
cz   N  ávod k použití a k montáži 

Kombinace chladničky s mrazničkou  

 KA90DVI30
www.siemens-home.com/cz



4

cz Obsah
Bezpe nostní a varovné pokyny ...................     5
Pokyny k likvidaci ..........................................  6
Rozsah dodávky ............................................  6
Instalace spot ebi e ......................................  
Rozm ry pro instalaci ....................................    8
Úhel otev ení dve í .........................................    8
P ipojení spot ebi e .......................................    9
Montáž dve í ................................................... 
Seznámení se se spot ebi em ........................  
Zapnutí spot ebi e ......................................... 
Nastavení teploty ........................................... 15
Superchlazení ................................................ 15
Supermrazení ................................................. 16
Zablokování tla ítek (d tská pojistka) ..........  
Funkce alarmu ............................................... 16
Jednotka teploty ............................................ 
Energeticky úsporný režim ............................ 
Symbol vodního filtru ..................................... 
Užitný objem .................................................. 
Lednice ........................................................... 
Zásuvka ve fresh zón  .................................. 
Mrazák ............................................................ 
Max. mrazicí kapacita .................................... 
Zmrazování a skladování ............................... 
Zmrazování erstvých potravin ...................... 
Rozmrazování zmrazených potravin ............. 
Výdejník ledu a vody ..................................... 
Vodní filtr ........................................................ 
Výkonové parametry ...................................... 
Vybavení ......................................................... 25
Vypnutí a odstavení spot ebi e z provozu .... 
Odmrazování .................................................. 

išt ní spot ebi e .......................................... 
Zápach ........................................................... 
Osv tlení (LED) .............................................. 
Úspora energie .............................................. 
Zvuky p i provozu .......................................... 
Malé závady odstraníte sami ......................... 
Zákaznický servis ........................................... 

 6

13
15

16

17
17
17
18
18
18
19
19
19
19

20
20
22
24

26
26
27
27

27
28

28
29
30

12

Případné technické změny, tiskové chyby a odlištnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez 
upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemens-home.com/cz.
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czNávod k použití

Bezpe nostní a varovné 
pokyny

P ed uvedením spot ebi e do provozu
Pozorn  si p e t te návod k použití a k montáži! 
Obsahují d ležité informace o instalaci, použití 
a údržb  spot ebi e.
Pokud nebudete dodržovat varování a pokyny uvedené 
v návodu k použití, nenese výrobce odpov dnost. 
Uchovejte všechny doklady pro pozd jší použití nebo 
pro dalšího majitele.

Technická bezpe nost
Spot ebi  obsahuje malé množství ekologického, ale 
ho lavého chladiva R600a. Dbejte na to, aby p i 
p eprav  nebo p i montáži nedošlo k poškození 
trubek okruhu chladiva. Uniklé chladivo m že zp sobit 
poran ní o í nebo se vznítit.
P i poškození

otev ený ohe  a zápalné zdroje musí být 
v dostate né vzdálenosti od spot ebi e,
nechte místnost n kolik minut d kladn  vyv trat,
vypn te spot ebi  a vytáhn te sí ovou zástr ku ze 
zásuvky,
obra te se na zákaznický servis.

ím více chladiva je ve spot ebi i, tím v tší musí být 
místnost, ve které je spot ebi  umíst ný. V p íliš malých 
místnostech m že p i net snosti vzniknout ho lavá 
sm s plynu a vzduchu. 
Místnost musí být na každých 8 g chladiva velká 
minimáln  1 m³. Množství chladiva ve vašem spot ebi i 
je uvedené na typovém štítku uvnit  spot ebi e.
Pokud je sí ový kabel tohoto spot ebi e poškozený, 
musí ho vym nit výrobce, zákaznický servis nebo 
odpovídajícím zp sobem kvalifikovaná osoba. 
Neodborné instalace a opravy mohou pro uživatele 
p edstavovat velké nebezpe í.
Opravy smí provád t pouze výrobce, zákaznický servis 
nebo odpovídajícím zp sobem kvalifikovaná osoba.
Smí se používat pouze originální díly výrobce. Pouze 
u t chto díl  výrobce zaru uje, že spl ují bezpe nostní 
požadavky.
Smí se používat pouze prodloužení sí ového kabelu 
zakoupené u zákaznického servisu.

P i provozu
Uvnit  spot ebi e nikdy nepoužívejte elektrická 
za ízení (nap . oh íva e, elektrické výrobníky ledu). 
Nebezpe í výbuchu!
Spot ebi  nikdy neodmrazujte nebo ne ist te parním 
isti em! Pára se m že dostat k elektrickým 

sou ástkám a zp sobit zkrat. Nebezpe í úrazu 
elektrickým proudem!
K odstran ní vrstev námrazy a ledu nepoužívejte 
špi até p edm ty nebo p edm ty s ostrými hranami. 
Mohli byste poškodit trubky s chladivem. Vyst íklé 
chladivo se m že vznítit nebo zp sobit poran ní o í.
Neskladujte výrobky s ho lavými hnacími plyny (nap . 
spreje) a výbušné látky. Nebezpe í výbuchu!

Na podstavec, výsuvy, dve e atd. si nestoupejte ani 
se o n  neopírejte.
P ed odmrazováním a išt ním vytáhn te sí ovou 
zástr ku ze zásuvky nebo vypn te pojistky. Sí ovou 
zástr ku vytahujte ze zásuvky za kryt zástr ky, 
nikoli za kabel!
Vysokoprocentní alkohol skladujte jen dob e 
uzav ený a ve vzpřímené poloze.
Dbejte na to, aby u plastových díl  a t sn ní dví ek 
nedošlo k zne išt ní olejem nebo tukem. Jinak 
budou plastové díly a t sn ní dví ek porézní.
Nikdy nezakrývejte a nezastavujte v trací 
a odv trávací otvory spot ebi e.
Tento spot ebi  smí používat osoby (v etn  d tí) 
s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo nedostate nými v domostmi 
pouze tehdy, když na n  dohlíží osoba zodpov dná 
za jejich bezpe nost nebo pokud je tato osoba 
pou ila o tom, jak se spot ebi  používá.
V mrazáku neskladujte kapaliny v láhvích 
a plechovkách (zejména nápoje obsahující oxid 
uhličitý). Láhve a plechovky mohou prasknout!
Nikdy nedávejte zmrazené potraviny do úst ihned po 
vyjmutí z mrazáku. 
Nebezpe í popálenin zp sobených mrazem!
Vyhn te se delšímu kontaktu rukou se zmrazenými 
potravinami, ledem nebo trubkami výparníku atd. 
Nebezpe í popálenin zp sobených mrazem!

Zabrán ní rizik m u d tí a ohrožených 
osob
Ohrožené jsou:

d ti,
osoby s t lesným, psychickým i smyslovým 
omezením,
osoby, které nemají dostate né v domosti 
o bezpe né obsluze spot ebi e.

Opat ení:

zajist te, aby d ti a ohrožené osoby pochopily 
nebezpe í,
na d ti a ohrožené osoby musí u spot ebi e dohlížet 
osoba, která zodpovídá za jejich bezpe nost, nebo je 
musí tato osoba instruovat,
spot ebi  smí používat pouze d ti od 8 let,
p i išt ní a údržb  na d ti dohlížejte,
nikdy nedovolte d tem, aby si hrály se spot ebi em.
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Všeobecná ustanovení
Spot ebi  je vhodný

pro chlazení a mrazení potravin,
výrobu ledu.

Tento spot ebi  je ur ený pro soukromé použití 
v domácnosti a prost edí podobném domácnosti.
Spot ebi  je odrušený podle 
sm rnice EU 2004/108/EC.
Byla zkontrolována t snost okruhu chladiva.
Tento výrobek spl uje p íslušné bezpe nostní p edpisy 
pro elektrické spot ebi e (EN 60335 2 24).

Pokyny k likvidaci

 Likvidace obalu
Obal chrání spot ebi  p ed poškozením p i p eprav . 
Všechny použité materiály jsou ekologické 
a recyklovatelné. Pomozte prosím také: obal ekologicky 
zlikvidujte.
O aktuálních zp sobech likvidace se informujte 
u svého specializovaného prodejce nebo u p íslušného 
obecního ú adu.

 Likvidace starého spot ebi e
Staré spot ebi e nejsou bezcenným odpadem! 
Ekologickou likvidací lze znovu získat cenné suroviny.

m Varování

U spot ebi , které dosloužily:
1. Sí ovou zástr ku vytáhn te ze zásuvky.
2. Od ízn te p ívodní kabel a spolu se zástr kou

odstra te.
3. Police a nádoby nevyjímejte, aby dovnit  nemohly

vlézt d ti!
4. Nedovolte d tem, aby si hrály se starým

spot ebi em. Nebezpe í udušení!

Chladicí za ízení obsahují chladivo a v izolaci plyny. 
Chladivo a plyny se musí odborn  zlikvidovat. Trubky 
okruhu chladiva se nesmí až do odborné likvidace 
poškodit.

Rozsah dodávky
Po vybalení zkontrolujte všechny sou ásti, zda nedošlo 
k p ípadnému poškození p i p eprav .
S reklamací se obra te na prodejce, u kterého jste 
spot ebi  zakoupili, nebo na náš zákaznický servis. 
Dodávka obsahuje následující kusy:

 Voln  stojící spot ebi
 Vybavení (v závislosti na modelu)
 Sá ek s montážním materiálem
 Návod k použití a k montáži
 Informace o spot eb  energie a hlu nosti

Instalace spot ebi e

P eprava
Spot ebi  je t žký a p i p eprav  a montáži se musí 
zajistit.
Kv li hmotnosti a rozm r m spot ebi e a aby se 
minimalizovalo riziko poran ní nebo poškození 
spot ebi e, jsou pro bezpe nou instalaci spot ebi e 
nutné minimáln  dv  osoby.
Kole ka jsou ur ená výhradn  pro montáž. 
Nep epravujte spot ebi  pomocí kole ek.
Spot ebi  se nesmí na kole kách pohybovat na 
nerovné nebo m kké podlaze.

Umíst ní
Pro umíst ní je vhodná suchá místnost, kterou lze 
v trat. Místo instalace by nem lo být vystavené 
p ímému slune nímu zá ení a nem lo by se nacházet 
v blízkosti zdroj  tepla, jako je sporák, topné t leso atd. 
Pokud se nelze vyhnout instalaci vedle zdroje tepla, 
použijte vhodnou izola ní desku nebo dodržte 
následující minimální vzdálenosti od zdroje tepla:

Od elektrických nebo plynových sporák  3 cm.
Od olejových sporák  nebo sporák  na uhlí 30 cm.

Tento spot ebi  je ozna en v souladu 
s evropskou sm rnicí 2012/19/EU o nakládání 
s použitými elektrickými a elektronickými 
za ízeními (waste electrical and electronic 
equipment – WEEE).
Tato sm rnice stanoví jednotný evropský (EU) 
rámec pro zp tný odb r a recyklování použitých 
za ízení.
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Podklad
Podlaha na míst  instalace nesmí být poddajná. 
V p ípad  pot eby podlahu vyztužte.
Spot ebi  je velmi t žký. Jeho hmotnost je uvedená 
v následující tabulce.

Vzdálenost od st ny
P i instalaci v rohu nebo ve výklenku musí být dodrženy 
minimální mezery na stranách (viz kapitola Rozm ry 
pro instalaci), aby bylo možné otevírat dve e spot ebi e 
až nadoraz.
Pokud je hloubka sousedního kuchy ského za ízení 
v tší než 65 cm, musí být dodrženy minimální mezery 
na stranách, aby bylo možné využívat celý úhel 
otevírání dve í (viz kapitola Úhel otev ení dve í).

Minimální vzdálenost od zadní st ny
P iložené rozp rky upevn te pomocí šroub  do 
ur ených otvor  na zadní stran  spot ebi e.

Pomocí rozp rek bude dodržena minimální vzdálenost 
od zdi 22 mm a bude zajišt no odv trávání.

Dodržování teploty prost edí 
a odv trávání
Teplota prost edí
Spot ebi  je konstruovaný pro ur itou klimatickou t ídu. 
V závislosti na klimatické t íd  lze spot ebi  používat p i 
následujících teplotách prost edí.
Klimatická t ída je uvedená na typovém štítku.

Upozorn ní
Spot ebi  je pln  funk ní v rozmezí teplot prost edí 
uvedené klimatické t ídy. Pokud se spot ebi  klimatické 
t ídy SN používá p i nižší teplot  prost edí, lze vylou it 
poškození spot ebi e do teploty +5 °C.

Odv trávání
Bez omezení musí být zajišt n odvod oh átého 
vzduchu. Chladicí za ízení musí jinak pracovat na v tší 
výkon. Tím se zvyšuje spot eba elektrického proudu. 
Proto: nikdy nezakrývejte ani nezastavujte v trací 
a odv trávací otvory!

Provedení s výdejníkem ledu 
a vody

107 kg

Provedení s výdejníkem ledu 
a vody a zásuvkou ve fresh zón

109 kg

Provedení s výdejníkem ledu 
a vody, zásuvkou ve fresh zón  
a barovou p ihrádkou

111 kg

Klimatická t ída P ípustná teplota prost edí
SN +10 °C až 32 °C
N +16 °C až 32 °C
ST +16 °C až 38 °C
T +16 °C až 43 °C
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Rozm ry pro instalaci

Úhel otev ení dve í

rozp rka

rozm ry v mmrozm ry v mm

rozm ry v mm

* 720 mm
s rozp rkami

postranní vzdálenost od st ny

hloubka postranní st ny

zásuvky lze zcela vytáhnout 
p i úhlu otev ení dve í 145°

min. 22

rozm ry v mm

min. 
22

zásuvky lze zcela vytáhnout 
p i úhlu otev ení dve í 145°
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P ipojení spot ebi e
Po instalaci spot ebi e po kejte minimáln  1 hodinu, 
než uvedete spot ebi  do provozu. B hem p epravy se 
m že stát, že se olej obsažený v kompresoru usadí 
v chladicím systému.
P ed prvním uvedením do provozu vy ist te vnit ní 
prostor spot ebi e (viz kapitola „ išt ní spot ebi e“).
P ipojení p ívodu vody prove te bezpodmíne n  p ed 
elektrickým p ipojením.
P epravní pojistky polic a p ihrádek odstra te až po 
instalaci.

P ipojení p ívodu vody
m Varování

Nebezpe í úrazu elektrickým proudem a nebezpe í 
v cných škod!
P ed provád ním prací na p ívodu vody odpojte 
spot ebi  od elektrické sít .
P ipojení p ívodu vody smí provád t pouze odborný 
instalatér podle instalatérských p edpis  a p edpis  
p íslušných vodáren.

Spot ebi  p ipojte k vedení pitné vody:
minimální tlak: 1,0 bar,
maximální tlak: 8,0 bar.

Nejste-li si jistí, jak se kontroluje daný tlak vody, obra te 
se na prodejce sanitárního vybavení.

m Pozor

Pokud je tlak vody vyšší než 5,5 bar, musí se 
namontovat reduk ní ventil. Jinak hrozí škody 
zp sobené vodou. Pokud je tlak vody nižší než 1,0 bar, 
není funk ní výrobník ledu.

Vodovodní kohoutek pro p ipojení p iložené p ívodní 
hadice musí být voln  p ístupný.
Spot ebi  se smí p ipojovat pouze k vodovodnímu 
potrubí se studenou vodou.
Chu  a zápach vody lze zlepšit nainstalováním p iložené 
filtra ní patrony. V tom p ípad  se i te odlišnými 
podmínkami pro p ipojení (viz kapitola Vodní filtr).

Upozorn ní
Po zapnutí spot ebi e m že u výdejníku vody kapat 
voda. Po cca 24 hodinách, když je dosažena provozní 
teplota p ístroje, p estane voda kapat.

P ipojení

m Pozor

Nebezpe í net sností a škod zp sobených vodou.

Dodržujte následující pokyny:
P ívodní hadice nesmí být zalomená.
P ívodní hadici u ízn te rovn .
P ívodní hadici nesmíte uštípnout klešt mi.
P ívodní hadici zasu te až nadoraz do závitového 
hrdla a do zp tného ventilu.
Závitové hrdlo dotáhn te rukou. Nepoužívejte klešt .
Zkontrolujte sm r pr toku zp tného ventilu. Šipky na 
zp tném ventilu ukazují sm r pr toku.

1. P ívodní hadici zasu te až nadoraz do zp tného
ventilu.

2. Uzav ete pouzdro zp tného ventilu a upevn te ho
šroubem.

3. Do p echodky vložte sítko.

Upozorn ní
Sítko se musí istit jednou ro n . Nachází-li se ve vod  
hodn  ástic, musí se sítko istit ast ji.

cca 
65 cm

cca 
33 cm
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4. P ipojte závitové hrdlo k vodovodnímu kohoutku.

5. P ívodní hadici zasu te až nadoraz do závitového
hrdla.

6. P ívodní hadice nesmí být napnutá, ve te ji voln
tak, aby bylo možné odsunout spot ebi  od st ny.

Kontrola t snosti p ipojení p ívodu vody
m Varování

Nebezpe í úrazu elektrickým proudem a nebezpe í 
v cných škod!
P ed provád ním prací na p ívodu vody odpojte 
spot ebi  od elektrické sít .

1. Otev ete vodovodní kohoutek a po kejte chvilku,
dokud se vedení vody ve spot ebi i nenaplní vodou.

2. Zkontrolujte t snost p ívodní hadice a všech spojek.

3. Otev ete dve e spot ebi e.
4. Vyšroubujte t i šrouby a sejm te soklovou lištu.
5. Zkontrolujte t snost spojek u dve í mrazáku.

6. Nasa te soklovou lištu a upevn te ji t emi šrouby.

Elektrické p ipojení
Zásuvka musí být blízko spot ebi e a musí být voln  
p ístupná i po instalaci spot ebi e.
Spot ebi  spl uje t ídu ochrany I. P ipojte spot ebi  
pomocí p edpisov  nainstalované zásuvky 
s ochranným vodi em ke st ídavému proudu 
220 – 240 V / 50 Hz. Zásuvka musí být jišt ná 
pojistkou 10 A až 16 A.
U spot ebi , které se budou používat v zemích mimo 
Evropu, je t eba zkontrolovat, zda uvedené nap tí 
a druh proudu souhlasí s hodnotami vaší elektrické 
sít . Tyto údaje naleznete na typovém štítku.

m Varování

Spot ebi  se v žádném p ípad  nesmí p ipojovat 
k elektronické zástr ce pro úsporu energie.
Pro provoz našich spot ebi  lze použít sinusové 
a sí ové m ni e nap tí. Sí ové m ni e nap tí se 
používají u fotovoltaických za ízení, která jsou p ipojená 
p ímo k ve ejné elektrické síti. U tzv. ostrovních ešení 
(nap . na lodích nebo horských chatách), která nemají 
p ímé p ipojení k ve ejné elektrické síti, je nutné použít 
sinusové m ni e nap tí.

Vyrovnání spot ebi e
Upozorn ní
Aby spot ebi  bezvadn  fungoval, musí se vyrovnat 
pomocí vodováhy.
Pokud spot ebi  stojí šikmo, m že to vést k tomu, že 
z výrobníku bude vytékat voda, kostky ledu budou 
nerovnom rné nebo nep jdou správn  zav ít dve e.

1. Postavte spot ebi  na ur ené místo.
2. Aby spot ebi  nepopojel, vyšroubujte dv  p ední

noži ky tak, aby stály pevn  na zemi.
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3. Otá ejte noži kami, dokud nebude spot ebi  p esn
vyrovnaný. Jako vodítko použijte dve e spot ebi e.

4. Dve e mrazáku jsou níže:

5. Dve e lednice jsou níže:

Když je spot ebi  p esn  vyrovnaný, ale n které dve e 
spot ebi e jsou níže:

1. Otev ete dve e spot ebi e.
2. Vyšroubujte t i šrouby a sejm te soklovou lištu.
3. Povolte matici.

4. Otá ejte nastavovací maticí, dokud nebudou dve e
spot ebi e vyrovnané.

5. Dve e mrazáku jsou níže: otá ejte nastavovací
maticí proti sm ru hodinových ru i ek.

6. Dve e lednice jsou níže: otá ejte nastavovací maticí
po sm ru hodinových ru i ek.

7. Matici utáhn te.
8. Nasa te soklovou lištu a upevn te ji t emi šrouby.
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Upozorn ní
V d sledku vlastní hmotnosti a zatížení dve í uloženými 
potravinami se m že stát, že jsou dve e lednice šikmo, 
i když spot ebi  stojí rovn . Mezera u dve í není naho e 
a dole stejná.

Když mezera u dve í není naho e a dole stejná:

1. Vyšroubujte dva šrouby a sejm te horní kryt záv su.

2. Povolte šroub záv su.
Nevyšroubujte šroub úpln !

3. Nastavte sklon dve í lednice.
4. Utáhn te šroub záv su.
5. Nasa te kryt záv su a upevn te ho dv ma šrouby.

Montáž dve í
Pokud spot ebi  neprojde dve mi bytu, lze demontovat 
madla dve í nebo dve e spot ebi e.

Upozorn ní
Demontáž madel dve í nebo dve í spot ebi e smí 
provád t pouze zákaznický servis. Cenu vám sd lí 
p íslušný zákaznický servis.
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Seznámení se se spotřebičem
Spot ebi
Vybavení jednotlivých model  se m že lišit.

Oproti obrázk m se mohou vyskytovat odchylky.

A Lednice
B Mrazák (4 hv zdi ky)

1 P ihrádky ve dve ích (2 hv zdi ky)

Upozorn ní
Pouze tyto p ihrádky ve dve ích mají 2 hv zdi ky, 
zbytek mrazáku má 4 hv zdi ky.

2 Ovládací prvky
3 Výdejník ledu a vody
4 P ihrádky ve dve ích
5 Miska na kostky ledu
6 Výrobník ledu
7 Sklen né police v mrazáku
8 Zásuvky v mrazáku
9 P ihrádka
10 Vodní filtr
11 Miska na vejce
12 Sklen né police v lednici
13 Sklen ná police
14 Zásuvka na zeleninu
15 Zásuvka na ovoce
16 Zásuvka ve fresh zón  (není u všech model )
17 P ihrádka na máslo a sýry
18 P ihrádka ve dve ích s víkem
19 Barová p ihrádka (není u všech model )
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Ovládací prvky

1 Tla ítka „freeze/super“

Nastavení teploty v mrazáku.
Zapnutí a vypnutí funkce „supermrazení“.

2 Tla ítko „light/filter“

Zapnutí a vypnutí osv tlení výdejníku ledu 
a vody.
Resetování ukazatele filtru.

3 Tla ítko „water“

4 Tla ítko „crushed ice/ice cubes“

5 Tla ítko „alarm/lock“

Vypnutí výstražného akustického signálu 
alarmu dve í.
Vypnutí indikace alarmu teploty.
Zapnutí a vypnutí zablokování tla ítek (d tské 
pojistky).

6 Tla ítka „cool/super“

Nastavení teploty v lednici.
Zapnutí a vypnutí funkce „superchlazení“.

7 Displej lednice

Teplota v lednici.
Symbol „super“ p i zapnuté funkci 
„superchlazení“.
Symbol „alarm“ p i aktivovaném alarmu 
v lednici.

8 Displej mrazáku

Teplota v mrazáku.
Symbol „super“ p i zapnuté funkci 
„supermrazení“.
Symbol „alarm“ p i aktivovaném alarmu 
v mrazáku.

9 Symboly na displeji
Vodní filtr
Stav filtra ní patrony.

Osv tlení
Je zapnuté osv tlení výdejníku ledu 
a vody.

Voda
Je zapnutý výdej vody.

Kostky ledu
Je zapnutý výdej kostek ledu.

Drcený led
Je zapnutý výdej drceného ledu.

Zablokování tla ítek (d tská 
pojistka)
Je zapnuté zablokování tla ítek.
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Zapnutí spot ebi e
Zapojte sí ovou zástr ku do zásuvky.
Spot ebi  za ne chladit.
Ukazatele teploty blikají a na displejích je zobrazený 
symbol „alarm“, dokud spot ebi  nedosáhne 
nastavených teplot.
Stisknutím tla ítka „alarm/lock“ se vypne indikace 
alarmu teploty.
P i otev ených dve ích spot ebi e svítí osv tlení.

Z výroby jsou doporu ené a p ednastavené následující 
teploty:

lednice +4 °C,
mrazák –18 °C.

Upozorn ní k provozu
Po zapnutí m že trvat n kolik hodin, než budou 
dosaženy nastavené teploty.
P edtím nevkládejte do spot ebi e žádné potraviny.
Díky pln  automatickému systému NoFrost mrazák 
nenamrzá. Není nutné odmrazování.

   elní strany spot ebi e se mírn  zah ívají, což brání       

Pokud nelze dve e mrazáku po zav ení znovu hned 
otev ít, po kejte okamžik, dokud se nevyrovná 
vzniklý podtlak.

Nastavení teploty

Lednice
Teplotu lze nastavit od +2 °C do +8 °C.
Stiskn te tla ítko „cool/super +“ nebo „cool/super –“ 
tolikrát, dokud není nastavená požadovaná teplota 
v lednici.

Naposledy nastavená hodnota se uloží. Nastavená 
teplota je zobrazená na displeji lednice.

Mrazák
Teplotu lze nastavit od –16 °C do –22 °C.
Stiskn te tla ítko „freeze/super +“ 
nebo „freeze/super –“ tolikrát, dokud není nastavená 
požadovaná teplota v mrazáku.

Naposledy nastavená hodnota se uloží. Nastavená 
teplota je zobrazená na displeji mrazáku.

Superchlazení
P i superchlazení chladí lednice po dobu cca 40 minut 
na co možná nejnižší teplotu. Poté se teplota 
automaticky nastaví na +4 °C.
Superchlazení zapn te nap .

p ed vložením velkého množství potravin,
pro rychlé vychlazení nápoj .

Upozorn ní
Když je zapnuté superchlazení, mohou se p i provozu 
ozývat hlasit jší zvuky.

Zapnutí
Stiskn te tla ítko „cool/super –“ tolikrát, dokud se na 
displeji lednice nezobrazí „super“.

Vypnutí
Stiskn te tla ítko „cool/super +“.

Upozorn ní
Na displeji zhasne „super“. Teplota se automaticky 
nastaví na +4 °C.

rosení v oblasti těsnění dvěří.
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Supermrazení
Potraviny by se m ly co možná nejrychleji zmrazit až do 
st edu, aby z staly zachované vitaminy, výživné 
hodnoty, vzhled a chu .
N kolik hodin p ed vložením erstvých potravin 
zapn te supermrazení, abyste zabránili nežádoucímu 
stoupnutí teploty.
Obecn  sta í 4 – 6 hodin.
Spot ebi  pracuje po zapnutí nep etržit . Díky tomu je 
v mrazáku dosaženo velmi nízké teploty.
Pokud se má využít maximální mrazicí kapacita, je t eba 
zapnout supermrazení 24 hodin p ed vložením 
erstvých potravin.

Menší množství potravin (do 2 kg) lze vložit bez 
supermrazení.

Upozorn ní
Když je zapnuté supermrazení, mohou se p i provozu 
ozývat hlasit jší zvuky.

Zapnutí
Stiskn te tla ítko „freeze/super –“ tolikrát, dokud se na 
displeji mrazáku nezobrazí „super“.

Vypnutí
Stiskn te tla ítko „freeze/super +“.
Supermrazení se automaticky vypne po 
cca 24 hodinách.

Upozorn ní
Na displeji zhasne „super“. Teplota se automaticky 
nastaví na –18 °C.

Zablokování tla ítek (d tská 
pojistka)
Když je zapnutá d tská pojistka, jsou všechna tla ítka 
zablokovaná.
P i zapnutém zablokování tla ítek lze p i výstražném 
akustickém signálu tento signál vypnout pomocí 
tla ítka „alarm/lock“.

Zapnutí
Stiskn te tla ítko „alarm/lock“.

Na displeji se zobrazí symbol „zablokování tla ítek“.

Vypnutí
Držte 3 sekundy stisknuté tla ítko „alarm/lock“.

Funkce alarmu

Alarm dve í
Alarm dve í se zapne, když jsou dve e spot ebi e 
otev ené déle než 1 minutu. Výstražný akustický signál 
se opakuje každých 60 sekund po dobu 5 minut. Po 
zav ení dve í se výstražný akustický signál vypne.
Alarm dve í se zapne také tehdy, když je barová 
p ihrádka otev ená déle než 1 minutu. 

Alarm teploty
Displej zobrazuje alarm teploty, když je v lednici nebo 
mrazáku p íliš vysoká teplota a jsou ohroženy 
potraviny.
Na p íslušném displeji se zobrazí maximální teplota 
a „alarm“.

Lednice
Pokud byla v lednici p íliš vysoká teplota, syrové 
potraviny v p ípad  pochybností již nepožívejte.
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Mrazák
Mírn  nebo úpln  rozmrazené potraviny znovu 
nezmrazujte. Znovu je lze zmrazit teprve po zpracování 
na hotový pokrm (uva ený nebo upe ený).
Nevyužívejte celou maximální dobu skladování.

Aniž by to znamenalo nebezpe í pro zmrazené 
potraviny, m že se alarm zapnout:

p i uvedení spot ebi e do provozu,
p i vložení v tšího množství erstvých potravin,
když jsou p íliš dlouho otev ené dve e mrazáku.

Vypnutí alarmu
Stiskn te tla ítko „alarm/lock“.

Upozorn ní
Po op tovném dosažení nastavené teploty „alarm“ na 
displeji zhasne.

Jednotka teploty
Teplota se m že zobrazovat ve stupních Celsia (°C) 
nebo stupních Fahrenheita (°F).
Po zapnutí se teplota na displeji zobrazuje ve stupních 
Celsia (°C).

Nastavení
1. Stiskn te tla ítko „alarm/lock“.

Na displeji se zobrazí symbol „zablokování tla ítek“.

2. Držte 10 sekund stisknuté tla ítko „light/filter“
a „water“.

Jednotka teploty se zm ní.

Energeticky úsporný režim
Minutu po zav ení dve í nebo stisknutí posledního 
tla ítka p ejde displej do energeticky úsporného 
režimu. Displej se vypne, tlumen  svítí již jen slova 
„freeze“ a „cool“ a symbol zvoleného druhu výdeje 
(vody, ledu nebo drceného ledu).
Jakmile otev ete dve e nebo stisknete tla ítko, displej 
se zapne na normální intenzitu.

Symbol vodního filtru
Symbol udává, jak dlouho se ješt  m že používat 
filtra ní patrona.

Upozorn ní
P i vypnutí spot ebi e se symbol vodního filtru resetuje.

Po vým n  filtra ní patrony symbol 
vodního filtru resetujte:
Držte 3 sekundy stisknuté tla ítko „light/filter“.

Symbol p estane blikat.

Ješt  šest m síc .

Ješt  ty i m síce.

Ješt  dva m síce.

Ješt  10 dn :
Blikají t i árky symbolu.
Vym te filtra ní patronu.
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Užitný objem
Údaje ohledn  užitného objemu najdete ve spot ebi i 
na typovém štítku.

Úplné využití objemu mrazáku
Abyste mohli uložit maximální množství zmrazených 
potravin, m žete vyjmout všechny díly vybavení. 
Potraviny pak lze ukládat na sebe p ímo na police 
a dno mrazáku.
Vyjmutí a nasazení jednotlivého vybavení je popsané 
v kapitole Vybavení spot ebi e.

Lednice
Lednice je ideální místo pro skladování hotových 
pokrm , pe iva, konzerv, kondenzovaného mléka 
a tvrdých sýr .

Co musíte dodržovat p i skladování
Skladujte erstvé, nepoškozené potraviny. Tak 
z stane déle zachována kvalita a erstvost.
U hotových výrobk  a baleného zboží dodržujte 
datum minimální trvanlivosti nebo datum spot eby 
uvedené výrobcem.
Kv li zachování aroma, barvy a erstvosti ukládejte 
potraviny dob e zabalené nebo zakryté. Zabrání se 
tím p enášení chutí a zabarvení plastových ástí 
uvnit  lednice.
Teplé pokrmy a nápoje nechte nejprve vychladnout, 
pak je dejte do spot ebi e.

Upozorn ní
Zabra te kontaktu mezi potravinami a zadní st nou. 
Zhoršila by se cirkulace vzduchu.
Potraviny nebo obaly by mohly k zadní st n  
p imrznout.

i te se teplotními zónami v lednici
Cirkulací vzduchu v lednici vznikají r zn  studené zóny:

Nejchladn jší zóny jsou u zadní st ny.
Nejteplejší zóna je úpln  naho e u dve í. 

Upozorn ní
V nejteplejší zón  skladujte nap . tvrdý sýr a máslo. 
U sýru se m že dále rozvinout jeho aroma, máslo 
p jde dob e rozmazat.

Zásuvka ve fresh zón
V zásuvce ve fresh zón  vydrží potraviny až t ikrát déle 
než v normální chladicí zón  – pro ješt  déle trvající 
erstvost, zachování živin a chuti.

Teplotu lze individuáln  p izp sobit podle vložených 
potravin. Optimální teplota a vlhkost vzduchu zajiš uje 
ideální skladovací podmínky pro erstvé potraviny.

Nastavení teploty
Pomocí výb rového tla ítka zvolte potraviny, které se 
nacházejí v zásuvce ve fresh zón .

Svítící LED indikuje výb r.

Pro uskladn ní ve fresh zón  se nehodí:
Ovoce choulostivé v i chladu (nap . ananas, 
banány, papája a citrusy) a zelenina choulostivá v i 
chladu (nap . lilky, okurky, cukety, papriky, raj ata 
a brambory) by se m ly kv li optimálnímu zachování 
kvality a aroma skladovat mimo lednici p i teplotách 
cca +8 °C až +12 °C.

Pro uskladn ní ve fresh zón  se hodí:
Ryby, mo ské plody, maso, uzeniny, mlé né výrobky, 
hotové pokrmy.
Zelenina (nap . mrkev, ch est, celer, pórek, ervená 
epa, houby, koš álová zelenina, jako brokolice, 

kv ták, r ži ková kapusta, kedlubny).
Salát (nap . polní ek, ledový salát, ekanka, 
hlávkový salát).
Bylinky (nap . kopr, petržel, pažitka, bazalka).
Ovoce (druhy nechoulostivé v i chladu, nap . 
jablka, broskve, bobulovité ovoce, hrozny).
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Doby skladování (p i 0 °C)

Mrazák

Používání mrazáku
Ke skladování zmrazených potravin.
Pro výrobu kostek ledu.
Pro zmrazování potravin.

Upozorn ní
Dbejte na to, aby byly dve e mrazáku vždy zav ené! P i 
otev ených dve ích zmrazené potraviny rozmrznou 
a mrazicí prostor se siln  namrazí. Krom  toho: plýtvání 
energií v d sledku vysoké spot eby elektrického 
proudu!

Upozorn ní
P ihrádky ve dve ích se 2 hv zdi kami lze použít ke 
krátkodobému uskladn ní ledu a potravin p i –12 °C.
Ostatní mrazicí prostor má 4 hv zdi ky.

Max. mrazicí kapacita
Údaje týkající se max. mrazicí kapacity za 24 hodin 
najdete na typovém štítku.

P edpoklady max. mrazicí kapacity
P ed vložením erstvých potravin zapn te 
supermrazení (viz kapitola Supermrazení).
Vyjm te jednotlivé díly vybavení.
Narovnejte potraviny na sebe p ímo na police a na 
dno mrazicího prostoru.

Upozorn ní
V trací otvory na zadní st n  nezakrývejte 
zmrazenými potravinami.
V tší množství potravin zmrazujte hlavn  
v nejvyšší zásuvce. Tam se zmrazí mimo ádn  
rychle, a tedy také šetrn .

Zmrazování a skladování

Nakupování zmrazených potravin
Obal nesmí být poškozený.
Dodržujte datum trvanlivosti.

   Teplota v obchodní pultové mrazničce musí být –18 °C 
nebo nižší.

Zmrazené potraviny p epravujte pokud možno 
v termoizola ní tašce a rychle vložte do mrazáku.

Co musíte dodržovat p i uspo ádání
V tší množství potravin zmrazujte hlavn  
v nejvyšší zásuvce. Tam se zmrazí mimo ádn  
rychle, a tedy také šetrn .
Potraviny umíst te po celé ploše v p ihrádkách, resp. 
zásuvkách na zmrazené potraviny.

Upozorn ní
Již zmrazené potraviny se nesmí dostat do kontaktu 
se zmrazovanými erstvými potravinami. P ípadn  
p emíst te zmrazené potraviny do jiné zásuvky na 
zmrazené potraviny.

Skladování zmrazených potravin
Zásuvky na zmrazené potraviny zasu te až nadoraz, 
aby byla zajišt na bezvadná cirkulace vzduchu.

Zmrazování erstvých potravin
Ke zmrazování používejte pouze erstvé potraviny 
v bezvadném stavu.
Aby se co nejlépe zachovaly výživná hodnota, aroma 
a barva, m la by se zelenina p ed zmrazováním 
blanšírovat. 
U lilku, papriky, cukety a ch estu není blanšírování 
nutné.
Literaturu o zmrazování a blanšírování najdete 
v knihkupectví.

Upozorn ní
Zmrazované potraviny ukládejte tak, aby se nedotýkaly 
již zmrazených potravin.

Pro zmrazování se hodí: 
pe ivo, ryby a mo ské plody, maso, zv ina, dr bež, 
zelenina, ovoce, bylinky, vejce bez sko ápky, mlé né 
výrobky, jako sýr, máslo a tvaroh, hotové pokrmy 
a zbytky pokrm , jako polévky, eintopfy, va ené 
maso a ryby, bramborové pokrmy, nákypy a sladké 
pokrmy.
Pro zmrazování se nehodí: 
druhy zeleniny, které se obvykle jí syrové, nap . 
listové saláty nebo edkvi ky, vejce ve sko ápce, 
hroznové víno, celá jablka, celé hrušky a broskve, 
vejce va ená natvrdo, jogurt, kysané mléko, 
zakysaná smetana, crème fraîche a majonéza.

V závislosti na výchozí kvalit
erstvé ryby, mo ské plody až 3 dny

Dr bež, maso (va ené/pe ené) až 5 dn
Hov zí, vep ové, jehn í, uzeniny 
(krájené)

až 7 dn

Uzená ryba, brokolice až 14 dn
Salát, fenykl, meru ky, švestky až 21 dn
M kký sýr, jogurt, tvaroh, 
podmáslí, kv ták

až 30 dn
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Zabalení zmrazených potravin
Potraviny neprodyšn  zabalte, aby neztratily chu  nebo 
nevyschly.
1. Vložte potraviny do obalu.
2. Vytla te vzduch.
3. Obal neprodyšn  uzav ete.
4. Na obal napište obsah a datum zmrazení.

Vhodné obaly:
Plastová fólie, hadicová fólie z polyetylenu, alobal, 
krabi ky do mrazáku. 
Tyto výrobky lze zakoupit ve specializovaných 
prodejnách.

Nevhodné obaly:
Balicí papír, pergamenový papír, celofán, sá ky do 
odpadkového koše a použité nákupní sá ky.

K uzav ení obalu se hodí:
Gumi ky, plastové spony, provázky, lepicí pásky odolné 
v i chladu apod.
Sá ky a hadicové fólie z polyetylenu lze sva it pomocí 
svá e ky fólií.

Trvanlivost zmrazených potravin
Trvanlivost závisí na druhu potravin.

P i teplot  –18 °C:
Ryby, uzeniny, hotové pokrmy, pe ivo:
až 6 m síc .
Sýr, dr bež, maso:
až 8 m síc .
Zelenina, ovoce:
až 12 m síc .

Rozmrazování zmrazených 
potravin
V závislosti na druhu potravin a jejich použití m žete 
zvolit jednu z následujících možností:

p i pokojové teplot ,
v lednici,
v elektrické pe icí troub , s horkovzdušným 
ventilátorem / bez n j,
v mikrovlnné troub .

m Pozor

Mírn  nebo úpln  rozmrazené potraviny znovu 
nezmrazujte. Znovu je lze zmrazit teprve po zpracování 
na hotový pokrm (uva ený nebo upe ený).
Nevyužívejte již celou max. dobu skladování 
zmrazených potravin.

Výdejník ledu a vody
V závislosti na pot eb  lze odebírat:

chlazenou vodu,
drcený led,
kostky ledu.

m Varování

Nikdy nesahejte do otvoru pro výdej kostek ledu!
Nebezpe í poran ní!

m Pozor

Do nádoby na kostky ledu nedávejte láhve nebo 
potraviny, aby se rychle vychladily. Výrobník ledu by se 
mohl zablokovat a poškodit.

Na co je t eba dbát p i uvád ní do provozu
Výdejník ledu a vody funguje pouze tehdy, když je 
spot ebi  p ipojený k vodovodní síti.
Po uvedení spot ebi e do provozu trvá cca 24 hodin, 
než se vyrobí první dávka kostek ledu.
Po p ipojení jsou ve vedení ješt  vzduchové bubliny.
Odebírejte pitnou vodu tak dlouho, dokud nebude 
vytékat voda bez bublin. Prvních 5 sklenic vylijte.

Když za nete výrobník kostek ledu poprvé používat, 
prvních 30 – 40 kostek ledu z hygienických d vod  
nepoužívejte.

Upozorn ní k provozu výrobníku ledu
Když mrazák dosáhne mrazicí teploty, proudí voda do 
výrobníku ledu a v komorách zmrzne na kostky ledu. 
Hotové kostky ledu se automaticky vysypou do nádoby 
na kostky ledu.
Po uvedení spot ebi e do provozu trvá cca 24 hodin, 
než se vyrobí první dávka kostek ledu.
N kdy se k sob  kostky ledu na bocích p ilepí. P i 
přesunu k výdejnímu otvoru se v tšinou samy 
odd lí.
Když je nádoba na kostky ledu plná, výroba ledu se 
automaticky vypne.
Výrobník ledu je schopný vyrobit, podle okolní teploty 
a nastavení spot ebi e, cca 140 kostek ledu za 
24 hodin.
P i výrob  kostek ledu je slyšet bzu ení vodního ventilu, 
proud ní vody do misky na led a padání kostek ledu.
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Dbejte na kvalitu pitné vody
Všechny použité materiály zásobníku nápoj  jsou 
pachov  a chu ov  neutrální.
Pokud by voda m la n jakou p íchu , m že to mít 
následující p í iny:

Obsah minerál  a chlóru v pitné vod .
Materiál vodovodních trubek v domácnosti nebo 
p ívodního potrubí.

erstvost pitné vody. Pokud delší dobu neodebíráte 
vodu, m že voda chutnat jako odstátá. V tom 
p ípad  od erpejte a vylijte cca 15 sklenic vody.

Doporu ujeme z výdejníku vody pravideln  odebrat 
trochu erstvé vody a nevypínat spot ebi . Tak bude 
zachována nejlepší kvalita vody.

Upozorn ní
P iložený vodní filtr filtruje výhradn  ástice z p ivád né 
vody, nikoli bakterie nebo mikroby.

Odb r vody
1. Stiskn te tla ítko „water“. Na displeji se zobrazí

symbol „voda“.

2. Sklenicí p itla ujte pá ku pro odb r vody, dokud do
sklenice nenate e požadované množství.

Tip
Voda z výdejníku vody je vychlazená tak, aby byla 
vhodná k pití. Pokud si p ejete chladn jší vodu, p idejte 
do sklenice p ed nato ením vody kostky ledu.

Odb r ledu
Nádobou p itla ujte pá ku pro odb r ledu jen tak 
dlouho, dokud není nádoba napln ná ledem do 
poloviny. Jinak m že led, který se nachází v otvoru pro 
výdej kostek ledu, zp sobit p ete ení nádoby nebo se 
m že otvor pro výdej kostek ledu zablokovat.
Pokud jste p ed odb rem kostek ledu odebírali drcený 
led, m že se v otvoru pro výdej kostek ledu nacházet 
ješt  drcený led. Odstraní se s prvními dávkami kostek 
ledu.

1. Držte stisknuté tla ítko „crushed ice/ice cubes“,
dokud se na displeji nezobrazí „kostky ledu“ nebo
„drcený led“.

2. Vhodnou nádobou p itla ujte pá ku pro odb r ledu, 
dokud nebude v nádob  požadované množství.
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Vypnutí výrobníku ledu
Upozorn ní
N kolik hodin p ed vypnutím výrobníku ledu je 
bezpodmíne n  nutné vypnout p ívod vody do 
spot ebi e.

Pokud p edpokládáte, že nebudete déle než 1 týden 
odebírat kostky ledu (nap . b hem dovolené), m li 
byste výrobník ledu p echodn  vypnout, abyste 
zabránili p imrznutí kostek ledu k sob .

1. Držte 3 sekundy stisknuté tla ítko „crushed ice/ice
cubes“.

Na displeji blikají cca 3 sekundy symboly „kostky ledu“, 
„drcený led“ a „zablokování tla ítek“.
Poté se zapne výdejník vody a svítí symbol „voda“.

Upozorn ní
P i stisknutí tla ítka „crushed ice/ice cubes“ p i 
vypnutém výrobníku ledu zazní výstražný akustický 
signál a cca 3 sekundy blikají symboly „kostky ledu“, 
„drcený led“ a „zablokování tla ítek“.
2. Vytáhn te nádobu na kostky ledu.

3. Nádobu na kostky ledu vyprázdn te a vy ist te.
4. Zasu te nádobu na kostky ledu na policích až

dozadu, aby zasko ila.

Zapnutí výrobníku ledu
Držte 3 sekundy stisknuté tla ítko „crushed ice/ice 
cubes“.
Výstražný akustický signál zazní, jakmile je výrobník 
ledu zapnutý.

Vodní filtr
m Varování

Tam, kde je špatná nebo nedostate n  známá kvalita 
vody, nepoužívejte spot ebi  bez p im ené dezinfekce 
p ed filtrováním a po n m.
Filtra ní patronu do vodního filtru lze zakoupit 
u zákaznického servisu.

m Pozor

Po nasazení nové filtra ní patrony vždy vyho te led, 
který se vyrobí b hem prvních 24 hodin po zapnutí 
výrobníku ledu.
Pokud jste delší dobu led neodebírali, všechny 
kostky ledu z nádoby a led vyrobený b hem 
následujících 24 hodin vyho te.
Pokud jste spot ebi  nebo led aktivn  nepoužívali 
n kolik týdn  i m síc  nebo pokud mají kostky ledu 
nep íjemnou chu  i nep íjemný zápach, vym te 
filtra ní patronu.
Vzduchové bubliny v systému mohou zp sobit 
vytékání vody a znehodnocení filtra ní patrony. Pozor 
p i odstra ování.
Filtra ní patrona se musí m nit každých 6 m síc .

D ležitá upozorn ní k vodnímu filtru
Systém vedení vody je po použití pod nízkým tlakem. 
Pozor p i vyjímání filtra ní patrony!
Pokud jste spot ebi  delší dobu nepoužívali nebo 
voda nep íjemn  chutná i páchne, systém vedení 
vody propláchn te. Za tímto ú elem n kolik minut 
odebírejte vodu ze zásobníku vody. Pokud 
nep íjemná chu  nebo zápach p etrvává, vym te 
filtra ní patronu.
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Vým na filtra ní patrony
Po uplynutí šesti m síc  bliká symbol vodního filtru jako 
výzva k vým n  filtra ní patrony (viz kapitola Symbol 
vodního filtru).
Filtra ní patrona by se m la vym nit nejpozd ji po šesti 
m sících.

1. Pozor! Vytáhn te sí ovou zástr ku ze zásuvky nebo
vypn te pojistku.

2. Zav ete p ívod vody do spot ebi e.
3. Stiskn te tla ítko a sejm te kryt.

Upozorn ní
Pozor p i vyjímání filtra ní patrony!
Systém vedení vody je po použití pod nízkým tlakem.
4. Filtra ní patronu opatrn  oto te o 90° proti sm ru

hodinových ru i ek, nap . pomocí lžíce, a vytáhn te 
ji.

5. Novou filtra ní patronu vyjm te z obalu a odstra te
ochrannou krytku.

6. Nasa te novou filtra ní patronu a opatrn  ji oto te
o 90° po sm ru hodinových ru i ek, nap . pomocí
lžíce, až nadoraz.

Upozorn ní
Filtra ní patronu musíte dotáhnout rukou, aby nevznikla 
net snost a spot ebi  byl správn  zásobován vodou.

7. Nasa te kryt a nechte ho zasko it.

8. Otev ete p ívod vody do spot ebi e.
9. Zapn te spot ebi .
10.Z výdejníku vody od erpejte n kolik litr  vody.

Odstraní se tím vzduch ze systému vedení vody.
11.Ze staré filtra ní patrony vylijte vodu. Filtra ní

patronu lze vyhodit do domovního odpadu.
12.Držte 3 sekundy stisknuté tla ítko „light/filter“.

Symbol vodního filtru se resetuje. Symbol p estane
blikat. Nová filtra ní patrona je aktivovaná.

Upozorn ní
Výdejník ledu a vody lze používat i bez vodního filtru. 
V tom p ípad  nasa te uzavírací krytku.
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Výkonové parametry
Model 9000 7775078
S použitím náhradní filtra ní patrony 9000 674655.
Koncentrace uvedených látek ve vod , pronikajících do systému, byla snížena na hodnotu, která je nižší nebo rovna povolené mezní hodnot  podle 
normy NSF/ANSI . 42 a . 53 pro kvalitu vody vztahující se na vodu odvád nou ze spot ebi e.

* Na základ  použití oocyst prvoka Cryptosporidium parvum

Je nutné, aby byly dodržovány všechny p edpisy týkající se provozu, 
údržby a vým ny filtru, aby byl dosažen uvedený výkon výrobku. P e-

t te si informace o záruce v manuálu.
Poznámka: Testy byly provedeny ve standardních laboratorních 
podmínkách. Skute ný výkon se m že lišit.
Náhradní filtra ní patrona: 9000 674655. Bližší informace o cenách 
náhradních díl  získáte u svého prodejce nebo na 

ísle 251 095 546

m Varování
Pro snížení rizika požití škodlivin:

   Bez dostate né dezinfekce p ed systémem nebo za ním 
nepoužívejte vodu, která je mikrobiologicky závadná nebo jejíž 
kvalitu neznáte. Systém certifikovaný pro snížení koncentrace cyst 
se smí používat k dezinfekci vody obsahující filtrovatelné cysty.

EPA Establishment Number 10350-MN-005

m Pozor
Pro snížení rizika v cných škod v d sledku úniku vody:

   P e t te si a dodržujte. Pro t te si návod p ed montáží a použitím 
systému.

   Montáž a použití MUSÍ odpovídat místním sm rnicím k vodovodním 
p ípojkám.

   Neinstalujte, je-li tlak vody vyšší než 827 kPa (120 psi). Je-li tlak 
vody vyšší než 80 psi, musí se namontovat tlakový omezovací ventil. 
Nejste-li si jistí, jak se kontroluje daný tlak vody, obra te se na 
prodejce sanitárního vybavení.

   Neprovád jte instalaci, mohou-li se vyskytnout podmínky pro vznik 
vodních ráz . Existují-li tyto podmínky v potrubí, musíte instalovat 
tlumi  vodních ráz .  Obra te se na prodejce sanitárního vybavení, 
nejste-li si jistí, zda tomu tak je.

   Nep ipojujte na vodovodní potrubí s teplou vodou. Maximální 
provozní teplota filtru je 38 °C (100 °F).

   Chra te filtr p ed zamrznutím. Filtr vypus te, klesne-li teplota pod 
0,6 °C (33 °F).

   Filtra ní patrona se za normálních podmínek m ní každých 
6 m síc  nebo p i výrazném snížení pr toku.

Systém byl schválen a certifikován podle výkonových parametr  institucí NSF International podle normy NSF/ANSI 
. 42 a . 53 pro kvalitu vody z hlediska snížení níže uvedených látek.

Kapacita 2 800 l (739,68 gal)
Snížení obsahu ne istot – testováno institucí NSF

Snížení obsahu 
ne istot

Pr m rný p ítok Zkušební koncent-
race specifiko-
vaná institucí NSF

Pr m rné snížení Pr m rná kon-
centrace ve filtro-
vané vod

Max. povolená 
koncentrace 
ve filtrované 
vod

Požadované 
snížení podle 
NSF

Protokol 
testu NSF

P íchu  a pach 
chlóru

2,1 mg/l 2,0 mg/l ±10 % 97,6 % 0,05 mg/l N/A  50 % J-00121313

Jmenovitá hod-
nota ástic
t ída I, 

 0,5 až < 1,0 m

9 100 000 
ástic/ml

min. 10 000 
ástic/ml

98,8 % 111 817 
ástic/ml

N/A  85 % J-00099871

Cysty* 170 000 cyst/l minimum 
50 000 cyst/l

99,99 % 0,001 cyst/l N/A  99,95 % J-00109715

Zakalení 11 NTU 11 ±1 NTU 98,1 % < 1 NTU 0,5 NTU  95,5 % J-00099885

P edpisy pro použití / parametry zásobování vodou

Pr toková rychlost 2,83 lpm (0,75 gpm)

Zásobování vodou pitná voda

Tlak vody 207–827 kPa (30–120 psi)

Teplota vody 0,6–38 °C (33–100 °F)

3M je registrovaná obchodní zna ka firmy 3M Company používaná 
v licenci.
NSF je registrovaná obchodní zna ka firmy NSF International.
©  2013 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Výrobce:
3M Purification Inc.

400 Research Parkway
Meriden, Ct 06450

USA
Tel. (800) 222-7880

(203) 237-5541
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Vybavení

Sklen né police
Sklen né police lze vyjmout a nasadit do r zných 
výšek.

Vyjmutí
Sklen nou polici vzadu nazdvihn te a vytáhn te.

Nasazení
Sklen nou polici zasu te na vodicí kolejni ce dozadu, 
až dole zasko í.

Sklen né police nad zásuvkami
Sklen né police lze vyjmout.
Sklen nou polici vytáhn te a vyjm te sm rem nahoru.

P ihrádky ve dve ích
P ihrádky ve dve ích lze vyjmout.
P ihrádky ve dve ích vytáhn te sm rem nahoru.

Miska na kostky ledu
Miska na kostky ledu slouží k uchovávání kostek ledu.
Misku na kostky ledu vep edu nazdvihn te a vyhákn te.

Zásuvky
Zásuvky lze vyjmout.
Vytáhn te zásuvku až nadoraz, vep edu ji nazdvihn te 
a úpln  vytáhn te.

P ihrádka
Pro uložení plechovek s nápoji.
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Miska na vejce

P ihrádka ve dve ích s víkem
Tuto p ihrádku lze vyjmout.
Vytáhn te p ihrádku sm rem nahoru.

Barová p ihrádka (není u všech model )
Tato p ihrádka slouží k rychlému odebírání nápoj  
z lednice. P i otev ení p ihrádky se rozsvítí osv tlení.
Pro otev ení na barovou p ihrádku opatrn  zatla te.

Vypnutí a odstavení spot ebi e 
z provozu

Vypnutí spot ebi e
Vytáhn te sí ovou zástr ku ze zásuvky nebo vypn te 
pojistku. 
Lednice a osv tlení se vypnou.
Pokud pot ebujete spot ebi  vypnout, aniž byste vytáhli 
sí ovou zástr ku ze zásuvky (nap . b hem dovolené):
Držte 5 sekund stisknuté tla ítko „freeze/super +“ 
a „cool/super +“. Když je spot ebi  vypnutý, je na 
ukazatelích teploty zobrazené „- -“. Zbytek displeje je 
vypnutý.

Zapnutí spot ebi e:
Držte 5 sekund stisknuté tla ítko „freeze/super +“ 
a „cool/super +“.

Odstavení spot ebi e z provozu
Když nebudete spot ebi  delší dobu používat:
1. N kolik hodin p ed vypnutím výrobníku ledu je

bezpodmíne n  nutné vypnout p ívod vody do 
spot ebi e.

2. Vyjm te ze spot ebi e všechny potraviny.
3. Vypn te spot ebi .
4. Nádobu na kostky ledu vyprázdn te a vy ist te.
5. Vy ist te spot ebi .
6. Dve e spot ebi e nechte otev ené.

Odmrazování

Lednice
Když je spot ebi  v provozu, vytvá ejí se na zadní st n  
uvnit  lednice kapky kondenzované vody nebo 
námraza. Protože se zadní st na odmrazuje 
automaticky, není nutné námrazu ani kondenzovanou 
vodu odstra ovat.

Mrazák
Díky pln  automatickému systému NoFrost mrazák 
nenamrzá. Není nutné odmrazování.
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išt ní spot ebi e
m Pozor

Nepoužívejte isticí a rozpoušt cí prost edky 
obsahující písek, chloridy a kyseliny.
Nepoužívejte drsné houbi ky. Na kovovém povrchu 
by mohla vzniknout koroze.
Police a nádoby nikdy ne ist te v my ce nádobí. 
Díly se mohou zdeformovat!

Postupujte následovn :
1. P ed išt ním spot ebi  vypn te.
2. Vytáhn te sí ovou zástr ku ze zásuvky nebo vypn te

pojistku.
3. Vyjm te potraviny a uložte je na chladném míst . 

Pokud můžete, položte na potraviny chladicí vložky.

4. Po kejte, dokud neroztaje námraza.
5. Spot ebi  vy ist te m kkým hadrem, vlažnou vodou 

a trochou pH neutrálního mycího prost edku. Voda
se nesmí dostat do osv tlení nebo odtokovým
otvorem do odpa ovací misky.

6. T sn ní dve í omyjte pouze istou vodou a poté
d kladn  osušte.

7. Po vy išt ní spot ebi  znovu zapojte a zapn te.
8. Vložte do n j potraviny.

Vybavení
Všechny volitelné sou ásti spot ebi e lze za ú elem 
išt ní vyjmout (viz kapitola Vybavení).

Nádoba na kostky ledu
Pokud jste delší dobu neodebírali kostky ledu, 
vyrobené kostky ledu se zmenší, nemají erstvou chu  
a slepí se. Proto byste m li nádobu na kostky ledu 
pravideln  istit.

m Pozor

Napln ná nádoba na kostky ledu je t žká.

1. Držte 3 sekundy stisknuté tla ítko „crushed ice/ice
cubes“.

2. Vytáhn te nádobu na kostky ledu.
3. Nádobu na kostky ledu vyprázdn te a vy ist te.
4. Zasu te nádobu na kostky ledu na policích až

dozadu, aby zasko ila.

Miska na zachycení vody
Rozlitá voda se shromaž uje v misce na zachycení 
vody.

1. Pro vyprázdn ní a vy išt ní sejm te m ížku.

2. Vyt ete misku na zachycení vody houbi kou nebo
savým hadrem.

3. Nasa te m ížku.

Zápach
Pokud zjistíte nep íjemný zápach:

1. Vytáhn te sí ovou zástr ku ze zásuvky nebo vypn te
pojistku.

2. Vyjm te ze spot ebi e všechny potraviny.
3. Vy ist te vnit ní prostor (viz kapitola išt ní

spot ebi e).
4. Vy ist te všechny obaly.
5. Potraviny s výrazným zápachem neprodyšn

uzav ete, abyste zabránili ší ení zápachu.
6. Znovu zapn te spot ebi .
7. Vložte potraviny.
8. Po 24 hodinách zkontrolujte, zda op t není cítit

zápach.

Osv tlení (LED)
Spot ebi  je vybavený bezúdržbovým LED osv tlením.
Opravy tohoto osv tlení smí provád t pouze zákaznický 
servis nebo autorizovaní odborníci.
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Úspora energie
Spot ebi  umíst te do suché, v tratelné místnosti. 
Spot ebi  by nem l stát p ímo na slunci nebo 
v blízkosti zdroje tepla (nap . topné t leso, sporák).
V p ípad  pot eby použijte izola ní desku.
Teplé potraviny a nápoje nechte nejprve 
vychladnout, pak je dejte do spot ebi e.
Zmrazené potraviny, které chcete rozmrazit, dejte do 
lednice a využijte chlad ze zmrazených potravin pro 
chlazení ostatních potravin.
Spot ebi  otevírejte na nejkratší možnou dobu.
Abyste zabránili tomu, že se p i p ípadném výpadku 
proudu nebo poruše potraviny rychle zah ejí, vložte 
do nejvyšší p ihrádky p ímo na potraviny chladicí 
vložky.
Dbejte na to, aby byly dve e mrazáku vždy zav ené.
Uspo ádání jednotlivého vybavení nemá vliv na 
spot ebu energie spot ebi e.
Abyste zabránili zvýšené spot eb  energie, ob as 
št tcem nebo vysava em vy ist te v trací 
a odv trávací otvory.

Zvuky p i provozu

Zcela normální zvuky
Bzu ení
B ží motory (nap . chladicí agregáty, ventilátor).

Bublavé, sy ivé nebo kloktavé zvuky
Trubkami protéká chladivo nebo te e voda do 
výrobníku ledu.

Cvakání
Zapínání/vypínání motoru, spína e nebo magnetických 
ventil .

Rachocení
Hotové kostky ledu z výrobníku ledu padají do nádoby 
na kostky ledu.

Zabrán ní hlu nosti
Spot ebi  nestojí rovn
Vyrovnejte spot ebi  pomocí vodováhy do vodorovné 
polohy. Použijte k tomu šroubovací noži ky spot ebi e 
nebo ho podložte.

Spot ebi  se opírá
Odsu te spot ebi  od sousedního nábytku nebo 
spot ebi .

Nádoby nebo odkládací plochy se viklají nebo jsou 
vzp í ené
Zkontrolujte vyjímatelné díly a p ípadn  je znovu 
nasa te.

Nádoby se dotýkají
Trochu od sebe nádoby odsu te.
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Malé závady odstraníte sami
Než zavoláte servis:
Zkontrolujte, zda nem žete poruchu odstranit sami pomocí následujících pokyn .
Náklady na poradenství poskytnuté zákaznickým servisem musíte uhradit sami  i b hem záru ní doby!

Spot ebi

Výrobník ledu

Závada Možná p í ina Náprava
Spot ebi  nechladí.
Osv tlení nefunguje.
Displej nesvítí.

Výpadek proudu. Zkontrolujte, zda funguje napájení.
Je vypnutá pojistka. Zkontrolujte pojistku.
Sí ová zástr ka není ádn  zapojená. Zkontrolujte, zda je sí ová zástr ka správn  

zapojená.
Chladicí za ízení se zapíná 
stále ast ji a na delší dobu.

asté otevírání spot ebi e. Neotevírejte spot ebi  zbyte n .
V trací a odv trávací otvory jsou 
zakryté.

Odstra te p ekážky.

Vložili jste v tší množství erstvých 
potravin.

Zapn te superchlazení, resp. supermrazení.

V lednici nebo mrazáku je p íliš 
chladno.

Je nastavená p íliš nízká teplota. Nastavte vyšší teplotu.

Osv tlení (LED) nefunguje. LED osv tlení je vadné. Viz kapitola Osv tlení (LED).
Zaseknutý spína  sv tla. Zkontrolujte, zda je spína  sv tla pohyblivý.
Spot ebi  byl otev ený p íliš dlouho.
Osv tlení se po cca 10 minutách 
vypne.

Po zav ení a otev ení spot ebi e se 
osv tlení znovu zapne.

Je cítit nep íjemný zápach. Nezabalili jste neprodyšn  potraviny 
s výrazným zápachem.

Vy ist te spot ebi . Potraviny s výrazným 
zápachem neprodyšn  zabalte (viz kapitola 
Zápach).

Zní výstražný akustický signál 
nebo bliká ukazatel teploty.
V lednici nebo v mrazáku je 
p íliš vysoká teplota! 
Nebezpe í pro potraviny.

Dve e spot ebi e jsou otev ené. Viz kapitola Funkce alarmu.
Vložili jste p íliš velké množství 
potravin najednou.

Závada Možná p í ina Náprava
Výrobník ledu nefunguje. Výrobník ledu není p ipojený 

k napájení elektrickým proudem.
Zavolejte servis.

Do výrobníku ledu nenatéká erstvá 
voda.

Zajist te, aby byl ádn  p ipojený p ívod 
vody.

V mrazáku je p íliš vysoká teplota. Zkontrolujte teplotu v mrazáku a v p ípad  
pot eby nastavte o n co nižší.

Výrobník ledu nevyrábí 
dostate né množství ledu nebo 
je led deformovaný.

Spot ebi  nebo výrobník ledu byl 
zapnut teprve p ed krátkou dobou.

Trvá cca 24 hodin, než se za ne vyráb t 
led.

Odebrali jste velké množství ledu. Trvá cca 24 hodin, než je nádoba na kostky 
ledu znovu napln ná.

Nízký tlak vody. Spot ebi  p ipojujte pouze k p ívodu vody 
s p edepsaným tlakem (viz 
kapitola P ipojení spot ebi e, ást P ipojení 
p ívodu vody).

Ucpaný nebo opot ebovaný vodní filtr. Vym te vodní filtr.
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Zákaznický servis
Zákaznický servis ve vašem okolí najdete na webových 
stránkách nebo v seznamu zákaznických servis . 
Zákaznickému servisu sd lte prosím íselné ozna ení 
výrobku ( . E) a výrobní íslo ( . FD) spot ebi e.

Tyto údaje naleznete na typovém štítku.

Uvedením správného ozna ení výrobku a výrobního 
ísla nám pom žete zabránit zbyte ným cestám. 

Ušet íte tak s tím spojené vícenáklady.

Objednání opravy a poradenství v p ípad  
poruchy
Kontaktní údaje pro všechny zem  najdete 
v p iloženém seznamu zákaznických servis .

Závada Možná p í ina Náprava
Výrobník ledu nevyrábí led. Výrobník ledu je vypnutý. Zapn te výrobník ledu.

Do spot ebi e není p ivád na voda. Kontaktujte instalatéra nebo vodárny.
Vodní hadice je zalomená. Zav ete p ívod vody pomocí uzavíracího 

ventilu. Narovnejte hadici v míst  zalomení, 
v p ípad  pot eby ji nechte vym nit.

Nízký tlak vody. Spot ebi  p ipojujte pouze k p ívodu vody 
s p edepsaným tlakem (viz 
kapitola P ipojení spot ebi e, ást P ipojení 
p ívodu vody).

V mrazáku je p íliš vysoká teplota. Nastavte v mrazáku trochu nižší teplotu.
Nádoba na kostky ledu není správn  
nasazená.

Zkontrolujte polohu, v p ípad  pot eby 
nasa te znovu.

Namontovaný nesprávný uzavírací 
ventil.

Nesprávné ventily mohou zp sobit nízký tlak 
vody a poškození spot ebi e.

V p ívodní hadici do výrobníku 
ledu se tvo í led.

Nízký tlak vody. Zav ete p ívod vody pomocí uzavíracího 
ventilu. Narovnejte hadici v míst  zalomení, 
v p ípad  pot eby ji nechte vym nit.

Uzavírací ventil není správn  
otev ený.

Zcela otev ete uzavírací ventil.

Ze spot ebi e vytéká voda. Net sná hadice p ívodu vody. Nechte hadici vym nit za originální díl od 
výrobce.

Namontovaný nesprávný uzavírací 
ventil.

Nesprávné ventily mohou zp sobit nízký tlak 
vody a poškození spot ebi e.

Z výdejníku vody nete e voda. Zp tný ventil je namontován opa n . Zkontrolujte sm r pr toku. Šipky na 
zp tném ventilu ukazují sm r pr toku.

Sítko je ucpané. Zav ete p ívod vody pomocí uzavíracího 
ventilu. Vyjm te a vy ist te sítko.

CZ 251 095 546



INFORMAČNÍ LIST
BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 695/10b, 155 00 Praha 5

Obchodní značka BSH

Značka SIEMENS

V
3) 7

A++

1) 341
*(***)

33
370
163

70 63
4

11
2) SN-T

3) 41

1  



Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě
Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované 
společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o 
shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 
Sb. a příslušných nařízení vlády.
Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně 
plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků
Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku 
s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 
38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami 
uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky
Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad 
(paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento 
součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména 
v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem 
práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou 
součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro 
případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní 
listy z těchto oprav.
Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu 
nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, 
typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 
3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat 
správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán 
zřetel.
Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční 
lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze 
autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, 
kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, 
aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:
- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání 

v domácnosti. 
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším 

napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou 

neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče



Rozšířená záruka nad rámec zákona
U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je 
výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody 
poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce
Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a 
označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční 
list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný 
reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, 
smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, 
pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o 
používání spotřebiče.“



Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS

Objednávky příslušenství a náhradních dílů



sk  

Kombinácia chladničky s mrazničkou 

KA90DVI30
www.siemens-home.com/sk
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Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez 
upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkách www.siemens-

home.com/sk
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czNávod k použití

Bezpečnostné a varovné 
pokyny
Pred uvedením spotrebiča do prevádzky

Technická bezpečnosť

Pri prevádzke

 oxid ý  

Zabránenie rizikám pre deti 
a ohrozené osoby
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Všeobecné ustanovenia

- -

Pokyny pre likvidáciu
Likvidácia obalu

Likvidácia starého spotrebiča

1.
2.

3.

4.

Rozsah dodávky

 

 

 

 

 

 

Inštalácia spotrebiča
Preprava

Umiestnenie

 .

m Varovanie
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Podklad

Vzdialenosť od steny

Minimálna vzdialenosť od zadnej steny  

Dodržiavanie teploty 
prostredia a odvetrávanie
Teplota prostredia

Upozornenie

Odvetrávanie
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Rozmery pre inštaláciu

Uhol  otvorenia  dverí

* 720 mm

min. 22

min. 
22
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Pripojenie spotrebiča

Pripojenie prívodu vody
m Varovanie

m Pozor

Upozornenie

Pripojenie

m  Pozor

1.

2.

3.

Upozornenie

cca 
65 cm

cca 
33 cm
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4.

5.

6.

Kontrola  tesnosti  pripojenia prívodu vody
m Varovanie

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Elektrické pripojenie

m Varovanie

Vyrovnanie spotrebiča
Upozornenie

1.
2.
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3.

4.

5.

sk
Keď je spotrebič presne vyrovnaný, ale niektoré 

dvere spotrebiča sú nižšie:

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
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Upozornenie

Keď medzera pri dverách nie je hore a dole rovnaká:

1.

2.

3.
4.
5.

Montáž dverí

Upozornenie
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Zoznámenie sa so spotrebičom
Spotrebič

Upozornenie
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Ovládacie prvky

1 Tlačidlá „freeze/super“

2 Tlačidlo „light/filter“

3

4

5

Tlačidlo „water“

Tlačidlo „crushed ice/ice cubes“

Tlačidlo „alarm/lock“

6 Tlačidlá  „cool/super“

7 Displej chladničky

8 Displej mrazničky

9 Symboly na displeji
Vodný filter

Osvetlenie

Voda

Kocky ľadu

Drvený ľad

Zablokovanie tlačidiel (detská 
poistka)
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Zapnutie spotrebiča

Upozornenie k prevádzke

Nastavenie  teploty
Chladnička

+2 °C do +8 °C.

Mraznička

Superchladenie

Upozornenie

Zapnutie

Vypnutie

Upozornenie
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Supermrazenie

Upozornenie

Zapnutie

Vypnutie

Upozornenie

Zablokovanie tlačidiel 
(detská poistka)

Zapnutie

Vypnutie

Funkcia alarmu
Alarm dverí

Alarm teploty

Chladnička
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Mraznička

Vypnutie alarmu

Upozornenie

Jednotka teploty

Nastavenie
1.

2.

Energeticky úsporný režim

Symbol vodného filtra

Upozornenie

Po výmene filtračného patrónu 
symbol vodného filtra resetujte:
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Užitkový objem

Úplné využitie objemu mrazničky

Chladnička

Čo musíte dodržiavať pri skladovaní

Upozornenie

Riaďte sa teplotnými zónami v chladničke

Upozornenie

Zásuvka vo fresh zóne

Nastavenie teploty

Pre uskladnenie vo fresh zóne sa nehodí:

Pre uskladnenie vo fresh zóne sa hodí:
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Doby skladovania (pri 0 °C)

Mraznička
Používanie mrazničky

Upozornenie

Upozornenie

Max. mraziaca kapacita

Predpoklady max. mraziacej kapacity

Upozornenie

Zmrazovanie a skladovanie
Nakupovanie zmrazených potravín

 v obchodnej pultové mrazničke 

Čo musíte dodržiavať pri usporiadaní

Upozornenie

Skladovanie zmrazených potravín

Zmrazovanie čerstvých potravín

Upozornenie
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Zabalenie zmrazených potravín

1.
2.
3.
4.

Vhodné obaly:

Nevhodné obaly:

Na uzatvorenie obalu sa hodia:

Trvanlivosť zmrazených potravín

Rozmrazovanie zmrazených 
potravín

m Pozor

Výdajník ľadu a vody

m Varovanie

m Pozor

Na čo je potrebné dbať pri uvádzaní do 
prevádzky

Upozornenie na prevádzku výrobníka ľadu
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Dbajte na kvalitu pitnej vody

Upozornenie

Odber vody
1.

2.

Odber ľadu

1.

2.
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Vypnutie výrobníka ľadu
Upozornenie

1.

Upozornenie

2.

3.
4.

Zapnutie výrobníka ľadu

Vodný filter
m Varovanie

m Pozor

Dôležité upozornenie k vodnému filtru
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Výmena filtračného patrónu

1. Pozor! 

2.
3.

Upozornenie

4.

5.

6.

Upozornenie

7.

8.
9.
10.

11.

12.

Upozornenie
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arametre
Model 9000 7775078

*

Poznámka:

 
 

+421 (2) 44452041

m Varovanie

m Pozor

Prečítajte si a dodržujte.

MUSÍ 
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Vybavenie
Sklenené police

Vytiahnutie

Nasadenie

Sklenené police nad zásuvkami

Priehradky vo dverách

Miska na kocky ľadu

Zásuvky

Priehradka
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Miska na vajcia

Priehradka vo dverách s vekom

Barová priehradka (nie je u všetkých modelov)

Vypnutia a odstavenie 
spotrebiča z prevádzky
Vypnutie spotrebiča

Odstavenie spotrebiča z prevádzky

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Odmrazovanie
Chladnička

Mraznička
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Čistenie spotrebiča
m Pozor

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Vybavenie

Nádoba na kocky ľadu

m Pozor

1.

2.
3.
4.

Miska na zachytenie vody

1.

2.

3.

Zápach

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Osvetlenie (LED)
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Úspora energie Zvuky pri prevádzke
Celkom normálne zvuky
Bzučanie

Bublavé, syčiace alebo klokotavé zvuky

Cvakanie

Rachotenie

Zabránenie hlučnosti
Spotrebič nestojí rovno

Spotrebič sa opiera

Nádoby alebo odkladacie plochy sa kývajú alebo 
sú vzpriečené



29



30

na webových 
stránkách  
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1) Spotreba energie v kWh / rok založená na výsledkoch normalizovanej skúšky na dobu
24 hod. Skutočná spotreba energie závisí od spôsobu použitia a postavenia spotrebiča.

2) SN: okolité teploty od + 10 °C do  +32 °C
ST: okolité teploty od + 18 °C do  +38 °C
N: okolité teploty od + 16 °C do  +32 °C
T:  okolité teploty od + 18 °C do + 38 °C

3) 1 = Chladnička bez priestoru s nízkou teplotou
7 = Chladnička / mraznička s priestormi s nízkou teplotou *(***)
8 = Skriňová mraznička
10 = Chladnička s priestormi blízko 0°C

4) Hlučnosť podľa Európskej normy EN 60704.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 41 dB (A), čo predstavuje hladinu 
A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW. 

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez 
upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www. -home.com/sk 

INFORMAČNÝ LIST
BSH domácí spotřebiče s.r.o., org. zložka Bratislava, Galvaniho 17/C, 821 04 

Bratislava Obchodná značka BSH

Značka SIEMENS

kWh

až D... vysoká spotreba el. energie)
Trieda energetickej účinnosti (A+++... nízka spotreba el. energie

Predajné označenie

Typ spotrebiča 3)

Spotreba energie za 365 dní 1)

Hviezdičkové označenie mraziaceho priestoru

Užitočný objem celkom :

z toho: objem chladiacej časti

z toho: objem mraziacej časti

z toho: chladiaca/mraziaca časť

Doba skladovania pri vypnutí

Mraziaci výkon

Klimatická trieda 2)

Hlučnosť 4)

Vstavaný spotrebič určený na montáž/ spotrebič je určený na skladovanie vína

dB (re 1 pW)

kg/ 24hod.

hod.

l/l
l

l

l

nie/nie

41

SN-T

11

4

370/163

163
370

533

-

341

A++

7

KA90DVI30



Záručný list
fi rmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, ČR

Dovozca:  BSH domácí spotřebiče s.r.o.
org. zložka Bratislava
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

Výrobok: Produktové číslo: 
E-Nr.

Poradové číslo: 
FD

Dátum predaja, pečiatka, podpis Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň preda-ja 
spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku 
s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než 
zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užíva-teľa. Je v 
záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či 
dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku 
odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.
Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. 
súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.
Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete 
podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed.
opravy

Dátum
dokončenia

Číslo
oprav. listu Stručný opis poruchy

roky záruka 
na všetky 
spotrebiče



Upozornenie pre predajcov
Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja 
a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list 
v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený 
reklamačný protokol.

Záručné podmienky
– na výrobok sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
– spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do

uplynutia záručnej lehoty
– pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. poklad-

ničný blok, faktúru a pod.)
– ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rám-

ci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže
spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti

– za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čis-tenia,
nadmerným používaním výrobku

– záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpovedá predávajúci

– ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude
zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu

– záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto
záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná 
zložka Bratislava, zaniká, ak:
– je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
– údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
– výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad

s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
–  výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou opráv-

nenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče
s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípad-ne bez
elektrickej koncovky,

– bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
– porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
– ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborné-

ho zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka 
Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej neškodnosti podľa 
európskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichá-dzajúce do 
styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka 
Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho 
životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špe-ciálnej 
zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou 
podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné 
prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v 
zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, 
recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

H



ZOZNAM SERVISOV DOMÁCICH SPOTREBIČOV SIEMENS

Servisné stredisko Ulica Mesto Telefón E-mail + web

Peter Špik Partizánska 14 Bardejov 
085 01

054/474 62 27
0903 527 102

spikservis@gates.sk
www.spikelektro.sk

Martin Ščasný, servis domácich 
spotrebičov Hnilecká 11 Bratislava 

821 06
02/38 10 33 55
0918 996 988

servis@bsservis.sk
www.bsservis.sk

Martin Ščasný, servis domácich 
spotrebičov Trhová 36 Bratislava 

841 02
02/38 10 33 55
0918 522 734

servis@bsservis.sk
www.bsservis.sk

TECHNO SERVIS BRATISLAVA spol. 
s r. o. Kopčianska 8, 10 Bratislava 

851 01
02/64 46 36 43
0907 778 406

technoservis@nextra.sk
www.technoservis.sk

Viva elektroservis, s. r. o. Mýtna 17 Bratislava 
811 07

02/45 95 88 55
0905 722 111

servis@vivaservis.sk
www.vivaservis.sk

LASER Komárno spol. s r. o. Mesačná 20 Komárno
945 01

035/770 26 88
0915 222 454

servis@laser-kn.sk
www.laser-kn.sk

Ing. Ľubor Kolesár Kubis Thurzova 12 Košice
040 01

055/622 14 77
0905 894 769 kubisservis@mail.t-com.sk

ELEKTROSERVIS VALTIM Ul. Obrancov mieru 9 Michalovce
071 01

056/642 32 90
0903 855 309 valiskalubomir@stonline.sk

EXPRES servis Anna Elmanová Spojovacia 7 Nitra
949 01

037/652 45 97
0903 524 108 expresservis@naex.sk

Domoss Technika a. s. Žilinská 47 Piešťany
920 01

033/774 48 10
033/774 24 17

servis@domoss.sk
www.domoss.sk

TATRACHLAD POPRAD s. r. o. Továrenská ul. č. 3 Poprad
058 01

052/772 20 23
0903 906 828

tatrachlad@tatrachlad.sk
www.tatrachlad.sk

BARAN servis – Baran Luboš Švábska 6695/57A Prešov
080 05

051/772 14 39
0905 904 572

baranservis@mail.t-com.sk 
www.baranservis.sk

ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter V. Clementisa 6 Prievidza
971 01

046/548 57 78
0905 264 822

pavlicek.elektroservis@stonline.sk 
www.peterpavlicek-elektroservis.sk

N.B.ELEKTROCENTRUM B. Bartóka 24 Rimavská Sobota
979 01

047/581 18 77
0905 664 258 nbelektrocentrum@stonline.sk

Elpra spol. s r. o. Liptovská Lužná 496 Ružomberok
034 72

044/439 64 13
0905 577 817 elpra@speednet.sk

BSC – servis centrum spol. s r. o. Hlavná ul. č. 5 Sučany
038 52

043/400 34 24
0902 272 727

bsc@bsc-serviscentrum.sk 
www.bsc-serviscentrum.sk

Jozef Rožník Žabinská 325 Trenčín
911 05 0903 702 458 roznik@bshservis.sk

www.bshservis.sk

STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS Hviezdoslavova 34 Zvolen
960 01

045/540 07 98
0905 259 983 stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk

M-SERVIS Mareš Jaroslav Komenského 38 Žilina
010 01 041/564 06 27 mservis@zoznam.sk

www.m-servis.sk



Dodavatel CZ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
Pekařská 695/10a

155 00 Praha 5

Dodávateľ SK:

BSH domací spotřebiče s.r.o. 
organizačná zložka Bratislava 

Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava




