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Vhodné použití spotřebiče

Spotřebič je vhodný výhradně pro chlazení potravin 
v domácím nebo podobném prostředí. 

To zahrnuje např. použití

 − v kuchyňkách pro zaměstnance, noclehárnách se 
snídaní,
 − hosty v rekreačních chatách, motelech a jiných 
druzích ubytování,
 − v pohostinských a podobných službách při 
velkoobchodním prodeji.

Používejte spotřebič výhradně dle zvyklostí v domácím prostředí. 
Všechny ostatní druhy použití jsou nepřípustné. 

Spotřebič není vhodný pro uskladnění a chlazení léčiv, krevní 
plasmy, laboratorních přípravků nebo podobných látek a produktů 
uvedených ve směrnici o lékařských zařízeních 2007/47/ES. 
Jakékoli nesprávné použití spotřebiče může vést k poškození 
nebo znečištění uskladněných věcí. 

Dále není spotřebič vhodný pro použití v potenciálně výbušném 
prostředí.

Pokyny pro likvidaci
Spotřebič obsahuje recyklovatelné materiály a 
měl by být zlikvidován odděleně od netříděného 
komunálního odpadu. Likvidace vysloužilých přístrojů 
musí být provedena odborným způsobem v souladu 
s místně platnými předpisy a zákonnými opatřeními.

Při likvidaci spotřebiče se ujistěte, že není poškozen 
chladicí okruh, aby nedošlo k nekontrolovanému úniku 
obsaženého chladicího média (údaje jsou uvedeny na typovém 
štítku) a oleje.

• Vyřaďte spotřebič z provozu.
• Vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky.
• Odřízněte elektrický kabel.

 UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí udušení obalovými materiály a plastovou 
fólií!

Nedovolte dětem, aby si s obalovými materiály hrály. 

Odneste obalový materiál na sběrné místo.

Popis spotřebiče

Důležité
Větrací otvory uvnitř nesmějí 
být zakryty! 

Ovladač teploty

Vnitřní osvětlení
(pruh diod LED)

Nožičky s nastavitelnou výškou

Poznámka
Vnitřek spotřebiče je osvícen 
osvětlovacím pruhem LED. Nejsou 
určeny pro pokojové osvětlení.

Důležité
Potraviny do chladničky ukládejte 
pečlivě zabalené.

Vypínač vnitřního osvětlení

Typový štítek
Ukazatel teploty

Vnitřní osvětlení
(pruh diod LED)
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Bezpečnostní pokyny a výstražná 
upozornění

• Aby nedošlo k újmě na zdraví a věcným škodám, 
měly by přístroj vybalit a instalovat dvě osoby.

• V případě, že zjistíte jakékoli poškození, přístroj 
nezapojujte do sítě a neprodleně kontaktujte 
dodavatele.

• Při přípravě přístroje a jeho zapojování 
postupujte v souladu s instrukcemi v této 
příručce. Jedině tak lze zaručit bezpečný 
provoz přístroje.

• V případě závady odpojte přístroj od sítě. 
Vytáhněte zástrčku ze sítě a vypněte nebo 
odpojte jisticí prvek příslušného zásuvkového 
okruhu.

• Při odpojování přístroje od sítě netahejte za 
napájecí šňůru. Přístroj odpojte vytažením 
vidlice napájecí šňůry ze zásuvky.

• Opravy a zásahy na přístroji může provádět 
pouze autorizované servisní středisko, jinak se 
uživatel vystavuje značnému nebezpečí. Totéž 
platí i pro výměnu síťového kabelu.

• Ve vnitřním prostoru přístroje nemanipulujte s 
otevřeným ohněm nebo se zápalnými zdroji. 
Při přepravě a čištění přístroje dbejte na to, 
aby nedošlo k poškození chladicího okruhu. 
V případě poškození držte zdroje možného 
vznícení mimo dosah přístroje a prostor dobře 
vyvětrejte.

• Podstavec, zasouvací poličky, dvířka atd. 
nepoužívejte jako stupátka nebo podpěry.

• Spotřebič smí používat děti starší 8 let, 
stejně jako osoby s tělesným, smyslovým 
nebo duševním postižením nebo osoby s 
nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi v 
případě, že jsou pod dozorem nebo pokud byly 
poučeny o bezpečném používání spotřebiče 
a rozumí možným rizikům. Dětem nesmí být 
dovoleno si se spotřebičem hrát. Čištění a 
údržbu nemohou vykonávat děti bez dozoru.

• Vyvarujte se dlouhodobého kontaktu pokožky 
s chladnými povrchy chlazeného/mraženého 
zboží. Dlouhodobý kontakt by mohl způsobit 
bolestivé podráždění nebo omrzliny. V případě 
dlouhodobého kontaktu s pokožkou pamatujte 
na ochranná opatření, např. na používání 
rukavic.

• Vyvarujte se konzumaci příliš dlouho 
skladovaných potravin, mohlo by dojít k otravě.

• Ve spotřebiči neskladujte výbušniny nebo 
spreje s hořlavými hnacími médii, jako je 
butan, propan, pentan atd. Elektrické součásti 
by mohly způsobit vznícení unikajícího plynu. 
Takové spreje lze identifikovat dle vytištěného 
obsahu nebo symbolu plamene.

• Uvnitř přístroje nepoužívejte žádná elektrická 
zařízení.

• Pokud máte uzamykatelný spotřebič, 
nenechávejte klíč blízko spotřebiče v dosahu 
dětí. 

• Spotřebič je navržen pro použití v uzavřených 
prostorách. Neprovozujte spotřebič ve 
venkovních prostorách nebo na místech 
vystavených stříkající vodě nebo vlhku.

• Při přepravě nebo provozu spotřebiče ve výšce 
přesahující 1500 metrů nad mořem může dojít 
k poškození skleněného panelu ve dveřích 
z důvodu poklesu tlaku vzduchu. Střepy z 
rozbitého panelu jsou ostré a mohou způsobit 
vážná poranění.

Klimatická třída
Klimatická třída indikuje pokojovou 
teplotu, při které lze spotřebič provozovat 
pro dosažení plného výkonu chlazení.

Klimatická třída je uvedena na typovém 
štítku.

Umístění typového štítku je uvedeno v sekci Popis spotřebiče.

Klimatická specifikace Pokojová teplota
SN +10 °C až +32 °C
N +16 °C až +32 °C
ST +16 °C až +38 °C
SN-ST +10 °C až +38 °C
T 16 °C až +43 °C
SN-T +10 °C až +43 °C

Neprovozujte spotřebič mimo udávané 
rozmezí pokojových teplot.

Emise hluku spotřebiče
Hlučnost spotřebiče za provozu je nižší než 70 dB (A) (relativní 
hlučnost 1 pW).
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Instalace
• Nestavte spotřebič na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti 

vařičů, radiátorů a podobných zdrojů tepla.

• Podlaha stanoviště musí být vodorovná a rovná. Vyrovnejte 
případné nerovnosti podlahy prostřednictvím nastavitelných 
nožiček. 

• Nezakrývejte větrací 
otvory nebo mřížky. 

• Norma EN 378 stanovuje, že místnost, ve 
které spotřebič instalujete, musí mít objem 
1 m3 na každých 8 g chladicího média R 
600a použitého ve spotřebiči, aby v případě 
netěsnosti chladicího okruhu nedošlo v 
místnosti, ve které se spotřebič nachází, k 
vytvoření hořlavé směsi plynu/vzduchu. Údaj 
o množství chladicí směsi najdete na typovém 
štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.

• Přístroj postavte vždy přímo ke stěně.

• Pokud bude vedle sebe instalováno více 
spotřebičů, nechte mezi nimi alespoň 3cm 
rozestup.

V případě, že by byl rozestup příliš malý, 
začne se na stěnách spotřebičů tvořit 
kondenzace.

Demontáž transportní pojistky

Rozměry spotřebiče (mm)

Elektrické připojení
Spotřebič provozujte pouze se střídavým napětím.

Přípustné napětí a kmitočet jsou uvedeny na typovém štítku. 
Umístění typového štítku je uvedeno v sekci Popis spotřebiče.

Zásuvka musí být řádně uzemněna a chráněna pojistkou.

Vypínací proud pojistky musí být v rozmezí 10 A až 16 A.

Zásuvka se nesmí nacházet za spotřebičem a musí 
být snadno přístupná.
Nepřipojujte spotřebič pomocí prodlužovací 
šňůry nebo rozdvojky.

Nepoužívejte samostatné měniče napětí 
(převod stejnosměrného proudu na střídavý / 
trojfázový) nebo úsporné zástrčky. Nebezpečí 
poškození elektronického řídicího systému!

Zapnutí a vypnutí spotřebiče
Doporučujeme vnitřek spotřebiče 
před prvním zapnutím vyčistit (viz 
Čištění).

Zapnutí spotřebiče

Připojte spotřebič k elektrické síti 
– spotřebič se zapne. 

Vypnutí spotřebiče

Odpojte zástrčku od 
elektrické sítě nebo nastavte 
ovladač teploty do polohy 0. 

Důležité

Pokud je ovladač teploty v poloze „0“, vypne se pouze chladicí 
systém. Chladnička nebude zcela odpojena od síťového napájení. 

Při čištění spotřebič vždy odpojte od napájení. Vyjměte zástrčku.

Nastavení teploty
Nastavte teplotu uvnitř spotřebiče pomocí ovladače teploty.

Pokud je ovladač teploty v poloze „max.“, je 
teplota uvnitř spotřebiče nejnižší.

Nastavte teplotu mezi stupni 0 až max. dle 
potřeby.
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Vnitřní osvětlení
Lze jej zapnout a vypnout 
stisknutím spínače (S).

Intenzita světla z diody LED 
odpovídá laserové třídě 1/1M.

 Důležité

Kryt osvětlení může otevřít pouze 
odpovědný pracovník servisního střediska. Pokud je kryt otevřen, 
nedívejte se přímo do zdroje světla skrze optické zařízení v blízké 
vzdálenosti. Hrozí poškození zraku.

Bezpečnostní zámek
Zámek ve dvířkách spotřebiče je vybaven bezpečnostním 
mechanismem.

Uzamčení spotřebiče

• Vložte klíč, jak indikuje šipka 1.

• Otočte klíčem o 90°.

Při odemykání spotřebiče je třeba opakovat postup ve stejném 
pořadí.

Odmrazení
Chladicí část se odmrazuje automaticky.

Při nastavení nejnižšího teplotního stupně na ovladači se však 
může na vnitřní zadní stěně objevit námraza.

V tomto případě musí být spotřebič odmrazen manuálně.

• Vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky!

• Přesuňte uložené předměty do ostatních spotřebičů.

• Během rozmrazování nechejte dvířka přístroje otevřená. Po 
rozmrazení vytřete zbylou vodu a přístroj očistěte.

Při rozmrazování nepoužívejte žádné mechanické nástroje 
nebo pomůcky, které nejsou doporučeny výrobcem.

Čištění
Čistěte spotřebič alespoň dvakrát ročně.

Před čištěním spotřebič vždy vypněte. Vytáhněte elektrickou 
zástrčku nebo vyšroubujte pojistku.

• Vnitřek lednice, vnitřní vybavení a vnější stěny omyjte vlažnou 
vodou s malým množstvím saponátu. Nepoužívejte abrazivní 
čisticí prostředky a prostředky obsahující kyseliny nebo 
chemická rozpouštědla.

• Zajistěte, aby voda použitá k čištění nevnikla do elektrických 
součástí nebo větrací mřížky.

• Z chladicí jednotky a výměníku tepla (kovová mřížka na zadní 
straně spotřebiče) by měl být jednou ročně setřen prach.

• Zabraňte poškození nebo odstranění typového štítku uvnitř 
spotřebiče. Je velmi důležitý pro servisní účely.

Nepoužívejte parní čističe. Mohlo by dojít ke zranění a 
poškození.
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Vhodné použitie spotrebiča

Spotrebič je vhodný výhradne na chladenie potravín 
v domácom alebo podobnom prostredí. 

To zahŕňa napr. použitie

 − v kuchynkách pre zamestnancov, nocľahárňach s 
raňajkami,
 − hosťami v rekreačných chatách, moteloch a iných 
druhoch ubytovania,
 − v pohostinských a podobných službách pri 
veľkoobchodnom predaji.

Používajte spotrebič výhradne podľa zvyklostí v domácom 
prostredí. Všetky ostatné druhy použitia sú neprípustné. 

Spotrebič nie je vhodný na uskladnenie a chladenie liečiv, 
krvnej plazmy, laboratórnych prípravkov alebo podobných látok 
a produktov uvedených v smernici o lekárskych zariadeniach 
2007/47/ES. Akékoľvek nesprávne použitie spotrebiča môže 
viesť k poškodeniu alebo znečisteniu uskladnených vecí. 

Ďalej nie je spotrebič vhodný na použitie v potenciálne výbušnom 
prostredí.

Pokyny na likvidáciu
Spotrebič obsahuje recyklovateľné materiály a 
mal by byť zlikvidovaný oddelene od netriedeného 
komunálneho odpadu. Likvidácia doslúžených 
prístrojov sa musí vykonať odborným spôsobom v 
súlade s miestne platnými predpismi a zákonnými 
opatreniami.

Pri likvidácii spotrebiča sa uistite, že nie je poškodený chladiaci 
okruh, aby nedošlo k nekontrolovanému úniku obsiahnutého 
chladiaceho média (údaje sú uvedené na typovom štítku) a oleja.

• Vyraďte spotrebič z prevádzky.
• Vytiahnite napájaciu šnúru zo zásuvky.
• Odrežte elektrický kábel.

 UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo udusenia obalovými materiálmi a 
plastovou fóliou!

Nedovoľte deťom, aby sa s obalovými materiálmi 
hrali. 

Odneste obalový materiál na zberné miesto.

Popis spotrebiča

Dôležité
Vetracie otvory vnútri nesmú 
byť zakryté! 

Ovládač teploty

Vnútorné osvetlenie
(pruh diód LED)

Nožičky s nastaviteľnou výškou

Poznámka
Vnútro spotrebiča je osvetlené 
osvetľovacím pruhom LED. Nie sú 
určené na izbové osvetlenie.

Dôležité
Potraviny do chladničky ukladajte 
starostlivo zabalené.

Vypínač vnútorného osvetlenia

Typový štítok
Ukazovateľ teploty

Vnútorné osvetlenie
(pruh diód LED)



7

SK

Bezpečnostné pokyny a výstražné 
upozornenia

• Aby nedošlo k ujme na zdraví a vecným škodám, 
mali by prístroj vybaliť a inštalovať dve osoby.

• V prípade, že zistíte akékoľvek poškodenie, 
prístroj nezapájajte do siete a bezodkladne 
kontaktujte dodávateľa.

• Pri príprave prístroja a jeho zapájaní postupujte 
v súlade s inštrukciami v tejto príručke. Jedine 
tak je možné zaručiť bezpečnú prevádzku 
prístroja.

• V prípade poruchy odpojte prístroj od siete. 
Vytiahnite zástrčku zo siete a vypnite alebo 
odpojte istiaci prvok príslušného zásuvkového 
okruhu.

• Pri odpájaní prístroja od siete neťahajte za 
napájaciu šnúru. Prístroj odpojte vytiahnutím 
vidlice napájacej šnúry zo zásuvky.

• Opravy a zásahy na prístroji môže vykonávať 
iba autorizované servisné stredisko, inak sa 
užívateľ vystavuje značnému nebezpečenstvu. 
To isté platí i pre výmenu sieťového kábla.

• Vo vnútornom priestore prístroja nemanipulujte 
s otvoreným ohňom alebo so zápalnými 
zdrojmi. Pri preprave a čistení prístroja dbajte 
na to, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho 
okruhu. V prípade poškodenia držte zdroje 
možného vznietenia mimo dosahu prístroja a 
priestor dobre vyvetrajte.

• Podstavec, zasúvacie poličky, dvierka atď. 
nepoužívajte ako stúpadlá alebo podpery.

• Spotrebič smú používať deti staršie ako 8 
rokov, takisto ako osoby s telesným, zmyslovým 
alebo duševným postihnutím alebo osoby s 
nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami 
v prípade, že sú pod dozorom alebo ak boli 
poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a 
rozumejú možným rizikám. Deťom nesmie byť 
dovolené sa so spotrebičom hrať. Čistenie a 
údržbu nemôžu vykonávať deti bez dozoru.

• Vyvarujte sa dlhodobého kontaktu pokožky s 
chladnými povrchmi chladeného/mrazeného 
tovaru. Dlhodobý kontakt by mohol spôsobiť 
bolestivé podráždenie alebo omrzliny. V prípade 
dlhodobého kontaktu s pokožkou pamätajte 
na ochranné opatrenia, napr. na používanie 
rukavíc.

• Vyhýbajte sa konzumácii príliš dlho 
skladovaných potravín, mohlo by dôjsť k otrave.

• V spotrebiči neskladujte výbušniny alebo spreje 
s horľavými hnacími médiami, ako je bután, 
propán, pentán atď. Elektrické súčasti by mohli 
spôsobiť vznietenie unikajúceho plynu. Takéto 
spreje je možné identifikovať podľa vytlačeného 
obsahu alebo symbolu plameňa.

• Vnútri prístroja nepoužívajte žiadne elektrické 
zariadenia.

• Ak máte uzamykateľný spotrebič, nenechávajte 
kľúč blízko spotrebiča v dosahu detí. 

• Spotrebič je navrhnutý na použitie v 
uzatvorených priestoroch. Neprevádzkujte 
spotrebič vo vonkajších priestoroch alebo na 
miestach vystavených striekajúcej vode alebo 
vlhku.

• Pri preprave alebo prevádzke spotrebiča vo 
výške presahujúcej 1 500 metrov nad morom 
môže dôjsť k poškodeniu skleneného panelu 
vo dverách z dôvodu poklesu tlaku vzduchu. 
Črepy z rozbitého panelu sú ostré a môžu 
spôsobiť vážne poranenia.

Klimatická trieda
Klimatická trieda indikuje izbovú teplotu, 
pri ktorej je možné spotrebič prevádzkovať 
na dosiahnutie plného výkonu chladenia.

Klimatická trieda je uvedená na typovom 
štítku.

Umiestnenie typového štítka je uvedené v sekcii Popis 
spotrebiča.

Klimatická špecifikácia Izbová teplota
SN +10 °C až +32 °C
N +16 °C až +32 °C
ST +16 °C až +38 °C
SN-ST +10 °C až +38 °C
T 16 °C až +43 °C
SN-T +10 °C až +43 °C

Neprevádzkujte spotrebič mimo udávaného 
rozmedzia izbových teplôt.

Emisia hluku spotrebiča
Hlučnosť spotrebiča počas prevádzky je nižšia než 70 dB (A) 
(relatívna hlučnosť 1 pW).
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Inštalácia
• Nestavajte spotrebič na priame slnečné svetlo alebo do 

blízkosti varičov, radiátorov a podobných zdrojov tepla.

• Podlaha stanovišťa musí byť vodorovná a rovná. Vyrovnajte 
prípadné nerovnosti podlahy prostredníctvom nastaviteľných 
nožičiek. 

• Nezakrývajte vetracie 
otvory alebo mriežky. 

• Norma EN 378 stanovuje, že miestnosť, v 
ktorej spotrebič inštalujete, musí mať objem 
1 m3 na každých 8 g chladiaceho média R 
600a použitého v spotrebiči, aby v prípade 
netesnosti chladiaceho okruhu nedošlo v 
miestnosti, v ktorej sa spotrebič nachádza, 
k vytvoreniu horľavej zmesi plynu/vzduchu. 
Údaj o množstve chladiacej zmesi nájdete 
na typovom štítku vo vnútornom priestore 
spotrebiča.

• Prístroj postavte vždy priamo k stene.

• Ak bude vedľa seba inštalovaných viac 
spotrebičov, nechajte medzi nimi aspoň 3 
cm rozstup.

V prípade, že by bol rozstup príliš malý, 
začne sa na stenách spotrebičov tvoriť 
kondenzácia.

Demontáž transportnej poistky

Rozmery spotrebiča (mm)

Elektrické pripojenie
Spotrebič sa musí napájať výhradne striedavým prúdom.

Prípustné napätie a kmitočet sú uvedené na typovom štítku. 
Umiestnenie typového štítka je uvedené v sekcii Popis 
spotrebiča.

Zásuvka musí byť riadne uzemnená a chránená poistkou.

Vypínací prúd poistky musí byť v rozmedzí 10 A až 16 A.

Zásuvka sa nesmie nachádzať za spotrebičom a 
musí byť ľahko prístupná.
Nepripájajte spotrebič pomocou 
predlžovacieho kábla alebo rozvodky.

Nepoužívajte samostatné meniče napätia 
(prevod jednosmerného prúdu na striedavý 
/ trojfázový) alebo úsporné zástrčky. 
Nebezpečenstvo poškodenia elektronického 
riadiaceho systému!

Zapnutie a vypnutie spotrebiča
Odporúčame vnútro spotrebiča 
pred prvým zapnutím vyčistiť 
(pozrite Čistenie).

Zapnutie spotrebiča

Pripojte spotrebič k elektrickej 
sieti – spotrebič sa zapne. 

Vypnutie spotrebiča

Odpojte zástrčku od elektrickej 
siete alebo nastavte 
ovládač teploty do polohy 0. 

Dôležité

Ak je ovládač teploty v polohe „0“, vypne sa iba chladiaci systém. 
Chladnička nebude celkom odpojená od sieťového napájania. 

Pri čistení spotrebič vždy odpojte od napájania. Vyberte zástrčku.

Nastavenie teploty
Nastavte teplotu vnútri spotrebiča pomocou ovládača teploty.

Ak je ovládač teploty v polohe „max.“, je teplota 
vnútri spotrebiča najnižšia.

Nastavte teplotu medzi stupňami 0 až max. 
podľa potreby.
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Vnútorné osvetlenie
Je možné ho zapnúť a vypnúť 
stlačením spínača (S).

Intenzita svetla z diódy LED 
zodpovedá laserovej triede 
1/1M.

 Dôležité

Kryt osvetlenia môže otvoriť iba zodpovedný pracovník 
servisného strediska. Ak je kryt otvorený, nepozerajte sa priamo 
do zdroja svetla cez optické zariadenie v blízkej vzdialenosti. 
Hrozí poškodenie zraku.

Bezpečnostná zámka
Zámka vo dvierkach spotrebiča je vybavená bezpečnostným 
mechanizmom.

Uzamknutie spotrebiča

• Vložte kľúč, ako indikuje šípka 1.

• Otočte kľúčom o 90°.

Pri odomykaní spotrebiča je potrebné opakovať postup v 
rovnakom poradí.

Odmrazenie
Chladiaca časť sa odmrazuje automaticky.

Pri nastavení najnižšieho teplotného stupňa na ovládači sa však 
môže na vnútornej zadnej stene objaviť námraza.

V tomto prípade musí byť spotrebič odmrazený manuálne.

• Vytiahnite napájaciu šnúru zo zásuvky!

• Presuňte uložené predmety do ostatných spotrebičov.

• Počas rozmrazovania nechajte dvierka prístroja otvorené. Po 
rozmrazení vytrite zvyšnú vodu a prístroj očistite.

Pri rozmrazovaní nepoužívajte žiadne mechanické nástroje 
alebo pomôcky, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.

Čistenie
Čistite spotrebič aspoň dvakrát ročne.

Pred čistením spotrebič vždy vypnite. Vytiahnite elektrickú 
zástrčku alebo vyskrutkujte poistku.

• Vnútro chladničky, vnútorné vybavenie a vonkajšie steny umyte 
vlažnou vodou s malým množstvom saponátu. Nepoužívajte 
abrazívne čistiace prostriedky a prostriedky obsahujúce 
kyseliny alebo chemické rozpúšťadlá.

• Zaistite, aby voda použitá na čistenie nevnikla do elektrických 
súčastí alebo vetracej mriežky.

• Z chladiacej jednotky a výmenníka tepla (kovová mriežka na 
zadnej strane spotrebiča) by mal byť raz ročne zotretý prach.

• Zabráňte poškodeniu alebo odstráneniu typového štítka vnútri 
spotrebiča. Je veľmi dôležitý na servisné účely.

Nepoužívajte parné čističe. Mohlo by dôjsť k zraneniu a 
poškodeniu.



Poznámky:
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