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Nejdříve si prosím přečtĕte tento návod k použití! 
Vážený zákazníku, 
Doufáme, že výrobek, který byl vyroben v moderních závodech a kontrolován v  
souladu s nejpřísnějšími postupy kontroly kvality, vám zajistí účinný provoz. 
Z tohoto důvodu vám doporučujeme pozorně si přečíst celý návod k výrobku,  

než jej použijete, a uskladněte je v dosahu pro budoucí použití. 

Tento manuál Vám pomůže s použitím spotřebiče rychle a bezpečně. 
l    Přečtěte si manuál před instalací a provozováním produktu.  

l    Ujišťujte se, že jste přečetl bezpečnostní pokyny. 

l    Návod uschovejte na snadno přístupném místě, možná jej budete později potřebovat. 

l    Přečtěte si další dokumenty dodané s výrobkem. 

Nezapomínejte, že tento manuál platí pro několik dalších modelů. Rozdily mezi modely 
budou uvedeny v manuálu.  

Vysvětlení symbolů 

V celém manuálu se používají následující symboly: 

Důležité informace nebo užiteční tipy.

Varování před nebezpečnými situacemi pro život a majetek. 

Varování na elektrické napětí. 
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Vaše chladnička 
 

1 

1.  Ovládací panel 
2.  Vnitřní světlo 
3.  Ventilátor Čerstvé Potraviny 
4*. Podpěra na láhve vína 
5.  Nastavitelné poličky  
6.  Zero Stupeň přihrádka 
7.  Kryt prostoru pro cerstvé 

potraviny 
8.  Prostor pro cerstvé potraviny  
9.  Tácek prihrádky na led 

10.  Nádoba a přihrádka na led  
11.  Přihrádka na rychlé mražení  
12.  Přihrádky na uchovávání mrazených 

potravin 
13.   Nastavitelné přední nožky 
14.  Polička na sklenice 
15.  Polička na láhve  
16.  Ventilátor mrazničky  
 

Opce 
 

Sestava uvedená v tomto manuálu k použití je pouze schematická a nemusí   
přesně odpovídat Vašemu produktu. Pokud produkt, který jste nakoupil 
nezahrnuje určité součásti, ty platí pro jiné modely. 
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Přečtěte prosím následující pokyny. 
Nedodržení těchto pokynů může způsobit 
zranení nebo materiální škody. 
V případě nedodržení těchto pokynů , 
všechny záruky a povinnost spolehlivosti 
zanikne.  
  Výrobek má životnost 10 let. Během 
tohoto období originální náhradní díly 
budou k dispozici k správnému 
provozování produktu. 

Určené použití 

Tento produkt je určen k použití  
l  uvnitř a v uzavřených prostorech jako 
jsou domy; 
 

l  v uzavřených pracovních prostorech 

jako jsou prodejny a kanceláře; 
 

l  v uzavřených obytných oblastech,  
jako jsou farmy, hotely, penziony. 
 

l  Nepoužívejte spotřebič venku. 

Všeobecná bezpečnost 

l Když chcete výrobek zlikvidovat/ 
sešrotovat, doporučujeme  
kontaktovat autorizovaný servis,  

kde zjistíte nezbytné informace a  

autorizované úřady.  
 

l  Poraďte se s autorizovaným servisem 
ohledně všech otázek týkajících se 
ledničky. Nezasahujte a nenechávejte 
druhou osobu zasáhnout do chladničky 
bez oznámení autorizovaného servisu.  
 

l  U výrobků s prostorem mrazničky;  
Nejezte zmrzlinu a kostky ledu 

bezprostředně poté, co je vyjmete z 
prostoru mrazničky! (Může dojít k 
omrznutí úst.)  

 

  

l  U výrobků s prostorem mrazničky;  
Nevkládejte do prostoru mrazničky 
nápoje v lahvích a plechovkách. Jinak by 

mohlo dojít k jejich explozi.  
 

l  Nedotýkejte se mrazených potravin 

rukou, mohou se nalepit do ruky. 
 

l  Před čistěním a odmrazením odpojte 

chladničku od sítě. 
 

l  Nikdy nepoužívejte páry nebo 
práškové čistící prostředky k čištění a 
odmražení chladniče. Páry se mohou  
dostat do kontaktu s elektrickými 

součástmi a způsobit zkrat nebo úraz 
elektrickým proudem.  
 

l  Nikdy nepoužívejte součásti na 
chladničce, jako je ochranná deska, jako 
dvířka nebo podprěru nebo schůdek.  
 

l  Nedávejte elektrická zařízení do 
chladničky.  
 

l  Nepoškozujte součásti, kde obíhá  
chladicí médium, vrtáním nebo řezáním. 
Chladicí médium by mohlo vytéct v 

místech porušení plynových kanálů 
výparníku, prodlouženích trubek nebo 
povrchových vrstev a způsobit 
podráždění kůže a zranění očí . 

l  Nezakrývejte a neblokujte větrací  
otvory na chladničce žádným  
materiálem. 
 

l  Elektrické spotřebiče musejí opravovat 
jen autorizované osoby. Opravy 

provedeny neoprávněnými osobami 
mohou být nebezpečné pro uživatele.  



 

l V případě poruchy nebo při provádění 
údržby nebo odpojte hlavní napájení 
chladničky buď vypnutím příslušné 
pojistky nebo odpojením spotřebiče.  
 

l  Při odpojením spotřebiče netahejte za 
kabel.  
 

l Nápoje s vyšší stupňovitostí těsně 
uzavřete a umístěte je ve svisle poloze.  
 

l  Nikdy neskladujte spreje obsahující  
hořlavé a výbušné látky v chladničce.  

 

l  Nepoužívejte k urychlení procesu 
odmrazení, jiné mechanické nástroje 
nebo jiné prostředky než ty doporučené 
výrobcem.  
 

l  Tento výrobek by neměly používat 
osoby s tělesnými, smyslovými nebo 
duševními poruchami či nezkušené nebo 
nepoučené osoby (včetně dětí), pokud 
jsou bez dohledu osoby, která bude 
odpovídat za jejich bezpečnost nebo 
která jim poskytné náležité školení k 
používání výrobku. 
l  Nepoužívejte poškozenou chladničku. 
V případě obav, obraťte se na servisního 
zástupce.  
 

l  Elektrická bezpečnost  Vaší chladničky  
je zaručena pouze v případě, že system 
uzemnění ve Vašem domě odpovídá 
standardům.  
  

l  Vystavení výrobku dešti, sněhu, slunci  
a větru je nebezpečné z hlediska  
elektrické bezpečnosti. 
 

l  V případě poškození napájecího 
kabelu, obraťte se na oprávněný servis 
aby nedošlo k nebezpečné situaci. 
 

l  Nikdy nezapojujte chladničku k 
zásuvce během instalace. V opačném 
případě může vzniknout riziko úmrtí nebo 
vážného zranění.  

 

l  Táto chladnička je určena pro 
uchovávání potravin. Nesmí být použity 
pro žádný jiný účel. 
 

l  Štítek s tehnickými údaji se nachází na 
levé stěně, ve vnitřním prostoru 
chladničky. 
 

l  Nikdy nezapojujte chladničku na 
systémy úspory energie, mohou poškodit 
chladničku. 
 

l  Existuje-li na chladničce modré světlo, 
nedívejte se na ni optickými nástroji. 
 

l  U ručně ovládaných chladniček 
počkejte nejméně 5 minut než znovu 

spustíte chladničku po výpadku proudu. 
 

l Tento návod k použití předejte  
novému majiteli v případě prodeje  
výrobku. 
 

l  Ochraňte napájecí kabel před 
poškození při přepravě. Ohýbaní kabelu 

může způsobit požár. Nikdy nepokládejte 
těžké předměty na napájecím kabelu. 
 

l  Nedotýkejte se zásuvky mokrými 

rukama při napájení produktu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l Nezapojujte chladničku, pokud je  
zásuvka uvolněna.  
 

l  Nenastříkejte vodu dovnitř na vnitřní 
ani na vnější součásti produktu z 
bezpečnostních důvodů.  
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l  Nenastříkejte látky obsahující hořlavé 
plyny jako propan v blízkosti chladničky, 
může dojít k výbuchu a požáru. 
 

l  Nikdy nepokládejte nádoby s vodou na 
horní části chladničky, v případě rozlití 
může dojít k úrazu elektrickým proudem a 
k požáru.  
 

l  Nepřetěžujte chladničku jídlem. V 
případě přetížení, při otevření dveří 
potraviny mohou spadnout a může dojít 
ke zranění nebo k poškození chladničky. 
 

l  Nikdy nepokládejte věci na horní části 
chladničky, při otevření a zavření dveří 
můžou spadnout. 
 

l  Vakcíny, léky citlivě na teplotu a 
vědecké materiály by neměly byt 
uchovávány v chladničce protože 
vyžadují přesné teploty. 
 

l  Pokud se chladnička nebude delší 
dobu používat, odpojte ji od sítě. 
Případné poškození kabelu může 
způsobit požár. 
 

l  Tip zástrčky čistěte pravidelně suchým 
hadříkem, jinak může dojít k požáru. 
 

l  Nejsou-li nastavitené nožičky řádně 
upevněny na podlaze, chladnička se 
může pohybovat. Správně upevnění 
nastavitelných nožiček zabrání pohyb 
chladničky.  
 

l  Při přepravě chladničky, nesmíte ji 
držet za kliku dveří, klika může 
prasknout.  
 

l   Musíte-li dát spotřebič vedle další 
chladničky nebo mrazničky, nechte mezi 
nimi aspon 8 cm. V opačném případe 
může dojít ke zvlhčení přilehlých bočních 
stěn. 
 

Výrobky s dávkováčem vody; 
 

Tlak vody by měl být max. 1 bar.   Tlak  

vodovodního řadu by měl být max. 8 

barů. 

l  Používejte pouze pitnou vodu.  
 

Bezpečnost dětí 
 

l  Pokud mají dvířka zámek, měli byste  
    skladovat klíč mimo dosah dětí. 
 

l  Dětí musí být pod dohledem, aby  
nezasahovaly do spotřebiče.  

 

Soulad s nařízením AEEE o 
likvidaci elektronických produktů  

   Symbol  na výrobku nebo jeho 
balení udává, že tento výrobek nepatří do 
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do 
sběrného místa pro recyklaci elektrického 
a elektronického zařízení. Zajištěním 
správné likvidace tohoto výrobku  
pomůžete zabránit negativním důsledkům 
pro životní prostředí a lidské zdraví, které 
by jinak byly způsobeny nevhodnou 
likvidací tohoto výrobku. Podrobnější 
informace o recyklaci tohoto výrobku 
zjistíte u příslušného místního úřadu, 
služby pro likvidaci domovního odpadu 
nebo v obchodě, kde jste výrobek 
zakoupili.   
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Informace o obalu 
 

 Obal je vyroben z recyklovaných 

materiálů v souladu s národními předpisy 
o ochraně životního prostředí. Obaly 
nevyházejte spolu s domácím odpadem,   

odevzdejte je do oprávněného střediska 
pro sběr odpadu.  
Nezapomínejte... 
 Jakákoliv recyklována látka je pro 

přírodu a pro náš národní majetek 
nepostradatelná.  

    Chcete-li přispět k přehodnocení 
obalových materiálů, můžete se poradit s 
místními ekologickými organizacemi a 

úřady ve Vaši lokaci.  
  

Upozornění HCA  
 

Obsahuje-li Váš chladící systém Vašho 
spotřebiče R600a: 
 Tento plyn je  hořlavý, dávejte pozor 

nepoškodit chladící systém a systém 
trubek při použití a přepravě. Pokud 

dojde k poškození, ochraňte spotřebič 
před ohněm a větrejte místnost, jde se 
nachází spotřebič.  
     Druh plynu používaný ve spotřebiči je 
uvedený na štítku umístěném na levé 
stěně uvnitř chladničky.  
     Nikdy nevyházejte spotřebič do ohně.  
 

Postup pro úsporu energie 
 

l  Nenechávejte dveře chladičky 
otevřené dlouhou dobu. 
 

l  Nedávejte do chladničky horké jídlo 
nebo horké nápoje. 
 

l  Nebraňte oběhu vzduchu v chladničce 
přetížením chladničky. 
 

l  Chladnička nesmí být vystavena 
přímému slunečnímu záření ani nesmí 
stát poblíž zařízení vyzařujících teplo jako 
trub, myček a radiátorů. Dávejte 
chladničku aspoň 30 cm od zdrojů tepla a 
aspoň 5 cm od elektrických trub.  
 

l  Dávejte pozor udržovat jídlo v 
uzavřených krabicích.  
 

l  U výrobků s prostorem mrazničky;  
Maximální množství potravin v mrazničce 
můžete uskladnit, pokud vyjmete polici 
nebo zásuvku mrazničky. Hodnota 
spotřeby energie udaná pro vaši 
chladničku byla stanovena při vyjmuté 
polici nebo zásuvce mrazničky a při 
maximální náplni. Nehrozí riziko při 
používání police nebo zásuvky podle 
tvarů a rozměrů potravin, které chcete 
mrazit. 

l  Rozmrazováním zmražených potravin 
v chladničce ušetříte energii a zachováte 

kvalitu potravin. 
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Installation 3 

  Výrobce neodpovídá za případné   
nedodržení pokynů v tomto manuálu. 

 

Body ke zvážení při přepravě  
Chladničky 
 
1.  Zástrčka chladničky nesmí být v  

zásuvce. Před přemístěním musíte 
chladničku vyprázdnit a vyčistit. 

2. Než zabalíte chladničku znova 
zajišťujte poličky, doplňky, příhrádky 
atd. uvnitř chladničky lepicí páskou a 
ochraňte je před nárazy. Obaly je 

nutno upevnit silnými páskami a lany a 

je nutno dodržovat pravidla pro 
přepravu vytištěná na obalu. 

3. Uchovávejte originální obal a pěnu pro 
případné přemístění.  

 

Před spustěním chladničky, 
 

 Před prvním spuštěním chladničky: 
1. Připevněte 2 plastové klíny, dle 

ilustrace dole. Plastové klíny zajišťují 
vzdálenost nutnou k cirkulaci vzduchu 

mezi chladničkou a stěnou. (Ilustrace 
je pouze orientační a neodpovídá 
úplně Vašemu výrobku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Očistěte vnitřní část chladničky dle 
pokynů v kapitole “Údržba a čistění” . 

 

3. Připojte zástrčku do zásuvky. Při 
otevření dveří se zapíná i vnitřní světlo 
chladničky.  

 

4. Při zapnutí kompresoru budete slyšet 
zvuk. Zvuk vydávají normálně i 
kapaliny a plyny uzavřené v chladicím 
systému a to i když kompresor není 
spuštěn.   

 

5. Přední hrany chladničky mohou být 
teplé. To je normální. Tyto části bývají 
teplé aby nedošlo ke kondenzaci.  
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Elektrické připojení  
 

 Připojujte spotřebič do zásuvky s 
uzemněním ochráněné pojistkou 
příslušné kapacity. 
Důležité: 
 

 Připojení musí vyhovovat platným 
normám a předpisům. 
l  Zásuvka musí být snadno přistupná po 

instalaci.  
 

l  Elektrická bezpečnost Vaší chladničky 
bude zajištěna pouze v případě, že 
systém uzemnění ve vaším domě 
odpovídá standardům. 

 

l  Napětí uvedené na štítku na levé 
vnitřní straně výrobku by měla být 
stejná jako síťové napětí.  

 

l  Prodlužovací kabely a multi-zásuvky 
nesmí být použity pro připojení. 
 

  Poškozený kabel vymění pouze 
kvalifikovaný elektrikář. 

Výroben nesmí být provozován před 
opravou. Hrozí nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem! 

 

Likvidace obalu 
 

 Obalové materiály mohou být 

nebezpečné pro děti. Uchovejte obalové 
materiály mimo dosah dětí. Likvidace 
probíhá dle pokynů místních úřadů. 
Obaly nevyházejte spolu s domácím 

odpadem, odevzdejte je do míst sběru 
určených  místních úřadů.  
    Obal chladničky e výroben z 
recyklovaného materiálu.  

 

Likvidace staré chladničky 
 

 Likvidujte starou chladničku aniž byste 
uškodil životnímu prostředí.  
l  Více informací o likvidaci chladničky 

lze získat u autorizovaného prodejce 

nebo u sběrného střediska ve Vaši 
lokalitě. 

 

 Před likvidací chladničky odřízněte 
elektrickou zástrčku. Jsou-li na dveřích 
zámky, ujišťujte si, že nejsou funkční , 
aby nedošlo k ohrožení dětí. 
 

Umistění a instalace 
 

 Jsou-li dveře místnosti, kde bude 
chladnička instalovány, nedostatečně 
široké a chladnička neprojde, zavolejte 
oprávněnému servisu, aby odstranily 
dveře chladničky. To umožní chladničce 
projít dveřmi bokem. 

1. Instalujte chladničku na dostupném   
místě.  

2. Uchovávejte chladničku daleko od 
zdrojů tepla, vlhkých míst a přímého 
záření. 

3. K dosažení efektivního provozu, 
prostor kolem chladničky musí být 
dobře větrán. Pokud chladnička bude 
umístěna ve výklenku ve zdi, musí být 

min. 5 cm daleko od stropu a 5 cm 

daleko od stěny. Nepokládejte výrobek 
na koberec.  

 4. Pokládejte chladničku ve vzpřímené  
poloze na pevném a rovném podkladě. 
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Výměna žárovky 
 

 K výměně žárovky/LEDu osvětlení 
chladničky kontaktujte autorizovaný 

servis.  

 
 

Změna směru otevírání dveří  
 

 Směr otevírání dveří je možno upravit 
dle potřeby. Pokud nutné, zavolejte 
nejbližší autorizovaný servis.  
 

Adjusting the legs 
 

 Nastavení nožek 
 

 Pokud chladnička není stabilní; 
 Chladničku lze vyrovnat otočením 
nožek jako na obraze. Otočením směrem 
ukazovaným černou šípkou klesá roh, 
kde se nachází nožka. Otočením 
opačným směrem se roh zvedá. Proces 
lze usnadnit zvedáním chladničky.  
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Příprava 
 

4 

l Chladničku instalujte nejméně 30 cm 
od zdrojů tepla, jako jsou varné desky, 
trouby, ústřední topení a sporáky a 
nejméně 5 cm od elektrických trub, 
neumisťujte ji na přímé sluneční světlo. 
 

l Zajistěte, aby byl vnitřek vaší 
chladničky důkladně vyčištěn. 
 

l Pokud vedle sebe instalujete dvě 
chladničky, měl by mezi nimi být rozestup 
nejméně 2 cm. 
 

l Při prvním spuštění chladničky 
dodržujte během prvních šesti hodin 
následující pokyny. 
 

l Dveře nesmí být často otevírány. 
 

l Musí být spuštěná prázdná, bez 
jakýchkoli potravin. 
 

l Chladničku neodpojujte. Pokud dojde k 
výpadku energie, prostudujte si varování 

v kapitole „Doporučená řešení problémů“. 
 

 



 
Použití Vaší chladničky 
 

5 
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Panel ukazatelů 
Na panelu s kontrolkami lze nastavit 
teplotu a ovládat ostatní funkce související 
s produktem, aniž by bylo třeba dveře 
produktu otevřít. Pro nastavení funkce 
stačí stisknout relevantní tlačítka. 
1. Kontrolka Výpadek napájení/Vysoká 
teplota/Chyba 

Tato kontrolka (!) se rozsvítí během 

výpadku napájení, při selhání při vysokých 
teplotách a upozornění na chybu. 
Během setrvalých výpadků napájení se 
nejvyšší teplota, které mraznička dosáhne, 
rozbliká na digitálním displeji. Po kontrole 

potravin v mrazničce ( ) stiskněte tlačítko 
vypnutí a upozornění vymažte. 
 

V případě, že se tato kontrolka rozsvítí, 
přečtěte si část "doporučené postupy při 
řešení problémů". 

2. Funkce Úspora energie (vypnutý 
displej):  
Jsou-li dveře produktu ponechány 
zavřené dlouhou dobu, automaticky se 
aktivuje funkce úspory energie a rozsvítí 
se příslušný symbol. (  ) Když je 
funkce úspora energie aktivní, všechny 
ostatní symboly na displeji zhasnou. 
Když je aktivována funkce úspory 
energie, pokud stisknete jakékoli tlačítko 
nebo otevřete dvířka, režim úspory 
energie se ukončí a ikony na displeji se 
vrátí do normálu.  

Funkce úspory energie se aktivuje 

během doručení z továrny a nelze ji 
zrušit. 

*Volitelné: Obrázky v tomto návodu jsou zamýšleny jako návrhy a nemusejí se 
dokonale shodovat s vaším výrobkem. Pokud váš produkt neobsahuje relevantní části, 
informace se týká jiných modelů. 
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3. Funkce Rychlé chlazení 
Tlačítko má dvě funkce. Krátce ho 
stiskněte chcete-li funkci rychlého 

chlazení aktivovat nebo deaktivovat. 

Kontrolka Rychlé chlazení zhasne a 

produkt se vrátí do normálního 

nastavení. (  ) 

 Funkci rychlého chlazení použijte 
kdykoli chcete rychle zchladit potraviny 

vložené do chladničky. Pokud chcete 
zchladit velké množství čerstvých 
potravin, doporučujeme aktivovat tuto 
funkci, než vložíte potraviny do 
chladničky. 

 Pokud funkci rychlého chlazení 

nezrušíte, vypne se sama automaticky 
po 8 hodinách nebo jakmile prostor 

chladničky dosáhne požadované teploty. 

 Pokud opakovaně rychle za sebou 
stisknete tlačítko rychlého mražení, 
aktivuje se ochrana elektrického obvodu 

a kompresor se nespustí hned. 

 Tato funkce se nevyvolá po selhání 

napájení. 

4. Tlačítko nastavení teploty v 

chladničce 

Stiskem tohoto tlačítka nastavíte teplotu 
prostoru chladničky na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 
8... Stiskněte toto tlačítko a nastavte 
teplotu v chladničce na požadovanou 

hodnotu. ( ) 

5. Funkce Dovolená 
Abyste aktivovali funkci dovolené, na 3 

sekundy stiskněte toto tlačítko ( ), 

aktivuje se kontrolka režimu dovolené 
( ). 

Když se kontrolka funkce dovolené 
aktivuje, na panelu kontrolek chladničky 
se zobrazí “- -”, a v chladničce nedochází 
k žádnému aktivnímu chlazení. 

Když je tato funkce aktivovaná, nehodí 
se uchovávat potraviny v chladničce. 
Ostatní prostory se budou chladit na 
nastavenou teplotu.  

Chcete-li tuto funkci zrušit, znovu 
stiskněte tlačítko funkce  Dovolená.  

6. Vypnutí alarmu:  
V případě upozornění na výpadek 
napájení, vysokou teplotu, po kontrole 
potravin v mrazničce stiskněte tlačítko 
vypnutí alarmu ( ) a varování vymažte.  
7. Zámek kláves,  

Stiskněte tlačítko zámku kláves ( 3"), 
držte ho po dobu 3 sekund. Symbol 
zámku tlačítek ( ) se rozsvítí a aktivuje 
se režim zámku tlačítek. Tlačítka 
nebudou v režimu zámku tlačítek 
funkční. Tlačítko zámku kláves znovu 
stiskněte na 3 sekundy. Symbol zámku 
tlačítek zhasne a režim zámku tlačítek se 
ukončí.  
Chcete-li předejít změně nastavení 
teploty chladničky, stiskněte tlačítko 

zámku tlačítek ( 3’’).  
8. Eco fuzzy  
Stiskněte a přidržte tlačítko Eco fuzzy na 
1 sekundu a tato funkce se vypne. 
Chladnička se spustí v nejúspornějším 
režimu nejméně o 6 hodin později a 
ukazatel úsporného provozu se rozsvítí, 

když je funkce aktivní (  ). Stiskněte a 
přidržte tlačítko Eco fuzzy na 3 sekundy 
a tato funkce se vypne.  

Tato kontrolka se po 6 hodinách rozsvítí, 

jakmile se funkce Eco fuzzy aktivuje. 
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9. Tlačítko nastavení teploty v 
mrazničce  
Stiskem tohoto tlačítka nastavíte teplotu 
prostoru mrazničky na -18, -19, -20, -21, 
-22, -23, -24 a -18. Stiskněte toto tlačítko 
a nastavte teplotu v mrazničce na 

požadovanou hodnotu.(  )  

10. Ukazatel vypnutí výroby  
Značí, zda je výrobník ledu aktivovaný 
nebo deaktivovaný. (0/03’’) Pokud svítí, 
výrobník ledu nefunguje. Chcete-li 
výrobník ledu znovu spustit, tlačítko Zap. 
a Vyp. stiskněte a přidržte na 3 sekundy.  

 Je-li vybrána tato funkce, průtok vody 
z nádrže na vodu se zastaví. Nicméně, z 
výrobníku lze vybrat dříve vyrobený led.  
11. Tlačítko funkce Rychlé 
mrazení/Výroba ledu  
Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete nebo 
deaktivujete funkci rychlého mrazení. 
Když tuto funkci aktivujete, mraznička se 
vychladí na teplotu nižší než je 

nastavená hodnota. ( )  

 Chcete-li výrobník ledu zapnout a 
vypnout, stiskněte a přidržte po dobu 3 
sekund. 
Funkci rychlého mrazení použijte kdykoli 
chcete rychle zchladit potraviny vložené 
do chladničky. Pokud chcete zmrazit 
velké množství čerstvých potravin, 
doporučujeme aktivovat tuto funkci, než 
vložíte potraviny do chladničky.  

Pokud funkci rychlého mrazení 
nezrušíte, vypne se sama automaticky 
po 4 hodinách nebo jakmile prostor 
chladničky dosáhne požadované teploty  

 Tato funkce se nevyvolá po selhání 
napájení.  
 

12. Kontrolka úsporného provozu  
Označuje, že chladnička běží v 
energeticky úsporném režimu. 

(eco)Tento ukazatel bude aktivní, pokud 

nastavíte teplotu prostoru mrazničky na -
18 nebo probíhá energeticky úsporné 

chlazení v rámci funkce Eco-Extra.  

 Kontrolka ekonomického využití 
zhasne, zvolíte-li funkci rychlého 
chlazení či rychlého mrazení. 

Systém dvojího chlazení: 
 

 Vaše chladnička je vybavena dvěma 
samostatnými chladicímu systémy k 

chlazení prostoru pro čerstvé potraviny a 
mrazicího prostoru. Vzduch v prostoru 

pro čerstvé potraviny a v mrazicím 
prostoru se tedy nemísí. 

Díky těmto dvěma chladicím systémům 
je rychlost chlazení mnohem vyšší než u 
jiných chladniček. Pachy v obou 
prostorech se nemísí. Při jednotlivém 
odmrazování dochází k další úspoře 
energie. 
 



 

Zásuvka na zeleninu s 
kontrolovanou vlhkostí  
*volitelné  
 

Díky funkci kontroly Vlhkosti je míra 
vlhkosti zeleniny a ovoce pod kontrolou a 
zajistí delší čerstvost potravin.  
Listovou zeleninu, např. salát a špenát a 
podobnou zeleninu se doporučuje 
skladovat v horizontální pozici, v 
přihrádce na zeleniny.  
Když vkládáte zeleninu, do spodní části 
dejte těžkou a tvrdou zeleninu a nahoru 
měkkou, v úvahu vezměte konkrétní 
hmotnost zeleniny.  

Zeleninu v přihrádce na zeleninu 
neskladujte v plastových sáčcích. Když 
zeleninu necháte v plastových sáčcích, 
začne se kazit rychleji. V případech, kdy 
nechcete, aby došlo ke kontaktu s jinou 
zeleninou, použijte takové obaly jako je 
papír, který má vysokou poréznost.  

Ovoce s vysokou produkcí etylénu, např. 
hrušky, meruňky, broskve a zejména 
jablka, nedávejte do zásuvky na zeleninu 

společně s jinou zeleninou a ovocem. 
Etylén vycházející z takového ovoce 

může způsobit, že ostatní zelenina a 
ovoce zrají rychleji a rychleji se zkazí. 

 

Icematic a nádoba na 
skladování ledu 
*volitelné  
 
Použití zarízení Icematic 
* Naplnte Icematic vodou a uložte 

na místo. Príprava ledu trvá cca dve 

hodiny. Nevyjímejte Icematic pro odber 

ledu. 

* Otocte tlacítka doprava o 90 stupnu. 

Kostky ledu spadnou do nádoby na 

skladování ledu níže. 
* Mužete vyjmout nádobu na 

skladování ledu a podávat led. 

* Pokud chcete, mužete skladovat 
kostky ledu v nádobe na uskladnení 

ledu. 

Nádoba na skladování ledu 

Nádoba na skladování ledu je urcena 

jen pro sber kostek ledu. Nelijte do ní 

vodu. Jinak praskne. 
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Prostor pro skladování rychle se 
kazících potravin (nízká teplota \ 
-20C - +30C). 
 

Tento prostor byl navržen ke skladování 
mražených potravin, které lze pomalu 
rozmrazit (maso, ryby, kuře, atd.). 
Prostor s nízkou teplotou je nestudenější 
místo v chladničce, kde lze v ideálních 
podmínkách skladovat mléčné produkty 
(sýr, máslo), maso nebo kuře. 
Do tohoto prostoru nepatří zelenina ani 
ovoce. 
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1. Nezmrazujte příliš velké množství  
najednou. Množství potravin se nejlépe 
uchovává, pokud se zmrazí hloubkově a 
co nejrychleji. 
 

2. Dávejte zvýšený pozor, abyste  
nesmísili již zmrzlé a čerstvé potraviny. 
 

3. Dávejte pozor, abyste nesmísli čerstvé 
potraviny a vařené jídlo. 
 

4. Maximální množství potravin v  
mrazničce můžete uskladnit,  
pokud vyjmete police nebo zásuvky  

mrazničky. Hodnota spotřeby energie  

udaná pro vaši chladničku byla  
stanovena při vyjmuté polici nebo  
zásuvce mrazničky a při maximální  
náplni. Používejte polici na spodku 
mrazničky pro lepší výkon úspory 
energie. 
 

5. Doporučuje se, abyste vkládal  jídlo na 

nejvyšší polici pro počáteční mražení. 
 

Mražení čerstvých potravin 
 

l Je nutno zabalit nebo zakrýt potraviny,  

než je umístíte do chladničky. 
 

l Horké potraviny je nutno zchladit na  

pokojovou teplotu, než je vložíte do  
chladničky. 
 

l Potraviny, které chcete zmrazit, musejí  

být čerstvé a kvalitní. 
 

l Potraviny je nutno rozdělit na části  
podle potřeb rodiny na den či  
jednotlivé jídlo. 
 

l Potraviny je nutno vzduchotěsně  
zabalit, aby nevyschly, i když je chcete  
skladovat krátce. 
 

l Materiály, které použijete na  
balení, musejí být pevné a odolné  

vůči chladu, vlhkosti, zápachu,  
oleji a kyselinám, měly by být i  
vzduchotěsné. Navíc mají být  

uzavřené a vyrobeny z materiálů, které  
 

 l Mražené potraviny je nutno použít  
rychle poté, co rozmrznou, neměly by  
se znovu mrazit. 
 

l Umístěním teplých potravin do  
mrazničky uvedete chladicí kompresor  
do nepřetržitého chodu, dokud nejsou  

potraviny zcela zmrzlé. 
 

l Pro dosažení nejlepších výsledků  
prosím dodržujte následující pokyny. 
 

 



 
 

Nastavení  
mrazničky 

Nastavení  
chladničky 

Vysvětlivky 

-18°C 4°C Toto je normální doporučené nastavení. 

-20, -22 or -24°C 4°C 
Tato nastavení jsou doporučena, pokud 
teplota prostředí přesáhne 30°C. 

Rychlé mrazení 4°C 

Toto nastavení použijte, pokud chcete  
rychle zmrazit potraviny. Doporučuje se 
pro uchovávání kvality masa a ryby. 

-18°C nebo  

chladněji 
2°C 

Pokud se domníváte, že v chladničce  
není dostatečně chladno kvůli vysoké  
teplotě nebo častému otevírání a  
zavírání dveří. 

-18°C nebo  

chladněji 
Rychlé chlazení 

Můžete je použít, když je prostor  
chladničky přeplněný nebo chcete  
rychle ochladit potraviny. Doporučujeme  
aktivovat funkci rychlého mražení 4-8  

hodin před vložením potravin. 

Vkládání potravin 
 

Doporučení pro uschování  
mražených potravin 
l Předbalené jídlo skládejte podle 

pokynů na obalu v mrazničce.  
 

l Pro zajištění vysoké kvality podle  
výrobce a prodejce mražených  
potravin nezapomeňte dodržovat  
následující body: 
 

 1. Balení vkládejte do mrazničky co  
nejrychleji po zakoupení. 

 2. Ověřte, zda je na obsahu uvedeno  

označení a datum. 
 3. Nepřekračujte data spotřeby na  
Obalu. 
 

Odmrazování chladničky 
 

Prostor mrazničky se odmrazuje  

automaticky. 
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Police 

prostoru  

mrazničky 

Různé mražené 
potraviny, jako je maso, 

ryby, zmrzlina, zelenina  

atd. 

Tácek na 

vejce 
Vejce 

Police  

chladnícího  

prostoru 

Potraviny v pánvích, 

přikrytých talířích, 
uzavřených nádobách 

Police dveří  
prostoru  

chladničky 

Malé a balené potraviny 

či nápoje (např. mléko,  
ovodný džus a pivo) 

Přhrádky Ovoce a zelenina 

Přihradka pro  

čerstvé 
potraviny 

Lahůdky (syry, máslo, 

salám atd.) 
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Doporučení pro přihradku pro 
čerstvé potraviny 
 

*opce 
 

l Zamezte jakémukoli kontaktu potravin 

se senzorem teploty v prostoru pro 

čerstvé potraviny. Z důvodu zajištění 
ideální skladovací teploty v prostoru pro 

čerstvé potraviny nesmí být senzor 
blokován potravinami. 

l Nevkládejte do spotřebiče horké 
potraviny. 

 

Informace o hloubkovém mražení 
 

 Potraviny je nutno zmrazit co 

nejrychleji, když je vložíte do chladničky, 
aby zůstaly v dobré kvalitě.  
 Norma TSE vyžaduje (podle určitých  
podmínek měření), aby chladnička 
zmrazila nejméně 4,5 kg potravin při 
teplotě 32°C na -18°C nebo nižší teplotu 
během 24 hodin na každých 100 litrů 
objemu. 

 Je možné udržet potraviny dlouhodobě  
jen při -18°C nebo nižších teplotách.  
Čerstvé potraviny můžete uchovat mnoho 
měsíců (při -18°C nebo nižších teplotách 
při hloubkovém mražení). 
 

VAROVÁNÍ!  

l Potraviny je nutno rozdělit na části  
podle potřeb rodiny na den či jednotlivé  
jídlo. 

l Potraviny je nutno vzduchotěsně  
zabalit, aby nevyschly, i když je chcete  
skladovat krátce. 

 Materiály nezbytné pro balení: 

• Lepicí páska odolná vůči chladu 

• Samolepicí páska 

• Gumičky 

• Pero 

 Materiály, které použijete na balení  
potravin, musejí být pevné a odolné  

vůči chladu, vlhkosti, zápachu, oleji a  
kyselinám. 

     Potraviny by neměly být v kontaktu s  
předtím zmraženými potravinami, aby  
nedošlo k částečnému rozmražení. 
    Mražené potraviny je nutno použít  
rychle poté, co rozmrznou, neměly by  
se znovu mrazit. 
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Údržba a čištění 
 

6 

Nikdy na čištění vnějších a 
pochromovaných ploch a  

nepoužívejte prostředky obsahující 
chlór. Chlór působí korozi takových 
kovových ploch. 

 

Ochrana plastových ploch  

  Nevkládejte tekuté oleje nebo pokrmy 

s obsahem oleje do chladničky v 
neuzavřených nádobách, jelikož 
poškodí plastovou plochu vaší 
chladničky. V případě rozlití nebo 
rozetření oleje na plastové ploše 
vyčistěte a opláchněte  

 příslušnou část plochy teplou vodou. 

 

  Nikdy na čištění nepoužívejte benzín,  

 technický benzín a podobné 

materiály.  

 Doporučujeme odpojit přístroj od sítě, 
než jej začnete čistit. 

 Nikdy nepoužívejte brusné nástroje,  

 mýdlo, domovní čistič, odmašťovač či  

 voskové čistidlo 

  Používejte vlažnou vodu pro 
vyčištění skříně a otřete ji pak 
dosucha. 

  Používejte vlhký hadřík namočený  

 do roztoku jedné čajové lžičky sody  

 bikarbony na půl litru vody na 
vyčištění vnitřku, pak jej dosucha 
otřete. 

  Zajistěte, aby do krytu světla a jiných  

 elektrických prvků nepronikla voda. 

  Pokud chladničku delší dobu 
nebudete používat, odpojte napájecí 
kabel, vyjměte všechny potraviny, 
vyčistěte jej a nechte dveře otevřené. 

  Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek,  

 abyste zajistili jejich čistotu a 
nezanesení  částečkami potravin. 

  Pro odstranění polic ve dveřích 
odstraňte všechen obsah a pak jen 
zvedněte dveřní polici vzhůru ze 
základny. 
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Doporučená řešení problémů 
 

7 

Než zavoláte do servisu, projděte si tento seznam. Možná vám ušetří čas a peníze. 
Tento seznam obsahuje časté stížnosti, které nejsou způsobeny vadným zpracováním  
či použitými materiály. Některé zde uvedené funkce nemusejí být přítomny na vašem  
výrobku. 
 

Chladnička nefunguje.  
• Je chladnička řádně zapojena? Zasuňte zástrčku do sítě. 
• Není vypálena pojistka zástrčky, do níž je chladnička zapojena, nebo hlavní 
pojistka? Zkontrolujte pojistku 

Kondenzace na boční stěně prostoru chladničky (MULTIZONE, COOL 
CONTROL a FLEXI ZONE) 

• Velmi nízká teplota prostředí. >>> Neinstalujte chladničku v prostředí, kde teplota 
klesá pod 10 °C. 
• Časté otevírání a zavírání dveří. >>>Otevírejte dveře méně často. 
• Vysoká vlhkost v prostředí. >>>Neinstalujte chladničku v prostředí s vysokou 
vlhkostí.  
•Skladování potravin s obsahem kapalin v otevřených nádobách. >>>Nevkládejte 
potravin s obsahem kapalin v otevřených nádobách. 
• Dveře jsou dokořán. >>>Zavřete dveře. 
• Termostat je nastaven na velmi chladné úrovni. >>>Nastavte termostat na vhodnou 
úroveň. 
Kompresor neběží 
• Tepelná pojistka kompresoru se zapne během náhlého výpadku energie nebo 
odpojení a zapojení, jelikož tlak chladicího média v chladicí soustavě chladničky není 
dosud vyvážen. Vaše chladnička začne fungovat asi po 6 minutách. Kontaktujte 
servis, pokud se chladnička nespustí na konci této doby. 
• Chladnička je v režimu odmražování. >>>Toto je normální pro chladničku s plně 
automatickým odmražováním. Cyklus odmražení probíhá pravidelně 
.• Chladnička není zapojena do zásuvky. >>>Ověřte, zda je zástrčka řádně zasunuta 
do zásuvky. 
• Teplota není správně nastavená. >>>Vyberte správnou teplotu. 
• Vypadl proud. >>>Až se problém vyřeší chladnička se vrátí k normálním provozu.  
Provozní hluk se zvyšuje, když je chladnička zapnutá. 

• Provozní vlastnosti chladničky se mohou změnit podle výkyvů okolní teploty. Je to  
normální, nejde o poruchu. 
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Chladnička často běží nebo běží dlouhodobě. 
• Nový výrobek může být širší než předchozí. Je to zcela normální. Cětší chladničky 
fungují delší dobu. 
• Okolní teplota v místnosti je možná vysoká. >>>Je to zcela normální. 
• Chladnička možná byla nedávno zapojena nebo byla naplněna potravinami. 
>>>Kdy chladnička byla nedávno zapojena nebo byla naplněna potravinami 
ochlazování chladničky může trvat o pár hodin déle. Je to zcela normální. 
• V nedávné době jste do chladničky vložili velké množství horkých pokrmů. 
>>>Nevkládejte horké jídlo do chladničky.  
• Dveře se mohly otevřít častěji nebo byly ponechány dlouhou dobu otevřené. >>> 

Teplý vzduch, který pronikl do chladničky, způsobil dlouhodobější chod chladničky. 
Otevírejte dveře méně často. 
 • Mraznička nebo dveře chladničky zůstaly dokořán. >>>Zkontrolujte, zda jsou dveře 
pevně zavřeny.  
• Chladnička je nastavena na velmi nízkou teplotu. >>>Upravte teplotu chladničky na 
vyšší hodnotu a počkejte na dosažení této teploty.  
• Těsnění dveří chladničky nebo mrazničky může být ušpiněno, opotřebené, prasklé  
nebo nesprávně usazené. >>> Vyčistěte nebo vyměňte těsnění. Poškození/prasklé 
těsnění způsobuje dlouhodobý chod chladničky pro udržení správné teploty. 
Teplota mrazničky je velmi nízká, zatímco teplota v chladničce je dostatečná. 

• Teplota mrazničky je nastavena na velmi nízkou teplotu. Upravte teplotu mrazničky 
na vyšší hodnotu a zkontrolujte ji. 

Teplota chladničky je velmi nízká, zatímco teplota v mrazničce je dostatečná. 
• Teplota chladničky může být nastavena na velmi nízkou teplotu. Upravte teplotu  
chladničky na vyšší hodnotu a zkontrolujte ji. 
Jídlo v chladničce začíná mrznout. 
• Teplota chladničky může být nastavena na velmi nízkou teplotu. Upravte teplotu  
chladničky na vyšší hodnotu a zkontrolujte ji. 
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Teplota v mrazničce nebo chladničce je velmi vysoká. 
•Teplota chladničky může být nastavena na velmi vysokou teplotu. >>>Nastavení 
chladničky má vliv na teplotu v mrazničce. Změňte teplotu chladničky nebo mrazničky, 
dokud teplota v chladničce nebo mrazničce nedosáhne dostatečnou hodnotu.  
• Dveře se mohly otevřít častěji nebo byly ponechány dlouhou dobu otevřené; 
>>>otevírejte je méně často. 
• Dveře jsou dokořán. >>>Zavřete dveře. 
• Chladnička možná byla nedávno zapojena nebo byla naplněna potravinami. 
>>>Kdy chladnička byla nedávno zapojena nebo byla naplněna potravinami 
ochlazování chladničky může trvat o pár hodin déle. Je to zcela normální. 
• V nedávné době jste do chladničky vložili velké množství horkých 
pokrmů.>>>Nevkládejte horké jídlo do chladničky. 
Vibrace nebo hluk. 

• Podlaha není rovná nebo je slabá. >>>Chladnička se při pohybu kymácí. Ověřte, zda 
je podlaha dostatečně pevná pro chladničku a zda je rovná.  • Hluk mohou 
způsobovat předměty vkládané na chladničku. >>> Předměty na horní straně 
chladničky sejměte. 
Ozvývá se zvuk z chladničky jako rozlévání kapaliny nebo stříkání 

• Proudění kapalin a plynu se může objevit v souladu s provozními zásadami vaší  
chladničky. Je to normální, nejde o poruchu. 
Ozývá se hluk jako kvílení větru. 
• Jsou v provozu ventilátory pro ochlazení chladničky. Je to normální, nejde o 
poruchu. 

Kondenzace na vnitřních stěnách chladničky. 
• Horké a vlhké počasí zvyšuje tvorbu ledu a kondenzace. Je to normální, nejde o 
poruchu. 
• Dveře se mohly otevřít častěji nebo byly ponechány dlouhou dobu otevřené; 
>>>otevírejte je méně často. Zavřete dveře jestli jsou otevřené. 

• Dveře jsou dokořán. >>>Zavřete dveře. 

Vlhkost na vnější straně chladničky nebo mezi dveřmi. 
• Ve vzduchu může být vlhkost; toto je ve vlhkém počasí poměrně normální. Po 
poklesu vlhkosti kondenzace zmizí. 
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Nepříjemný zápach v chladničce. 
• Chladničku je nutno vyčistit uvnitř. >>>Vyčistěte vnitřek chladničky houbičkou, 
vlažnou vodou nebo karbonovou vodou 
• Některé nádoby či obalové materiály mohou způsobit zápach. >>>Použijte odlišnou 
nádobu nebo obalový materiál jiné značky. 
• Jídlo je v nezakrytých krabicích. >>>Uchovejte jídlo v uzavřených krabicích. 
Mikroorganismy v otevřených krabicích se rozšíří a způsobí nepříjemné pachy.  
• Vyndejte špatné jídlo z chladničky. 
Dvířka se nezavírají. 

• Zabalené potraviny mohou bránit v zavírání dveří. >>>Vyměňte obaly, které brání v 
chodu dveří. 

 • Chladnička nestojí zcela svisle na podlaze a při pohybu se mírně pohupuje. 
>>>Upravte nastavitelné nožičky. 

• Podlaha není rovná či silná. >>>Ověřte, zda je podlaha rovná a unese chladničku. 
Přihrádky na čerstvé potraviny jsou zaseklé. 

• Potraviny se možná dotýkají horní strany zásuvek. >>>Upravte rozložení potravin v 
zásuvce. 

 


