ČESKO

PŘÍRUČKA PRO MAJITELE

CHLADNIČKA
SXS

Tuto příručku si pečlivě pročtěte, dříve než budete svůj spotřebič používat, a uschovejte ji pro
pozdější použití.
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Úvod

Pﬁedmluva
Typové a v˘robní ãíslo se nalézá ve vnitﬁní skﬁíni nebo na zadní stûnû skﬁínû
chladniãky. Tato ãísla jsou pﬁiﬁazena pouze tomuto konkrétnímu v˘robku. Na
tomto místû zaznamenejte poÏadované informace a uschovejte tuto pﬁíruãku
jako trval˘ nákupní doklad. PﬁiloÏte téÏ stvrzenku.
Datum koupû
Prodejce
Adresa prodejce
Telefon prodejce
Typové ãíslo
V˘robní ãíslo

:
:
:
:
:
:

DÛleÏité pokyny pro bezpeãnost

NepouÏívejte
prodluÏovací
‰ÀÛru
Pﬁístupnost
napájecí zástrãky
V˘mûna síÈové
‰ÀÛry
V˘straha
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ČESKO

Pﬁed uvedením chladniãky do provozu je zapotﬁebí ji správnû instalovat a umístit v souladu
s pokyny pro instalaci uveden˘mi v této pﬁíruãce.
SíÈovou ‰ÀÛru ze zásuvky neodpojujte tahem za kabel. VÏdy pevnû uchopte zástrãku a
vytáhnûte ji kolmo ze zásuvky.
Pﬁi odsouvání spotﬁebiãe ode zdi se vyvarujte pﬁekroucení nebo jakéhokoli po‰kození
síÈové ‰ÀÛry.
Po uvedení chladniãky do provozu se nedot˘kejte chladn˘ch povrchÛ v mrazniãce, a to
zejména v pﬁípadû, Ïe jsou Va‰e ruce vlhké nebo mokré. PokoÏka by mohla k tûmto velmi
chladn˘m povrchÛm pﬁimrznout.
Pﬁed ãi‰tûním nebo jinou manipulací vÏdy odpojte síÈovou ‰ÀÛru od zásuvky. Tento úkon
neprovádûjte s mokr˘ma rukama – nebezpeãí úrazu elektrick˘m proudem.
ZabraÀte po‰kození, nadmûrnému opotﬁebení, ostrému oh˘bání, napínání nebo zkroucení
síÈové ‰ÀÛry, protoÏe po‰kození napájecí ‰ÀÛry mÛÏe b˘t pﬁíãinou poÏáru a úrazu
elektrick˘m proudem. Dále mÛÏe dojít k poru‰ení elektrického uzemnûní spotﬁebiãe.
Do mrazniãky zásadnû nevkládejte sklenûné pﬁedmûty, mohlo by dojít k jejich puknutí pﬁi
zvût‰ování objemu jejich obsahu v dÛsledku mraÏení.
Zásadnû nevkládejte ruce do zásobníku ledu automatu na v˘robu ledu. Za jeho provozu by
mohlo dojít k poranûní.
Spotﬁebiã není urãen k samostatnému pouÏívání mal˘mi dûtmi a neduÏiv˘mi osobami.
Mal˘m dûtem musí b˘t trval˘m dohledem zamezeno hrát si se spotﬁebiãem.
Nikomu nedovolte, aby ‰plhal, sedûl, stál nebo se vû‰el na dvíﬁka prostoru pro obãerstvení.
Pﬁi takovémto jednání mÛÏe dojít k po‰kození a dokonce i pﬁevrÏení chladniãky s
následn˘m váÏn˘m zranûním.
Bude-li to moÏné, pﬁipojte chladniãku k vyhrazené samostatné elektrické zásuvce,
ochráníte tak ji a ostatní spotﬁebiãe a osvûtlení pﬁed v˘padkem napájení v dÛsledku
pﬁetíÏení.
Chladniãka s mrazniãkou by mûla b˘t umístûna tak, aby bylo pﬁi nehodû moÏné ji
neprodlenû odpojit od zásuvky.
Dojde-li k po‰kození síÈové ‰ÀÛry, musí ji vymûnit buì v˘robce nebo jeho servisní zástupce
ãi podobnû kvalifikovaná osoba.
NesnaÏte se jakkoliv upravovat délku napájecího kabelu.
 To mÛÏe b˘t pﬁíãinou úrazu elektrick˘m proudem nebo poÏáru.

Tento přístroj není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými tělesnými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud nad nimi není dozor nebo pokyny k užívání přístroje ze strany osoby zodpovědné
za jejich bezpečnost.
Dohlížejte na děti, aby si nehrály s přístrojem.

ČESKO

Upozornění

Udržujte větrací otvory v krytu zařízení nebo v zabudované konstrukci
a čistěte je od ucpávání.
Nepoužívejte mechanické prostředky nebo jiné nástroje pro urychlení
odmrazovacího procesu než ty, které jsou doporučené výrobcem.
Nepoškoďte chladící okruh.
Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř oddílů pro skladování potravin,
pokud nejsou doporučeným typem výrobce.
Chladivo a izolační profukovací plyn používaný v zařízení vyžadují specielní
proces likvidace. Při nakládání s tímto odpadem konzultujte vhodný způsob
likvidace se servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou.

Zařízení obsahuje malé množství chladiva typu isobutan (R600a), což je zemní
plyn vysoce kompatibilní s prostředím a který je také hořlavý. Při dopravě
a v průběhu montáže zařízení je třeba dbát na to, aby se nepoškodil žádný
díl chladícího okruhu. Chladivo, které by vystříklo z poškozeného potrubí,
by se mohlo vznítit nebo způsobit poškození očí. Pokus se zjistí únik,
je nutné okamžitě zabránit přítomnosti otevřeného ohně nebo jinému zdroji
zážehu a na několik minut vyvětrat místnost, kde je zařízení instalované.
Z důvodů zabránění tvorby hořlavé směsi plynu a vzduchu, v případech úniku
z chladícího okruhu, měla by volba velikosti místnosti záviset na množství
použitého chladiva v zařízení. Místnost musí mít plochu odpovídajících m 2 tak,
aby na každé množství 8g chladiva R600a v zařízení připadal 1 m 2. Množství
chladiva ve vašem zařízení je patrné z identifikačního štítku uvnitř zařízení.
Instalace
Nikdy nespouštějte do provozu zařízení, které vykazuje nějakou známku poruchy.
V případě pochybností kontaktujte svého prodejce.

Úvod
-Type 1

Space plus

Ice Maker

-Type 2

ČESKO

Polica

s

m -Type 1

Space plus
Filter (výlučne model s vnútorným filtrom)

ČESKO

Automatický výrobník ľadu

Polica

s

m -Type 2

Space plus
Filter (výlučne model s vnútorným filtrom)
Automatický výrobník ľadu

Guide Pitcher

Polica

Úvod
s

Přihrádka se zvláštními
dvířky (alternativa)

Mrazák

m -Type 3
Lednička
Prostor pro mléčné produkty
Osvětlení
Police
Držák na lahve (umělohmotný nebo nerezový) (volitelné)
Dveřní přihrádka
Police
Podávač plechovek (volitelné)
Police na maškrty (volitelné)
Centrum občerstvení (volitelné)
Přihrádka s obrubou
(volitelné)

Automatický
výrobník ledu
Police nebo šuplík
Osvětlení
Police nebo šuplík

Police (skládaná nebo obyčejná)
Led a voda bez připájení potrubí (volitelné)
Přihrádka na vejce (volitelné)

Šuplík
Dveřní přihrádka

Šuplík na zeleninu (1 nebo 2) /
Šuplík Vacuum Fresh (volitelné)
Regulátor vlhkosti
Zóna Opti Temp (volitelné)
Šuplík na svěže produkty (volitelné)

Šuplík (2 nebo 3)
Dveřní přihrádka

Dveřní přihrádka

POZOR
•

Části, vlastnosti a funkce se mohou mezi modely lišit. Váš model nemusí obsahovat
všechny zobrazené funkce.

s

Přihrádka se zvláštními
dvířky (alternativa)

Mrazák

m -Type 4
Lednička
Prostor pro mléčné produkty

Automatický
výrobník ledu

Osvětlení
Přihrádka dveří

Police

Police

Osvětlení

Podávač plechovek (volitelné)
Držák na lahve (umělohmotný nebo nerezový)
Centrum občerstvení (volitelné)

Police

Police (skládaná nebo obyčejná)
Přihrádka na vejce

Šuplík

Šuplík na zeleninu
Přihrádka dveří
Regulátor vlhkosti

Šuplík

Zóna Opti Temp (volitelné)
Šuplík na svěže produkty (volitelné)

Přihrádka dveří

Dveřní přihrádka

Dolní kryt

POZOR
•
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Části, vlastnosti a funkce se mohou mezi modely lišit. Váš model nemusí obsahovat
všechny zobrazené funkce.

ČESKO

Dolní kryt

Úvod / Instalace

Místo instalace
1. Umístûte spotﬁebiã na takové místo, kde jej bude moÏné snadno pouÏívat.

Volba vhodného
umístûní

2. Vyvarujte se umístûní spotﬁebiãe do blízkosti
zdrojÛ tepla, na pﬁím˘ sluneãní svit a do
vlhkého prostﬁedí.
3. Pro zajit‰tûní správné cirkulace vzduchu okolo
chladniãky prosím udrÏujte z obou stran i
shora dostateãnou mezeru a zachovejte
vzdálenost alespoÀ 5 cm od zadní stûny.
4. Pro zamezení vibrací musí b˘t chladniãka ve
vodorovné poloze.

ČESKO

5. Neinstalujte chladniãku v prostﬁedí s v˘skytem
teplot niÏ‰ích neÏ 5°C. Mohlo by dojít k
nepﬁíznivému ovlivnûní v˘konu.

Likvidace
pouÏitého
spotﬁebiãe

Tento spotﬁebiã obsahuje provozní kapaliny (chladicí médium a mazivo) a je vyroben
ze souãástí a materiálÛ, které lze opûtovnû pouÏít a/nebo recyklovat.
V‰echny dÛleÏité materiály by mûly b˘t zasílány do sbûrného stﬁediska odpadového
materiálu za úãelem zpracování (recyklace) a následného opûtovného pouÏití.
Informace o tomto postupu Vám poskytne místní instituce.
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Uvolněte všechny šrouby a odmontujte dolní kryt. Vytáhněte trubičku pro
přívod vody a současně stláčejte vpravo místo označené na výkresu jako .

ČESKO

Instalace

Chladniãku pﬁesuÀte pﬁístupov˘mi dveﬁmi boãnû
dle obrázku vpravo.

Pﬁesun
chladniãky

Max
5

4

3

2

1

Min
1

FRZ
TEMP

2

REF
TEMP

3

4

5

Max

MontáÏ dveﬁí

ČESKO

Dveﬁe po pﬁesunutí pﬁístupov˘mi dveﬁmi namontujte v opaãném poﬁadí vzhledem k
demontáÏi.

Instalace pﬁívodní hadice vody
(*Pouze model s dávkovaãem)
Pﬁed instalací



Pozor



Automat pro v˘robu ledu vyÏaduje tlak vody 147~834 kPa (1,5~8,5 kgf/cm2) –
jednorázov˘ papírov˘ kelímek (180 cc) bude zcela naplnûn za 3 sekundy.
2
 Pokud voda nedosahuje tlaku 147 kPa (1,5 kgf/cm ), je pro normální v˘robu ledu a
dávkování chladné vody nezbytné samostatné tlakové ãerpadlo.
 Pﬁívodní hadice vody by nemûla mít celkovou délku vût‰í neÏ 8 m a nemûla by b˘t
pﬁehnutá. Je-li hadice dlouhá 8 m nebo více, mÛÏe v dÛsledku poklesu tlaku
docházet k potíÏím s pﬁívodem vody.
 Pﬁívodní hadici vody instalujte v místû, kde nemÛÏe docházet k jejímu ohﬁevu.

Pﬁipojujte pouze vodovodní pﬁípojku s pitnou vodou.
 Prostudujte pokyny pro instalaci soupravy pro filtraci vody.
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Obsluha
Instalace

Nastavení v˘‰ky
Jsou-li dveﬁe
mrazniãky níÏe
neÏ dveﬁe
chladniãky

Vyrovnejte dveﬁe vsunutím plochého ‰roubováku do Ïlábku levého ‰roubu pro seﬁizování
v˘‰ky a otoãte ‰roubem po smûru hodinov˘ch ruãiãek ().



Vyrovnejte dveﬁe vsunutím plochého ‰roubováku do Ïlábku pravého ‰roubu pro
seﬁizování v˘‰ky a otoãte ‰roubem po smûru hodinov˘ch ruãiãek ().



Po vyrovnání
v˘‰ky dveﬁí

Dveﬁe chladniãky se budou zavírat plynule po zv˘‰ení pﬁední strany spotﬁebiãe
pomocí ‰roubu pro nastavení v˘‰ky. Nesprávnû se zavírající dveﬁe mohou nepﬁíznivû
ovlivnit v˘kon spotﬁebiãe.
1. Otﬁete ve‰ker˘ prach, kter˘ se nashromáÏdil pﬁi pﬁepravû a peãlivû spotﬁebiã
vyãistûte.

Dále

2. Instalujte na správná místa pﬁíslu‰enství – schránku pro tvorbu kostek ledu, kryt
odpaﬁovacího Ïlábku atd. Pﬁíslu‰enství ochraÀuje pﬁed po‰kozením pﬁi pﬁepravû
spoleãn˘ obal.
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3. Pﬁipojte k elektrické zásuvce síÈovou ‰ÀÛru (zástrãku). K této zásuvce jiÏ
nepﬁipojujte jiné spotﬁebiãe.

ČESKO

Jsou-li dveﬁe
mrazniãky v˘‰e
neÏ dveﬁe
chladniãky

ČESKO

-Type 1

Displej funkcií

Možnosť

Typ-1

Temperature adjustment button
for freezer compartment.

Temperature adjustment button
For refrigerator compartment.

Display Saving Mode

Typ-2
Display Saving Mode

Express freezer.

Typ-3

Child lock : Hold3 secs.

Display Saving Mode

POZOR
12

Vami zvolený model zariadenia nemusí obsahovať všetky zobrazené možnosti.
Displej v prípade typu 3: kontrolný displej je obsluhovaný dotykom. Nadmerná vlhkosť na displeji môže byť
príčinou jeho nesprávnej funkcie. Displej by mal byť vždy suchý a čistý.

Obsluha

-Type 2

Tlačítko centra občerstvení

Centrum občerstvení

ČESKO

Funkční displej

Variant

Typ-1

Úsporný režim displeje

Typ-2

POZOR
•
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Váš model nemusí obsahovat všechny funkce.

ČESKO

*Model s dávkovačem -Type 1

Displej funkcií

Možnosť

Typ-1
Display Saving Mode

Temperature adjustment button
for freezer compartment.

Temperature adjustment button
for refrigerator compartment.

Typ-2
Display Saving Mode

LIGHT/

Typ-3

Express freezer.
Child lock : Hold 3 sec.
Display Saving Mode

Filter reset button.

Filter reset button.
Light ON/OFF button - Option

Dispenser selection button

LIGHT/

Typ-4
Display Saving Mode

Filter reset button.
Light ON/OFF button - Option

POZOR
Vami zvolený model zariadenia nemusí obsahovať všetky zobrazené možnosti.
Displej Typ - 3 a Typ - 4: Displej s dotykovým ovládáním. Nadměrná vlhkost na panelu
displeje může způsobit špatné fungování. Udržujte prosím displej v čistotě a v suchu.
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Obsluha

*Model s dávkovačem ledu - Typ 2

Tlačítko centra občerstvení
Výpust vody/ledu
Tlačítkový spínač dávkovače

Centrum občerstvení

Lampa dávkovače (schovaná)

ČESKO

Variant

Funkční displej

Typ-1

Display Power Saving Mode

Display Power Saving Mode
Typ-2

Display Power Saving Mode

Typ-3

POZOR
11

•

Váš model nemusí obsahovat všechny funkce.

Obsluha

Tato funkce spoﬁí energii displeje
Stisknûte souãasnû tlaãítka FREEZER A EXPRESS FRZ. a drÏte je 5 sekund, dokud
nezazní zazvonûní. V‰echny svítivé diody a displeje z tekut˘ch krystalÛ se zapnou a
pak vypnou. KdyÏ je zpu‰tûn reÏim pro úsporu energie, displej setrvává vypnut˘ do
té doby, neÏ jsou otevﬁeny dveﬁe. Pak to nastává vÏdycky, kdyÏ jsou dveﬁe otevﬁeny
nebo kdyÏ je stisknuto tlaãítko a displej setrvá zapnut˘ na 20 sekund po posledním
otevﬁení dveﬁí a nebo po zvolení tlaãítka. Pro deaktivaci reÏimu pro úsporu energie
stisknûte souãasnû tlaãítka FREEZER a EXPRESS FRZ. a drÏte je po dobu pûti
sekund, dokud nezazní stejn˘ zvuk jako na zaãátku.

Zobrazení úspory
energie
(na nûkter˘ch
modelech)

Režim displeje POWER-SAVE
(úspora energie)
(u některého modelu)

Panel displeje se po 20 sekundách automaticky vypne a opět se zapne, když
otevřete dvířka nebo když opět stisknete tlačítko.

ČESKO

MÛÏete pﬁizpÛsobit teplotu prostoru mrazniãky a chladniãky.

Ovládání
mrazniãky

Start

Ovládání
chladniãky

Start

Aktuální vnitﬁní teplota se mûní v závislosti na charakteru potravin, protoÏe
indikovaná nastavená teplota je cílová teplota, ne aktuální teplota uvnitﬁ chladniãky.
 Chladicí funkce je po spu‰tûní slabá. Nastavte prosím teplotu jak je v˘‰e uvedeno,
poté co bude chladniãka pouÏívána minimálnû dva aÏ tﬁi dny.


12



áã

ČESKO

Type 1

Type 2

Type 3

Display Power Saving Mode

13
POZOR
•

Váš model nemusí obsahovat všechny funkce.

ČESKO

Obsluha

14

Obsluha
PouÏití
dávkovaãe
(na nûkter˘ch
modelech)



Zvolte buì drcen˘ led, vodu nebo kostky ledu a lehce stisknûte tlaãítko sklenicí nebo
jinou nádobkou.
Drcen˘ led
Volicím tlaãítkem
rozsviÈte symbol
drceného ledu.

•

Voda
Volicím tlaãítkem
rozsviÈte symbol
vody.

Kostky ledu
Volicím tlaãítkem
rozsviÈte symbol
kostek ledu.

Odkaz: Po naplnûní ledem nebo vodou pﬁidrÏte nádobu na místû je‰tû nûkolik sekund,
aby poslední kapky spadly do nádoby a ne na podlahu.

ČESKO

Automatick˘
v˘robník ledu
(na nûkter˘ch
modelech)

Automatick˘ v˘robník ledu dokáÏe automaticky vyrobit 6 kostek ledu zároveÀ, 50-60
kostek dennû. Toto mnoÏství se mÛÏe mûnit podle okolností jako je okolní teplota,
otevírání dveﬁí, zátûÏ mrazniãky apod.
 V˘rova ledu ustane, kdyÏ je zásobník na led pln˘.
 Pokud si nepﬁejete pouÏívat automatick˘ v˘robník ledu, pﬁepnûte jeho vypínaã na OFF.
Pokud budete chtít obnovit ãinnost automatického v˘robníku ledu, pﬁepnûte jeho vypínaã
na ON.


POZOR!
UWAGA
 Je normální, Ïe pád ledu do zásobníku na led vydává zvuk.

VAROVÁNÍ
 Nedávejte ruce do v˘robníku ledu za provozu, mohl by vám zpÛsobit zranûní.

POZOR!
Led nepřechovávejte déle než dva týdny.
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Obsluha
Môžete si vybrať medzi funkciou podávania
vody alebo ľadu.
Stlačením tlačidla zvoľte vodu alebo ľad v kockách.

Výber funkcie
distribútora

Zľahka zatlačte pohárom na tlačidlo.
Označená je vybraná funkcia.
Po podaní ľadu bude počas 5 sekúnd
znieť špecifický zvuk.

•

Pressing
Switch

Pozor : Po odsunutí pohára od tlačidla počkajte ešte
2-3 sekundy pokým nespadnú do pohára posledné
kúsky ľadu alebo kvapky vody.

Automatický výrobník ľadu môže v ľubovoľnej chvíli pripraviť 8 kociek ľadu.
Toto množstvo sa však môže líšiť v závislosti od rôznych podmienok,
napríklad od času otvorenia dverí chladničky
Po vyplnení nádoby na ľad sa produkcia ľadu automaticky zastaví.
Pokiaľ nechcete využívať funkciu automatického vytvárania ľadu,
prepnite prepínač výrobníka ľadu po polohy „off“, prípadne do polohy
opätovného výberu. Pozor: funkcia ručného výberu je dostupná
len v niektorých modeloch.

ČESKO

Automatický
výrobník ľadu

•

POZOR!
Hluk počas vypadania ľadu do nádobky je normálnym javom.

Led je slepen˘
 Je-li led slepen˘, vyndejte jej ze zásobníku, rozbijte na malé kousky a vloÏte jej zpût
do zásobníku.
 Vyrábí li automat pﬁíli‰ málo ledu nebo je-li led slepen˘, je zapotﬁebí seﬁídit mnoÏství
vody dodávané do automatu. ObraÈte se na servisní stﬁedisko.
❈ NepouÏíváte-li led ãastûji, mÛÏe se slepovat.

Pokud automat
na v˘robu ledu
ﬁádnû nefunguje

V˘padek napájení
 Led mÛÏe padat do mrazniãky. Vyjmûte zásobník ledu, odstraÀte ve‰ker˘ led, poté
zásobník osu‰te a instalujte jej zpût. Po opûtovném zapnutí spotﬁebiãe se
automaticky nastaví drcen˘ led.
Novû instalovan˘ spotﬁebiã
 Novû instalované chladniãce trvá vytvoﬁení ledu v mrazniãce pﬁibliÏnû 12 hodin.
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<Type-2>

<Type-1>

<Type-3>

<Type-2>

<Type-1>

<Type-3>

ČESKO

<Type-3>

<Type-2>

<Type-1>

<Type-3>

<Type-2>

<Type-1>

Obsluha

Obsluha

Obsluha
Varování otevﬁen˘ch dveﬁí

Dal‰í funkce

Pokud jsou dveﬁe chladniãky nebo mrazniãky ponechány otevﬁené déle neÏ 60
sekund, bude se ve tﬁicetisekundov˘ch intervalech oz˘vat trojit˘ varovn˘ tón.
 Pokud se varovn˘ tón bude oz˘vat i po zavﬁení dveﬁí, kontaktujte prosím své místní
servisní centrum.


Diagnostika (rozpoznávání závad)
 Diagnostika automaticky rozpoznává závady projevující se ve spotﬁebiãi za jeho
provozu.
 Dojde-li ve spotﬁebiãi k závadû, nelze jej obsluhovat tlaãítky a mimo provoz je téÏ
bûÏná signalizace. V takovém pﬁípadû nevypínejte bezprostﬁednû napájení, av‰ak
obraÈte se na své servisní stﬁedisko. Pokud spotﬁebiã vypnete, bude pro pracovníka
servisu vyhledání vadné souãásti velmi pracné.
Voda se chladí ve vodní nádrÏi uvnitﬁ chladniãky a poté proudí do dávkovaãe.
Led vyrábí automat na v˘robu ledu, poté se rozdrtí nebo nakostkuje a putuje do
dávkovaãe.

Jak je vydáván
led/chladná voda

POZNÁMKA

ČESKO

•

V˘straÏné
pokyny
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Zprvu voda neb˘vá pﬁíli‰ chladná. Chcete-li vodu chladnûj‰í, pﬁidejte do sklenice led.

První dávku ledu (pﬁibliÏnû 20 kusÛ) a vody (pﬁibliÏnû 7 sklenic) vytvoﬁenou po
instalaci chladniãky nepouÏívejte.
Tento první led a voda mohou obsahovat neãistoty a zápach pocházející z pﬁívodní
hadice vody ãi z vodní nádrÏky. TotéÏ je nezbytné i v pﬁípadû, Ïe chladniãka nebyla
del‰í dobu pouÏívána.
Dávkovaã není urãen pro obsluhu dûtmi.
Dûti mohou nesprávnû tisknout spínaã nebo zniãit Ïárovku.
Zamezte zablokování otvoru pro prÛchod ledu potravinami.
Po umístûní potravin u otvoru pro prÛchod ledu mÛÏe b˘t naru‰eno dávkování ledu. Pﬁi
v˘luãném pouÏívání drceného ledu mÛÏe b˘t otvor pro prÛchod ledu rovnûÏ zacpán
tímto drcen˘m ledem. V takovém pﬁípadû nahromadûn˘ drcen˘ led odstraÀte.
Zásadnû neukládejte nádobky s nápoji ani jiné potraviny do zásobníku ledu za
úãelem rychlého zchlazení.
Tato ãinnost mÛÏe vyvolat po‰kození automatu pro v˘robu ledu.
Pro vybírání ledu zásadnû nepouÏívejte tenkostûnné sklenûné nádoby ani
kameninové nádoby.
Takovéto sklenice ãi nádoby mohou puknout.
Led dejte do sklenice je‰tû pﬁed nalitím vody nebo jiného nápoje.
Pﬁi pﬁidávání ledu do sklenice s kapalinou mÛÏe dojít k rozlití.
Zásadnû se nedot˘kejte rukama ani nástroji v˘pusti ledu.
Takov˘to kontakt mÛÏe zpÛsobit po‰kození souãásti a poranûní ruky.
Zásadnû nesnímejte kryt automatu pro v˘robu ledu.
Obãas srovnejte led tak, aby byl zásobník ledu zcela zaplnûn.
Led se ãasto hromadí v blízkosti automatu na v˘robu ledu. Pro správnou funkci
automatu pro v˘robu ledu je v‰ak dÛleÏité, aby se v˘roba po zaplnûní zásobníku
zastavila.
Vytváﬁí-li se zabarven˘ led, nepouÏívejte jej a neprodlenû se obraÈte na servisní
stﬁedisko.
Zásadnû nepouÏívejte pﬁíli‰ úzké ani pﬁíli‰ vysoké sklenice.
Led by se mohl zaseknout v prÛchodu s následn˘m po‰kozením chladniãky.
UdrÏujte sklenici ve správné vzdálenosti od v˘dejního otvoru ledu.
Pﬁíli‰ blízko umístûná sklenice by mohla zabránit ledu v prÛchodu v˘dejním otvorem.

Obsluha

Části označené dvěma hvězdičkami **
(Pouze u vybraných modelů)
Mrazící koš
(část označená
dvěma hvězdičkami)

Části označené dvěma hvězdičkami označují prostor s teplotou -12°C~-18°C
Mrazené produkty pro krátkodobé uskladnění.

Prostor pro obãerstvení (pouze nûkteré modely)
PouÏití

Otevﬁete prostor pro obãerstvení.
 Do prostoru pro obãerstvení máte pﬁístup i bez
otevﬁení dveﬁí chladniãky. Pﬁedností je úspora
elektrické energie.
 Po otevﬁení dvíﬁek prostoru pro obãerstvení se
rozsvítí vnitﬁní osvûtlení chladniãky. Lze tak bez
potíÏí prohlédnout obsah.



Zásadnû
nedemontujte
vnitﬁní kryt
prostoru pro
obãerstvení



Bez krytu prostor pro obãerstvení nefunguje
ﬁádnû.

Pouze pro modely s vnitřním krytem nádržky.

Zásadnû na
dvíﬁka prostoru
pro obãerstvení
nestavte tûÏké
pﬁedmûty a
nedovolte dûtem,
aby se na dvíﬁka
vû‰ela.
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NejenÏe v takovém pﬁípadû hrozí po‰kození
dvíﬁek prostoru pro obãerstvení, rovnûÏ mÛÏe
dojít k poranûní dítûte.

ČESKO

Zásadnû nepouÏívejte dvíﬁka prostoru pro
obãerstvení pro krájení a vyvarujte se jejich
po‰kození ostr˘mi nástroji.
 Zásadnû se neopírejte rukama ani na dvíﬁka
silnû netlaãte.

PouÏití dvíﬁek
prostoru pro
obãerstvení jako
odkládací plochy

Operation

Led a voda bez připájení potrubí
(Pouze u vybraných modelů)
Chcete-li použít funkci automatického výrobníku ledu nebo funkci dávkovače vody,
můžete použít vodu z nádržky, nebo z obyčejných lahví s vodou bez nutnosti připájení
ledničky do jakéhokoliv vodovodního potrubí.
Vyberte nádobku na vodu
MOŽNOST 1
Potáhněte páčku a přidržte adaptér nádržky, tak jak
znázorňuje obrázek  Nádržku vytáhněte .
MOŽNOST 2
Otočte bezpečnostním vypínačem do polohy
“OPEN (OTEVŘEN)”, jak je ukázáno na obr. ①.
Poté uvolněte držák nádrže na vodu a vytáhněte kryt
nádrže na vodu ②, abyste nádrž uvolnili.

How to use

ČESKO

Naplňte nádržku vodou
Nadzvedněte spony po obou stranách nádržky, odstraňte
kryt a nádržku naplňte vodou. Následně zavřete kryt nádržky
a spony po obou stranách. Vodu lijte pouze po vyznačenou
úroveň (3ℓ)
Založení nádržky
MOŽNOST 1
Horní část adaptéru nádržky a rourku pumpičky
umístěte ve správné pozici a následně nádržku zatlačte
na svoje místo. Pozici zablokujte pomocí páčky.
MOŽNOST 2
Seřiďte vrchní část krytu nádrže na vodu a srovnejte trubku
čerpadla na střed, zatlačte přitom nádrž pevně dovnitř,
jak je ukázáno na obr ③. Otočte bezpečnostní vypínač
do polohy “CLOSE (ZAVŘEN)” ④.
Nasazení lahve s vodou
Adaptér je možné připojit ke klasické lahvi s vodou,
co umožňuje použití lahví namísto nádržky z vodou.
Pootočte adaptér nádržky vlevo a odšroubujte ho.
Otevřete láhev s vodou a připojte k adaptéru.
Používejte pouze lahve s objemem 1,5 – 2(35cm) litry.
Některé druhy lahví mohou k adaptéru nepasovat.

When using the
water bottle

POZOR
•

•

•
•
•
•

•
•
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•

Během nasazování a odstraňování nádržky s vodou postupujte opatrně
a nepoužívejte příliš velkou sílu, neboť nádržku můžete poškodit.
Pokud se v nádržce nenachází voda, funkce automatického výrobníku ledu
a dávkovače vody nejsou dostupné.
Při použití jiné kapaliny než vody můžete způsobit problémy s pumpou.
Při nízké hladině vody v nádržce mohou být kostky ledu menší.
Před vlitím nové vody nejdříve z dávkovače odstraňte zbytky staré vody.
Způsob používání dávkovače vody a automatického výrobníku ledu je identický
jako v případě jiných populárních modelů ledniček.
Používáte-li namísto nádržky lahve s vodou, nádržku nevyhazujte.
Poněvadž nádržka s vodou může být dost těžká, nedovolte dětem,
aby s ní manipulovali, obzvláště jednou rukou.
Asi 9~10krát denně můžete slyšet zvuk činnosti vodního čerpadla.

ČESKO

ČESKO

Obsluha

Obsluha

OdstraÀovaã zápachu (pouze nûkteré modely)
Tento systém úãinnû pohlcuje v˘razné
zápachy optick˘m katalyzátorem. Tento
systém Ïádn˘m zpÛsobem neovlivÀuje
stav uchovávan˘ch potravin.

PouÏití systému
pohlcování
zápachu

Systém je jiÏ instalován v pﬁívodu chladného vzduchu z prostoru chladniãky a
nevyÏaduje samostatnou instalaci.
 Potraviny uvolÀující v˘razn˘ zápach uchovávejte v uzavﬁen˘ch nádobách. V opaãném
pﬁípadû mohou tento zápach pohlcovat jiné potraviny uvnitﬁ chladniãky.


Funkce Vacuum Fresh (Pouze u vybraných modelů)

Jak na to?

Stlačením tlačítka dojde v vypumpování vzduchu
z šuplíku a k zesílení hermetického uzávěru.

Vložte ruku dovnitř, zatlačte tlačítko směrem nahoru
a potáhněte do pozice . Následně můžete šuplík otevřít .
Při zavírání šuplík zatlačte až do momentu kdy uslyšíte cvaknutí.

ČESKO

Tato funkce napomáhá díky efektu vakua, zesilujícímu hermetické uzavření přihrádky,
udržet zeleninu a ovoce svěží po delší dobu.

ČESKO

Obsluha

Doporuãení pro
uchovávání potravin

Rozmístûní potravin
(viz umístûní souãástí)

DrÏák lahve
Svaãinová
zásuvka
Police mrazniãky

Uchovávání vína.
Uchovávání men‰ích potravin, napﬁ. chlebÛ,
zákuskÛ atd.
Uchovávání rÛzn˘ch zmraÏen˘ch potravin,
napﬁ. masa, ryb, zmrzliny, mraÏen˘ch
zákuskÛ atd.
Uchovávání mal˘ch mraÏen˘ch balen˘ch
potravin.
 Teplota mÛÏe pﬁi otevírání dveﬁí vzrÛstat.
Proto zde neuchovávejte potraviny
urãené pro dlouhodobé uchovávání, napﬁ.
zmrzlinu atd.

Dveﬁní pﬁihrádka
mrazniãky



Zásuvka
mrazniãky



Pﬁihrádka na
vejce
Prostor pro
obãerstvení

Uchovávání mléãn˘ch v˘robkÛ, napﬁ.
másla, s˘rÛ atd.
Tuto pﬁihrádku na vejce lze umístit dle
potﬁeby.
Uchovávání ãasto pouÏívan˘ch potravin, napﬁ.
nápojÛ atd.

Police
chladniãky

Uchovávání hotov˘ch pokrmÛ ãi jin˘ch
potravin v náleÏit˘ch rozestupech.

Dveﬁní
pﬁihrádka
chladniãky

Uchovávání men‰ích balen˘ch potravin ãi
nápojÛ, napﬁ. mléka, dÏusu, piva atd.

Zásuvka na
zeleninu
Pﬁepínací
zásuvka na
zeleninu/maso

Uchovávání ovoce a zeleniny.

Uchovávání zeleniny, ovoce,
rozmrazovaného masa, syrov˘ch ryb atd.
Pﬁepínaã nastavte podle potﬁeby.
Pﬁed uloÏením potravin zkontrolujte
nastavení pﬁepínaãe.

ČESKO

Pﬁihrádka pro
mléãné v˘robky

Uchovávání masa, ryb, drÛbeÏe atd. po
zabalení do tenké fólie.
 Uchovávat za sucha.

Doporuãení pro uchovávání potravin
Uchovávání potravin
V chladniãce uchovávejte ãerstvé potraviny. DÛleÏit˘m faktorem ovlivÀujícím
zachování ãerstvosti a chuti potravin je míra jejich zmrazení, resp. roztátí.
Neuchovávejte potraviny, které se kazí za nízk˘ch teplot, tj. napfiíklad banány a
melouny.
Horké potraviny nechte pfied vloÏením do spotfiebiãe vychladnout. Po vloÏení hork˘ch
potravin mÛÏe dojít k pokaÏení ostatních potravin a dále se zvy‰uje spotfieba elektrické
energie.
Potraviny uchovávejte zabalené vinylovou fólií nebo v nádobkách s víkem. Zamezíte
tak odpafiování vlhkosti a napomÛÏete uchování chuti a v˘Ïivné hodnoty potravin.
Neblokujte pfiívody vzduchu potravinami. Plynulá cirkulace vzduchu zaji‰Èuje
rovnomûrnou teplotu v chladniãce.
Neotevírejte dvefie pfiíli‰ ãasto. Otevfien˘mi dvefimi do chladniãky vniká tepl˘ vzduch a
zpÛsobuje vzrÛst teploty.
Do dvefiních pfiihrádek zásadnû nevkládejte nadmûrné mnoÏství potravin – mohly by
se opírat o vnitfiní pfiihrádky a zabraÀovat dvefiím v fiádném dovfiení.
Nevkládejte do mrazniãky lahve – pfii zmrznutí obsahu by mohly puknout.
Rozmrzlé potraviny opûtovnû nezmrazujte. Pfii opûtovném zmrazování dochází ke
ztrátû chuti a v˘Ïivné hodnoty.
Uchováváte-li po del‰í dobu mraÏené potraviny, napfi. zmrzlinu, umístûte je do
police a nikoli do dvefiní pfiihrádky.
Nedot˘kejte se mokr˘ma rukama zmrzl˘ch potravin ani nádob, zejména, pokud
jsou kovové; umístûte sklenûné v˘robky do pfiihrádky v ledniãce.
- Hrozí nebezpeãí omrzlin; v pfiípadû zmrznutí obsahu mohou tyto v˘robky prasknout
a zpÛsobit zranûní.

Chladniãka

Do horních polic chladniãky nevkládejte vlhké potraviny. V pfiímém kontaktu s
ochlazen˘m vzduchem by mohlo dojít k jejich zmrazení.
Pfied vloÏením potraviny vÏdy oãistûte. Ovoce a zeleninu omyjte a otfiete a balené
potraviny otfiete, zamezíte tak zkaÏení sousedních potravin.
Uchováváte-li vejce v pfiihrádce pro vejce, ovûfiujte jejich ãerstvost a uchovávejte je ve
svislé poloze – vydrÏí déle ãerstvá.

ČESKO

Mrazniãka

POZNÁMKA
•

Je-li chladniãka umístûna na teplém a vlhkém místû, mÛÏe se pfii ãastém otevírání
dvefií nebo uchovávání vût‰ího mnoÏství zeleniny sráÏet vlhkost, jeÏ v‰ak neovlivÀuje
funkci spotfiebiãe. SraÏenou vlhkost odstraÀte vhodn˘m hadfiíkem.

ČESKO

OPTION 1

OPTION 2

ČESKO

2

Space plus

Podneste space plus

a vytiahnite smerom .
1

Chyťte nádobu na ľad tak ako znázorňuje obrázok,
podneste ho trochu dohora ( ) a následne
ho vytiahnite ( ).
It is recommended not to dismantle the ice
storage bin unless it is necessary.
Be sure to use both hands when removing
the ice storage bin, so as not to drop it on the
.
y
rotate the rotating device.

Výrobník ľadu

Pokiaľ plánujete zariadenie dlhší čas nepoužívať, prípadne,
ak funkciu vytvárania ľadu nepoužívate, po odstránení space plus
výrobník ľadu vypnite. Ak budete ľad potrebovať, jednoducho
výrobník ľadu zapnite.

Porozumění
zvukům, které
můžete slyšet

ČESKO

Vaše nová chladnička může vydávat zvuky, které vaše stará nevydávala. Jelikož jsou tyto zvuky pro vás
nové, mohli byste jimi být znepokojeni. Většina těchto nových zvuků je normální. Tvrdé povrchy, jako je
podlaha, zdi a skříně, mohou způsobit, že se tyto zvuky zdají hlasitějšími, než ve skutečnosti jsou. Jde o
následující zvuky a co je může způsobovat:
•Když začíná a končí cyklus automatického odmrazování, cvakne časový spínač odmrazování. Regulace
termostatu (nebo regulace chladničky v závislosti na modelu) rovněž cvakne, když se zapíná nebo
vypíná cyklus.
•Chrastění může být způsobeno průtokem chladiva, vodním potrubím nebo předměty uloženými
nahoře na chladničce.
•Vaše chladnička je zkonstruována tak, aby její provoz při uchovávání potravin při požadované teplotě
byl efektivnější. Vysoce výkonný kompresor může způsobit, že vaše lednička poběží déle než ta stará, a
můžete slyšet pulzující nebo vysoký zvuk.
•Můžete slyšet motor ventilátoru výparníku, který zajišťuje cirkulaci vzduchu chladničkou a přihrádkami
mrazničky.
•Když končí každý cyklus, můžete slyšet bublání, jak chladivo teče do ledničky.
Smršťování se a roztahování se vnitřních stěn mohou způsobit praskání.
•Voda kapající na topné těleso odmražování může způsobit syčení.
•Můžete slyšet, jak ventilátor kondedzátoru žene vzduch kondenzátorem.
•Během cyklu odmrazování můžete slyšet, jak voda teče do odvodňovací misky.
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Je normální, že je chladnička mírně
nakloněna směrem dozadu.

Péãe a údrÏba

Závada

MoÏná pﬁíãina

Náprava

Termostat udrÏuje v chladniãce
konstantní teplotu.

To je bûÏné. Kompresor se pﬁi
udrÏování konstantní teploty zapíná a
vypíná.

Teplota v mrazniãce
je pﬁíli‰ nízká,
zatímco teplota v
chladniãce je v
poﬁádku.

V mrazniãce je nastavena pﬁíli‰ nízká
teplota.

Nastavte vy‰‰í, av‰ak dostateãnou
teplotu v mrazniãce.

Teplota v
chladniãce je pﬁíli‰
nízká, zatímco
teplota v mrazniãce
je v poﬁádku.

V chladniãce je nastavena pﬁíli‰ nízká
teplota.

Nastavte vy‰‰í teplotu v chladniãce.

Potraviny uloÏené v
zásuvkách zamrzají.

V chladniãce je nastavena pﬁíli‰ nízká
teplota.

Viz pﬁedchozí bod.

Maso by mûlo b˘t pro maximální ãerstvost
uchováváno za teploty tûsnû pod bodem
mrazu (32˚F, 0˚C)

Je bûÏné, Ïe se na povrchu masa
vytváﬁejí krystalky ledu – maso totiÏ
obsahuje vodu

Je nastavena pﬁíli‰ vysoká teplota v
mrazniãce.

Nastavte niÏ‰í, av‰ak dostateãnou
teplotu v mrazniãce nebo v chladniãce.

Je nastavena pﬁíli‰ vysoká teplota v
chladniãce.
Nastavení pro chladniãku má urãit˘ vliv
na teplotu v mrazniãce.

Nastavte niÏ‰í, av‰ak dostateãnou teplotu
v mrazniãce nebo v chladniãce.

Dveﬁe jsou otevﬁené pﬁíli‰ ãasto nebo
pﬁíli‰ dlouho.

Jsou-li otevﬁené dveﬁe, do
chladniãky/mrazniãky vstupuje tepl˘
vzduch. Otevírejte dveﬁe ménû ãasto.

Dveﬁe jsou pootevﬁené.

Dovﬁete dveﬁe.

Právû bylo vloÏeno vût‰í mnoÏství
tepl˘ch nebo hork˘ch potravin.

Vyãkejte dosaÏení zvolené teploty
chladniãky nebo mrazniãky.

Chladniãka byla po urãitou dobu
mimo provoz.

Kompletní zchlazení chladniãky trvá
nûkolik hodin.

V chladniãce je nastavena pﬁíli‰ vysoká
teplota.

Nastavte niÏ‰í teplotu v chladniãce.

Kompresor
chladniãky
nepracuje.

Teploty jsou
pﬁíli‰ nízké

Pﬁíli‰ vysoké
teploty
V chladniãce
nebo v
mrazniãce jsou
pﬁíli‰ vysoké
teploty.

Teplota v
chladniãce je pﬁíli‰
vysoká, zatímco
teplota v mrazniãce
je v poﬁádku.

ČESKO

Maso uloÏené v
zásuvce na
ãerstvé maso
zamrzá.

ČESKO

Je normální, že je chladnička mírně
nakloněna směrem dozadu.

Péãe a údrÏba

Závada

MoÏná pﬁíãina

Náprava

Zápach v
chladniãce
Je zapotﬁebí vyãistit vnitﬁek.

Vyãistûte vnitﬁek houbou, teplou vodou a
jedlou sodou.

Ve chladniãce jsou potraviny uvolÀující
v˘razn˘ zápach.

Potraviny dÛkladnû zabalte.

Nûkteré nádoby a balicí materiál vydávají
zápach.

PouÏijte jiné nádoby nebo jinou znaãku
balicího materiálu.

Dveﬁe nedovírají.

Balené potraviny zabraÀují dovﬁení
dveﬁí.

PﬁesuÀte obaly, jeÏ brání dovﬁení dveﬁí.

Dveﬁe nedovírají.

Dveﬁe byly zavﬁeny pﬁíli‰ silnû a proto
do‰lo k pootevﬁení protûj‰ích dveﬁí.

Pomalu uzavﬁete oboje dveﬁe.

Chladniãka není ve vodorovné poloze.
Po men‰ím posunutí se na podlaze viklá.

Seﬁiìte v˘‰ku nastavovacím ‰roubem.

Podlaha není plochá nebo je slabá.
Chladniãka se po men‰ím posuvu na
podlaze viklá.

Zajistûte vodorovnou podlahu, jeÏ mÛÏe
b˘t náleÏitou oporou pro chladniãku.
Pro úpravu propadlé nebo naklonûné se
obraÈte na ﬁemeslníka.

Chladniãka se dot˘ká zdi nebo nábytku.

PﬁesuÀte chladniãku.

Potraviny se dot˘kají police nad
zásuvkou.

Zmen‰ete mnoÏství potravin v zásuvce.

Jsou zneãi‰tûna vodítka zásuvky.

Oãistûte zásuvku a vodítka.

Zásobník ledu je prázdn˘.

Po spadnutí první dávky ledu do
zásobníku by mûl dávkovaã fungovat.

Nastavená teplota mrazniãky je pﬁíli‰
vysoká.

Nastavte niÏ‰í teplotu mrazniãky, aby
byly vytváﬁeny kostky ledu. Po
vytvoﬁení první dávky ledu by mûl
dávkovaã fungovat.

Je uzavﬁen hlavní vodovodní uzávûr.

Otevﬁete hlavní vodovodní uzávûr a
vyãkejte dobu potﬁebnou pro vytvoﬁení
ledu. Po vytvoﬁení ledu by mûl dávkovaã
fungovat.

Dveﬁe chladniãky ãi ledniãky nejsou
uzavﬁené.

Zajistûte uzavﬁení obou dveﬁí.

Otevírání/zavírání
dveﬁí/zásuvek

Dávkovaã
Dávkovaã
nevydává led

ČESKO

Zásuvky lze
posouvat pouze s
obtíÏemi.

ČESKO
Na displeji se zobrazí
"OFF" (vypnuto).

Ovládání chladničky byly uvedeno do režimu Demo (ukázkový). Demo režim vypne
systém chlazení, normálně fungují pouze kontrolky a displej. Pro vypnutí Demo režimu
otevřete jedna dvířka, poté stiskněte zároveň tlačítka EXPRESS FRZ. a REF. TEMP a držte je
po dobu 5 sekund. Až bude Demo režim deaktivován, na displeji uvidíte předchozí
nastavení hodnot, které jste měli nastaveny.

(option).

