GNE 134620 X
GNE 134630 X

Refrigerator

Réfrigérateur
Kühlschrank
Frigorifero
Frigorífico
Koelkast
Хладилник
ɏɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ
Hladnjak
&KODGQLþND
Chłodziarka
Chladnička

OBSAH

1 Vaše chladnička
2 Důležitá bezpečnostní
upozornění

3 5 Používání chladničky
4

6SĲFOÏQPVäJUÓ ................................... 4
U výrobků s dávkovačem vody; ......... 5
Bezpečnost dětí ................................ 5
Upozornění HCA ............................... 6
1PTUVQQSPÞTQPSVFOFSHJF ................ 6

3 Instalace

7

Body ke zvážení při přepravě
chladničky ......................................... 7
/FäDIMBEOJĲLV[BQOFUF..................... 7
Zapojení do sítě ................................. 7
Likvidace obalu.................................. 8
-JLWJEBDFWBÝÓTUBSÏDIMBEOJĲLZ .......... 8
Umístění a instalace ........................... 8
Seřízení rovnováhy ............................. 8
Úprava mezery mezi horními dveřmi .. 9
Instalace vodního filtru .................... 11
1œJQPKFOÓWPEPWPEOÓUSVCJDFL
chladničce ....................................... 11
1œJQPKFOÓWPEPWPEOÓIBEJDFLOÈESäJ 12
1œJQPKFOÓWPEPWPEOÓUSVCJDFLQœÓWPEV
TUVEFOÏWPEZ .................................. 13
1œFEQSWOÓNQPVäJUÓNEÈWLPWBĲF
vody ................................................ 15

4 Příprava

1BOFMVLB[BUFMŞ ............................... 17
Alarm při otevřených dveřích: .......... 20
Co musíte udělat, aby se doba použití
filtru vypočítávala automaticky ......... 21
1PTVWOÏQPMJDFUSVQV ....................... 22
Tácek na vejce ................................. 22
1SPTUPSQSPĲFSTUWÏQPUSBWJOZ ........... 22
1SPTUPSDIMB[FOÓ ............................... 22
1PIZCMJWÈTUœFEOÓĲÈTU ..................... 23
1SPTUPSWÓDFÞĲFMPWÏ[ØOZ ............... 23
.PESÏTWĶUMP.................................... 23
1PTVWOÏQPMJDFTF[BEOÓNJ[ÈWĶTZ ... 24
Oddíl na máslo a sýr ........................ 24
1PVäÓWÈOÓQSBNFOFWPEZ .................. 24
Odkapávač ...................................... 24
Minibar ............................................ 25

6 Čištění a péče

26

Ochrana plastových ploch .............. 26

7 Doporučená řešení
problémů

16

2

17

CZ

27

1 Vaše chladnička
17

1
2
3
15
4
5

16

10

6
11

7

12
8
13
9
14

18



4


8
10-

19

1PMJDFEWFœÓQSPTUPSVDIMBEOJĲLZ
4LMFOĶOÏQPMJDFQSPTUPSVDIMBEOJĲLZ
,SZUEJGV[ÏSV
Osvětlovací čočka
1PIZCMJWÈTUœFEOÓĲÈTU
1SPTUPSDIMB[FOÓ
1SPTUPSQSPĲFSTUWÏQPUSBWJOZ
Automat na led
1SPTUPSZOB[NSBäFOÏQPUSBWJOZ
Minibar
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Držák lahví
1PMJDFOBMBIWF
1PMJDFQSPTUPSOBTLMBEPWÈOÓQPUSBWJO
1SPTUPSZOBTLMBEPWÈOÓQPUSBWJO
Vodní filtr
1SPTUPSQSPNMÏĲOÏWâSPCLZ
1SPTUPSDIMBEOJĲLZ
1SPTUPSNSB[OJĲLZ
7ÓDFÞĲFMPWÈ[ØOB

C 0CSÈ[LZVWFEFOÏWUPNUPOÈWPEVLQPVäJUÓKTPVTDIFNBUJDLÏBOFNVTFKÓQœFTOĶ

LPSFTQPOEPWBUTWBÝÓNWâSPCLFN1PLVE[PCSB[FOÏĲÈTUJOFKTPVPCTBäFOZWQSPEVLUV 
který jste zakoupili, jde o součásti jiných modelů.
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2 Důležitá bezpečnostní upozornění

1SPTUVEVKUFTJOÈTMFEVKÓDÓJOGPSNBDF
/FEPESäFOÓUĶDIUPJOGPSNBDÓNŞäFWÏTULF
zraněním nebo škodám na majetku. Jinak
OFQMBUÓ[ÈSVLBBOJKJOÏ[ÈWB[LZ
%PCBäJWPUOPTUJ[BLPVQFOÏIP[BœÓ[FOÓKF
let. Toto je doba pro uschování náhradních
dílů nutných pro předepsaný provoz
zařízení.

t
t
t

Určené použití
Tento výrobek je určen pro použití
uvnitř a v uzavřených oblastech, jako jsou
domy;
– v uzavřených pracovních prostředích, jako
jsou obchody a kanceláře;
– v uzavřených obytných oblastech, jako
jsou farmy, hotely, penziony.
t/FQPVäÓWFKUFQœÓTUSPKWFOLV
–

Obecná bezpečnost
t ,EZäDIDFUFWâSPCFL[MJLWJEPWBU
sešrotovat, doporučujeme kontaktovat
BVUPSJ[PWBOâTFSWJT LEF[KJTUÓUFOF[CZUOÏ
JOGPSNBDFBBVUPSJ[PWBOÏPSHÈOZ
t 7FÝLFSÏPUÈ[LZBQSPCMÏNZTPVWJTFKÓDÓ
s chladničkou vám pomůže vyřešit
BVUPSJ[PWBOâTFSWJT/F[BTBIVKUFEP
chladničky a nikomu toto nedovolte bez
VQP[PSOĶOÓBVUPSJ[PWBOÏIPTFSWJTV
t 6WâSPCLŞTQSPTUPSFNNSB[OJĲLZ
/FKF[UF[NS[MJOVBLPTULZMFEV
CF[QSPTUœFEOĶQPUÏ DPKFWZKNFUF
z prostoru mrazničky! (Může dojít k
omrznutí úst.)
t 6WâSPCLŞTQSPTUPSFNNSB[OJĲLZ
/FWLMÈEFKUFEPQSPTUPSVNSB[OJĲLZOÈQPKF
v lahvích a plechovkách. Jinak by mohlo
dojít k jejich explozi.
t /FEPUâLFKUFTFNSBäFOâDIQPUSBWJO
rukou; mohou se vám přilepit k ruce.
t 0EQPKUFDIMBEOJĲLV OFäKJWZĲJTUÓUFOFCP
odmrazíte.
t 7âQBSZBQBSOÓĲJTUJDÓNBUFSJÈMZOJLEZ
nepoužívejte při čištění a odmražování
chladničky. V těchto případech by se
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t
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totiž výpary mohly dostat do styku s
elektrickými součástmi a způsobit zkrat či
zásah elektrickým proudem.
/JLEZOFQPVäÓWFKUFTPVĲÈTUJOB
chladničce, jako je ochranná deska, jako
dvířka nebo podprěru nebo schůdek.
/FQPVäÓWFKUFFMFLUSJDLÈ[BœÓ[FOÓVWOJUœ
chladničky.
/FQPÝLP[VKUFTPVĲÈTUJ LEFPCÓIÈDIMBEJDÓ
NÏEJVN WSUÈOÓNOFCPœF[ÈOÓN$IMBEJDÓ
NÏEJVNCZNPIMPWZUÏDUWNÓTUFDI
porušení plynových kanálů výparníku,
prodlouženích trubek nebo povrchových
vrstev a způsobit podráždění kůže a
zranění očí.
/F[BLSâWFKUFBOFCMPLVKUFWĶUSBDÓPUWPSZ
na chladničce žádným materiálem.
&MFLUSJDLÏTQPUœFCJĲFNVTFKÓPQSBWPWBUKFO
BVUPSJ[PWBOÏPTPCZ0QSBWZQSPWFEFOÏ
OFLPNQFUFOUOÓNJPTPCBNJNPIPVWÏTUL
ohrožení uživatele.
7QœÓQBEĶQPSVDIZOFCPQœJÞESäCĶĲJ
opravách odpojte napájení chladničky
CVĴWZQOVUÓNQœÓTMVÝOÏQPKJTULZOFCP
odpojením spotřebiče.
/FUBIFKUF[BLBCFMoUBIFKUF[B[ÈTUSĲLV
/ÈQPKFVNJTŘVKUF[BWœFOÏBWFTWJTMÏ
poloze.
/JLEZOFTLMBEVKUFOÈEPCZTIPœMBWâNJ
spreji a výbušnými látkami v chladničce.
/FQPVäÓWFKUFNFDIBOJDLÏOÈTUSPKFOFCP
KJOÏQSPTUœFELZLVSZDIMFOÓQSPDFTV
PENSB[FOÓTWâKJNLPVUĶDI LUFSÏ
doporučuje výrobce.
5FOUPWâSPCFLCZOFNĶMZQPVäÓWBUPTPCZ
s tělesnými, smyslovými nebo duševními
QPSVDIBNJĲJOF[LVÝFOÏOFCPOFQPVĲFOÏ
osoby (včetně dětí), pokud jsou bez
dohledu osoby, která bude odpovídat za
KFKJDICF[QFĲOPTUOFCPLUFSÈKJNQPTLZUOÏ
OÈMFäJUÏÝLPMFOÓLQPVäÓWÈOÓWâSPCLV
/FQPVäÓWFKUFQPÝLP[FOPVDIMBEOJĲLV
V případě jakýchkoli pochybností
kontaktujte servisního zástupce.
&MFLUSJDLÈCF[QFĲOPTUDIMBEOJĲLZKF
[BSVĲFOBQPV[FUFIEZ QPLVETZTUÏN

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

V[FNOĶOÓWFWBÝFNEPNĶTQMŋVKF
QBUœJĲOÏOPSNZ
7ZTUBWFOÓWâSPCLVEFÝUJ TOĶIV TMVODJB
WĶUSVKFOFCF[QFĲOÏ[IMFEJTLBFMFLUSJDLÏ
bezpečnosti.
1PLVEEPKEFLQPÝLP[FOÓOBQÈKFDÓIP
kabelu, kontaktujte autorizovaný servis.
#ĶIFNJOTUBMBDFOJLEZOF[BQPKVKUF
chladničku k zásuvce. Jinak může dojít k
ohrožení zdraví s následkem smrti.
5BUPDIMBEOJĲLBKFVSĲFOBKFOL
VDIPWÈWÈOÓQPUSBWJO/FNĶMBCZCâU
QPVäÓWÈOBLäÈEOÏNVKJOÏNVÞĲFMV
ÀUÓUFLTUFDIOJDLâNJQBSBNFUSZTFOBDIÈ[Ó
OBMFWÏTUĶOĶVWOJUœDIMBEOJĲLZ
/JLEZOFQœJQPKVKUFDIMBEOJĲLVLTZTUÏNŞN
pro úsporu elektřiny; mohly by chladničku
poškodit.
1PLVEOBDIMBEOJĲDFTWÓUÓNPESÏTWĶUMP 
nedívejte se do něj optickými nástroji.
6NBOVÈMOĶPWMÈEBOâDIDIMBEOJĲFL
QPĲLFKUFOFKNÏOĶNJOVU OFäDIMBEOJĲLV
QPWâQBELVFOFSHJF[OPWVTQVTUÓUF
5FOUPOÈWPELQPVäJUÓQœFEFKUFOPWÏNV
majiteli v případě prodeje výrobku.
1œJQœFQSBWĶDIMBEOJĲLZOFQPÝLP[VKUF
napájecí kabel. Ohnutím kabelu může
EPKÓULQPäÈSV/BOBQÈKFDÓLBCFMOJLEZ
OFTUBWUFUĶäLÏQœFENĶUZ/FEPUâLFKUFTF
zástrčky mokrýma rukama při zapojování
výrobku.

t /BIPSOÓTUSBOVDIMBEOJĲLZOJLEZOFTUBWUF
OÈEPCZOBQMOĶOÏWPEPV KJOBLCZNPIMP
dojít k zásahu elektrickým proudem nebo
k požáru.
t %PDIMBEOJĲLZOFWLMÈEFKUFQœÓMJÝOÈ
NOPäTUWÓQPUSBWJO1œJQœFQMOĶOÓNPIPV
potraviny spadnout dolů a poranit vás a
QPÝLPEJUDIMBEOJĲLVQœJPUFWœFOÓEWFœÓ/B
horní stranu chladničky nic nestavte; tyto
předměty by jinak mohly spadnout, až
otevřete nebo zavřete dvířka chladničky.
t +FMJLPäWBLDÓOZ MÏLZDJUMJWÏOBUFQMPB
WĶEFDLÏNBUFSJÈMZBUEWZäBEVKÓQœFTOPV
UFQMPUV OFTLMBEVKUFKFUFEZWUÏUP
chladničce.
t 1PLVEDIMBEOJĲLVEFMÝÓEPCVOFCVEFUF
QPVäÓWBU PEQPKUFKJ.PäOâQSPCMÏN
napájecího kabelu by mohl způsobit
požár.
t ,POFD[ÈTUSĲLZQSBWJEFMOĶĲJTUĶUFKJOBL
by mohl způsobit požár.
t ,POFD[ÈTUSĲLZQSBWJEFMOĶĲJTUĶUFTVDIâN
hadříkem; jinak by mohl způsobit požár.
t $IMBEOJĲLVTFNŞŞäFQPIZCPWBU QPLVE
její nožky nejsou řádně upevněny na
podlaze. Správným nastavením nožek na
podlaze předejdete pohybu chladničky.
t 1œJQœFOÈÝFOÓDIMBEOJĲLZKJOFESäUF[BLMJLV
dvířek. Jinak by se mohla odlomit.
t ,EZäNVTÓUFQPTUBWJUUFOUPWâSPCFL
WFEMFKJOÏDIMBEOJĲLZOFCPNSB[OJĲLZ 
vzdálenost mezi zařízeními by měla být
OFKNÏOĶDN+JOBLCZNPIMPEPKÓUL
provlhnutí sousedních stěn.

U výrobků s dávkovačem
vody;

t /F[BQPKVKUFDIMBEOJĲLV QPLVEKF[ÈTVWLB
uvolněna.
t /FTUœÓLFKUFWPEVQœÓNPOBWOJUœOÓĲJWOĶKÝÓ
části výrobku z bezpečnostních důvodů.
t %PCMÓ[LPTUJDIMBEOJĲLZOFTUœÓLFKUFMÈULZ
s hořlavými plyny, jako je propan, aby
nedošlo k požáru a výbuchu.
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Tlak vody by měl být minimálně 1 bar.
Tlak vody by měl být maximálně 8 barů.
t 1PVäÓWFKUFKFOQJUOPVWPEV

Bezpečnost dětí

t 1PLVENBKÓEWÓœLB[ÈNFL NĶMJCZTUF
skladovat klíč mimo dosah dětí.
t %ĶUJKFOVUOPLPOUSPMPWBU BCZ
nezasahovaly do součástí výrobku.

CZ

Upozornění HCA
Pokud chladicí systém vašeho výrobku
obsahuje R600a:
Tento plyn je hořlavina. Dávejte tedy
QP[PS BCZTUFOFQPÝLPEJMJTZTUÏNDIMB[FOÓ
a potrubí během použití a přepravy. V
případě poškození udržujte výrobek mimo
QPUFODJÈMOÓ[ESPKFIPœFOÓ LUFSÏNPIPV
způsobit vznícení výrobku, a vyvětrejte
místnost, v níž je přístroj umístěn.
Ignorujte toto upozornění, pokud
chladicí systém vašeho výrobku
obsahuje R134a.
Typ plynu použitý ve výrobku je uveden
OBUZQPWÏNÝUÓULVOBMFWÏTUĶOĶVWOJUœ
chladničky.
Výrobek nikdy nevhazujte do ohně.
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Postup pro úsporu energie

t /FOFDIÈWFKUFEWÓœLBDIMBEOJĲLZPUFWœFOÈ
delší dobu.
t /FWLMÈEFKUFEPDIMBEOJĲLZIPSLÏQPUSBWJOZ
nebo nápoje.
t /FQœFQMŋVKUFDIMBEOJĲLV BCZTUFOFCSÈOJMJ
oběhu vzduchu uvnitř.
t /FJOTUBMVKUFDIMBEOJĲLVOBQœÓNÏTMVOFĲOÓ
světlo nebo do blízkosti tepelných
spotřebičů, jako je trouba, myčka nebo
radiátor.
t %ÈWFKUFQP[PS BCZTUFOFDIÈWBMJQPUSBWJOZ
v uzavřených nádobách.
t 6WâSPCLŞTQSPTUPSFNNSB[OJĲLZ
Maximální množství potravin v mrazničce
můžete uskladnit, pokud vyjmete polici
nebo zásuvku mrazničky. Hodnota
TQPUœFCZFOFSHJFVEBOÈQSPWBÝJ
DIMBEOJĲLVCZMBTUBOPWFOBQœJWZKNVUÏ
polici nebo zásuvce mrazničky a při
NBYJNÈMOÓOÈQMOJ/FISP[ÓSJ[JLPQœJ
používání police nebo zásuvky podle
UWBSŞBSP[NĶSŞQPUSBWJO LUFSÏDIDFUF
mrazit.
t 3P[NSB[PWÈOÓ[NSBäFOâDIQPUSBWJOW
QSPTUPSVDIMBEOJĲLZ[BKJTUÓÞTQPSVFOFSHJF
a zachová kvalitu potravin.

CZ

3 Instalace
C /F[BQPNFŋUF äFWâSPCDFOFPEQPWÓEÈ
za nedodržení informací uvedených v
návodu k použití.

Body ke zvážení při přepravě
chladničky
1. Chladničku je nutno vyprázdnit a vyčistit
před jakoukoli přepravou.
 1PMJDF QœÓTMVÝFOTUWÓ QSPTUPSQSPĲFSTUWÏ
potraviny atd. v chladničku je nutno řádně
upoutat lepicí páskou, aby nedocházelo k
vibracím.
3. Obaly je nutno upevnit silnými páskami
a lany a je nutno dodržovat pravidla pro
přepravu vytištěná na obalu.
C Vždy si pamatujte...
,BäEâSFDZLMPWBOâNBUFSJÈMKFOF[CZUOâ
zdroj pro přírodu a naše národní zdroje.
1PLVEDIDFUFQœJTQĶULSFDZLMBDJPCBMPWâDI
materiálů, další informace získáte od
PSHÈOŞPDISBOZäJWPUOÓIPQSPTUœFEÓOFCP
místních úřadů.

Než chladničku zapnete

/Fä[BĲOFUFQPVäÓWBUDIMBEOJĲLV 
zkontrolujte následující:
1. Je vnitřek chladničky suchý a může za ní
volně obíhat vzduch?
 ;BTVŋUFQMBTUPWÏLMÓOLZEPLSZUV
zadních větracích otvorů dle následujícího
PCSÈ[LV;BUÓNUPÞĲFMFNPETUSBŋUF
šrouby na výrobku a použijte šrouby ze
TUFKOÏIPQZUMÓLV
 1MBTUPWÏLMÓOLZ[BKJTUÓQPUœFCOPV
vzdálenost mezi vaší chladničkou a zdí,
aby se umožnilo proudění vzduchu.
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3. Vyčistěte vnitřek chladničky podle kapitoly
„Údržba a čištění“.
 ;BQPKUFDIMBEOJĲLVEPTÓUĶ1PPUFWœFOÓ
dvířek se rozsvítí vnitřní osvětlení.
5. Uslyšíte hluk při startování kompresoru.
,BQBMJOBBQMZOWDIMBEJDÓTPVTUBWĶ
NPIPVUBLÏWZEÈWBU[WVLZ JLEZä
kompresor neběží, což je poměrně
normální.
 1œFEOÓLSBKFDIMBEOJĲLZNPIPVCâUUFQMÏ
Je to zcela normální. Tyto oblasti mají být
UFQMÏ BCZOFEPDIÈ[FMPLFLPOEFO[BDJ

Zapojení do sítě

1œJQPKUFDIMBEOJĲLVLV[FNOĶOÏ[ÈTVWDF 
LUFSÈKFDISÈOĶOBQPKJTULPVWIPEOÏ
kapacity.
%ŞMFäJUÏ
B Spojení musí být v souladu s národními
předpisy.
B/BQÈKFDÓLBCFMNVTÓCâUQPJOTUBMBDJ
snadno dostupný.
B/BQĶUÓBQPWPMFOÈPDISBOBQPKJTULZ
KTPVVWFEFOZWLBQJUPMFv5FDIOJDLÏ
parametry“.
B 4QFDJGJLPWBOÏOBQĶUÓNVTÓCâUSPWOÏ
napětí v síti.

CZ

B1SPEMVäPWBDÓLBCFMZBWÓDFDFTUOÏ[ÈTVWLZ
nepoužívejte na spojení.

B1PÝLP[FOâOBQÈKFDÓLBCFMNVTÓWZNĶOJU
kvalifikovaný elektrikář.

B Spotřebič nesmíte používat, dokud není

opraven! Hrozí riziko zásahu elektrickým
proudem!

Likvidace obalu
A 0CBMPWÏNBUFSJÈMZNPIPVCâUQSPEĶUJ

OFCF[QFĲOÏ6ESäVKUFNBUFSJÈMZNJNP
dosah dětí nebo je zlikvidujte v souladu s
QPLZOZ[QSBDPWÈOÓPEQBEŞ/FMJLWJEVKUFKF
s běžným domovním odpadem.
Balení chladničky je z recyklovatelných
materiálů.

$IMBEOJĲLVVNÓTUĶUFOBNÓTUP LUFSÏ
VNPäŋVKFTOBEOPVPCTMVIV
2. Chladničku umístěte mimo zdroje tepla,
WMILBBQœÓNÏTWĶUMP
,PMFNDIMBEOJĲLZNVTÓCâUEPTUBUFĲOâ
prostor pro ventilaci, aby se zajistila
ÞĲJOOPTUQSPWP[V1PLVENÈUFDIMBEOJĲLV
VNÓTUJUEPWâLMFOLV NVTÓCâUOFKNÏOĶ
cm od stropu a 5 cm od stěn.
1PLVEKFOBQPEMB[FLPCFSFD NVTÓUF
zvednout produkt o 2,5 cm nad zem.
4. Umístěte chladničku na rovnou podlahu,
aby nedocházelo ke kymácení.
/FTLMBEVKUFDIMBEOJĲLVQœJUFQMPUÈDIQPE
10°C.

Seřízení rovnováhy

Likvidace vaší staré
chladničky

A 1PLVEKFWBÝFDIMBEOJĲLBOFWZWÈäFOÈ
B/FKQSWFPEQPKUFWâSPCFL[F[ÈTVWLZ

Starý přístroj zlikvidujte tak, abyste
neohrozili životní prostředí.
A Informace o likvidaci chladničky získáte
VBVUPSJ[PWBOÏIPQSPEFKDFOFCP
PEQBEPWÏIPPECPSVWBÝFIPNĶTUB
A/FäDIMBEOJĲLVQPVäJKFUF PEœÓ[OĶUF
zástrčku a v případě, že jsou na dveřích
zámky, zneškodněte je, aby nedošlo k
ohroženní dětí.

Výrobek musí být odpojený ze zásuvky,
když provádíte vyvažování. Hrozí riziko
zásahu elektrickým proudem.
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Umístění a instalace

1

2

3

B1P[PS#ĶIFNJOTUBMBDFOJLEZ

nezapojujte chladničku k zásuvce. Jinak
může dojít k ohrožení zdraví s následkem
smrti.

1. Větrací kryt odmontujete tak, že
odšroubujete jeho šrouby podle obrázku,
než zahájíte činnost. Chladničku vyrovnáte
tak, že otáčíte předními nožkami podle
PCSÈ[LV3PI LEFKTPVVNÓTUĶOZOPäLZ TF
TOÓäÓ LEZäPUÈĲÓUFWFTNĶSVĲFSOÏÝJQLZ 
zvedne se, když otáčíte opačným směrem.
1PLVEWÈNOĶLEPQPNŞäFOBE[WFEOPVU
chladničku, proces se usnadní.

A1PLVEOFKTPVWTUVQOÓEWFœFEP

místnosti, v níž chladničku nainstalujete,
EPTUBUFĲOĶÝJSPLÏ BCZDIMBEOJĲLBQSPÝMB 
kontaktujte autorizovaný servis a nechte
sejmout dveře chladničky a protáhněte je
bokem.
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Úprava mezery mezi horními
dveřmi

1PPETUSBOĶOÓQSPCMÏNVTSPWOPWÈIPV
nainstalujte zpět větrací kryt a utáhněte
šrouby.
0ETUSBŋUFÝSPVCZ LUFSÏVQFWŋVKÓEPMOÓ
WĶUSBDÓLSZU QPNPDÓLœÓäPWÏIPÝSPVCPWÈLV

C Můžete nastavit mezeru mezi dveřmi
prostoru chladničky podle obrázků.
1PMJDFWFEWFœÓDICZNĶMZCâUQSÈ[EOÏ 
když upravujete výšku dveří.

C ÀSPVCPWÈLFNPETUSBŋUFÝSPVC[
IPSOÓIPLSZUV[ÈWĶTVWFEWFœÓDI LUFSÏ
chcete upravit.

C Upravte dveře podle potřeby pomocí
uvolnění šroubů.
9
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C

6QFWOĶUFEWFœF LUFSÏKTUFOBTUBWJMJ 
utažením šroubů, aniž byste změnili pozici
dveří.

C

7SBŘUF[QĶULSZU[ÈWĶTVBVQFWOĶUFKFK
šroubem.
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Instalace vodního filtru
(u některých modelů)
Jako zdroj vody mohou být k
chladničce připojeny dva rozdílné
vodní zdroje: hlavní přívod studené
vody a voda v nádrži.
Požadavky na instalaci
1SPQPVäÓWÈOÓWPEZ[OÈESäFNVTÓCâU
použito čerpadlo.
;LPOUSPMVKUF [EBKTPVĲÈTUJVWFEFOÏOÓäF
EPEBOÏTWBÝÓN[BœÓ[FOÓN
1. Jednotka pro připojení vodovodní trubice
L[BEOÓĲÈTUJTQPUœFCJĲF 1PLVEOFTFEÓ 
[ÓTLÈUFKJWOFKCMJäÝÓNBVUPSJ[PWBOÏN
servisu.)
2. 2 díly svorek trubic (v případě nutnosti
zajištění vodovodní trubice)
1P[OÈNLB1SPUPäFOÈTMFEVKÓDÓĲÈTUJ
OFKTPVQSPQPVäÓWÈOÓTOÈESäÓWZäBEPWBOÏ 
OFNVTÓUFKFV[BLPVQFOÏIPWâSPCLVOBMÏ[U
 NFUSPWÈWPEPWPEOÓUSVCJDF QSŞNĶS
palce)
 7FOUJMOBTUVEFOPVWPEVTGJMUSFN BEBQUÏS
na kohout)
5. Vodovodní filtr nebo externě připojitelný
filtr bude upevněn na držák v prostoru
chladničky.

/FKQSWFVSĲFUFNÓTUP LEFCVEFFYUFSOÓGJMUS
připojen. (Týká se filtru, který bude použit
WOĶDIMBEOJĲLZ 1PUÏVSĲFUFW[EÈMFOPTU
NF[JGJMUSFNBDIMBEOJĲLPVBOVUOPVEÏMLV
hadice od filtru k přívodu vody chladničky.
Vodní filtr musí být držen svisle, jak je
[PCSB[FOP+FEŞMFäJUÏTQSÈWOÏQœJQPKFOÓ
filtru k přívodu vody a vývodům vody.
1PQœJQPKFOÓGJMUSVQSWOÓTLMFOJDFWPEZ
nepoužívejte.

Připojení vodovodní trubice k
chladničce
1PJOTUBMBDJKFEOPULZOBWPEPWPEOÓ
USVCJDJ[BTVŋUFUSVCJDJEPWTUVQOÓIPWFOUJMV
chladničky a pevně zatlačte směrem dolů.
2. Upevněte jednotku dle protějšího
obrázku, stiskněte rukou vstupní ventil
chladničky.
(a - vodovodní trubice, b - jednotka, c ventil)
C1P[OÈNLB/FNĶMJCZTUFVUBIPWBU
jednotku nářadím, abyste dosáhli
WPEPUĶTOÏIPTQPKF7QœÓQBEĶÞOJLV
použijte klíč nebo kleště pro utažení
jednotky.

a
3
4

5

a
b
2

2

1

1

c
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Připojení vodovodní hadice k
nádrži
(u některých modelů)
1SPQœJQPKFOÓWPEZLDIMBEOJĲDF[OÈESäFKF
OVUOÏĲFSQBEMPĚJĴUFTFQPLZOZOÓäFQP
připojení jednoho konce vodovodní trubice
vystupující z čerpadla k chladničce, jak je
popsáno na předchozí straně.
 1œJQPKFOÓEPLPOĲÓUF[BUMBĲFOÓNESVIÏIP
konce vodovodní hadice do vstupního
otvoru vodovodní hadice na čerpadle, jak
je zobrazeno.

2. Vložte hadici čerpadla do nádrže a
upevněte ji, jak je uvedeno na obrázku.
 1PEPLPOĲFOÓQœJQPKFOÓ[BQPKUFĲFSQBEMP
do zásuvky a zapněte.
Abyste zajistili účinnou činnost čerpadla,
počkejte po jeho zapnutí 2 - 3 minuty.
C1œJSFBMJ[BDJWPEOÓQœÓQPKLZNŞäFUF
OBIMÏEOPVUEPOÈWPEVQSPVäJWBUFMF
čerpadla.
C V případě používání vodní nádrže není
OVUOÏQPVäÓWBUWPEOÓGJMUS
C 1œJQPVäÓWÈOÓOÈESäFNVTÓCâUQPVäJUP
čerpadlo.

1a

2

1b
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Připojení vodovodní trubice k
přívodu studené vody
(u některých modelů)
1PLVEDIDFUFWBÝJDIMBEOJĲLVQPVäÓWBUUBL 
äFKJQœJQPKÓUFLIMBWOÓNVQœÓWPEVTUVEFOÏ
vody,
CVEFUFNVTFULQœÓWPEVTUVEFOÏWPEZ
ve vašem domě připojit standardní
QœÓQPKLV7QœÓQBEĶ äFUFOUPWFOUJM
nemáte nebo si nejste jisti, kontaktujte
LWBMJGJLPWBOÏIPJOTUBMBUÏSB
 0EEĶMUFKFEOPULVPEBEBQUÏSVLPIPVUV
(Obr. A)
 /BQœÓQPKLVOBJOTUBMVKUFBEBQUÏS
kohoutu, jak je zobrazeno na obrázku.
(Obr. B)
 1PWMPäFOÓWPEPWPEOÓUSVCJDFEPKFEOPULZ
OBJOTUBMVKUFBEBQUÏSLPIPVUVB[BTVŋUF
kohout, jak je uvedeno na obrázku.
(Obr. C)
 3VLPVVUÈIOĶUFKFEOPULV7QœÓQBEĶ
úniku použijte klíč nebo kleště pro utažení
jednotky.
A6QP[PSOĶOÓ1œJQFWOĶUFWPEPWPEOÓ
trubici k vhodným bodům pomocí svorek,
aby nedošlo k poškození či odpojení nebo
OÈIPEOÏNVVWPMOĶOÓ
A6QP[PSOĶOÓ1P[BQOVUÓWPEPWPEOÓIP
ventilu ověřte, zda nedochází k úniku na
obou spojích vodovodní trubice. V případě
úniku okamžitě ventil uzavřete a utáhněte
znovu všechny spoje pomocí klíče nebo
kleští.
A Upozornění: Ověřte, zda je dostupný
TUBOEBSEOÓWFOUJMQœÓWPEVTUVEFOÏWPEZ
a zda je zcela vypnutý.
1SPVQFWOĶOÓWPEOÓIPGJMUSVEPESäVKUF
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QPLZOZVWFEFOÏOÓäFTQPMVTVWFEFOâNJ
obrázky:
1. Stiskněte tlačítko Zrušit led na displeji.

3. Vyjměte obtokový kryt vodního filtru jeho
otáčením směrem dolů.

 0ETUSBŋUFLSZUGJMUSVWQSPTUPSVDIMBEOJĲLZ
jeho vytažením dopředu.

A Upozornění: Ověřte, zda je vypnutý
režim „Vypnout led“, než obtokový kryt
vyjmete.
1P[OÈNLB+FOPSNÈMOÓ äFQœJWZKÓNÈOÓ
krytu odkápne několik kapek vody.
 0ETUSBŋUFWÓLP[IPSOÓĲÈTUJWPEOÓIPGJMUSV 
abyste jej umístili tak, jak je zobrazeno
na obrázku a otáčejte směrem nahoru,
abyste jej zamkli.
5. Znovu stiskněte tlačítko Zrušit led na
displeji pro ukončení tohoto režimu.
7PEOÓGJMUSWZNĶŋVKUFLBäEâDINĶTÓDŞ
1PLVEDIDFUF BCZTFĲBTQSPWâNĶOV
filtru vypočítával automaticky a chcete být
varováni na konci doby použití, přečtěte si
prosím části „Automatický výpočet doby
použití filtru“.
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Vodní filtr je nutno vyjmout dle obrázku,
když jej chcete vyměnit nebo jej již
nebudete používat a musí být připojen
PCUPLPWâLSZU1œFEKFIPWZKÓNÈOÓNKFOVUOÏ
se ujistit, že režim Vypnout led je aktivní.
A Upozornění: Vodní filtr čistí cizí částice
WFWPEĶ/FĲJTUÓWPEVPENJLSPPSHBOJTNŞ
A Upozornění: Tlačítko Vypnout led je
nutno vždy stisknout při výměně vodního
GJMUSVOFCPJOTUBMBDJPCUPLPWÏIPLSZUV

15

Před prvním použitím
dávkovače vody
C Tlak vody nesmí být nižší než 1 bar.
C Tlak vody nesmí být vyšší než 8 bar.
C V případě, že tlak přívodu vody spadne

pod 1 bar nebo bude používána nádrž, je
OVUOÏQPVäÓUĲFSQBEMP
C4ZTUÏNWPEZWDIMBEOJĲDFNVTÓCâU
QœJQPKFOLQœÓWPEVTUVEFOÏWPEZ/FTNÓCâU
QœJQPKFOLQœÓWPEVUFQMÏWPEZ
C1œJQPĲÈUFĲOÓNQPVäJUÓDIMBEOJĲLZ
OFCVEFNPäOÏQPVäÓWBUWPEV;QŞTPCVKF
UPW[EVDIWTPVTUBWĶ1SPWZQVÝUĶOÓ
vzduchu ze soustavy stiskněte dávkovač
OBNJOVUV Bä[BĲOFWPEBWZUÏLBU[
EÈWLPWBĲF1SPVEWPEZNŞäFCâUOB
[BĲÈULVOFQSBWJEFMOâ/FQSBWJEFMOâQSPVE
vody se urovná po vypuštění vzduchu ze
soustavy.
C1œJQPĲÈUFĲOÓN[BQOVUÓDIMBEOJĲLZNVTÓ
uplynout přibl. 12 hodin, než můžete začít
používat studenou vodu.
C Tlak vody musí být v rozmezí 1-8 barů,
BCZNPIMEÈWLPWBĲMFEVWPEZGVOHPWBU
Zkontrolujte, zda lze 1 sklenku vody (100
cc) naplnit během 10 sekund.
C1SWOÓDITLMFOJDWPEZOFQJKUF
C Asi prvních 30 kostek ledu z dávkovače
se nesmí používat.
C1PLVEOFQPVäÓWÈUFOÈESä WäEZ
používejte vodní filtr.

CZ

4 Příprava
C $IMBEOJĲLVJOTUBMVKUFOFKNÏOĶDNPE

[ESPKŞUFQMB KBLPKTPVWBSOÏEFTLZ USPVCZ 
ÞTUœFEOÓUPQFOÓBTQPSÈLZBOFKNÏOĶ
DNPEFMFLUSJDLâDIUSVC OFVNJTŘVKUFKJOB
QœÓNÏTMVOFĲOÓTWĶUMP
C Teplota prostředí v místnosti, kde
instalujete chladničku, by měla být
OFKNÏOĶ¡$1PVäÓWÈOÓDIMBEOJĲLZ[B
chladnějších podmínek se nedoporučuje
vzhledem k její účinnosti.
C Zajistěte, aby byl vnitřek vaší chladničky
důkladně vyčištěn.
C 1PLVEWFEMFTFCFJOTUBMVKFUFEWĶ
chladničky, měl by mezi nimi být rozestup
OFKNÏOĶDN
C ,EZäTQVTUÓUFDIMBEOJĲLVQPQSWÏ 
dodržujte následující pokyny během
prvních šesti hodin.
- Dveře neotevírejte často.
- Musí běžet prázdná bez vkládání
potravin.
 /FPEQPKVKUFDIMBEOJĲLV1PLVEEPKEFL
WâQBELVFOFSHJF QSPTUVEVKUFTJWBSPWÈOÓW
LBQJUPMFv%PQPSVĲFOÈœFÝFOÓQSPCMÏNŞi
C 1ŞWPEOÓPCBMZBQĶOPWÏNBUFSJÈMZ
uschovejte pro budoucí přepravu či
přesun.
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5 Používání chladničky
Panel ukazatelů

5FOUPQBOFMVLB[BUFMŞTPWMBEBĲJWÈNVNPäŋVKFBOTUBWJUUFQMPUV BOJäCZTUFPUFWÓSBMJEWFœF
DIMBEOJĲLZ4UBĲÓWÈNTUJTLOPVUQœÓTMVÝOÏUMBĲÓULPBOBTUBWÓUFUFQMPUV

1

18 7

12 15 20

11

4 19
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2
17

16

3

6

10

9

14 13
1

1. 5MBĲÓULP&DP&YUSB7BDBUJPO &DP&YUSB
1SÈ[EOJOZ
2. 5MBĲÓULPQSPSZDIMÏNSBäFOÓ
3. 1SPTUPSNSB[OJĲLZUMBĲÓULPOBTUBWFOÓ
teploty
4. 1SPTUPSDIMBEOJĲLZUMBĲÓULPOBTUBWFOÓ
teploty
5. 5MBĲÓULP2VJDL$PPM 3ZDIMÏDIMB[FOÓ
6. 5MBĲÓULPOBTUBWFOÓUFQMPUZWÓDFÞĲFMPWÏ
[ØOZ
7. Ukazatel funkce prázdnin
8. 6LB[BUFMGVOLDF&DP&YUSB
9. 6LB[BUFMGVOLDFSZDIMÏIPNSBäFOÓ
10. Ukazatel teploty v mrazničce
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ukazatel teploty v chladničce
6LB[BUFMGVOLDFSZDIMÏIPDIMB[FOÓ
6LB[BUFMUFQMPUZWÓDFÞĲFMPWÏ[ØOZ
6LB[BUFMÞTQPSOÏIPSFäJNV
Ukazatel chyby
Ukazatel zámku
Tlačítko Vypnout led
Ukazatel vypnutí ledu
Tlačítko pro zrušení varování o výměně
filtru
20. Ukazatel varování o výměně filtru

CZ

1PLVEOBTUBWÓUFWÓDFÞĲFMPWPV[ØOVKBLP
NSB[OJĲLV [NĶOÓTFUFQMPUBWÓDFÞĲFMPWÏ
[ØOZOB    
QœJLBäEÏNTUJTLOVUÓUPIPUPUMBĲÓULB
1PLVEOBTUBWÓUFWÓDFÞĲFMPWPV[ØOVKBLP
DIMBEOJĲLV [NĶOÓTFUFQMPUBWÓDFÞĲFMPWÏ
[ØOZOB    QœJLBäEÏN
stisknutí tohoto tlačítka.

1. Tlačítko Eco Extra/Vacation (Eco
Extra/Prázdniny)
,SÈULâNTUJTLFNBLUJWVKFUFGVOLDJ&DP
&YUSB4UJTLOĶUFBQœJESäUFUPUPUMBĲÓULP
TFLVOEZBBLUJWVKUFGVOLDJ1SÈ[EOJOZ
Dalším stiskem tohoto tlačítka zvolenou
funkci vypnete.
2. Tlačítko pro rychlé mražení
,SÈULâNTUJTLFNBLUJWVKFUFGVOLDJSZDIMÏIP
mražení. Dalším stiskem tohoto tlačítka
zvolenou funkci vypnete.
3. Prostor mrazničky - tlačítko
nastavení teploty
Stiskem tohoto tlačítka nastavíte teplotu
prostoru mrazničky na -18, -20, -22, -24,
-18... Stiskem tohoto tlačítka nastavíte
požadovanou teplotu v prostoru mrazničky.

7. Ukazatel funkce prázdnin
Označuje, že je funkce prázdnin aktivní.
1PLVEKFUBUPGVOLDFBLUJWOÓ OBVLB[BUFMJ
QSPTUPSVDIMBEOJĲLZTFPCKFWÓBW
QSPTUPSVDIMBEOJĲLZOFEPDIÈ[ÓLäÈEOÏNV
DIMB[FOÓ0TUBUOÓQSPTUPSZCVEPVDIMB[FOÏ
podle teploty, která pro ně byla nastavena.
4UJTLFNQœÓTMVÝOÏIPUMBĲÓULBUVUPGVOLDJ
vypnete.

4. Prostor chladničky - tlačítko
nastavení teploty
Stiskem tohoto tlačítka nastavíte teplotu
prostoru chladničky na 8, 6, 4, 2,
8... Stiskem tohoto tlačítka nastavíte
požadovanou teplotu v prostoru
chladničky.

8. Ukazatel funkce úsporného provozu
0[OBĲVKF äFKFGVOLDF&DP&YUSBBLUJWOÓ
1PLVEKFUBUPGVOLDFBLUJWOÓ WBÝF
chladnička automaticky detekuje poslední
PCEPCÓQPVäÓWÈOÓBCĶIFNUÏUPEPCZTF
QBLCVEFQSPWÈEĶUFOFSHFUJDLZÞTQPSOÏ
DIMB[FOÓ6LB[BUFMÞTQPSOÏIPQSPTUPSV
CVEFBLUJWOÓQœJQSPWÈEĶOÓFOFSHFUJDLZ
ÞTQPSOÏIPDIMB[FOÓ

5. Tlačítko Quick Cool (Rychlé
chlazení)
,SÈULâNTUJTLFNBLUJWVKFUFGVOLDJSZDIMÏIP
chlazení. Dalším stiskem tohoto tlačítka
zvolenou funkci vypnete.

4UJTLFNQœÓTMVÝOÏIPUMBĲÓULBUVUPGVOLDJ
vypnete.

6. Tlačítko nastavení teploty
víceúčelové zóny
1SPTUPSWÓDFÞĲFMPWÏ[ØOZNŞäFUFOBTUBWJU
jako chladničku nebo mrazničku. Stiskněte
a přidržte toto tlačítko delší dobu (3
TFLVOEZ BOBTUBWUFQSPTUPSWÓDFÞĲFMPWÏ
[ØOZKBLPNSB[OJĲLVOFCPDIMBEOJĲLV
Tento prostor je od výrobce nastaven jako
prostor mrazničky.
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9. Ukazatel funkce rychlého mražení
0[OBĲVKF äFKFGVOLDF'BTU'SFF[F 3ZDIMÏ
[NSB[FOÓ BLUJWOÓ1PVäJKUFUVUPGVOLDJ 
LEZäWMPäÓUFĲFSTUWÏQPUSBWJOZEPQSPTUPSV
NSB[OJĲLZOFCPLEZäQPUœFCVKFUFMFE,EZä
je tato funkce aktivní, vaše chladnička
poběží určitou dobu.
4UJTLFNQœÓTMVÝOÏIPUMBĲÓULBUVUPGVOLDJ
vypnete.

14. Ukazatel úsporného režimu
0[OBĲVKF äFDIMBEOJĲLBCĶäÓWFOFSHFUJDLZ
ÞTQPSOÏNSFäJNV5FQMPUBWQSPTUPSV
mrazničky
Tento ukazatel bude aktivní, pokud
nastavíte funkci na -18 nebo probíhá
FOFSHFUJDLZÞTQPSOÏDIMB[FOÓWSÈNDJ
GVOLDF&DP&YUSB
15. Ukazatel chyby
1PLVEWBÝFDIMBEOJĲLBOFDIMBEÓTQSÈWOĶ
nebo pokud dojde k poruše snímačů, tento
VLB[BUFMTFBLUJWVKF,EZäKFUFOUPVLB[BUFM
aktivní, na ukazateli teploty prostoru
NSB[OJĲLZTF[PCSB[Ó&BOBVLB[BUFMJ
teploty v prostoru chladničky se zobrazí
ĲÓTMJDF OBQœÓLMBE  5BUPĲÓTMBOB
ukazateli poskytují informace o chybě
servisním pracovníkům.

10. Ukazatel teploty v mrazničce
Udává teplotu nastavenou pro prostor
mrazničky.
11. Ukazatel teploty v chladničce
Udává teplotu nastavenou pro prostor
chladničky.
12. Ukazatel funkce rychlého chlazení
0[OBĲVKF äFKFGVOLDF2VJDL$PPM 3ZDIMÏ
DIMB[FOÓ BLUJWOÓ1PVäJKUFUVUPGVOLDJ 
LEZäWMPäÓUFĲFSTUWÏQPUSBWJOZEPQSPTUPSV
chladničky nebo když potřebujete rychle
PDIMBEJUQPUSBWJOZ,EZäKFUBUPGVOLDF
aktivní, vaše chladnička poběží 2 hodiny
bez zastavení.

16. Ukazatel zámku
1PVäJKUFUVUPGVOLDJ QPLVEOFDIDFUF
změnit nastavení teploty ve vaší chladničce.
Tuto funkci aktivujete stiskem tlačítka Quick
$PPM 3ZDIMÏDIMB[FOÓ BUMBĲÓULBOBTUBWFOÓ
UFQMPUZWFGMFYJCJMOÓ[ØOĶTPVĲBTOĶQP
dlouhou dobu (3 sekundy).

4UJTLFNQœÓTMVÝOÏIPUMBĲÓULBUVUPGVOLDJ
vypnete.

Stiskem příslušných tlačítek tuto funkci
vypnete.

13. Ukazatel teploty víceúčelové zóny
Označuje teplotu nastavenou pro prostor
WÓDFÞĲFMPWÏ[ØOZ

17. Tlačítko Vypnout led
1SPVLPOĲFOÓUWPSCZMFEVTUJTLOĶUFUMBĲÓULP
QSPWZQOVUÓMFEVQPEPCVTFLVOE,EZä
zvolíte vypnutí ledu, do ledovače nebude
QSPVEJUWPEB/BW[EPSZUPNVUPNŞäFCâU
v ledovači nějaký led, který byste měli
WZKNPVU1SPPQĶUPWOÏ[BQOVUÓUWPSCZMFEV
musí být stisknuto tlačítko pro vypnutí ledu
po dobu 3 sekund.

19

CZ

18. Ukazatel vypnutí ledu
1PLVE[MFEOJĲLZOFDIDFUFMFE OFNVTÓUF
tuto funkci používat. Tuto funkci můžete
používat stisknutím tlačítka pro vypnutí ledu
po dobu 3 vteřin.
19. Tlačítko pro zrušení varování o
výměně filtru
Filtr vaší chladničky musí být měněn
LBäEâDINĶTÓDŞ1PLVEQPTUVQVKFUF
podle pokynů na straně 22, vaše
chladnička tuto dobu vypočítá automaticky
a varovný ukazatel výměny filtr se rozsvítí,
když doba pro používání filtru uplyne.
Stiskněte tlačítko pro zrušení varování o
výměně filtru po dobu 3 sekund, abyste
chladničce umožnili automaticky vypočítat
novou dobu po výměně filtru.
20. Ukazatel zrušení varování o
výměně filtru
,EZäVQMZOVMBEPCBQPVäJUÓGJMUSV WBSPWOâ
ukazatel výměny filtru se rozsvítí.

Alarm při otevřených dveřích:

7QœÓQBEĶ äFOFDIÈUFPUFWœFOÏEWFœF
QSPTUPSVDIMBEOJĲLZOFCPGMFYJCJMOÓ[ØOZ
po dobu 1 minuty, aktivuje se alarm
otevřených dveří a vy jej uslyšíte. Stačí pak
TUJTLOPVUKBLÏLPMJUMBĲÓULPOBVLB[BUFMJOFCP
zavřít dveře, čímž se alarm ukončí.
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Co musíte udělat, aby se doba použití filtru vypočítávala
automaticky
(Pro výrobky připojené k hlavnímu přívodu vody a vybavené filtrem)
1P[BQPKFOÓDIMBEOJĲLZEP[ÈTVWLZTUJTLOĶUFUMBĲÓULB"B# BCZTUFBLUJWPWBMJ[ÈNFL

A
B
1PUÏTUJTLOĶUFUMBĲÓULB&DP&YUSB  /BTUBWFOÓUFQMPUZQSPTUPSVDIMBEOJĲLZ  2VJDL
$PPM 3ZDIMÏDIMB[FOÓ   B/BTUBWFOÓUFQMPUZQSPTUPSVNSB[OJĲLZ  

1

4
5

3

1PLVEKFLPOGJHVSBDFUMBĲÓUFLTUJTLOVUBWFTQSÈWOÏNQPœBEÓ TZNCPM[ÈNLV[NJ[Ó C[VĲÈL
se krátce aktivuje a rozsvítí se varovný ukazatel pro výměnu filtru. Stiskněte tlačítko pro
zrušení varování o výměně filtru (položka 19 v popisu displeje) po výměně filtru, aby se
doba použití automaticky vypočítala.
10;/«.,"
,EZäTFBVUPNBUJDLZWZQPĲÓUÈWÈEPCBQPVäJUÓGJMUSV WBSPWOâVLB[BUFMWâNĶOZGJMUSVTF
rozsvítí na několik sekund, jakmile výrobek zapojíte do zásuvky.
2. Automatický výpočet doby použití filtru není aktivovaný z továrny. Musí být
aktivován u výrobků vybavených filtrem.
3. Opakujte stejný postup u výrobků, jejichž automatický výpočet doby použití
filtru je aktivovaný, abyste výpočet doby používání filtru deaktivovali.
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Tácek na vejce

Prostor pro čerstvé potraviny

Držák vajec můžete nainstalovat na
požadovanou polici ve dveřích či
chladničky.
Vajíčka nikdy neskladujte v prostoru
mrazničky

Posuvné police trupu
1PTVWOÏQPMJDFUSVQVQœJUÈIOFUFUBL äFKF
nadzvednete zpředu a posunete dozadu
a dopředu. Zastaví se, když je přitáhnete
dopředu, abyste mohli dosáhnout na
QPUSBWJOZVNÓTUĶOÏOB[BEOÓTUSBOĶQPMJDF
LEZäKFOFQBUSOĶWZUÈIOFUFQPUÏ DPKTUF
KFOBE[WFEMJWFESVIÏNCPEĶ[BTUBWFOÓ 
police trupu se uvolní.
1PMJDJQFWOĶESäUFJ[FTQPEB BCZOFEPÝMP
LKFKÓNVQœFWSÈDFOÓ1PMJDFUSVQVKF
umístěna na kolejnicích po stranách trupu
DIMBEOJĲLZ BUPOBKFEOÏOJäÝÓBKFEOÏWZÝÝÓ
úrovni.
1PMJDJUSVQV[BUMBĲUFEP[BEV BCZœÈEOĶ
seděla.

1
2
3

1SPTUPSQSPĲFSTUWÏQPUSBWJOZWFWBÝÓ
chladničce je navržen tak, aby se vaše
zelenina udržela čerstvá a neztrácela
vlhkost. Z tohoto důvodu dochází k
DJSLVMBDJDIMBEOÏIPW[EVDIVQPQSPTUPSV
QSPĲFSTUWÏQPUSBWJOZ1œFEWZKNVUÓN
QœJISÈEFLPETUSBŋUFQPMJDFWFEWFœÓDI 
LUFSÏKTPVWSPWJOĶTQœJISÈELPV1œJISÈELZ
můžete vyjmout podle ilustrace na obrázku.

Prostor chlazení
1SPTUPSDIMB[FOÓVNPäŋVKFQœJQSBWJU
potraviny na zmrazení. Tento prostor
můžete používat i k uskladnění potravin při
UFQMPUĶPQÈSTUVQŋŞOJäÝÓOFäWQSPTUPSV
chladničky.
Můžete zvýšit vnitřní objem chladničky,
pokud odstraníte některý z prostorů
DIMB[FOÓ1œJUÈIOĶUFQSPTUPSLTPCĶQSPTUPS
se opře o zarážku a zastaví se. Tento
prostor se uvolní, když jej zvednete asi o 1
cm a přitáhnete jej k sobě.

4
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Pohyblivá střední část

C Funkce přepnutí na prostor chlazení

1PIZCMJWÈTUœFEOÓĲÈTUTMPVäÓLUPNV BCZ
chladný vzduch v chladničce neunikal ven.
1 - Utěsnění je zajištěno, když je těsnění
OBEWFœÓDIQœJUJTLOVUPOBQPWSDIQPIZCMJWÏ
střední části, přičemž dveře prostoru
DIMBEOJĲLZKTPV[BWœFOÏ
2 - Dalším důvodem, proč je vaše
chladnička vybavena pohyblivou střední
částí, je ten, že se tím zvyšuje čistý objem
prostoru chladničky. Standardní střední
části obsahují určitý nepoužitelný objem.
1PIZCMJWÈTUœFEOÓĲÈTUKF[BWœFOÈ 
LEZäKTPV[BWœFOÏMFWÏEWFœFQSPTUPSV
chladničky.
/FNVTÓCâUPUFWÓSÈOBNBOVÈMOĶ
1PIZCVKFTFQPEWFEFOÓNQMBTUPWÏĲÈTUJOB
UĶMF LEZäKTPVEWFœF[BWœFOÏ

nebo mražení je zaručena chladicím
QSWLFNVNÓTUĶOâNWV[BWœFOÏNPEEÓMF
(prostor kompresoru) za chladničkou.
Během činnosti tohoto prvku můžete
[BTMFDIOPVU[WVLZQPEPCOÏUJLÈOÓIPEJO
Je to normální a nejde o závadu.

Modré světlo
Prostor víceúčelové zóny
1SPTUPSWÓDFÞĲFMPWÏ[ØOZNŞäFUFQPVäÓU
WMJCPWPMOÏNQPäBEPWBOÏNSFäJNVUBL 
äFKFKOBTUBWÓUFOBDIMB[FOÓ ¡$ 
OFCPNSBäFOÓ  .ŞäFUF
VESäPWBUQSPTUPSWQPäBEPWBOÏUFQMPUĶ
pomocí tlačítek nastavení teploty ve
WÓDFÞĲFMPWÏ[ØOĶ5FQMPUVQSPTUPSV
WÓDFÞĲFMPWÏ[ØOZKFNPäOPOBTUBWJUOB
BTUVQŋŞOBESÈNFDUFQMPUZQSPTUPSV
DIMBEOJĲLZBOBTUVQŋŞPQSPUJUFQMPUÈN
WQSPTUPSVNSB[OJĲLZTUVQŋŞTMPVäÓL
delšímu uschování jemných potravin, -6
TUVQŋŞTMPVäÓLVTDIPWÈOÓNBTBBäQP
EPCVUâEOŞWFTUBWVTOBEOÏIPOBLSÈKFOÓ
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1PUSBWJOZWQœJISÈELÈDIQSPĲFSTUWÏ
QPUSBWJOZ LUFSÏKTPVP[ÈœFOZNPESâN
TWĶUMFN QPLSBĲVKÓWFGPUPTZOUÏ[FQPNPDÓ
ÞĲJOLVWMOPWÏEÏMLZNPESÏIPTWĶUMB BUÓN
se zachovává jejich čerstvost a zvyšuje se
obsah vitamínů.
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Posuvné police se zadními
závěsy

Používání pramene vody

1PTVWOÏQPMJDFTF[BEOÓNJ[ÈWĶTZNPIPV
být posouvány dozadu a dopředu. Výška
těchto polic může být nastavena jejich
WZKNVUÓNBQPUÏJOTUBMBDÓEPIPSOÓDIOFCP
dolních poloh. Abyste polici vyjmuli, lehce ji
nadzvedněte a vytáhněte proti sobě.

Upozornění
Je normální, že prvních pár sklenic vody z
dávkovače je teplých.
V případě, že dávkovač vody nepoužíváte
ĲBTUP KFOVUOPPEQVTUJUEPTUBUFĲOÏNOPäTUWÓ
vody, abyste získali čerstvou vodu.

Odkapávač

Oddíl na máslo a sýr

Voda, která odkapává během používání,
se hromadí na odkapávači. Odkapávač
můžete odstranit jeho vytažením proti sobě
nebo zatlačením na jeho hranu (v závislosti
na modelu). Vodu vytřete houbičkou nebo
měkkým hadříkem.

7UÏUPĲÈTUJ LUFSÈNÈWÓLP NŞäFUF
skladovat potraviny jako máslo, sýr a
NBSHBSÓO
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Minibar

.JOJCBSWÈN[BKJÝŘVKFFYUSBLPNGPSUQœJ
QPVäÓWÈOÓDIMBEOJĲLZ1PMJDFOBEWFœÓDI
v chladničce je přístupná bez otevírání
EWFœÓDIMBEOJĲLZ%ÓLZUÏUPGVOLDJNŞäFUF
z chladničky vyndávat potraviny a nápoje,
LUFSÏĲBTUPLPO[VNVKFUF1SPUPäFOFNVTÓUF
dveře chladničky otvírat často, spotřeba
chladničky se sníží.

1SPPUFWœFOÓEWFœÓNJOJCBSVOBOĶKSVLPV
zatlačte a vytáhněte zpět, abyste jej
otevřeli.

,EZäKTPVEWFœFNJOJCBSVPUFWœFOÏ NŞäFUF
vnitřní čelo dveří použít jako stůl, na který
si na krátkou dobu můžete postavit lahve a
sklenice, jak je zobrazeno na obrázku.

A6QP[PSOĶOÓ/JLEZOFEĶMFKUFUBLPWÏ

WĶDJ LUFSÏCZWZWÓKFMZUMBLOBEWFœF KBLP
např. sezení na nich, lezení na nich nebo
WĶÝFOÓTFOBTUŞMBOFEÈWFKUFOBOĶUĶäLÏ
předměty. To by mohlo způsobit poškození
chladničky nebo zranění osob.
A6QP[PSOĶOÓ/JLEZOBEWFœÓDINJOJCBSV
nekrájejte a buďte opatrní, aby se dveře
nepoškodily špičatými předměty.
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6 Čištění a péče
A /JLEZOBĲJÝUĶOÓOFQPVäÓWFKUFCFO[ÓO 

UFDIOJDLâCFO[ÓOBQPEPCOÏNBUFSJÈMZ
B Doporučujeme odpojit přístroj od sítě, než
jej začnete čistit.
C /JLEZOFQPVäÓWFKUFCSVTOÏOÈTUSPKF 
NâEMP EPNPWOÓĲJTUJĲ PENBÝŘPWBĲĲJ
WPTLPWÏĲJTUJEMP
C 1PVäÓWFKUFWMBäOPVWPEVQSPWZĲJÝUĶOÓ
skříně a otřete ji pak dosucha.
C 1PVäÓWFKUFWMILâIBEœÓLOBNPĲFOâ
EPSP[UPLVKFEOÏĲBKPWÏMäJĲLZTPEZ
bikarbony na půl litru vody na vyčištění
vnitřku, pak jej dosucha otřete.
B Zajistěte, aby do krytu světla a jiných
elektrických prvků nepronikla voda.
B 1PLVEDIMBEOJĲLVEFMÝÓEPCVOFCVEFUF
používat, odpojte napájecí kabel, vyjměte
všechny potraviny, vyčistěte jej a nechte
EWFœFPUFWœFOÏ
C 1SBWJEFMOĶLPOUSPMVKUFUĶTOĶOÓEWÓœFL 
abyste zajistili jejich čistotu a nezanesení
částečkami potravin.
A 1SPPETUSBOĶOÓQPMJDWFEWFœÓDIPETUSBŋUF
všechen obsah a pak jen zvedněte dveřní
polici vzhůru ze základny.
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Ochrana plastových ploch

C /FWLMÈEFKUFUFLVUÏPMFKFOFCPQPLSNZ

s obsahem oleje do chladničky v
neuzavřených nádobách, jelikož poškodí
plastovou plochu vaší chladničky. V
případě rozlití nebo rozetření oleje na
QMBTUPWÏQMPÝFWZĲJTUĶUFBPQMÈDIOĶUF
příslušnou část plochy teplou vodou.
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7 Doporučená řešení problémů
/Fä[BWPMÈUFEPTFSWJTV QSPKEĶUFTJUFOUPTF[OBN.PäOÈWÈNVÝFUœÓĲBTBQFOÓ[F
5FOUPTF[OBNPCTBIVKFĲBTUÏTUÓäOPTUJ LUFSÏOFKTPV[QŞTPCFOZWBEOâN[QSBDPWÈOÓN
ĲJQPVäJUâNJNBUFSJÈMZ/ĶLUFSÏ[EFVWFEFOÏGVOLDFOFNVTFKÓCâUQœÓUPNOZOBWBÝFN
výrobku.
$IMBEOJĲLBOFGVOHVKF
t +FDIMBEOJĲLBœÈEOĶ[BQPKFOB ;BTVŋUF[ÈTUSĲLVEPTÓUĶ
t /FOÓWZQÈMFOBQPKJTULB[ÈTUSĲLZ EPOÓäKFDIMBEOJĲLB[BQPKFOB OFCPIMBWOÓQPKJTULB 
Zkontrolujte pojistku.
,POEFO[BDFOBCPĲOÓTUĶOĶQSPTUPSVDIMBEOJĲLZ .6-5*;0/& $00-$0/530-B'-&9*
;0/& 
t 7FMNJOÓ[LÈUFQMPUBQSPTUœFEÓüBTUÏPUFWÓSÈOÓB[BWÓSÈOÓEWFœÓ7ZTPLÈWMILPTUWQSPTUœFEÓ
4LMBEPWÈOÓQPUSBWJOTPCTBIFNLBQBMJOWPUFWœFOâDIOÈEPCÈDI/FDIÈOÓPUFWœFOâDI
EWFœÓ1œFQOVUÓUFSNPTUBUVOBOJäÝÓUFQMPUV
t 4OÓäFOÓĲBTVPUFWœFOâDIEWFœÓOFCPNÏOĶĲBTUÏQPVäJUÓ
t ;BLSZUÓQPUSBWJOWPUFWœFOâDIOÈEPCÈDIWIPEOâNNBUFSJÈMFN
t 0UœFUFLPOEFO[BDJTVDIâNIBESFNBPWĶœUF [EBKFTUÈMFQœÓUPNOB
,PNQSFTPSOFCĶäÓ
t 5FQFMOÈQPKJTULBLPNQSFTPSVTF[BQOFCĶIFNOÈIMÏIPWâQBELVFOFSHJFOFCPPEQPKFOÓ
B[BQPKFOÓ KFMJLPäUMBLDIMBEJDÓIPNÏEJBWDIMBEJDÓTPVTUBWĶDIMBEOJĲLZOFOÓEPTVE
WZWÈäFO7BÝFDIMBEOJĲLB[BĲOFGVOHPWBUBTJQPNJOVUÈDI,POUBLUVKUFTFSWJT QPLVETF
DIMBEOJĲLBOFTQVTUÓOBLPODJUÏUPEPCZ
t $IMBEOJĲLBKFWSFäJNVPENSBäPWÈOÓ5PUPKFOPSNÈMOÓQSPDIMBEOJĲLVTQMOĶBVUPNBUJDLâN
odmražováním. Cyklus odmražení probíhá pravidelně.
t $IMBEOJĲLBOFOÓ[BQPKFOBEP[ÈTVWLZ0WĶœUF [EBKF[ÈTUSĲLBœÈEOĶ[BTVOVUBEP
zásuvky.
t +FTQSÈWOĶOBTUBWFOBUFQMPUB
t .PäOÈKFPEQPKFOPOBQÈKFOÓ
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Chladnička často běží nebo běží dlouhodobě.
t /PWâWâSPCFLNŞäFCâUÝJSÝÓOFäQœFEDIP[Ó+FUP[DFMBOPSNÈMOÓ$ĶUÝÓDIMBEOJĲLZGVOHVKÓ
delší dobu.
t 0LPMOÓUFQMPUBWNÓTUOPTUJKFNPäOÈWZTPLÈ+FUP[DFMBOPSNÈMOÓ
t $IMBEOJĲLBNPäOÈCZMBOFEÈWOP[BQPKFOBOFCPCZMBOBQMOĶOBQPUSBWJOBNJ0DIMB[PWÈOÓ
DIMBEOJĲLZNŞäFUSWBUPQÈSIPEJOEÏMF
t 7OFEÈWOÏEPCĶKTUFEPDIMBEOJĲLZWMPäJMJWFMLÏNOPäTUWÓUFQMâDIQPLSNŞ)PSLÏQPLSNZ
[QŞTPCVKÓEFMÝÓGVOHPWÈOÓDIMBEOJĲLZBäEPEPTBäFOÓCF[QFĲOÏUFQMPUZQSPVDIPWÈOÓ
t %WFœFTFNPIMZPUFWœÓUĲBTUĶKJOFCPCZMZQPOFDIÈOZEMPVIPVEPCVPUFWœFOÏ5FQMâ
vzduch, který pronikl do chladničky, způsobil dlouhodobější chod chladničky. Otevírejte
EWFœFNÏOĶĲBTUP
t .SB[OJĲLBOFCPEWFœFDIMBEOJĲLZ[ŞTUBMZEPLPœÈO;LPOUSPMVKUF [EBKTPVEWFœFQFWOĶ
zavřeny.
t $IMBEOJĲLBKFOBTUBWFOBOBWFMNJOÓ[LPVUFQMPUV6QSBWUFUFQMPUVDIMBEOJĲLZOBWZÝÝÓ
IPEOPUVBQPĲLFKUFOBEPTBäFOÓUÏUPUFQMPUZ
t 5ĶTOĶOÓEWFœÓDIMBEOJĲLZOFCPNSB[OJĲLZNŞäFCâUVÝQJOĶOP PQPUœFCFOÏ QSBTLMÏ
OFCPOFTQSÈWOĶVTB[FOÏ7ZĲJTUĶUFOFCPWZNĶŋUFUĶTOĶOÓ1PÝLP[FOÓQSBTLMÏUĶTOĶOÓ
[QŞTPCVKFEMPVIPEPCâDIPEDIMBEOJĲLZQSPVESäFOÓTQSÈWOÏUFQMPUZ
Teplota mrazničky je velmi nízká, zatímco teplota v chladničce je dostatečná.
t 5FQMPUBNSB[OJĲLZKFOBTUBWFOBOBWFMNJOÓ[LPVUFQMPUV6QSBWUFUFQMPUVNSB[OJĲLZOB
vyšší hodnotu a zkontrolujte ji.
Teplota chladničky je velmi nízká, zatímco teplota v mrazničce je dostatečná.
t 5FQMPUBDIMBEOJĲLZNŞäFCâUOBTUBWFOBOBWFMNJOÓ[LPVUFQMPUV6QSBWUFUFQMPUV
chladničky na vyšší hodnotu a zkontrolujte ji.
Jídlo v chladničce začíná mrznout.
t 5FQMPUBDIMBEOJĲLZNŞäFCâUOBTUBWFOBOBWFMNJOÓ[LPVUFQMPUV6QSBWUFUFQMPUV
chladničky na vyšší hodnotu a zkontrolujte ji.
Teplota v mrazničce nebo chladničce je velmi vysoká.
t 5FQMPUBDIMBEOJĲLZNŞäFCâUOBTUBWFOBOBWFMNJWZTPLPVUFQMPUV/BTUBWFOÓDIMBEOJĲLZ
NÈWMJWOBUFQMPUVWNSB[OJĲDF;NĶŋUFUFQMPUVDIMBEOJĲLZOFCPNSB[OJĲLZ EPLVEUFQMPUB
v chladničce nebo mrazničce nedosáhne dostatečnou hodnotu.
t %WFœFTFNPIMZPUFWœÓUĲBTUĶKJOFCPCZMZQPOFDIÈOZEMPVIPVEPCVPUFWœFOÏPUFWÓSFKUFKF
NÏOĶĲBTUP
t .PäOÈKTUFOFDIBMJOFEPWœFOÈEWÓœLB[BWÓSFKUFKFÞQMOĶ
t 7OFEÈWOÏEPCĶKTUFEPDIMBEOJĲLZWMPäJMJWFMLÏNOPäTUWÓUFQMâDIQPLSNŞ1PĲLFKUF Bä
DIMBEOJĲLBOFCPNSB[OJĲLBEPTÈIOFQPäBEPWBOÏUFQMPUZ
t $IMBEOJĲLBCZMBOFEÈWOP[BQPKFOBÁQMOÏPDIMB[FOÓDIMBEOJĲLZUSWÈOĶKBLPVEPCV
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1SPWP[OÓIMVLTF[WZÝVKF LEZäKFDIMBEOJĲLB[BQOVUÈ
t 1SPWP[OÓWMBTUOPTUJDIMBEOJĲLZTFNPIPV[NĶOJUQPEMFWâLZWŞPLPMOÓUFQMPUZ+FUP
normální, nejde o poruchu.
Vibrace nebo hluk.
t 1PEMBIBOFOÓSPWOÈOFCPKFTMBCÈ$IMBEOJĲLBTFQœJQPIZCVLZNÈDÓ0WĶœUF [EBKF
podlaha dostatečně pevná pro chladničku a zda je rovná.
t )MVLNPIPV[QŞTPCPWBUQœFENĶUZWLMÈEBOÏOBDIMBEOJĲLV1œFENĶUZOBIPSOÓTUSBOĶ
chladničky sejměte.
0[WâWÈTF[WVL[DIMBEOJĲLZKBLPSP[MÏWÈOÓLBQBMJOZOFCPTUœÓLÈOÓ
t 1SPVEĶOÓLBQBMJOBQMZOVTFNŞäFPCKFWJUWTPVMBEVTQSPWP[OÓNJ[ÈTBEBNJWBÝÓ
chladničky. Je to normální, nejde o poruchu.
Ozývá se hluk jako kvílení větru.
t +TPVWQSPWP[VWFOUJMÈUPSZQSPPDIMB[FOÓDIMBEOJĲLZ+FUPOPSNÈMOÓ OFKEFPQPSVDIV
,POEFO[BDFOBWOJUœOÓDITUĶOÈDIDIMBEOJĲLZ
t )PSLÏBWMILÏQPĲBTÓ[WZÝVKFUWPSCVMFEVBLPOEFO[BDF+FUPOPSNÈMOÓ OFKEFPQPSVDIV
t .PäOÈ[ŞTUBMBOFEPWœFOÈEWÓœLB[BKJTUĶUFÞQMOÏV[BWœFOÓEWFœÓ
t %WFœFTFNPIMZPUFWœÓUĲBTUĶKJOFCPCZMZQPOFDIÈOZEMPVIPVEPCVPUFWœFOÏPUFWÓSFKUFKF
NÏOĶĲBTUP
Vlhkost na vnější straně chladničky nebo mezi dveřmi.
t 7FW[EVDIVNŞäFCâUWMILPTUUPUPKFWFWMILÏNQPĲBTÓQPNĶSOĶOPSNÈMOÓ1PQPLMFTV
vlhkosti kondenzace zmizí.
/FQœÓKFNOâ[ÈQBDIWDIMBEOJĲDF
t $IMBEOJĲLVKFOVUOPWZĲJTUJUVWOJUœ7ZĲJTUĶUFWOJUœFLDIMBEOJĲLZIPVCJĲLPV WMBäOPVWPEPV
nebo karbonovou vodou.
t /ĶLUFSÏOÈEPCZĲJPCBMPWÏNBUFSJÈMZNPIPV[QŞTPCJU[ÈQBDI1PVäJKUFPEMJÝOPVOÈEPCV
OFCPPCBMPWâNBUFSJÈMKJOÏ[OBĲLZ
Dvířka se nezavírají.
t ;BCBMFOÏQPUSBWJOZNPIPVCSÈOJUW[BWÓSÈOÓEWFœÓ7ZNĶŋUFPCBMZ LUFSÏCSÈOÓWDIPEV
dveří.
t $IMBEOJĲLBOFTUPKÓ[DFMBTWJTMFOBQPEMB[FBQœJQPIZCVTFNÓSOĶQPIVQVKF6QSBWUF
seřizovací šrouby.
t 1PEMBIBOFOÓSPWOÈĲJTJMOÈ0WĶœUF [EBKFQPEMBIBSPWOÈBVOFTFDIMBEOJĲLV
1œJISÈELZOBĲFSTUWÏQPUSBWJOZKTPV[BTFLMÏ
t 1PUSBWJOZTFNPäOÈEPUâLBKÓIPSOÓTUSBOZ[ÈTVWFL6QSBWUFSP[MPäFOÓQPUSBWJOW[ÈTVWDF
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