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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

Osvětlení displeje 
(osvětlovací pruhy LED)

Nastavení jasu vnitřního osvětlení

Důležité
Větrací otvory uvnitř nesmějí být 
zakryty!

Nožičky s nastavitelnou výškou

Vnitřní osvětlení 
(osvětlovací pruhy LED)

Typový štítek
Ukazatel teploty

Provozní a ovládací prvky

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

Důležité
Potraviny do chladničky ukládejte 
pečlivě zabalené.
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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.

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.

Emise hluku spotřebiče
Hlučnost spotřebiče za provozu je nižší než 70 dB (A) (relativní 
hlučnost 1 pW).
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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.

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.

• Mezi horním okrajem spotřebiče a stropem musí být mezera 
nejméně 20 cm.

• 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 chladiva najdete na typovém 
štítku ve vnitřním prostoru přístroje.

• 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.

Elektrické připojení
Spotřebič provozujte pouze se střídavým napětím (AC).

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!

Rozměry spotřebiče

Demontáž transportní pojistky
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Provozní a ovládací prvky

Tlačítko Set (Enter) a tlačítko zapnutí/vypnutí 
zvukového alarmu

Tlačítko zapnutí/vypnutí režimu úspory energie a tlačítko 
pro navigaci v menu a zvýšení nastavované hodnoty

Tlačítko zapnutí/vypnutí vnitřního osvětlení a tlačítko pro 
navigaci v menu a snížení nastavované hodnoty

Symboly na displeji

Kompresor je v provozu

Kontrolka bliká – chladicí jednotka se po prodlevě 
zapíná. Kompresor bude automaticky spuštěn jakmile 
se tlak v chladicím okruhu vyrovná. 

Větrák je v provozu

Spotřebič se odmrazuje

Funkce alarmu

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
Vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky.

Nastavení teploty
• Stiskněte a držte  po dobu 1 vteřiny. Ukazatel teploty se 

rozbliká.

• Pro zvýšení teploty (teplejší prostředí) stiskněte tlačítko .

• Pro snížení teploty (chladnější prostředí) stiskněte  
tlačítko .

• Stiskněte tlačítko .

Požadované nastavení teploty se uloží.

Režim úspory energie
Pokud dveře spotřebiče neotevřete po dobu 2 hodin, přepne 
se spotřebič režimu úspory energie. Vnitřní osvětlení se vypne 
a teplota uvnitř chladničky mírně vzroste.

Spotřebič po 8 hodinách přejde do standardního provozního 
režimu. Pokud dojde během aktivního režimu úspory energie 
k otevření dveří spotřebiče, přejde spotřebič do standardního 
provozního režimu okamžitě.

Časové intervaly výše lze upravit. Viz kapitola Režim nastavení.

Ruční aktivace režimu úspory energie

• Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 vteřin.

Na displeji =  střídavé zobrazení nápisu  a aktuální vnitřní 
teploty spotřebiče.

Poznámka
Zavřete dveře spotřebiče během 10 vteřin. V opačném případě 
nedojde k aktivaci režimu úspory energie.

Ruční vypnutí režimu úspory energie

• Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 vteřin.  
Na displeji = 

Alarm při otevřených dvířkách
Pokud dvířka zůstala otevřeny déle než 4 minuty, rozsvítí se 
indikátor  a  a ukazatel teploty začnou střídavě blikat na 
displeji.

Rozezní se výstražný zvukový signál (pokud nebyla funkce 
výstražného zvukového signálu vypnuta).

V případě, že potřebujete mít otevřená dvířka při vkládání věcí po 
delší dobu, vypněte zvukový výstražný signál stisknutím tlačítka 

.

Teplotní alarm
Po delším výpadku proudu je možné, že teplota uvnitř spotřebiče 
příliš stoupne. 

Svítí indikátor  a na displeji svítí hodnota HI.

Rozezní se výstražný zvukový signál (pokud nebyla funkce 
výstražného zvukového signálu vypnuta).

Jakmile bude dodávka proudu obnovena, je možné pokles teploty 
zjistit na displeji.

• Výstražný zvukový signál lze vypnout stisknutím tlačítka .

Teplotní alarm po poruše spotřebiče
Svítí indikátor  a na displeji svítí hodnota HI nebo LO.

Vnitřní teplota je příliš vysoká (HI) nebo příliš nízká (LO). Rozezní 
se výstražný zvukový signál (pokud nebyla funkce výstražného 
zvukového signálu vypnuta).

Pokud je zobrazená teplota příliš vysoká, zkontrolujte, zda jsou 
dveře spotřebiče správně dovřené.

Pokud ukazatel teploty ukazuje příliš vysokou nebo příliš nízkou 
teplotu i po uplynutí jedné hodiny, kontaktujte nejbližší servisní 
oddělení.
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Režim nastavení
Jednotlivé parametry elektronického řídicího systému lze upravit 
v režimu nastavení.

• Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 vteřin. Na displeji 
= 

• Stiskněte tlačítko . Na displeji = 

• Stiskněte tlačítko .

Na displeji =  nastavený časový interval (v hodinách), po jehož 
uplynutí dojde k automatické aktivaci režimu úspory 
energie.

• Pomocí tlačítek  a  nastavte požadovanou hodnotu.

• Stiskněte tlačítko . Na displeji = 

• Stiskněte tlačítko . Na displeji = 

• Stiskněte tlačítko .

Na displeji =  nastavená délka trvání režimu úspory energie  
(v hodinách).

• Pomocí tlačítek  a  nastavte požadovanou hodnotu.

• Stiskněte tlačítko . Na displeji = 

• Stiskněte tlačítko . Na displeji = 

• Stiskněte tlačítko .

Na displeji =  nastavený časový interval (v minutách), po jehož 
uplynutí se rozezní výstražný zvukový signál 
v případě otevřených dveří.

• Pomocí tlačítek  a  nastavte požadovanou hodnotu.

• Stiskněte tlačítko . Na displeji = 

• Stiskněte tlačítko . Na displeji = 

• Stiskněte tlačítko . Na displeji = 

• Pomocí tlačítek  a  nastavte požadovanou hodnotu.

 = funkce výstražného zvukového alarmu je aktivní

 = funkce výstražného zvukového alarmu není aktivní

• Stiskněte tlačítko . Na displeji = 

• Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 vteřin.

Nastavení je uloženo.

Poznámka
Pokud tlačítko  nepodržíte alespoň 3 vteřiny, přejde spotřebič 
zpět do standardního provozního režimu bez uložení nového 
nastavení.

Vnitřní osvětlení a osvětlení displeje
Lze jej zapnout a vypnout stisknutím přepínače .

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.

Nastavení jasu 
vnitřního osvětlení
Pomocí ovládacího tlačítka 
znázorněného na obrázku je 
možné nastavit jas vnitřního 
osvětlení.

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.
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Odmrazení
Chladicí část se odmrazuje automaticky.

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.

Nepoužívejte parní čističe. Mohlo by dojít ke 
zranění a poškození.
• 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.

Vypnutí spotřebiče
Pokud je třeba přístroj na libovolně dlouhou dobu vypnout, 
vypněte jej a vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky nebo odpojte 
jisticí prvek elektrické zásuvky. 

Očistěte spotřebič a nechte otevřená dvířka, abyste předešli 
nežádoucímu zápachu. 

Přípustná pokojová teplota pro skladování spotřebiče po 
vyřazení z provozu je v rozpětí od -10°C do +50°C.

Skladování spotřebiče mimo toto rozpětí může vést 
k poškození spotřebiče.

Spotřebič splňuje příslušné bezpečnostní předpisy a směrnice 
2014/30/ES a 2014/35/ES.

Závady
Pokud se i během provozu vyskytne porucha, ověřte, zda k ní 
nedošlo v důsledku nesprávného používání.

Následující závady můžete zkusit odstranit sami:

• Spotřebič nefunguje:
 − Je spotřebič zapnutý?
 − Je zástrčka správně zasunuta do elektrické zásuvky?
 − Není poškozena pojistka zásuvky?

• Hlučný provoz:
 − Je spotřebič pevně instalován na podlaze?
 − Nezpůsobuje spotřebič vibrace okolního nábytku nebo 
předmětů? Zvuk způsobovaný chladicím okruhem nelze 
odstranit.

• Teplota není dost nízká:
 − Je teplota správně nastavena (viz „Nastavení teploty“)?
 − Nebylo do spotřebiče vloženo nadměrné množství čerstvých 
potravin?

 − Ukazuje samostatně vložený teploměr správnou teplotu?
 − Funguje správně systém větrání?
 − Nenachází se spotřebič příliš blízko zdroje tepla?

Pokud žádná z výše 
uvedených příčin neplatí 
a závadu nemůžete sami 
odstranit, obraťte se na 
nejbližší servisní oddělení 
a uveďte druh spotřebiče 
A, servisní číslo B a číslo 
spotřebiče C dle údajů na 
typovém štítku.

Umístění typového štítku je uvedeno v sekci Popis spotřebiče.

Možné chybové zprávy na displeji

Kód chyby Chyba Postup

E0, E1, E2 Porucha teplotního 
čidla

Obraťte se na 
zákaznický servis

E3 Porucha chladicího 
systému

Obraťte se na 
zákaznický servis

EE, EF Porucha 
elektronického 
řídicího systému

Obraťte se na 
zákaznický servis

dOr Dveře spotřebiče jsou 
otevřeny příliš dlouho

Zavřete dveře 
spotřebiče

HI Teplota uvnitř 
spotřebiče je příliš 
vysoká

Zkontrolujte, zda 
byly dveře patřičně 
uzavřeny. Pokud ani 
tak nedojde k poklesu 
teploty, obraťte se na 
zákaznický servis.

LO Teplota uvnitř 
spotřebiče je příliš 
nízká

Obraťte se na 
zákaznický servis
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Změna směru otevírání dvířek
Změnu směru otevírání dvířek přenechte výhradně zkušenému 
technikovi. Ke změně směru otevírání dvířek jsou zapotřebí dvě 
osoby.

Důležité
Ujistěte se, že je spotřebič zajištěn 
transportní pojistkou.

 UPOZORNĚNÍ!

Dvířka spotřebiče jsou velmi těžká.

Nebezpečí zranění a poškození spotřebiče.

Tento úkon provádějte pouze v případě, že 
nemáte problém zvednout váhu 25 kg.

1. Demontuje kryty na přední straně vysunutím 
na stranu.

Horní kryt demontujte vysunutím nahoru.

2. Odšroubuje dveřní závoru.

Odstraňte kryty.

3. Odpojte přípojku 
z držáku.

Odpojte horní i spodní 
přípojku ze spojky.

4. Opatrně nadzvedněte kabel 
a vytáhněte jej.

5. Horní zástrčku vložte zpět do držáku.

6. Přemístěte zámek a kryt na druhou 
stranu.
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CZ

7. Povolte levý a spodní šroub.

Pozor
Dvířka je zapotřebí bezpečně přidržovat.

Důležité
Dveře  ma j í  samozav í rac í 
mechanismus.

Držáky závěsů se otáčejí doleva, 
pokud jsou šrouby nedotaženy.

8. Přidržte držák závěsu a odšroubujte 
pravý šroub.

Otočte držák závěsu doleva. Stále jej 
přidržujte.

9. Uchopte dvířka za spodní stranu, 
vysuňte ji směrem k sobě a poté 
vyjměte celá dvířka. Dvířka opatrně 
položte na měkký povrch.

10. Vytáhněte držák závěsu.

11. Vyšroubujte kolík závěsu, otočte ho 
o 180° (horizontálně) a vložte do levého 
otvoru.

12. Odšroubujte držák závěsu dvířek.

Přemístěte čep na držáku závěsu na 
druhou stranu.

13. Vytáhněte zástrčku.

Odpojte kabel.

14. Odšroubujte dveřní závoru, otočte ji 
o 180° a připevněte na opačné straně.

15. Zapojte zástrčku do konektoru na levé 
straně.

Veďte kabel dle obrázku.
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16. Přišroubujte držák závěsu.

Důležité!
Zkontrolujte, zda je kabel veden otvorem 
v držáku závěsu (viz obrázek) a že nedošlo 
během k instalace k jeho přiskřípnutí.

17. Nasaďte na příslušná místa kryty 
a upevněte je zatlačením na vnitřní 
stranu.

18. Odstraňte transportní pojistku.

Vytáhněte ouško směrem dopředu (1) 
a vysuňte transportní pojistku (2).

19. Přemístěte krycí desku na 
druhou stranu.

20. Upevněte transportní 
pojistku na opačné 
straně.

21. Vložte držák závěsu dle obrázku.

Požádejte asistující osobu, aby zvedla dvířka 
a přiložila je ke spotřebiči.

22. Nasaďte dvířka na čep závěsu 
a zavřete je.

Důležité!
Dvířka je zapotřebí bezpečně přidržovat.

23. Otočte držák závěsu na pravou stranu.

To způsobí napnutí pružiny 
v samozavíracím mechanismu.

24. Přišroubujte držák 
závěsu.
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Nastavení příčného sklonu dvířek

V případě, že jsou dvířka nakloněna na stranu, vyrovnejte jejich 
polohu.

25. Odšroubujte šroubu a odsuňte 
držák závěsu napravo nebo 
nalevo.

Dotáhněte šrouby.

26. Otevřete dvířka.

Protáhněte kabel otvorem 
a natáhněte jej na největší 
možnou délku.

27. Nasaďte horní kryt.

28. Vysuňte přípojku z držáku.

Zapojte obě přípojky 
do spojky.

29. Zasuňte spojku do držáku, dokud neuslyšíte zřetelné 
zacvaknutí. Veďte kabel dle obrázku.

30. Nasaďte zpět kryty.

Přišroubujte dveřní závoru.

31. Odstraňte transportní pojistku.

Vytáhněte ouško směrem 
dopředu (1) a vysuňte transportní 
pojistku (2).

32. Přišroubujte rukojeť.

Rukojeť a šrouby M4×16 
jsou součástí balení.

Chyby a změny v textu, technické specifikaci výrobků a jejich vyobrazení jsou vyhrazeny.
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