké až 14 dní

Kivi až 80 dní

Broskyne až 13 dní
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Slivky až 20 dní

Brusnice až 60 dní

Rebarbora až 13 dní

Egreš až 13 dní

Hrozno až 29 dní

5.6.6 Nastavenie teploty v oddiele BioFresh

Teplota sa reguluje automaticky. Pri teplote v chladničke 5 °C je 
teplota v oddiele BioFresh medzi 0 °C a 3 °C.

Teplotu je možné nastaviť nepatrne nižšiu alebo nepatrne vyššiu. 
Teplotu je možné nastaviť od stupňa 1 (najnižšia teplota) do 
stupňa 9 (najvyššia teplota). Prednastavený je stupeň 5. Pri 
stupňoch 1 až 4 môže teplota klesnúť pod 0 °C, takže potraviny 
môžu ľahko namrznúť.

 BStlačte Menu.
 BNavigovanie k Prispôsobiť teplotu BioFresh: Podľa potreby 
stláčajte navigačné šípky.
 BStlačte Prispôsobiť teplotu BioFresh.
 BNastavenie teploty oddielu BioFresh v 9 stupňoch od stupňa  
1 do 9: Stlačte navigačné šípky.
 GTeplota sa pomaly nastaví na novú hodnotu.

5.6.7 Zásuvky s tlmičmi dojazdu

Obr. 51

 BZásuvku vysuňte, vzadu nadvihnite a celkom vytiahnite 
dopredu.
 BKoľajničky zase zasuňte!

Obr. 52

 BKoľajničky zasuňte.
 BZásuvku uložte a zasuňte, až vzadu počuteľne zapadne.

5.6.8 Polica s reguláciou vlhkosti

 Obr. 53

 BVybratie police s reguláciou vlhkosti: Keď sú zásuvky vytiahnuté, 
policu opatrne vytiahnite dopredu a vyberte smerom dole.
 BVloženie police s reguláciou vlhkosti: Policu zaveďte zospodu 
do predného a zadného držiaka a zaklapnite ju smerom 
dozadu.

5.7 Mraznička

V mrazničke môžete uchovávať mrazené a hlboko mrazené 
potraviny, pripravovať kocky ľadu a mraziť potraviny.

5.7.1 Mrazenie potravín

Počas 24 hodín je možné zmraziť maximálne toľko kg čerstvých 
potravín, koľko je uvedených na typovom štítku ako (pozrite 
Celkový pohľad na prístroj) údaj „Mraziaci výkon ... kg/24h“.

Zásuvky je možné zaťažiť vždy max. 25 kg mrazených výrobkov, 
dosky vždy max. 35 kg.

Po zatvorení dverí sa vytvorí podtlak. Po zatvorení počkajte asi 1 
minútu, potom je možné dvere zase ľahko otvoriť.

 UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo zranenia sklenenými črepmi!
Fľaše a plechovky s nápojmi môžu pri mrazení prasknúť. To platí 
obzvlášť pre nápoje sýtené oxidom uhličitým.

 BFľaše a plechovky s nápojmi zmrazujte iba s použitím funkcie 
BottleTimer.

Aby potraviny rýchlo premrzli aj vnútri, neprekračujte nasledujúce 
množstvo v jednom balení:

 − ovocie, zelenina do 1 kg
 − mäso do 2,5 kg

 BPotraviny zabaľte do vrecúšok na mrazenie, plastových, 
kovových alebo hliníkových nádob na opakované použitie.

5.7.2 Čas skladovania

Orientačné hodnoty dĺžky uskladnenia rôznych druhov 
potravín v mrazničke:

Zmrzlina 2 až 6 mesiacov

Saláma, šunka 2 až 6 mesiacov

Chlieb, pečivo 2 až 6 mesiacov

Zverina, bravčové mäso 6 až 10 mesiacov

Ryby, tučné 2 až 6 mesiacov

Ryby, chudé 6 až 12 mesiacov

Syry 2 až 6 mesiacov

Hydina, hovädzie mäso 6 až 12 mesiacov

Zelenina, ovocie 6 až 12 mesiacov

Uvedené časy skladovania sú orientačné hodnoty.

5.7.3 Rozmrazovanie potravín

 − v chladničke
 − v mikrovlnnej rúre
 − v rúre/teplovzdušnej rúre
 − pri izbovej teplote

 BVyberte len toľko potravín, koľko spotrebujete. Rozmrazené 
potraviny spracujte čo najrýchlejšie.
 BRozmrazené potraviny opäť zmrazujte iba výnimočne.

5.7.4 Nastavenie teploty

Teplota závisí od týchto faktorov:
 − častosť otvárania dvierok
 − okolitá teplota v mieste inštalácie
 − druh, teplota a množstvo potravín

Teplotu je možné nastaviť od -26 °C do -15 °C.

Odporúčané nastavenie teploty: -18 °C
 BStlačte pole Mraznička na obrazovke Home.
 BZobrazenie ďalších hodnôt: V prípade potreby stlačte navigačné 
šípky.
 BStlačte hodnotu teploty.
 GPrístroj sa nastaví na zobrazenú teplotu.
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5.7.5 Zásuvky

Poznámka
Keď je vetranie nedostatočné, spotreba energie stúpa a chladiaci 
výkon sa znižuje.

 BVetracie štrbiny vnútri na zadnej stene nezakrývajte!

 BNa uchovávanie mrazených 
výrobkov priamo na policiach: 
zásuvku vytiahnite dopredu 
a vyberte.

5.7.6 Polica

Premiestnenie políc

 BVyťahovanie políc: vpredu 
nadvihnite a vytiahnite.
 BNasadzovanie políc späť: 
jednoducho zasuňte až na doraz.

Demontáž políc

 BPolice je možné na čistenie 
rozobrať.

5.7.7 VarioSpace

Okrem zásuviek môžete vybrať 
aj police. Tak získate miesto 
na veľké mrazené predmety. 
Hydina, mäso, veľké kusy zveriny 
a vysoké kusy pečiva je možné 
mraziť nerozdelené a ďalej 
upravovať v celku.

 BZásuvky je možné zaťažiť 
vždy max. 25 kg mrazených 
výrobkov, dosky vždy max.  
35 kg.

5.7.8 Akumulátory chladu*

Akumulátory chladu zabránia príliš rýchlemu nárastu teploty pri 
výpadku elektrického prúdu. *

Použitie akumulátorov chladu

 BPremrznuté akumulátory 
chladu položte do hornej 
prednej časti mraziaceho 
priestoru na mrazené potraviny.

6 Údržba

6.1 Výmena filtra FreshAir

Filter FreshAir zaisťuje optimálnu kvalitu vzduchu. Interval výmeny 
je 12 mesiacov. V prípade aktivovanej funkcie pripomínania vyzve 
hlásenie na displeji na výmenu. Filter FreshAir je možné objednať 
u špecializovaných predajcov.

Výmena filtra

Objaví sa hlásenie Vymeniť filter FreshAir! .

 BOdstráňte kryt ventilátora.

Obr. 54

 BVyberte filter FreshAir.
 BNový filter vložte v opačnom poradí.
 BDávajte pozor, aby bol filter zaklesnutý.
 BKryt ventilátora opäť pripevnite.
 BStlačte OK.
 GObjaví sa hlásenie FreshAir vymenený.
 BStlačte OK.
 BZobrazenie sa zmení na obrazovku Home.

Neskoršia výmena filtra

Ak má byť výmena filtra pripomenutá neskôr, je možné výmenu 
filtra posunúť o 30 dní.

Objaví sa hlásenie Vymeniť filter FreshAir! .

 BStlačiť Pripomenúť neskôr .
 GPo 30 dňoch sa hlásenie ukáže znovu.
 BV prípade potreby zobraziť hlásenie znovu: Na obrazovke 

Home stlačte symbol .
 BV prípade potreby navigovania k hláseniu: Stlačte OK.

Vypnutie funkcie Pripomínanie

Ak sa nenasadzuje nový filter FreshAir, je možné časovač 
deaktivovať.

 BStlačte Menu.
 BNavigovanie k Systémové nastavenia: Stlačte navigačné šípky.
 BStlačte Systémové nastavenia .
 BNavigovanie k Prístrojový filter: Stlačte navigačné šípky.
 BStlačte položku Prístrojový filter.
 BStlačte položku Filter FreshAir.
 BStlačte stavové tlačidlo On/Off.

6.2 Odmrazovanie s NoFrost

Systém NoFrost odmrazuje automaticky.

Chladnička:

Skondenzovaná voda sa odparuje pôsobením tepla z kompresora.
 BOdtokový otvor čistite pravidelne, aby kondenzovaná voda 
mohla odtekať (pozrite 6.4).

Mraznička:

Vlhkosť sa zráža na výparníku a periodicky sa odmrazuje 
a odparuje.

 BPrístroj sa nemusí odmrazovať ručne.
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6.3 Čistenie vetracej mriežky

Vetracia mriežka zaisťuje bezchybné fungovanie prístroja vďaka 
optimálnemu vetraniu a odvetrávaniu.

 BVetraciu mriežku pravidelne vysávajte vysávačom.
 BNečistoty, ktoré sa nevysajú, odstráňte vlhkou handričkou.

V prípade aktivovanej funkcie Pripomínanie vyzve hlásenie na 
displeji raz ročne na vyčistenie.

Čistenie vetracej mriežky

Objaví sa hlásenie Vyčistiť vetraciu mriežku! .

 BVyčistite vetraciu mriežku.
 BStlačte OK.
 GObjaví sa hlásenie Vetracia mriežka vyčistená! .
 BStlačte OK.
 BZobrazenie sa zmení na obrazovku Home.

Neskoršie čistenie vetracej mriežky

Ak sa má čistenie vetracej mriežky pripomenúť neskôr, je možné 
pripomienku posunúť o 30 dní.

Objaví sa hlásenie Vyčistiť vetraciu mriežku! .

 BStlačiť Pripomenúť neskôr.
 GPo 30 dňoch sa hlásenie ukáže znovu.
 BV prípade potreby zobraziť hlásenie znovu: Na obrazovke 

Home stlačte symbol .
 BV prípade potreby navigovania k hláseniu: Stlačte OK.

Vypnutie funkcie Pripomínanie

Ak sa v budúcnosti už nemá pripomínať čistenie vetracej mriežky, 
je možné funkciu Pripomínanie vypnúť.

 BStlačte Menu.
 BNavigovanie k Systémové nastavenia: Stlačte navigačné šípky.
 BStlačte Systémové nastavenia.
 BNavigovanie k Prístrojový filter: Stlačte navigačné šípky.
 BStlačte položku Prístrojový filter.
 BStlačte položku Vetracia mriežka.
 BStlačte stavové tlačidlo On/Off.

6.4 Čistenie prístroja

 VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia horúcou parou!
Horúca para môže spôsobiť popáleniny a poškodiť povrchy.

 BNepoužívajte parné čistiace prístroje!

POZOR
Zlé čistenie prístroju škodí!

 BPoužívajte nekoncentrovaný čistiaci prostriedok.
 BNepoužívajte škrabľavé alebo abrazívne hubky alebo drôtenky.
 BNepoužívajte ostré abrazívne čistiace prostriedky obsahujúce 
piesok, chloridy alebo kyseliny.
 BNepoužívajte chemické rozpúšťadlá.
 BNepoškoďte a neodstraňujte typový štítok na vnútornej strane 
prístroja. Je dôležitý pre zákaznícky servis.
 BKábel ani iné diely sa nesmú pretrhnúť, prelomiť ani poškodiť.
 BVodu pri umývaní nenechajte preniknúť do drážky na odvod 
kondenzátu, vetracích mriežok a elektrických dielov.
 BPoužívajte mäkké čistiace utierky a univerzálny čistiaci 
prostriedok s neutrálnou hodnotou pH.
 BVo vnútornom priestore zariadenia používajte iba čistiace 
a ošetrovacie prostriedky, ktoré neškodia potravinám.

 BPrístroj vyprázdnite.
 BVytiahnite zástrčku zo siete.
 BVonkajšie a vnútorné plochy z plastu čistite ručne 
vlažnou vodou s trochou umývacieho prostriedku.

POZOR
Nebezpečenstvo poškodenia vplyvom prípravku na ošetrovanie 
antikorových plôch!
Dvere z ušľachtilej ocele a bočné steny z ušľachtilej ocele sú 
ošetrené kvalitnou povrchovou úpravou.
Prípravky na ošetrovanie antikorových plôch poškodzujú povrch.

 BPovrchy dverí a bočných stien s povrchovou úpravou 
a lakované povrchy dverí a bočných stien utierajte len 
mäkkou, čistou utierkou. Pri silnom znečistení použite trochu 
vody alebo neutrálny čistiaci prostriedok. Prípadne je možné 
použiť aj utierku z mikrovlákien.

 BVäčšinu dielov vybavenia je možné na čistenie demontovať: 
pozrite príslušné kapitoly.
 BZásuvky čistite ručne vlažnou vodou s trochou umývacieho 
prostriedku.
 BOstatné časti výbavy je možné umývať v umývačke riadu 
bez straty funkčnosti, pri častom umývaní však nie je vylúčené 
opotrebenie alebo vizuálne zmeny.
 BTeleskopické vodidlá čistite iba vlhkou utierkou. Tuk v dráhach 
slúži na mazanie a nesmie sa odstrániť.

Po vyčistení:
 BPrístroj a súčasti vybavenia vytrite do sucha.
 BSpotrebič opäť pripojte a zapnite.
 BSuperFrost zapnite (pozrite 5.4.9).

Keď je teplota dostatočne nízka:
 BPotraviny zase vložte dovnútra.

6.5 Zákaznícky servis

Najprv zistite, či ste schopní odstrániť chybu sami (pozrite 
Poruchy). Ak tomu tak nie je, obráťte sa na zákaznícky servis. 
Adresu získate v priloženom zozname zákazníckych servisov.

 VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo zranenia neodbornou opravou!

 BOpravy a zásahy do prístroja a prívodného vedenia elektrickej 
energie, ktoré nie sú výslovne uvedené (pozrite Údržba), smie 
vykonávať iba zákaznícky servis.

Označenie prístroja (model a index), servisné číslo (Service) 
a sériové číslo (S-Nr.) vyvolajte cez obrazovku:

 BStlačte Menu.
 BNavigovanie k Systémové nastavenia: Stlačte navigačné šípky.
 BStlačte Systémové nastavenia.
 BNavigovanie k Informácie o prístroji: Stlačte navigačné šípky.
 BStlačte Informácie o prístroji.
 GZobrazí sa informácia o prístroji.
 B Informácie o prístroji si zapíšte.
 B Informujte zákaznícky servis a oznámte im potrebné informácie 
o prístroji.
 BRiaďte sa ďalšími pokynmi zákazníckeho servisu.

Ďalšou možnosťou je zistiť informácie o prístroji na typovom 
štítku:

 BOznačenie prístroja  
Obr. 55 (1), servisné číslo 
Obr. 55 (2) a sériové 
číslo Obr. 55 (3) nájdete 
na typovom štítku. 
Identifikačný typový štítok 
je umiestnený na ľavej 
vnútornej stene prístroja.

Obr. 55
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7 Poruchy
Zariadenie je vyrobené a konštruované tak, aby bolo zaručené 
bezpečné fungovanie a dlhá životnosť. Ak sa počas prevádzky 
napriek tomu vyskytne porucha, skontrolujte, či nebola spôsobená 
chybnou obsluhou. V tom prípade vám totiž musíme naúčtovať 
vzniknuté náklady aj počas záručnej lehoty. Nasledujúce poruchy 
môžete odstrániť sami:

Spotrebič nefunguje.
 lSpotrebič nie je zapnutý.
 BSpotrebič zapnite.
 lZástrčka nie je správne zasunutá do zásuvky.
 BZástrčku skontrolujte.
 lPoistka napájacej zásuvky nie je v poriadku.
 BPoistku skontrolujte.
 lPrístrojová zástrčka nie je správne v prístroji.
 BSkontrolujte prístrojovú zástrčku.
 lPrístroj sa dlhšie než 24 hodín neobsluhoval. V dôsledku toho 
sa obrazovka vypla.
 Bu Otvorte dvere.

Kompresor beží dlho.
 lKompresor prepína pri nižšej potrebe chladu na nižšie otáčky. 
Aj keď sa tým čas chodu kompresora predĺži, dochádza 
k úspore energie.
 BTo je v prípade úsporných modelov normálne.
 lSuperFrost je zapnutý.
 BAby sa potraviny rýchlo schladili, beží kompresor dlhšie. To je 
normálne.
 lSuperCool je zapnutý.
 BAby sa potraviny rýchlo schladili, beží kompresor dlhšie. To je 
normálne.

Zariadenie vydáva príliš veľký hluk.
 lKompresory s reguláciou počtu otáčok* môžu z dôvodu rôznej 
úrovne otáčok spôsobovať rozdielny hluk.
 BTento zvuk je normálny.

Bublanie a špliechanie
 lTento zvuk vydáva chladivo, ktoré preteká chladiacim okruhom.
 BTento zvuk je normálny.

Tiché cvaknutie
 lTento zvuk je počuť pri každom automatickom zapnutí alebo 
vypnutí chladiaceho agregátu (motora).
 BTento zvuk je normálny.

Bručivý zvuk. Je chvíľu o niečo hlasitejší, keď sa chladiaci 
agregát (motor) zapne.

 lPri zapnutom SuperFrost, po vložení čerstvých potravín a po 
otvorení dvierok na dlhší čas sa automaticky zvyšuje chladiaci 
výkon.
 BTento zvuk je normálny.
 lPri zapnutom SuperCool, po vložení čerstvých potravín a po 
otvorení dvierok na dlhší čas sa automaticky zvyšuje chladiaci 
výkon.
 BTento zvuk je normálny.
 lTeplota prostredia je príliš vysoká.
 BRiešenie: (pozrite 1.2)

Hlboký bručivý zvuk
 lZvuk vzniká pri prúdení vzduchu ventilátorom.
 BTento zvuk je normálny.

Hluk z vibrácií
 lPrístroj nestojí pevne na podlahe. Tým sa vedľa stojace 
predmety a nábytok uvádzajú do vibrácií bežiacim chladiacim 
agregátom.
 BPrístroj vyrovnajte nastavovacími nôžkami.
 BOdsuňte od seba fľaše a nádoby.

Na obrazovke sa objaví hlásenie DemoMode aktívny! 
s ubiehajúcim časom.

 lPredvádzací režim je aktivovaný.

 BStlačte Stop.

V pravom dolnom rohu obrazovky sa objaví DEMO.
 lPredvádzací režim je aktivovaný.
 BVytiahnite zástrčku zo siete.
 BZástrčku zase zapojte.

Prístroj je na vonkajších plochách teplý*.
 lTeplo z chladiaceho okruhu sa využíva na zamedzenie 
kondenzácie vody.
 BTo je normálne.

Teplota nie je dostatočne nízka.
 lDvere prístroja nie sú správne zatvorené.
 BDvere prístroja zavrite.
 lPrívod vzduchu a ventilácie nie je dostačujúci.
 BUvoľnite a očistite ventilačnú mriežku.
 lTeplota prostredia je príliš vysoká.
 BRiešenie: (pozrite 1.2).
 lSpotrebič bol príliš často alebo príliš dlho otvorený.
 BPočkajte, či sa potrebná teplota neobnoví samovoľne. 
V opačnom prípade sa obráťte na zákaznícky servis (pozrite 
Údržba).
 lVložilo sa príliš veľké množstvo čerstvých potravín bez funkcie 
SuperFrost .
 BRiešenie: (pozrite 5.4.9)
 lTeplota je zle nastavená.
 BNastavte nižšiu teplotu a skontrolujte po 24 hodinách.
 lSpotrebič stojí príliš blízko pri zdroji tepla (kachle, kúrenie atď.).
 BZmeňte umiestnenie spotrebiča alebo zdroja tepla.

Vnútorné osvetlenie nesvieti.
 lSpotrebič nie je zapnutý.
 BSpotrebič zapnite.
 lDvierka boli otvorené dlhšie než 15 minút.
 BVnútorné osvetlenie sa pri otvorených dvierkach automaticky 
vypne asi po 15 minútach.
 lPrístroj sa dlhšie než 24 hodín neobsluhoval. V dôsledku toho 
sa vypli obrazovka a osvetlenie.
 BOtvorte dvere a chvíľku počkajte.
 lLED osvetlenie je chybné alebo je poškodený kryt:

 VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Pod krytom sú diely vedúce elektrický prúd.

 BVnútorné osvetlenie pomocou LED diód nechajte vymeniť 
alebo opraviť iba zákazníckym servisom alebo špeciálne 
vyškoleným personálom.

 VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo zranenia LED žiarovkou!
Svetelná intenzita LED osvetlenia zodpovedá triede laserov 1/1M.
Ak je chybný kryt:

 BNepozerajte sa optickými šošovkami z bezprostrednej blízkosti 
priamo do osvetlenia. Môžete pri tom utrpieť zranenie očí.

Tesnenie dverí je poškodené alebo sa musí vymeniť z iných 
dôvodov.

 lTesnenie dverí je vymeniteľné. Je možné ho vymeniť bez 
ďalšieho pomocného nástroja.
 BObráťte sa na zákaznícky servis (pozrite Údržba):

Prístroj je zľadovatený alebo sa tvorí kondenzát.
 lTesnenie dverí môže byť vyšmyknuté z drážky.
 BSkontrolujte tesnenie dverí, či správne sedí v drážke.
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8 Hlásenie
Chybové hlásenia a pripomienky sa oznamujú akustickým 
signálom a hlásením na obrazovke. Akustický signál 
pri chybovom hlásení sa zosilňuje a stáva hlasnejším. 
Zmĺkne, až keď je hlásenie potvrdené. Ak sa vyskytne 
niekoľko hlásení súčasne, zobrazujú sa najskôr hlásenia 
najvyššej priority. Každé hlásenie sa musí samostatne 
potvrdiť.

Kým je hlásenie aktívne, resp. chyba nie je odstránená, zostáva 
hlásenie na obrazovke Home.

Poznámka
Podrobnosti k hláseniu je možné znovu zobraziť na obrazovke 
Home

 BStlačte symbol Hlásenia .

V prípade niekoľkých aktívnych hlásení udáva navigačná lišta 
počet a aktuálnu pozíciu v hláseniach.

Ak chcete zobraziť ďalšie hlásenie, stlačte OK.

Po poslednom aktívnom hlásení prejde zobrazenie na obrazovku 
Home.

Dverný alarm
Keď sú dvere otvorené dlhšie než 60 sekúnd, ozve sa výstražný 
bzučiak. Na displeji sa objaví hlásenie Dverný alarm. Výstražný 
bzučiak stíchne automaticky, keď sa dvere zavrú.

Výstražný bzučiak je možné pri otvorených dverách vypnúť. 
Vypnutie bzučiaka je účinné, kým sú dvere otvorené.

 BStlačte OK .
 GBzučiak zmĺkne.
 GZobrazenie sa zmení na obrazovku Home.

Teplotný alarm

Keď teplota v mrazničke nie je dostatočne nízka, ozve sa 
výstražný bzučiak. Na displeji sa objaví hlásenie Teplotný alarm.

Teplota sa počas posledných hodín alebo dní príliš zvýšila. 
Keď je porucha odstránená, funguje prístroj ďalej s posledným 
nastavením teploty.

Príčinou príliš vysokej teploty môže byť:
 − vložili ste teplé čerstvé potraviny
 − pri prekladaní a vyťahovaní potravín vniklo veľké množstvo 
teplého vzduchu z okolia

 − na dlhší čas došlo k výpadku elektrického prúdu
 − spotrebič je chybný

 BStlačte OK.
 GBzučiak zmĺkne.
 GZobrazenie sa zmení na obrazovku Home.
 GV dotknutom poli Teplota sa objaví symbol Teplotný alarm.
 BSkontrolujte kvalitu potravín. Vyhnite sa spotrebe skazených 
potravín. Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte.
 GPo dosiahnutí požadovanej teploty sa symbol skryje.

Ak trvá stav alarmu alebo sa teplota sama znovu nenastaví: 
(pozrite Poruchy).

Výpadok siete

Zaznie výstražný bzučiak. Na displeji sa objaví hlásenie 
Sieťový výpadok-alarm. Na ukazovateli sa zobrazí 
najvyššia teplota v mrazničke, ktorá nastala počas 
výpadku siete.

Teplota sa v dôsledku výpadku siete alebo prerušenia 
dodávky prúdu v posledných hodinách alebo dňoch 
príliš zvýšila.

Keď prerušenie dodávky elektrického prúdu skončí, funguje 
prístroj ďalej s posledným nastavením teploty v programe  
Day-to-Day. Aktivované pripomienky na výmenu filtra FreshAir 
a čistenie vetracej mriežky zostávajú zachované. Ak bol pred 
výpadkom siete aktívny program Holiday, funguje prístroj ďalej 
v programe Holiday.

 BStlačte OK.
 GBzučiak zmĺkne.
 GZobrazenie sa zmení na obrazovku Home.
 GV dotknutom poli Teplota sa objaví symbol Teplotný alarm.
 BSkontrolujte kvalitu potravín. Vyhnite sa spotrebe skazených 
potravín. Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte.
 GPo dosiahnutí požadovanej teploty sa symbol skryje.

Chyba prístroja

Zaznie výstražný bzučiak. Na displeji sa objaví hlásenie 
Porucha s príslušným kódom chyby.

V niektorej súčasti prístroja je chyba.

 BZapíšte si kód chyby.
 B  Stlačte OK.
 GBzučiak zmĺkne.
 GZobrazenie sa zmení na obrazovku Home.
 BObráťte sa na zákaznícky servis (pozrite Údržba).

Ak sa týka chyba určitej teplotnej zóny, v poli Teplota tejto zóny sa 
namiesto teploty zobrazí symbol Chyba prístroja.

Iné hlásenia

Vymeniť filter FreshAir! (pozrite Údržba)

Vyčistiť vetraciu mriežku! (pozrite Údržba)

Alarm BottleTimera (pozrite Obsluha)

Alarm časovača (pozrite Obsluha)

9 Uvedenie mimo prevádzky

9.1 Vypnutie prístroja

Poznámka
Keď prístroj, príp. mrazničku alebo chladničku nie je možné 
vypnúť, je aktívna detská poistka.

 BDeaktivujte detskú poistku (pozrite 5.4.2).

9.1.1 Vypnutie celého prístroja cez menu

Celý prístroj sa vypne. Obrazovka sčernie.
 BStlačte Menu.
 BNavigovanie k Vypnúť prístroj: Stlačte navigačné šípky.
 BStlačte Vypnúť prístroj.
 BStlačte Vypnúť? .
 GNa celej obrazovke sa objaví blikajúci symbol Standby.
 GPo 1 minúte symbol Standby zmizne.

9.1.2 Vypnutie celého prístroja cez mrazničku

Pri vypnutí mrazničky sa automaticky vypnú aj chladnička 
a BioFresh! Obrazovka zostane zapnutá, preto je možné 
napríklad ďalej používať časovač (timer).

 BStlačte pole Mraznička.
 BStlačte symbol Standby.
 GZobrazí sa Vypnúť zónu? .
 BStlačte OK.

Ak sa mraznička nemá vypnúť, stlačte Zrušiť.

9.1.3 Vypnutie chladničky s oddielom BioFresh

V prípade potreby je možné chladničku a BioFresh vypnúť 
samostatne.

 BStlačte pole Chladnička.
 BStlačte symbol Standby.
 GZobrazí sa Vypnúť zónu? .
 BStlačte OK.

Ak sa chladnička a BioFresh nemajú vypnúť, stlačte Zrušiť.
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9.2 Uvedenie mimo prevádzky

 BPrístroj vyprázdnite.
 BPrístroj vypnite (pozrite Uvedenie mimo prevádzky).
 BVytiahnite sieťovú zástrčku.
 BOdstránenie prístrojovej zástrčky v prípade potreby: 
Vyťahujte pri súčasnom pohybe zľava doprava.
 BPrístroj vyčistite (pozrite 6.4).
 BDvere nechajte otvorené, aby nevznikal nepríjemný 
zápach.

10 Likvidácia prístroja
Prístroj obsahuje iba kvalitné materiály a je potrebné 
ho likvidovať mimo netriedeného domového odpadu. 
Likvidáciu doslúžených spotrebičov je potrebné 
vykonávať odborne aj vecne správne podľa miestne 
platných predpisov a zákonov.

Pri doprave doslúženého prístroja nepoškoďte chladiaci okruh, 
aby obsiahnuté chladiace médium (údaje na typovom štítku) 
a olej nemohli nekontrolovane uniknúť.

 BPrístroj musí byť v nepoužiteľnom stave.
 BVytiahnite zástrčku zo siete.
 BPripájací kábel prestrihnite.

Chyby a zmeny v texte, technickej špecifikácii výrobkov a ich vyobrazení sú vyhradené.
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