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BezpeËnostnÌ pokyny
D·vejte pozor na to, aby z·strËka
nesmÏ¯ovala smÏrem vzh˘ru
nebo nebyla p¯itisknuta za zadnÌ
Ë·stÌ chladniËky.
M˘æe se vlÌt voda nebo poπkodit
z·strËka, coæ m˘æe vÈst k poæ·ru
nebo elektrickÈmu πoku.

Z¡KLADNÂ BEZPE»NOSTÂ OPATÿENÂ
Tento pr˝vodce obsahuje mnoho d˘leæit˝ch
bezpeËnostnÌch pokyn˘. Vædy si pokyny p¯eËtÏte a
dodræujte je.
w Toto je v˝straæn˝ bezpeËnostnÌ symbol.
UpozorÚuje na bezpeËnostnÌ pokyny, kterÈ v·s
informujÌ o riziku nebezpeËÌ, kterÈ m˘æe usmrtit
nebo zranit v·s nebo ostatnÌ nebo poπkodit
v˝robek. Vπechny bezpeËnostnÌ pokyny p¯edch·zÌ
tento bezpeËnostnÌ symbol a v˝straæn˝ n·pis
NEBEZPE»Â, VAROV¡NÂ nebo POZOR. Tato
slova znamenajÌ:

w NEBEZPE»Â

Pokud nebudete postupovat
podle pokyn˘, m˘æe dojÌt k
usmrcenÌ nebo tÏækÈmu zranÏnÌ.

w VAROV¡NÂ

Pokud nebudete postupovat
podle pokyn˘, m˘æe dojÌt k
usmrcenÌ nebo tÏækÈmu zranÏnÌ.

w POZOR

P¯edch·zejte prom·ËknutÌ nebo vtisknutÌ
sÌªÈovÈho kabelu ve chvÌli, kdy je ledniËka
zasazov·na dovnit¯ a z·suvka je v pr˘bÏhu
instalace vytaæen·.
To se st·v· p¯ÌËinou vzniku ohnÏ nebo ˙razu
elektrick˝m proudem.
P¯i odsouv·nÌ spot¯ebiËe od zdi se vyvarujte
p¯ekroucenÌ Ëi poπkozenÌ sÌªovÈ πÚ˘ry.

Oznamuje bezprost¯ednÏ
nebezpeËnou situaci kter·, pokud se
jÌ nevyhnete, m˘æe vy˙stit v lehkÈ
nebo st¯ednÌ zranÏnÌ nebo poπkozenÌ
v˝robku.

Nap·jecÌ kabel by nemÏl b˝t
stisknut˝ nebo zkroucen˝ tÏæk˝m
p¯edmÏtem, mohl by se
poπkodit.
Poπkozen˝ nap·jecÌ kabel m˘æe
zp˘sobit poæ·r nebo elektrick˝ πok.

Vπechny bezpeËnostnÌ zpr·vy p¯esnÏ popisujÌ
nebezpeËÌ, napovÌ, jak snÌæit riziko zranÏnÌ a ¯eknou
v·m, co m˘æe n·sledovat nepostupuje-li se podle
pokyn˘.

Elektrickou z·strËku nijak
neprodluæujte ani neupravujte.
Mohlo by to zp˘sobit poæ·r kabelu
vznikl˝ elektrick˝m proudem nebo
elektrick˝ πok.

w VAROV¡NÂ
Pro snÌæenÌ rizika poæ·ru, elektrickÈho πoku nebo
jinÈho zranÏnÌ osob bÏhem pouæÌv·nÌ tohoto
v˝robku je nutnÈ dodræovat bezpeËnostnÌ pokyny,
vËetnÏ n·sledujÌcÌch. P¯eËtÏte si vπechny pokyny
p¯edtÌm, neæ zaËnete v˝robek pouæÌvat.
1. Zapojov·nÌ do elektrickÈ sÌtÏ

Odpojte z·strËku kdykoliv bÏhem ËiπtÏnÌ,
manipulace nebo v˝mÏny vnit¯nÌ lampy
chladniËky.
• Jinak m˘æe dojÌt k elektrickÈmu
πoku nebo jinÈmu ˙razu.
• P¯i v˝mÏnÏ vnit¯nÌ lampy
chladniËky se ujistÏte, æe gumovÈ
tÏsnÏnÌ urËenÈ k zamezenÌ
elektrick˝ch jisker uvnit¯ krytu nenÌ vyjmutÈ.

MÏla by b˝t pouæita vyhrazen·
z·suvka.
• PouæÌv·nÌ nÏkolika za¯ÌzenÌ v
jednÈ z·suvce m˘æe zp˘sobit
poæ·r.
• Elektrick· pojistka proti vyteËenÌ
m˘æe poπkodit potraviny a
z·sobnÌk m˘æe zatÈct.
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BezpeËnostnÌ pokyny
Nevytah·vejte kabel ze z·suvky
ani se nedot˝kejte z·strËky
mokr˝ma rukama.
Jinak m˘æe dojÌt k elektrickÈmu
πoku nebo jinÈmu ˙razu.

P¯ed opakovan˝m zapojenÌm
z·strËky poËkejte 5 minut nebo
dÈle.
Jinak m˘æe dojÌt k poruπe provozu
mraz·ku.

Po 5
minut·ch

OdstraÚte vodu nebo prach ze
z·strËky a zasuÚte ji tak, aby
kolÌky pevnÏ pasovali.
Prach, voda nebo nestabilnÌ
zapojenÌ mohou zp˘sobit poæ·r
nebo elektrick˝ πok.

»ESK›

2. PouæÌv·nÌ chladniËky

NeumÌsªujte tÏækÈ nebo
nebezpeËnÈ p¯edmÏty (n·dræe s
tekutinou) na chladniËku.
M˘æe p¯i otevÌr·nÌ nebo zavÌr·nÌ
dve¯Ì dojÌt k p·du a n·slednÏ ke
zranÏnÌ, poæ·ru nebo elektrickÈmu
πoku.

Vyt·hnÏte z·strËku za nÌ
samotnou, nikoliv za kabel.
M˘æe to zp˘sobit elektrick˝ πok,
p¯ÌpadnÏ zkrat m˘æe zp˘sobit
poæ·r.

NezavÏπujte se za dve¯e nebo
poliËky dve¯Ì nebo za chladicÌ
Ë·st.
M˘æe dojÌt k p·du chladniËky nebo
poπkozenÌ rukou. Zvl·πtÏ zabraÚte
toto dÏlat dÏtem.

ZajistÏte uzemnÏnÌ.
Pokud pokyny pro uzemnÏnÌ zcela nech·pete
nebo m·te-li pochybnosti, zda je v·π spot¯ebiË
spr·vnÏ uzemnÏn, obraªte se na kvalifikovanÈho
elektrik·¯e nebo pracovnÌka servisu.
Nespr·vnÈ uzemnÏnÌ m˘æe
zp˘sobit hav·rii nebo elektrick˝
πok.
UjistÏte se, æe pouæÌv·te
uzemnÏnÈ, spr·vnÈ napÏtÌ
vhodnÈ pro nap·jecÌ zdroj.
To se st·v· p¯ÌËinou vzniku ohnÏ.

ChraÚte dÏti p¯ed vstupem do
v˝robku.
Toto poËÌn·nÌ m˘æe ohrozit æivot
dÌtÏte, pokud dÌtÏ vstoupÌ do
ledniËky.

ZemnÌcÌ dr·t

Ot¯esy v d˘sledku r·znÈho otevÌr·nÌ a zavÌr·nÌ
dve¯Ì ledniËky mohou zp˘sobit spadnutÌ
p¯ihr·dky ledniËky se skladovan˝m jÌdlem a
zranit nohy, proto d·vejte pozor.

VÌce neæ 30 palc˘
(asi 75 cm)

MÏdÏn· plocha

Neinstalujte chladniËku do
mokrÈho mÌsta nebo do mÌsta,
kam se m˘æe dostat voda nebo
dÈπª.
PostupnÈ zhorπov·nÌ izolace na
elektrick˝ch souË·stech m˘æe
zp˘sobit elektrickÈ poπkozenÌ.

Thinner

Je-li nap·jecÌ kabel nebo
z·strËka poπkozena nebo jsou
otvory na z·suvce volnÈ,
nepouæÌvejte je.
M˘æe to zp˘sobit elektrick˝ πok,
p¯ÌpadnÏ zkrat m˘æe zp˘sobit
poæ·r.
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BezpeËnostnÌ pokyny

Thinner

Byla-li chladniËka pono¯ena,
p¯ed dalπÌm pouæitÌm ji
zkontrolujte.
Mohlo by dojÌt k elektrickÈmu
πoku nebo poæ·ru.

Nevkl·dejte do chladniËky
zap·lenou svÌËku jako deodorant.
K suπenÌ uvnit¯ nepouæÌvejte
suπiËku, nepouæÌvejte ani svÏtlo
svÌËky k odstranÏnÌ z·pachu.
M˘æe to zp˘sobit explozi nebo
poæ·r.

Unikne-li plyn, nedot˝kejte se chladniËky ani
z·suvky a rychle vyvÏtrejte mÌstnost.
• Exploze zap¯ÌËinÏn· jiskrou
m˘æe zp˘sobit poæ·r a
pop·leniny.
• Protoæe tato chladniËka
pouæÌv· p¯ÌrodnÌ plyn
(isobutan, R600a) kv˘li
ochranÏ æivotnÌho prost¯edÌ, je i mal· d·vka
(80~90 g) vznÏtliv·. UteËe-li plyn n·sledkem
v·ænÈho poπkozenÌ bÏhem p¯epravy, instalace
nebo pouæÌv·nÌ chladniËky, m˘æe jak·koliv jiskra
zp˘sobit oheÚ nebo pop·leniny.

The Academic
Medicine

dicine
The Me

Thinner

Neukl·dejte do chladniËky lÈky
nebo jinÈ odbornÈ chemik·lie.
Je-li v chladniËce uloæen materi·l,
kter˝ vyæaduje p¯esnou skladovacÌ
teplotu, m˘æe se Ëasem zhorπit a
neoËek·van· reakce m˘æe b˝t
nebezpeËn·.

Thinner

Ether

Benzene

V p¯ÌpadÏ hromu a blesku nebo
p¯i dlouhÈm nepouæÌv·nÌ
v˝robku, odpojte spot¯ebiË ze
z·suvky.
HrozÌ riziko nebezpeËÌ ˙razu
elektrick˝m proudem nebo ohnÏ.

Thinner

NepouæÌvejte ani neukl·dejte
vznÏtlivÈ materi·ly jako je
Èter, benzen, alkohol, nÏkterÈ
lÈky, plyn, spreje nebo
kosmetiku dovnit¯ nebo do
blÌzkosti chladniËky.
M˘æe to zp˘sobit explozi nebo
poæ·r.

Thinner

V blÌzkosti chladniËky
nepouæÌvejte vznÏtlivÈ spreje.
Mohlo by dojÌt k poæ·ru.

Nest¯Ìkejte na vnÏjπÌ ani vnit¯nÌ
Ë·st chladniËky vodu ani ji
neËistÏte pomocÌ benzenu nebo
rozpouπtÏdla.
PostupnÈ zhorπov·nÌ izolace na
elektrick˝ch souË·stech m˘æe
zp˘sobit elektrickÈ poπkozenÌ
nebo poæ·r.
Thinner

NepouæÌvejte v blÌzkosti
chladniËky topÌcÌ tÏlesa.
Instalujte na mÌstech
vzd·len˝ch od ho¯lavin jako
nap¯. od mÌst. kde doch·zÌ k
˙niku ho¯lavÈho plynu.
Mohlo by dojÌt k poæ·ru.

Thinner

Thinner

Thinner

Thinner

Thinner

Zaznamen·te-li nÏjak˝
podez¯el˝ pach nebo kou¯ z
chladniËky, odpojte z·strËku
ze z·suvky a kontaktujte
servisnÌ centrum.
Mohlo by dojÌt k poæ·ru.

Na chladniËku nestavte æ·dnÈ
v·zy, mÌsy, kosmetiku, lÈky nebo
n·dræe s vodou.
M˘æe dojÌt k poæ·ru, elektrickÈmu
πoku nebo zranÏnÌ.
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BezpeËnostnÌ pokyny
Nestrkejte ruce nebo kovovÈ
p¯edmÏty do v˝stupu
chladnÈho vzduchu, krytu,
spodnÌ Ë·sti chladniËky nebo
ohnivzdornÈ m¯Ìæky
(v˝fukovÈho otvoru) vzadu.
Jinak m˘æe dojÌt k
elektrickÈmu πoku nebo
jinÈmu ˙razu.
Thinner

NepouæÌvejte chladniËku pro jinÈ
neæ dom·cÌ ˙Ëely (nap¯. pro
ukl·d·nÌ lÈk˘ nebo laboratornÌho
materi·lu, na lodi apod.).
Mohlo by dojÌt k neoËek·vanÈmu
poæ·ru, elektrickÈmu πoku,
degradaci uloæenÈho materi·lu
nebo chemickÈ reakci.

w POZOR

Thinner

PoruπenÌ tohoto pokynu m˝æe zp˝sobit zranÏnÌ
nebo poπkodit d˝m nebo n·bytek. ProsÌme, buÔte
vædy opatrnÌ!

Thinner

Thinner

Nedot˝kejte se jÌdla nebo balenÌ
v mrazniËce mokr˝ma rukama.
Mohlo by dojÌt k omrzlin·m.

Thinner

P¯i manipulaci s chladniËkou
odstraÚte balicÌ materi·ly ze
dve¯Ì.
Mohlo by dojÌt k uzamËenÌ dÌtÏte.

ZabraÚte nepo¯·dku v potravin·ch uvnit¯
ledniËky.
Potraviny mohou spadnout v pr˘bÏhu otevÌr·nÌ a
zavÌr·nÌ ledniËky a poranit osoby.

Tento p¯Ìstroj nenÌ urËen pro uæÌv·nÌ osobami
(vËetnÏ dÏtÌ) se snÌæen˝mi tÏlesn˝mi,
smyslov˝mi nebo ment·lnÌmi schopnostmi nebo
nedostatkem zkuπenostÌ a znalostÌ, pokud nad
nimi nenÌ dozor nebo pokyny k uæÌv·nÌ p¯Ìstroje
ze strany osoby zodpovÏdnÈ za jejich
bezpeËnost.

Do mraz·ku nevkl·dejte lahve.
Zmraæen˝ obsah lahve ji m˘æe
poniËit a n·slednÏ m˘æe dojÌt ke
zranÏnÌ od lahve.

DohlÌæejte na dÏti, aby si nehr·ly s p¯Ìstrojem.

Nestrkejte ruce do spodku
chladniËky.
Æelezn· deska naspodu m˘æe
zp˘sobit ˙raz.

Thinner

Instalujte chladniËku pouze na
pevnou a rovnou podlahu.
Instalace chladniËky na nestabilnÌ
podlahu m˘æe zp˘sobit smrt,
pokud chladniËka p¯i otevÌr·nÌ
nebo zavÌr·nÌ dve¯Ì spadne.
Thinner
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Nenechte nikoho jinÈho neæ
kvalifikovanÈho
elektroinæen˝ra aby
rozebÌral, opravoval nebo
upravoval chladniËku.
Mohlo by dojÌt k elektrickÈmu
πoku, zranÏnÌ nebo poæ·ru.

Thinner

⁄vod

BezpeËnostnÌ pokyny
ChladniËku p¯en·πejte s dræadlem na spodku
p¯edku a navrchu zadku.
Jinak mohou vaπe ruce
uklouznout a zp˘sobit ˙raz.
Protoæe je v˝robek tÏæk˝,
manipulace jednÌm ËlovÏkem
m˘æe zranit osoby nebo m˘æe
dojÌt k ˙razu.

P¯Ìstupnost sÌªovÈ z·strËky
SÌªov· z·strËka chladniËky s mrazniËkou by mÏla
b˝t snadno p¯Ìstupn·, aby ji bylo moænÈ v nouzi
urychlenÏ vyt·hnout ze z·suvky.

V˝mÏna sÌªovÈ πÚ˘ry
Je-li sÌªov· πÚ˘ra poπkozen·, musÌ ji vymÏnit
v˝robce, pracovnÌk servisu nebo podobnÏ
kvalifikovan· osoba.

Protoæe otevÌr·nÌ nebo zavÌr·nÌ dve¯Ì chladniËky
s mrazniËkou m˘æe mÌt za n·sledek zranÏnÌ
osob, kterÈ jsou v blÌzkosti, dbejte prosÌm
zv˝πenÈ opatrnosti.
OtevÌr·nÌ nebo zavÌr·nÌ dve¯Ì
m˘æe zp˘sobit p¯isk¯ÌpnutÌ
rukou ve πtÏrbinÏ dve¯Ì nebo
˙raz dÌtÏte rohem dve¯Ì.

NebezpeËÌ
NebezpeËÌ uvÌznutÌ dÏtÌ.
P¯ed likvidacÌ ledniËky Ëi mrazniËky, demontujte
dve¯e.
Ponechte police na mÌstÏ, aby dÏtÌ nemohly
snadno vlÈzt dovnit¯.

Do chladniËky nevkl·dejte æ·dnÈ
æijÌcÌ zvÌ¯e.

Neskladujte
• V blízkosti tohoto ani jiných elektrických spotřebičů
neskladujte benzín ani jiné hořlavé plyny a kapaliny.
• V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, např.
aerosolové nádobky obsahující hořlavé palivo.

BezpeËnostnÌ pokyny

UzemnÏnÌ

w VAROV¡NÂ

P¯i v˝skytu kr·tkÈho spojenÌ sniæuje uzemnÏnÌ
nebezpeËÌ ˙razu elektrick˝m proudem odvedenÌm
elektrickÈho napÏtÌ vyhrazen˝m vodiËem. Tento
spot¯ebiË musÌ b˝t pro zamezenÌ ˙razu elektrick˝m
proudem uzemnÏn. Nespr·vnÈ pouæitÌ zemnicÌho
kontaktu m˘æe zp˘sobit ˙raz elektrick˝m proudem.

• Tato ledniËka s chladniËkou musÌ b˝t p¯ed
uvedenÌm do chodu ¯·dnÏ instalov·na a
umÌstÏna v souladu s pokyny pro instalaci.
• Nikdy ledniËku s chladniËkou neodpojujte
vytaæenÌm z·strËky ze z·suvky za sÌªovou
πÚ˘ru. Z·strËku vædy pevnÏ uchopte a vyt·hnÏte
ji kolmo ze z·suvky.
• Po uvedenÌ chladniËky s mrazniËkou do chodu
se nedot˝kejte chladn˝ch povrch˘ uvnit¯
mrazniËky, zejmÈna m·te-li mokrÈ Ëi vlhkÈ
ruce. Pokoæka by mohla k tÏmto velmi chladn˝m
povrch˘m p¯ilnout.
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BezpeËnostnÌ pokyny
w VAROV¡NÂ

w POZOR
• Je-li sÌªov· z·suvka uvolnÏn·, nep¯ipojujte k nÌ
sÌªovou πÚ˘ru.
Mohlo by dojÌt k ˙razu elektrick˝m proudem Ëi k
poæ·ru.
• Nikdy ledniËku s chladniËkou neodpojujte
vytaæenÌm z·strËky ze z·suvky za sÌªovou
πÚ˘ru. Z·strËku vædy pevnÏ uchopte a
vyt·hnÏte ji kolmo ze z·suvky.
Mohlo by dojÌt k p¯eruπenÌ kabelu a ke zkratu.
• P¯i ËiπtÏnÌ z·strËky nepouæÌvejte vlhk˝ had¯Ìk.
Z kontakt˘ z·strËky odstraÚte cizÌ materi·l.
Jinak vznik· nebezpeËÌ poæ·ru.
• Po odpojenÌ spot¯ebiËe od nap·jenÌ vyËkejte
p¯ed opÏtovn˝m p¯ipojenÌm k sÌªovÈ z·suvce
nejmÈnÏ pÏt minut.
P¯i nespr·vnÈ obsluze mrazniËky m˘æe dojÌt k
vÏcnÈ πkodÏ.
• Nebude-li spot¯ebiË delπÌ dobu pouæÌv·n,
vyt·hnÏte z·strËku ze z·suvky.
PoπkozenÌ izolace m˘æe b˝t p¯ÌËinou poæ·ru.

Tento spot¯ebiË obsahuje menπÌ mnoæstvÌ
izobutanovÈho chladicÌho mÈdia (R600a),
p¯ÌrodnÌho plynu sluËitelnÈho se æivotnÌm
prost¯edÌm. Tento plyn je vπak ho¯lav˝. P¯i
p¯epravÏ a instalaci spot¯ebiËe je zapot¯ebÌ
zajistit, aby nedoπlo k poπkozenÌ æ·dnÈ ze
souË·stÌ okruhu chladicÌho mÈdia. ChladicÌ
mÈdium unikajÌcÌ z potrubÌ se m˘æe vznÌtit nebo
zp˘sobit poranÏnÌ oËÌ. Rozpozn·te-li ˙nik
chladicÌho mÈdia, zabraÚte v˝skytu volnÈho
plamene a ostatnÌch potenci·lnÌch zdroj˘
vznÌcenÌ a nÏkolik minut vÏtrejte mÌstnost, ve
kterÈ se spot¯ebiË nalÈz·.
Pro zamezenÌ vzniku ho¯lavÈ smÏsi plynu a vzduchu
p¯i ˙niku z okruhu chladicÌho mÈdia je d˘leæit˝
pomÏr velikosti mÌstnosti, ve kterÈ je spot¯ebiË
umÌstÏn, a mnoæstvÌ pouæitÈho chladicÌho mÈdia.
MÌstnost musÌ mÌt 1 m2 plochy na kaæd˝ch 8 g
chladicÌho mÈdia R600a ve spot¯ebiËi. MnoæstvÌ
chladicÌho mÈdia ve vaπem spot¯ebiËi je uvedeno
na typovÈm πtÌtku uvnit¯ spot¯ebiËe.
Z·sadnÏ nespouπtÏjte spot¯ebiË jevÌcÌ zn·mky
poπkozenÌ. V p¯ÌpadÏ pochybnostÌ se obraªte na
vaπeho prodejce.

• Nenechte dÏti dot˝kat se Ëi hr·t si s ovl·dacÌm
panelem v p¯ednÌ Ë·sti spot¯ebiËe.
• ChladicÌ mÈdium a tÏsnicÌ plyn pouæÌvanÈ ve
spot¯ebiËi vyæadujÌ speci·lnÌ metody likvidace.
Zamezte poπkozenÌ potrubÌ v zadnÌ Ë·sti
spot¯ebiËe p¯ed likvidacÌ.

w VAROV¡NÂ
Pro ÊiπtÏnÌ dolnÌch z·suvek nepouæÌvejte myËku
n·dobÌ. Vysok· teplota by poπkodila z·suvky a
uËinila je nepouæiteln˝mi.
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w Ponechte vÏtracÌ otvory v kuchyÚskÈ lince i v
krytu spot¯ebiËe volnÈ, bez p¯ek·æek proudÏnÌ
vzduchu.
w Pro urychlenÌ odmrazov·nÌ nepouæÌvejte
mechanick· za¯ÌzenÌ Ëi jinÈ prost¯edky
nedoporuËenÈ v˝robcem.
w Vyvarujte se poπkozenÌ okruhu chladicÌho
mÈdia.
w Uvnit¯ prostor urËen˝ch pro uchov·v·nÌ
potravin nepouæÌvejte elektrickÈ spot¯ebiËe,
nejsou-li typu, kter˝ je doporuËen v˝robcem.
w ChladicÌ mÈdium a tÏsnicÌ plyn pouæÌvanÈ ve
spot¯ebiËi vyæadujÌ speci·lnÌ metody likvidace.
P¯i likvidaci se obraªte na servisnÌho technika
nebo na podobnÏ kvalifikovanou osobu.

⁄vod

OznaËenÌ souË·stÌ
N·zev modelu : GB7143**(A/B/G/P/R)*

Æ·rovka
P¯ihr·dka na vejce
P¯ihr·dka na
mlÈËnÈ v˝robky
VyjÌmateln·
sklenÏn· police

Dve¯nÌ p¯ihr·dka
VodnÌ Ëerpadlo
(NenÌ u vπech typ˘)

Police na lahve
(NenÌ u vπech typ˘)

N·dræka na vodu
(NenÌ u vπech typ˘)

Automatick˝ v˝robnÌk ledu
N·dræka na vodu
(NenÌ u vπech typ˘)

1*

Z·suvka na zeleninu
Fresh '0' Zone
(»erstv· zÛna)
(NenÌ u vπech typ˘)

Dve¯nÌ p¯ihr·dka
(NenÌ u vπech typ˘)

Prostor OPTI
(NenÌ u vπech typ˘)
OtoËn˝ v˝robnÌk ledu
GB7143**(A/B)
Z·sobnÌk ledu
(NenÌ u vπech typ˘)

Z·sobnÌk ledu
Dræ·k EZ
(NenÌ u vπech typ˘)

Dr·tÏn· police
Vnit¯ek mrazniËky

Mrazicí proces probíhá
nejrychleji na označené
polici.

Vyrovn·vacÌ πroub
Dve¯nÌ p¯ihr·dka
(NenÌ u vπech typ˘)

1*
Pozn·mka

Pokud nÏkterÈ ze souË·stÌ u svÈho spot¯ebiËe nenalÈz·te, m˘æe jÌt o souË·sti pouæÌvanÈ v jin˝ch typech
(nap¯. àProstor OPTIÜ pro zmÏnu teploty nenÌ souË·stÌ vπech typ˘).
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N·zev modelu : GB7138****

Æ·rovka

P¯ihr·dka na
mlÈËnÈ v˝robky
VyjÌmateln·
sklenÏn· police

1*

N·dræka na vodu
(NenÌ u vπech typ˘)

Police na lahve
(NenÌ u vπech typ˘)
ka
typ˘)

Dve¯nÌ p¯ihr·dka
VodnÌ Ëerpadlo
(NenÌ u vπech typ˘)

2*

Z·suvka na zeleninu
Fresh '0' Zone
(»erstv· zÛna)
(NenÌ u vπech typ˘)

Dve¯nÌ p¯ihr·dka
(NenÌ u vπech typ˘)

Prostor OPTI
(NenÌ u vπech typ˘)
OtoËn˝ v˝robnÌk ledu
Z·sobnÌk ledu
Dræ·k EZ
(NenÌ u vπech typ˘)

Dr·tÏn· police
Vnit¯ek mrazniËky

Mrazicí proces probíhá
nejrychleji na označené
polici.

Vyrovn·vacÌ πroub

1*

Pozn·mka

2*
Dve¯nÌ p¯ihr·dka
(NenÌ u vπech typ˘)

Pokud nÏkterÈ ze souË·stÌ u svÈho spot¯ebiËe nenalÈz·te, m˘æe jÌt o souË·sti pouæÌvanÈ v jin˝ch typech
(nap¯. àProstor OPTIÜ pro zmÏnu teploty nenÌ souË·stÌ vπech typ˘).
11
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P¯ihr·dka na vejce

⁄vod

Označení Součástí
Model: GB5219****
GB5237****
GB5240****
GB*530*****
GB*539*****

GB5219**E*
GB5237**E*
GB5240**A*
GB*530**CF*
GB*539**CF*
Žárovka

GB5219**F*
GB5237**F*
GB5240**C*
GB*530**CP*
GB*539**CP*
Smart DiagnosisTM
(Není u všech typů)

GB*530**QP*
GB*539**QP*

GB*530**QW*

Přihrádka na vejce
(Není u všech typů)
Přihrádka na mléčné
výrobky (Není u všech
typů)

Vyjímatelná
skleněná police
(2 nebo 3)

Dveřní přihrádka
(2 nebo 3)

Nádržka na vodu
(Není u všech typů)

Zásuvka na zeleninu
Používá se pro uchování
ovoce a zeleniny apod.
v čerstvém a křupavém
stavu.
Fresh ‘0’ Zone
(Čerstvá zóna)
(Není u všech typů)

Přihrádka na led
Držák EZ
(Není u všech typů)

Kbelík na led
(Není u všech typů)
Drátěná police
(Není u všech typů)
Vnitřek mrazničky

Vyrovnávací šroub
Mrazicí proces probíhá nejrychleji
na označené polici.

Pozn·mka
Pokud nÏkterÈ ze souË·stÌ u svÈho spot¯ebiËe nenalÈz·te, m˘æe jÌt o souË·sti pouæÌvanÈ v jin˝ch typech
12
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Označení Součástí
Model: GB5234****
GB5237****
GB5240****
GB*539*****

GB5234**H*
GB5237**G*
GB5240**D*
GBB539**H**

GB5237PMG

GB*539**QW*

Smart DiagnosisTM
(Není u všech typů)

Přihrádka na vejce
(Není u všech typů)

Vyjímatelná
skleněná police
(3 nebo 4)

Dveřní přihrádka
(3 nebo 4)

Nádržka na vodu
(Není u všech typů)

Zásuvka na zeleninu
Používá se pro uchování
ovoce a zeleniny apod.
v čerstvém a křupavém
stavu.

Přihrádka na led
Držák EZ
(Není u všech typů)

Kbelík na led
(Není u všech typů)
Drátěná police
(Není u všech typů)
Vnitřek mrazničky

Vyrovnávací šroub
Mrazicí proces probíhá nejrychleji
na označené polici.

Pozn·mka
Pokud nÏkterÈ ze souË·stÌ u svÈho spot¯ebiËe nenalÈz·te, m˘æe jÌt o souË·sti pouæÌvanÈ v jin˝ch typech
13
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Žárovka

GB5234**I*
GB5237**J*

⁄vod

OznaËenÌ souË·stÌ
Název modelu : GB5240****
Æ·rovka
P¯ihr·dka na vejce
(NenÌ u vπech typ˘)
P¯ihr·dka na mlÈËnÈ v˝robky
(NenÌ u vπech typ˘)
Dve¯nÌ p¯ihr·dka
VyjÌmateln·
sklenÏn· police

N·dræka na vodu
(NenÌ u vπech
typ˘)
Dve¯nÌ p¯ihr·dka

Z·suvka na
zeleninu
PouæÌv· se pro
uchov·nÌ ovoce
a zeleniny apod.
v ËerstvÈm a
k¯upavÈm stavu.
Fresh '0' Zone
(»erstv· zÛna)
(NenÌ u vπech typ˘)

P¯ihr·dka na led
KbelÌk na led
(NenÌ u vπech typ˘)
Dr·tÏn· police

Dræ·k EZ
(NenÌ u vπech typ˘)

Vnit¯ek
mrazniËky

Vyrovn·vacÌ
πroub

Pozn·mka
Pokud nÏkterÈ ze souË·stÌ u svÈho spot¯ebiËe nenalÈz·te, m˘æe jÌt o souË·sti pouæÌvanÈ v jin˝ch typech
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N·zev modelu : GB5237****
Æ·rovka

VyjÌmateln·
sklenÏn· police

Dve¯nÌ p¯ihr·dka

N·dræka na vodu
(NenÌ u vπech
typ˘)
Dve¯nÌ p¯ihr·dka

Z·suvka na
zeleninu
PouæÌv· se pro
uchov·nÌ ovoce
a zeleniny apod.
v ËerstvÈm a
k¯upavÈm stavu.
Fresh '0' Zone
(»erstv· zÛna)
(NenÌ u vπech typ˘)

P¯ihr·dka na led
KbelÌk na led
(NenÌ u vπech typ˘)
Dr·tÏn· police

Dræ·k EZ
(NenÌ u vπech typ˘)

Vnit¯ek
mrazniËky

Vyrovn·vacÌ
πroub

Pozn·mka
Pokud nÏkterÈ ze souË·stÌ u svÈho spot¯ebiËe nenalÈz·te, m˘æe jÌt o souË·sti pouæÌvanÈ v jin˝ch typech
15
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P¯ihr·dka na vejce
(NenÌ u vπech typ˘)
P¯ihr·dka na mlÈËnÈ v˝robky
(NenÌ u vπech typ˘)

⁄vod

N·zev modelu : GB5234****
Æ·rovka

Dve¯nÌ p¯ihr·dka
VyjÌmateln·
sklenÏn· police

Dve¯nÌ p¯ihr·dka

Z·suvka na
zeleninu
PouæÌv· se pro
uchov·nÌ ovoce
a zeleniny apod.
v ËerstvÈm a
k¯upavÈm stavu.
P¯ihr·dka na led
Dræ·k EZ
(NenÌ u vπech typ˘)

Dr·tÏn· police
Vnit¯ek
mrazniËky

Vyrovn·vacÌ
πroub

Pozn·mka
Pokud nÏkterÈ ze souË·stÌ u svÈho spot¯ebiËe nenalÈz·te, m˘æe jÌt o souË·sti pouæÌvanÈ v jin˝ch typech
16

Instalace

Instalace

1. Zvolte vhodnÈ mÌsto.

1

UmÌstÏte chladniËku s mrazniËkou tak, aby ji
bylo moænÈ snadno pouæÌvat.

2

2. Vyvarujte se umÌstÏnÌ spot¯ebiËe do blÌzkosti
»ESK›

zdroj˘ tepla, na p¯Ìm˝ sluneËnÌ svit a do vlhkÈho
prost¯edÌ.

3. Pro zajiπtÏnÌ spr·vnÈ cirkulace vzduchu okolo
chladniËky prosÌm udræujte z obou stran i shora
dostateËnou mezeru a zachovejte vzd·lenost
alespoÚ 5 cm od zadnÌ stÏny.

Obr. 1. Nasaďte zarážky (2) na rohy (1) a dotlačte nadoraz.

4. Pro zamezenÌ vibracÌm je nezbytnÈ spot¯ebiË
uvÈst do svislÈ polohy.
V p¯ÌpadÏ pot¯eby kompenzujte nerovnosti
podlahy vyrovn·vacÌmi πrouby.
P¯ednÌ Ë·st by mÏla b˝t pro snaæπÌ zavÌr·nÌ dve¯Ì
trochu v˝πe neæ zadnÌ Ë·st.
Vyrovn·vacÌmi πrouby lze snadno ot·Ëet po
mÌrnÈm naklonÏnÌ sk¯ÌnÏ.
P¯i zdvih·nÌ spot¯ebiËe vyrovn·vacÌ πrouby
ot·Ëejte proti smÏru hodinov˝ch ruËek (
),
p¯i spouπtÏnÌ po smÏru hodinov˝ch ruËek (
).

5. PeËlivÏ chladniËku s mrazniËkou vyËistÏte a
STĚNA

ot¯ete veπker˝ prach nashrom·ædÏn˝ p¯i
p¯epravÏ.

6. Na vhodn· mÌsta instalujte p¯ÌsluπenstvÌ, tj.
p¯ihr·dku na led atd. P¯ÌsluπenstvÌ je ve
spoleËnÈm obalu, kter˝ je chr·nÌ p¯ed
poπkozenÌm p¯i p¯epravÏ.

7. P¯ipojte sÌªovou πÚ˘ru (z·strËku) k z·suvce.
K tÈto z·suvce nep¯ipojujte jinÈ spot¯ebiËe.
Použitelné pouze u určitých modelů

8. Pro zajištění správné cirkulace vzduchu kolem

zařízení je třeba ponechat dostatečné místo po
stranách, nahoře vzadu ledničky s mrazničkou.
Za tímto účelem umístěte distanční zarážky v
horních rozích vzadu zařízení, jak je to zobrazeno
na obr. 1. Zarážku jsou v zásuvce uvnitř ledničky.

Obr. 2. Přisuňte ledničku ke stěně.
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Instalace

Rozsah používání přístroje

Klimatick· t¯Ìda

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a
podobných prostorách, jako například
- kuchyně zaměstnanců v obchodech, kancelářích
a jiných pracovních prostředích;
- na farmách a klienty v hotelech, motelech
a ostatních obytných prostorách;
- penzionech, v nichž se podává snídaně;
- cateringových a podobných zařízeních

Toto zaﬁízení je urãeno k provozu v omezeném
rozsahu okolních teplot v závislosti na klimatické
zónû. Pohybuje-li se teplota mimo stanoven˘
rozsah, zaﬁízení nepouÏívejte. Klimatická tﬁída
va‰eho zaﬁízení je vyznaãena na informaãním ‰títku
umístûném v chladicí ãásti zaﬁízení.

P¯ed pouæitÌm
Po instalaci ponechte chladniËce s mrazniËkou
2-3 hodiny na stabilizaci bÏænÈ pracovnÌ teploty
p¯ed vloæenÌm Ëerstv˝ch Ëi mraæen˝ch potravin.
Po odpojenÌ sÌªovÈ πÚ˘ry od z·suvky vyËkejte p¯ed
opÏtovn˝m zapojenÌm 5 minut.
NynÌ je vaπe chladniËka s mrazniËkou p¯ipravena k
pouæitÌ.

Poznámka
Nehýbejte s ledničkou, když běží ledničkou.
Kompresor může přechodně vydávat drnčivý zvuk
(Je to normální jev, který nebude to mít vliv na
výkonnost nebo životnost kompresoru.
Drnčení přestane, jakmile se lednička zastaví.)
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Tﬁída

Oznaãení

Rozsah okolních
teplot °C

Okolní
teplota

SN

+10 ~ +32

Mírná

N

+16 ~ +32

Subtropická

ST

+16 ~ +38

Tropická

T

+16 ~ +43

Obsluha

NastavenÌ teploty
Vaπe chladniËka s mrazniËkou je vybavena ovl·dacÌmi prvky, kterÈ v·m umoæÚujÌ regulovat teplotu v
chladniËce a v mrazniËce.

ZobrazovacÌ panel pro ovl·d·nÌ teploty
»ESK›

Nastavov·nÌ teplot a funkcÌ

RychlÈ
zmrazenÌ,
Ekonomicky
p¯ÌvÏtiv·

TlaËÌtko pro
nastavenÌ
teploty v Ë·sti
prostoru OPTI
(mrazenÌ)

Typ LCD
TlaËÌtko
nastavenÌ
teploty v
chladniËce

TlaËÌtko
nastavenÌ
teploty v
mrazniËce

Typ LED

RychlÈ
zmrazenÌ

Ekonomicky
p¯ÌvÏtiv·

Typ LED

Vyp./Zap. tlaËÌtko

UzamykacÌ tlaËÌtko

Typ LED

Pozn·mka
VeπkerÈ nastavovacÌ funkce u typu LCD jsou vykon·ny po stisknutÌ p¯Ìsluπn˝ch tlaËÌtek.
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Obsluha

ZobrazovacÌ panel pro ovl·d·nÌ teploty
Nastavov·nÌ teplot a funkcÌ

Tlačítko nastavení
teploty v mrazničce

Regulátor teploty
chladicí části zařízení.

Rychlé zmrazení

Ekonomicky přívětivá

Détský zámek / Upozornění
na otevŕené dveŕe

Rychlé
zmrazení

Upozornění
na otevŕené
dveŕe

Rychlé
zmrazení

Vyp./Zap. tlačítko

Tlačítko
nastavení
teploty v
mrazničce

Regulátor
teploty chladicí
části zařízení.

Tlačítko
nastavení
teploty v
mrazničce

Regulátor
teploty chladicí
části zařízení.
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Ekonomicky
přívětiváa

Ekonomicky
přívětiváa

Vyp./Zap.
tlačítko

Obsluha
Jak nastavit teplotu v chladniËce a v
mrazniËce
Prostor OPTI (MrazenÌ)
(NenÌ u vπech typ˘)

• V mrazniËce, resp. v chladniËce, je poË·teËnÌ
teplota -20∞C, resp. 3∞C.
NynÌ m˘æete upravit vnit¯nÌ teplotu dle vaπich
poæadavk˘.

• StisknutÌm tlaËÌtka uchov·vejte zeleninu, ovoce
(za pomÏrnÈ nÌzkÈ teploty) nebo jinÈ potraviny,
jako nap¯. rozmrazovanÈ maso.

Typ LCD

Typ LED
• Je moænÈ zvolit 2 stupnÏ volby teploty, a to
nastavenÌ pro zeleninu, ovoce (2∞C) nebo maso a
ryby (-1∞C).
• Zelenina a potraviny uskladnÏnÈ v chladu vyæadujÌ
udræovat urËitÈ vlhko a maso nebo ryby mohou
b˝t skladov·ny dÈle ËerstvÈ v z·vislosti na typu
uskladnÏn˝ch potravin.
• Jakmile se rozsvÌtÌ æ·rovka tlaËÌtka àVEGE.Ü,
prostor opti ochladÌ p¯ihr·dku.
• Teplota mrazicÌho prostoru je udræov·na mezi
-2∞C~3∞C bez ohledu na teplotÏ okolÌ.
MrazicÌ prostor je speci·lnÌ teplotnÌ zÛnou.

Typ LED
< Typ exteriéru >

< Typ interiéru >

Pozn·mka
SkuteËn· vnit¯nÌ teplota se mÏnÌ v z·vislosti na
stavu potravin, tj. zobrazovan· nastaven· teplota
je cÌlovou hodnotou, nikoli skuteËnou teplotou v
chladniËce.
ChladniËka m· zpoË·tku snÌæen˝ v˝kon. Teplotu
upravte v˝πe uveden˝m postupem po nejmÈnÏ
2 aæ 3 dnech provozu chladniËky.
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Zp˘sob pouæÌv·nÌ
• M˘æete volit optim·lnÌ teplotnÌ rozsah v z·vislosti
na typu uchov·van˝ch potravin.

Obsluha
Ekonomicky p¯ÌvÏtiv·
• Tato funkce povoluje Ëinnost chladniËky s
mrazniËkou v ˙spornÈm reæimu, sniæuje spot¯ebu
energie na minimum, coæ je p¯ÌnosnÈ, pokud jste
pr·vÏ na dovolenÈ.
Po stisknutÌ tlaËÌtka àEKONOMICKY PÿÂVÃTIV¡Ü
se spustÌ ˙sporn˝ reæim a rozsvÌtÌ se æ·rovka.
Po opÏtovnÈm stisknutÌ se funkce zruπÌ.

RychlÈ zmrazenÌ
• Zvolte prosÌm tuto funkci pro rychlÈ mraæenÌ.
• Tato funkce se pouæÌv· pro rychlÈ zmraæenÌ
potravin. StisknÏte jednou taËÌtko Express Frz,
potÈ se spustÌ rychl· mrazicÌ Ëinnost p¯i
rozsvÌcenÈ æ·rovce.
• RychlÈ zmrazenÌ trv· cca 3/24
24 hodiny.
Po dokonËenÌ dojde k automatickÈmu p¯epnutÌ na
p¯edchozÌ nastavenou teplotu. Chcete-li funkci
rychlÈho zmrazenÌ zruπit, stisknÏte tlaËÌtko
Express Frz. jeπtÏ jednou. Æ·rovka zhasne, rychlÈ
zmrazenÌ se zastavÌ a chladniËka se p¯epne na
p¯edchozÌ nastavenou teplotu.

LED

LED

LED

LED

LCD

< Typ exteriéru >

LED

< Typ interiéru >
LED

LCD

< Typ exteriéru >

< Typ interiéru >

Pozn·mka
Jakmile je reæim Eco Friendly zapnut na àONÜ,
dalπÌ tlaËÌtka nejsou funkËnÌ. Pokud chcete
ukonËit reæim Eco Frinedly, vypnÏte tento reæim,
aby ostatnÌ tlaËÌtka byly funkËnÌ a chladniËka se
vr·tila k p¯edeπlÈmu nastavenÌ teploty.

Autotest
• Po zapnutÌ rychlÈho zmrazenÌ Ëty¯ikr·t blikne a
z˘stane rozsvÌcen˝ symbol se πipkou.

• Tato funkce automaticky rozpozn·v· z·vadu,
vyskytne-li se v pr˘bÏhu pouæÌv·nÌ chladniËky.
• Dojde-li k z·vadÏ a k v˝padku funkce tlaËÌtek a
displeje, neodpojujte spot¯ebiË od nap·jenÌ a
neprodlenÏ se obraªte na p¯ÌsluπnÈ servisnÌ
st¯edisko.
• Po vypnutÌ spot¯ebiËe je identifikace vadnÈ
souË·sti velmi pracn·.
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Obsluha

Z·mek

P¯ihr·dka chladniËky
(PouæitelnÈ pouze u urËit˝ch model˘)

Unlock

Lock

ZÛna Fresh '0'
UskladnÏnÌ pouze masa, ryby.
Pokud skladujete zeleninu a ovoce, mohou b˝t
zmraæeny.
Teplotu àFresh 0 ZoneÜ lze zmÏnit pomocÌ
nastavenÌ uvedenÈho nÌæe.
Pokud je prostor ledniËky nastaven na teplotu
6∞C, ve FRESH 0 ZONE je 4 2∞C.
Pokud je prostor ledniËky nastaven na teplotu
3∞C, ve FRESH 0 ZONE je 0 2∞C.
Pokud je prostor ledniËky nastaven na teplotu
0∞C, ve FRESH 0 ZONE je -3 2∞C.

Unlock

Jak oddÏlit kryt, mont·æ

< Typ exteriéru >

Unlock

Lock

Pro model Roller
P¯i oddÏlenÌ z·suvky na zeleninu, t·hnÏte z·suvku
smÏrem dop¯edu a potÈ ji nadzvednÏte.

Unlock

1. NadzvednÏte p¯ednÌ kryt, jemnÏ vyrovnejte a
vytahujte kryt smÏrem k sobÏ.

2. NakloÚte kryt a tahejte za jednu stranu.
3. VyjmÏte kryt.

Vyp./Zap.
• Stiskem tohoto tlaËÌtka se ledniËka vypÌn· a
zapÌn·.
• P¯i kaædÈm stisku tlaËÌtka VYP./ZAP. se ledniËka
p¯epne ze mezi stavy vypnuto a zapnuto.
(Pro àvypnutÌÜ stisknÏte tlaËÌtko àVYP./ZAP.Ü na
3~7 sekundu.
Pro àzapnutÌÜ stisknÏte tlaËÌtko àVYP./ZAP.Ü na
1 sekundy.)
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Typ LED
• StisknutÌ tohoto tlaËÌtka vypne funkci ostatnÌch
tlaËÌtek.
• P¯i kaædÈm stisknutÌ tlaËÌtka LOCK dojde k
àuzamknutÌÜ, resp. àodemknutÌÜ.
(Pro àuzamËenÌÜ stisknÏte tlaËÌtko àLOCKÜ na
3 sekundy.
Pro àodemËenÌÜ stisknÏte tlaËÌtko àLOCKÜ na
3 sekundu.)
• Je-li aktivov·n z·mek, ostatnÌ tlaËÌtka nereagujÌ na
stisknutÌ.

Obsluha

Vita Light (NenÌ u vπech typ˘)
Jak oddÏlit z·suvku na zeleninu nebo
z·suvku se zÛnou opti (NenÌ u vπech typ˘)

1

1. LED z·¯ivka svÌtÌ automaticky po cel˝ den.
M˘æe tÌm zp˘sobit fotosyntÈzu rostlin.
Vita-light je umÌstÏno na zadnÌ stranÏ z·suvky na
zeleninu.

Pro model Rail
P¯i oddÏlenÌ z·suvky na zeleninu nebo z·suvky optizone, vyt·hnÏte z·suvku smÏrem k sobÏ a potÈ ji
obÏma rukama nadzvednÏte.

• P¯Ìm˝ pohled do laserovÈho paprsku za pouæitÌ
optick˝ch pom˘cek (nap¯. teleskopu,
dalekohledu, br˝lÌ, lupy) m˘æe ohrozit zrak.
• SvÏtelnÈ indik·tory jsou v provozu automaticky.
Neodkr˝vejte je. Vyskytne-li se u nich problÈm,
povolejte kvalifikovanÈho technika.

V˝straha p¯i otev¯en˝ch dve¯Ìch
• Jakmile se dve¯e chladniËky na chvÌli otev¯ou,
rozeznÌ se zvukov˝ sign·l.
Pokud v˝straha pokraËuje i po uzav¯enÌ dve¯Ì,
obraªte se prosÌm na p¯ÌsluπnÈ servisnÌ st¯edisko.
• Kr·tk˝m stiskem tlaËÌtka zvukovÈho sign·lu lze
zvolit zapnutÌ nebo vypnutÌ zvukovÈho sign·lu
dve¯Ì.

w POZOR
• PouæitÌ ovl·dacÌch prvk˘, ˙pravy nebo
prov·dÏnÌ postup˘ tak, jak nenÌ uvedeno zde v
n·vodu, m˘æe mÌt za n·sledek nebezpeËnÈ
zasaæenÌ radiacÌ.
Rozdûlení zásuvky pro zeleninu

On (Vyp.)

Zdvihnutím vyjmûte spodní ko‰ z dveﬁí.
Vytáhnûte zásuvku dokud se nezastaví, poté ji
lehce zdvihnûte a vytáhnûte.
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Off (Zap.)

On (Vyp.)

Obsluha
V˝roba ledu

V˝roba ledu
• VyjmÏte otoËn˝ v˝robnÌk ledu, naplÚte jej a vloæte
jej zpÏt na p˘vodnÌ umÌstÏnÌ.

»ESK›

• Led nasypete do z·sobnÌku
otoËenÌm p·ky oddÏlovaËe ledu
v oddÏlenÌ v˝roby ledu.

• Vyjmûte pﬁihrádku na led. NaplÀte ji vodou a
vloÏte ji zpût.

• M˘æete nejen vyr·bÏt led, ale
takÈ vyuæÌt tento prostor pro
uskladnÏnÌ zmrazen˝ch potravin.
VyjmÏte (1) (OtoËn˝ v˝robnÌk
ledu) tak, jak je uvedeno na
obr·zku.

• Pﬁihrádku na led lze umístit do horní nebo
(1)

prostﬁední zásuvky mrazicí
ãásti zaﬁízení.

(2)

• Pﬁejete-li si rychlé vytvoﬁení
ledov˘ch kostek, stisknûte
tlaãítko „EXPRESS FRZ.“
• Pro vyjmutí ledov˘ch
kostek je nutné pﬁihrádku uchopit za oba konce a
mírnû ji ohnout.

Pozn·mka
• OtoËenÌ p·kou oddÏlovaËe ledu p¯ed ˙pln˝m
zmrznutÌm ledu m˘æe zp˘sobit to, æe zb˝vajÌcÌ
voda nakape do z·sobnÌku ledu a kostky ledu
p¯imrznou k sobÏ.
• Pro pouæÌv·nÌ vyjmÏte led ze z·sobnÌku ledu,
ale nenalÈvejte do z·sobnÌku vodu ke zmrazenÌ.
Z·sobnÌk ledu m˘æe b˝t zmraæen a rozdrcen.
• Kdyæ je z·sobnÌk ledu pln˝, led spadne na jeho
spodnÌ Ë·st, takæe jej lze vyjmout, i kdyæ
samotn˝ z·sobnÌk vyjmout nelze. Dbejte na to,
aby se z·sobnÌk nep¯eplnil.

Note
TIP
Vyjmutí kostek lze usnadnit vloÏením pﬁihrádky s
ledem pod tekoucí vodu.

Odmrazov·nÌ
• Odmrazov·nÌ probÌh· automaticky.
• Voda uvolÚujÌcÌ se p¯i odmrazov·nÌ stÈk· dol˘ do
odparnÈ n·doby a automaticky se odpa¯uje.

25

Obsluha

D·vkovaË vody
(NenÌ u vπech typ˘)

D·vkovaË vody
(NenÌ u vπech typ˘)

SouË·sti

Kryt víka

D·vkovaË

D·vkovaË

VodnÌ N·dræka

OtoËn˝
regul·tor
(Otev¯Ìt/Zav¯Ìt)

VÌko n·dræe

PlnÏnÌ VODNÂ N¡DRÆKY
VÌko N·dræky

Jak odstranit nádrÏ na vodu

Z·klopka

VodnÌ N·dræka

• MontáÏ se provádí opaãn˘m postupem neÏ
odstranûní

• Dbejte na to, abyste pﬁi manipulaci s nádobou
netlaãili na ventil.

• Pﬁi montáÏi nádrÏky na vodu do dveﬁí dbejte na
to, abyste ji ﬁádnû zajistili.

PlnÏnÌ VODNÂ N¡DRÆKY

1. Vytáhnûte nádrÏku na vodu.
Pak otevﬁete uzávûr.

1. OtoËte regul·torem pro otev¯enÌ.

2. K naplnûní pouÏijte maximálnû 2,3 litru vody.
3. NádrÏ naplÀte vodou.

A vyjmÏte z·sobnÌk vody. Po uvolnÏnÌ z·klopky
otev¯ete vÌko n·dræe a naplÚte ji vodou pomocÌ
konvice atpod.

Uzavﬁete kryt víka.

2. Po doplnÏnÌ pitnÈ vody p¯ipevnÏte kryt vÌka a
zaklepnÏte z·klopku.

3. Pokud za¯ÌzenÌ nepouæÌv·te po dlouhou dobu
nebo p¯i prvnÌm pouæitÌ musÌte naplnit n·dræ na
vodu vÌce neæ 3.2L
1L vody.
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Obsluha

PlnÏnÌ PET lahve
Vita Light (NenÌ u vπech typ˘)

D·vkov·nÌ

1. SklenicÌ stisknÏte p·Ëku d·vkovaËe.
2. Po stisknutÌ p·Ëky teËe voda z d·vkovaËe.
3. P¯i pomalÈm uvolnÏnÌ p·Ëky voda p¯estane

Pokud pouæÌv·te lahev na vodu, m˘æete p¯ipojit vÌko
n·dræe k hlavnÌ lahvi na vodu, abyste ji pouæili mÌsto
dodanÈ n·dræe na vodu.
Zav¯Ìt

pro otev¯enÌ v tom
smÏru, kter˝ oddÏluje
od vÌka n·dræe. Otev¯ete
lahev na vodu a vloæte
do nÌ hadici.
2. P¯ipevnÏte lahev na vodu
k vÌku n·dræe (V˝πka lahve na
vodu_mÈnÏ neæ 350 mm, vÌce
neæ 300 mm). P¯esuÚte prosÌm
vykl·pÏcÌ koπ. NÏkterÈ typy
nejsou kompatibilnÌ.

Otev¯Ìt

vytÈkat.

Zav¯Ìt

4. NÏkterÈ zvuky vzniklÈ po d·vkov·nÌ jsou zvuky
vyvolanÈ absorbcÌ vody zbylÈ v hadici, kter·
z˘st·v· z hygienick˝ch ˙Ëel˘.

w POZOR
NepouæÌvejte jinÈ n·poje (mlÈko, ovocnou πª·vu,
n·poje sycenÈ CO2 atd.), neæ pitnou vodu.
ZejmÈna nesmÏjÌ b˝t pouæÌv·ny n·poje obsahujÌcÌ
suπinu (mohou zp˘sobit poπkozenÌ.)

3. P¯ipevnÏte lahev na vodu ke dve¯Ìm.

w VAROV¡NÂ

w POZOR

DoplÚujte pouze pitnou vodou.

• Pouæijte prosÌm aktu·lnÏ cirkulujÌcÌ lahvovou
vodu.
- Pokud naplnÌte limon·dou, mlÈkem, ovocn˝m
dæusem nebo podzemnÌ vodou (vËetnÏ Ca,
Mg, Si atd.) nebo nefiltrovanou vodou, m˘æe
dojÌt k poruπe.
• Pokud n·dræ na vodu naplnÌte vodou, prosÌm
nechte horkou vodu p¯ed nalitÌm do n·dræe
chladniËky vychladnout.
- Hork· voda m˘æe zp˘sobit poruchu.
• Pokud instalujete n·dræ na vodu do chladniËky,
vÌko by mÏlo p¯esnÏ zapadnout a bezpeËnostnÌ
regul·tor by mÏl smÏrovat na àcloseÜ (Zav¯Ìt).
- Pokud je n·dræ na vodu
Zav¯Ìt
Otev¯Ìt
vloæena nespr·vnÏ,
d·vkovaË nemusÌ pracovat
nebo m˘æe n·dræ na vodu
spadnout na podlahu.
• Pokud chcete vyjmout n·dræ na vodu z d˘vodu
naplnÏnÌ nebo ˙dræby, mÏli byste n·dræ na vodu
uchopit a tahat za hornÌ Ë·st a bezpeËnostnÌ
regul·tor namÌ¯it na àopenÜ (Otev¯Ìt).
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1. OtoËte vÌkem n·dræe

Obsluha
Police na lahve

VyjÌmateln· sklenÏn· police

N·zev modelu : GB7143****
• Tato police na vÌno umoæÚuje skladovat lahve ve
vodorovnÈ poloze.
Polici na vÌno lze obr·tit a zÌskat tak prostor na
polici.
Je tak dosaæeno zvÏtπenÌ uæitnÈho prostoru na
policÌch.

1. NadzvednÏte p¯ednÌ Ë·st vyjÌmatelnÈ sklenÏnÈ
police.

2. Vyt·hnÏte vyjÌmatelnou sklenÏnou polici ve
11 cm
~ 14 cm
smÏru dve¯Ì p¯ibliænÏ o 110
mm.

3. OpatrnÏ nakloÚte sklenÏnou polici na jednu
stranu.

4. OddÏlte sklenÏnou polici na urËenÈ mÌsto.
p¯Ìklad) pouæÌvan·
police na vÌno

p¯Ìklad) nepouæÌvan·
police na vÌno

N·zev modelu : GB7138****
• Lahve mohou b˝t uchov·ny na stranÏ v koutÏ pro
vÌna.
PotÈ m˘æete otoËit polici na vÌna a umÌstit ji na
kryt a p¯ipevnit.

MrazicÌ oddÏlenÌ
Bude-li do mrazničky vloženo velké množství potravin:
1. horní šuplík mrazicího prostoru – vyjměte výrobník ledu
a potraviny ukládejte přímo na drátěnou polici;
2. prostřední šuplík mrazicího prostoru vyjměte a potraviny
ukládejte na drátěnou polici. Mrazicí prostor mrazničky je
vybaven drátěnými policemi, aby byl zajištěn co největší
skladovací objem. Prostor je rovněž vybaven šuplíkem
umožňujícím uchovávání vlhkého masa a polotekutých potravin.

Max. chladící kapacita
Je-li v prostoru přístroje již uložené jídlo,
nastavte mrazák na nejchladnější úroveň (-23°C)
a stiskněte "Expresní mr.", a to několik hodin předtím,
než do mrazáku umístíte čerstvý produkt,
abyste tak dosáhli maximální kapacity.
Adekvátní je zpravidla 7 hodin.
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Obsluha

Automatick˝ v˝robnÌk ledu
KDY BYSTE MùLI VYPNOUT V›ROBNÂK
LEDU, TZN. PÿEPNOUT SPÂNA» DO
POLOHY (O)(OFF)

w POZOR
NebezpeËÌ ˙razu

U novÏ nainstalovanÈ chladniËky m˘æe trvat 12 aæ
24 hodin, neæ zaËne vyr·bÏt led.

PÿÂPRAVA NA DOVOLENOU
• P¯epnÏte spÌnaË v˝robnÌku ledu do polohy (O)
(OFF) a vypnÏte p¯Ìvod vody do chladniËky.

P·Ëka detekce ledu

Z·sobnÌk vody
HlavnÌ
vypÌnaË

Æ·dn˝ led ani voda z vodovodu
Jednotka v˝robnÌku ledu

PouæitÌ m z·sobnÌku vody m˘æete automatick˝
v˝robnÌk ledu pouæÌvat bez nutnosti jeho p¯ipojenÌ k
vodovodnÌmu potrubÌ.

1. Automatick˝ v˝robnÌk ledu m˘æe automaticky
vyrobit 8 kostek najednou, 60 aæ 80 kus˘ za den.
Toto mnoæstvÌ se m˘æe liπit podle okolnostÌ
vËetnÏ okolnÌ teploty, otevÌr·nÌ dve¯Ì, naplnÏnÌ
chladniËky, atd.

Jak provÈst demont·æ (ËiπtÏnÌ)
Dræ·k

2. NÏkolik prvnÌch d·vek ledu vyhoÔte, aby se
vyËistilo vodovodnÌ potrubÌ.
3. V˝roba ledu se zastavÌ, kdyæ je z·sobnÌk ledu
pln˝.

<Obr. A>

4. Pokud nechcete automatick˝ v˝robnÌk ledu
pouæÌvat, p¯epnÏte spÌnaË v˝robnÌku ledu do
polohy OFF.
Jestliæe chcete automatick˝ v˝robnÌk ledu znovu
pouæÌvat, p¯epnÏte spÌnaË do polohy ON.

<Obr. B>

<Obr. D>

• P¯i plnÏnÌ z·sobnÌku vody jej
otev¯ete povytaæenÌm krytu
na hornÌ stranÏ tak, jak je
uvedeno na obr·zku (1).

5. Pokud se led nepouæÌv· Ëasto, starÈ kostky ledu
se zakalÌ, nechutnajÌ dob¯e a zmenπÌ se.

(1)

• P¯i zpÏtnÈ mont·æi z·sobnÌku vody jej zasuÚte tak,
aby se kryla oznaËen· linka s otvorem, jak je
uvedeno na obr·zku (2).
Automatick˝ v˝robnÌk ledu nefunguje, kdyæ je
z·sobnÌk vody ve πpatnÈ poloze.
V tomto okamæiku se na displeji zobrazÌ sign·l
„æ·dnæ voda“.

Pozn·mka
Zvuk, kter˝ se oz˝v·, kdyæ led pad· do z·sobnÌku
ledu, je norm·lnÌ.
NenÌ to zp˘sobeno vadn˝m v˝robkem.

w POZOR
• Pokud se led nepouæÌv· Ëasto, starÈ kostky ledu
se zakalÌ, nechutnajÌ dob¯e a zmenπÌ se.
• Neskladujte led (kostky) po dobu delπÌ neæ dva
t˝dny.

<Obr. C>
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PROVOZNÂ POKYNY

• Kdyæ bude na n·kolik dn˘ zastaven p¯Ìvod vody.
• Kdyæ z·sobnÌk ledu vynd·te na dobu delπÌ neæ jednu
nebo dvÏ minuty.
• Kdyæ nebude chladniËka nÏkolik dn˘ pouæÌv·na.

NEVKL¡DEJTE ruce do v˝robnÌku ledu bÏhem
provozu. M˘æe v·m zp˘sobit zranÏnÌ.

Obsluha

Indik·tor NENÂ VODA

w POZOR
• PouæÌvejte Ëerstvou pitnou vodu
- Pokud pouæijete nealkoholickÈ n·poje, mlÈko a
ovocnÈ πª·vy, pop¯. podzemnÌ vodu (s obsahem
Ca, Mg, Si, atd.) nebo nefiltrovanou vodu, m˘æe
dojÌt k poruπe.
• P¯i plnÏnÌ z·sobnÌku vodou, nechte prosÌm horkou
vodu vychladnout, neæ z·sobnÌk vody vloæÌte do
chladniËky.
- Hork· voda m˘æe zp˘sobit poruchu.
• Protoæe z·sobnÌk vody m˘æe b˝t dost tÏæk˝,
nenech·vejte dÏti, aby se z·sobnÌkem vody
manipulovaly a dræely jej, zejmÈna ne jednou
rukou.

• ZnaËka NENÂ VODA (
)se zobrazÌ na
displeji, kdyæ v chladniËce nenÌ nainstalov·n
z·sobnÌk vody, nebo kdyæ v z·sobnÌku vody nenÌ
voda.
• ZnaËka NENÍ VODA z displeje zmizÌ, kdyæ je
z·sobnÌk vody naplnÏn˝ vodou znovu nainstalov·n
do chladniËky. Ale kdyæ je do chladniËky vloæen
z·sobnÌk vody bez vody, znaËka NENÂ VODA na
moment zmizÌ a objevÌ se na displeji znovu.
• Zvuk, kter˝ se oz˝v·, kdyæ led pad· do z·sobnÌku,
je norm·lnÌ. Po vypuπtÏnÌ se ozve „zarachocenÌ“,
coæ signalizuje funkci Ëerpadla.
Je to norm·lnÌ zvuk.

Pozn·mka
• P¯i mont·æi nebo demont·æi z·sobnÌku vody
d·vejte pozor, abyste p¯itom nep˘sobili
p¯Ìliπnou silou, protoæe m˘æe dojπt k jeho
poπkozenÌ.
• Pokud nenÌ v z·sobnÌku vody voda, nebudete
moci funkce automatickÈho v˝robnÌku ledu
vyuæÌvat.
• Kdyæ je hladina vody v z·sobnÌku vody nÌzk·,
m˘æe b˝t velikost ledu menπÌ.
• Kdyæ znovu plnÌte vodu do z·sobnÌku, je dobrÈ
nejprve vπechnu vodu vylÌt.
• Z·sobnÌk naplÚte 1,5 l vody

30

DoporuËenÌ pro uchov·v·nÌ potravin

Uchov·v·nÌ potravin
w POZOR

N·vrh pro ˙sporu energie

• Neuchov·vejte v chladniËce potraviny n·chylnÈ
ke kaæenÌ na nÌzk˝ch teplot, nap¯. ban·ny,
ananasy Ëi melouny.

• Nenech·vejte dve¯e dlouho otev¯enÈ, uzav¯ete je
v co nejkratπÌ dobÏ.

• Nenastavujte teplotu v mrazniËce niæπÌ, neæ je
pot¯eba. Potraviny nevkl·dejte do blÌzkosti
snÌmaËe teploty.

• Potraviny uchov·vejte zabalenÈ v n·dob·ch s
vÌkem. ZamezÌte tak odparu vlhkosti a
napom˘æete uchov·nÌ chuti a v˝æivnÈ hodnoty
potravin.

Zachovejte od nich minimální vzdálenost alespoň 5 mm.

• P¯ed uskladnÏnÌm nechejte horkÈ jÌdlo ochladit.
UmÌstÏnÌm horkÈho jÌdla do ledniËky-mrazniËky by
se mohly zkazit dalπÌ potraviny a mohlo by to vÈst
k vyππÌ elektrickÈ spot¯ebÏ.

• Nezakr˝vejte vÏtracÌ otvory potravinami.
P¯edpokladem rovnomÏrnÈho udræov·nÌ teploty je
neruπen· cirkulace chlazenÈho vzduchu.

• Neblokujte vÏtracÌ otvory potravinami. MÌrnou
cirkulacÌ chladnÈho vzduchu je teplota v ledniËcemrazniËce udræov·na rovnomÏrnÏ.

• NeotevÌrejte dve¯e p¯Ìliπ Ëasto. Otev¯en˝mi dve¯mi
do chladniËky vnik· tepl˝ vzduch zvenËÌ a doch·zÌ
ke zv˝πenÌ teploty uvnit¯.

• Dve¯e neotevÌrejte Ëasto. Po otev¯enÌ dve¯Ì vnik·
do ledniËky-mrazniËky tepl˝ vzduch, kter˝ m˘æe
vyvolat n·r˘st teploty.

• Neuchov·vejte ve dve¯nÌch p¯ihr·dk·ch
nadmÏrnÈ mnoæstvÌ potravin, jeæ by mohlo dve¯Ìm
br·nit v ˙plnÈm uzav¯enÌ.

• Ponech·nÌ vnit¯nÌch Ë·stÌ dodan˝ch v˝robcem,
jako jsou koπÌky, z·suvky (chladniËka), poliËky a
dr·tÏnÈ poliËky, na p˘vodnÌm mÌstÏ.
Je nej˙ËinnÏjπÌ zp˘sob ˙spory energie. (Viz str.
10, 11)

• Do mrazniËky nevkl·dejte lahve-p¯i zamrznutÌ
obsahu m˘æe dojÌt k jejich prasknutÌ.
• Nezmrazujte znovu potraviny, kterÈ jiæ rozt·ly.
Doch·zÌ p¯itom ke ztr·tÏ chuti a v˝æivnÈ hodnoty.
• Neuchov·vejte v chladniËce farmaceutickÈ
v˝robky, vÏdeckÈ materi·ly ani jinÈ p¯edmÏty
citlivÈ na teplotu.
V chladniËce nesmÏjÌ b˝t uchov·v·ny p¯edmÏty
vyæadujÌcÌ p¯esnÏ ¯Ìzenou teplotu.
• Chcete-li rychle zmrazit novÈ potraviny, vloæte je
do prost¯ednÌ z·suvky mrazniËky a stisknÏte
tlaËÌtko rychlÈho mraæenÌ.
• Pro zajiπtÏnÌ dobrÈ vzduchovÈ cirkulace ve
spot¯ebiËi, zasuÚte ˙plnÏ z·suvky.
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• NedoporuËuje se vkl·dat p¯Ìliπ velkÈ mnoæstvÌ
potravin. Je t¯eba zachovat dostateËn˝ prostor
pro volnou cirkulaci chladicÌho vzduchu.

• HorkÈ potraviny nechte p¯ed vloæenÌm do
chladniËky vychladnout. V opaËnÈm p¯ÌpadÏ
m˘æe dojÌt ke zkaæenÌ ostatnÌch potravin. KromÏ
toho se zvyπuje spot¯eba elekt¯iny.

PÈËe a ˙dræba

ObecnÈ informace
V˝padek nap·jenÌ

Obr·cenÌ smÏru otvÌr·nÌ dve¯Ì

• V˝padek nap·jenÌ v dÈlce 1 aæ 2 hodiny
uchov·vanÈ potraviny nepoπkodÌ. Zamezte p¯Ìliπ
ËastÈmu otevÌr·nÌ a zavÌr·nÌ dve¯Ì chladniËky.

• Dve¯e vaπÌ chladniËky s mrazniËkou jsou
konstruov·ny tak, aby je bylo moænÈ otevÌrat buÔ
vpravo nebo vlevo dle dispozic vaπÌ kuchynÏ.

P¯i p¯esouv·nÌ spot¯ebiËe

DVEÿNÂ ⁄CHYTY (2- dvoutÛnovÈ modely)

• VyjmÏte z chladniËky s mrazniËkou potraviny a
lepicÌ p·skou upevnÏte volnÈ souË·sti.
• P¯ed p¯esouv·nÌm chladniËky s mrazniËkou
zaπroubujte vyrovn·vacÌ πrouby. V opaËnÈm
p¯ÌpadÏ m˘æe vyrovn·vacÌ πroub poπkr·bat
podlahu nebo zabr·nit v p¯esunu chladniËky s
mrazniËkou.

ProtikondenzaËnÌ trubice
• ProtikondenzaËnÌ trubice je
ProtikondenzaËnÌ
trubice
instalov·na okolo p¯ednÌ
strany chladniËky s mrazniËkou,
na mrazniËce, stejnÏ jako na
Ë·sti mezi chladicÌ Ë·stÌ a
mrazicÌ Ë·stÌ pro p¯edch·zenÌ
orosenÌ.

• Pokud jste si vybrali chladniËku v provedenÌ
TwoTone a poæadujete opaËnÈ otevÌr·nÌ dve¯Ì,
m˘æete buÔ p¯emÌstit madla st·vajÌcÌ nebo
dokoupit dvojici madel n·hradnÌch v provedenÌ
brouπen· ocel. V p¯ÌpadÏ z·jmu o nov· madla
volejte LG z·kaznickou linku na telefonnÌm ËÌsle,
kterÈ je uvedeno na z·ruËnÌm listu. P¯ÌpadnÏ se
obraªte na Vaπeho prodejce.

• ZejmÈna po instalaci nebo p¯i
vyππÌch okolnÌch teplot·ch m˘æe b˝t povrch
chladniËky s mrazniËkou teplejπÌ, coæ je zcela
bÏænÈ.

w POZOR
NicmÈnÏ pokud si p¯ejete otoËit dve¯e, musÌte se
obr·tit na servisnÌho z·stupce.
ObracenÌ dve¯Ì nenÌ kryto z·rukou.
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PÈËe a ˙dræba

»iπtÏnÌ
P¯ed ËiπtÏnÌm

VodnÌ n·dræka

BezpodmÌneËnÏ odpojte spot¯ebiË od nap·jenÌ.

1. OtoËte regul·torem pro otev¯enÌ.
A vyjmÏte z·sobnÌk vody.

2. Po uvolnÏnÌ a vyjmutÌ z·klopky, oËistÏte a zcela
VnÏjπek
VnÏjπÌ plochy chladniËky s mrazniËkou omyjte
jemn˝m had¯Ìkem namoËen˝m do horkÈ vody nebo
kapalnÈho detergentu. PouæÌv·te-li detergent, ot¯ete
jej d˘kladnÏ Ëist˝m mokr˝m had¯Ìkem.

P¯ipevniteln˝ kryt n·dræe a vÌko n·dræe
OËistÏte a zcela omyjte p¯ipevniteln˝ kryt n·dræe a
vÌko n·dræe pomocÌ neutr·lnÌho ËisticÌho
prost¯edku.
P¯i ËiπtÏnÌ dr·æky vÌka n·dræky vyuæijete mal˝
kart·Ëek.

Vnit¯ek
StejnÈ jako je uvedeno v˝πe

Po ËiπtÏnÌ
Zkontrolujte, zda nedoπlo k poπkozenÌ sÌªovÈ πÚ˘ry
Ëi p¯ep·lenÌ z·strËky a zda je z·strËka spr·vnÏ
zasunuta v z·suvce.

w POZOR
NeoddÏlujte πroub a hadici z p¯ipevnitelnÈho
krytu n·dræe. OËistÏte vnÏjπÌ povrch.

w VAROV¡NÂ
Po omytÌ spot¯ebiËe vodou jej osuπte had¯Ìkem.
NepouæÌvejte brusn· Ëistidla, naftu, benzen,
¯edidlo, kyselinu chlorovodÌkovou, v¯elou vodu,
hrub˝ kart·Ë atd. p¯i jejich pouæitÌ m˘æe dojÌt k
poπkozenÌ souË·stÌ chladniËky s mrazniËkou.

OdkapnÌ n·doba
Vyt¯ete vlhkost v oblasti dve¯Ì a odkap·vacÌ misky
Ëist˝m had¯Ìkem.

VnÏjπÌ d·vkovaË
Ot¯ete vodu z d·vkovaËe a tÏsnÏnÌ d·vkovaËe
utÏrkou.
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omyjte vnit¯nÌ/vnÏjπÌ Ë·st vodnÌ n·dræe pomocÌ
neutr·lnÌho ËisticÌho prost¯edku.

ÿeπenÌ z·vad

Smart Diagnosis™
(Není u všech typů)

Zjistíte-li u své ledničky jakékoli problémy,
lednička umí přenášet data přes váš telefon do
servisního centra LG. To vám umožní hovořit
přímo s našimi proškolenými odborníky. Odborník zaznamená údaje přenesené z vašeho
spotřebiče a použije je k analýze problému, což
zajistí rychlou a účinnou diagnostiku.
Zjistíte-li u své ledničky problémy, zavolejte do
servisního centra LG.Funkci Smart Diagnosis
použijte pouze tehdy, pokud takovýto pokyn
dostanete od pracovníka call centra LG. Přenos
vypadá tak, že zvuky, které uslyšíte, jsou normální
a zvuky podobné faxu.

3. Řiďte se pokyny operátora a držte mikrofon

telefonu v blízkosti ikony «SmartDiagnosis».

4. Držte telefon v dané poloze, dokud neskončí
zvukový přenos dat.

Funkci Smart Diagnosis nelze aktivovat, pokud
není vaše lednička připojena do sítě.Pokud nelze
ledničku zapnout, musí se hledání a odstraňování
problémů provést bez použití funkce Smart
Diagnosis.

5. Držte telefon na místě, dokud přenos tónů

neskončí. Trvá to asi 3 sekundy.
Pokračujte v rozhovoru s odborníkem, který
vám pak bude pak schopen pomoci s použitím
informací přenesených za účelem analýzy.

Nejprve zavolejte do servisního centra LG. Funkci
Smart Diagnosis použijte pouze tehdy, pokud
takovýto pokyn dostanete od pracovníka call
centra LG.

Poznámka
• Aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků,
nehýbejte telefonem, dokud jsou přenášeny
tóny.
• Jestliže pracovník call centra není schopen
získat přesnou nahrávku dat, může vás požádat,
abyste to zkusili znovu.
• Rozdíly v kvalitě hovorů podle regionu mohou
funkci ovlivnit.
• K dosažení lepších komunikačních charakteristik
používejte pevný telefon, výsledkem bude lepší
služba.
• Špatná kvalita hovoru může mít za následek
špatný přenos dat z vašeho telefonu do přístroje, což by mohlo způsobit, že Smart Diagnosis
nebude řádně fungovat."

1. Otevřete dvířka ledničky.
2. Stiskněte tlačítko „Freezer“
a držte jej po dobu
3 sekund.

3 sec.

Poznámka
Jestliže byla dvířka otevřena déle než jednu
minutu, musíte dvířka zavřít a znovu začít
bodem 1
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ÿeπenÌ z·vad
Neæ se obr·tÌte na servisnÌ oddÏlenÌ, zkontrolujte tento seznam.
M˘æe v·m uπet¯it Ëas a v˝daje.
Tento seznam uv·dÌ bÏænÈ potÌæe, jeæ nejsou zp˘sobeny nespr·vn˝m zpracov·nÌm Ëi
vadn˝mi materi·ly tohoto spot¯ebiËe.

Z·vada

P¯Ìliπ vysok· teplota
v chladniËce nebo v
mrazniËce

Vibrace, drnËenÌ
nebo abnorm·lnÌ
hluk

• Doπlo k odpojenÌ sÌªovÈ πÚ˘ry od z·suvky.
Zapojte sÌªovou πÚ˘ru.
• Doπlo k p¯ep·lenÌ bytovÈ pojistky nebo k rozpojenÌ jistiËe.
Zkontrolujte a/nebo vymÏÚte pojistku a vynulujte jistiË.
• V˝padek nap·jenÌ.
Zkontrolujte funkci bytovÈho osvÏtlenÌ.
• Nespr·vnÏ nastaven· teplota.
Viz kapitolu Ovl·d·nÌ teploty.
• Spot¯ebiË je umÌstÏn v blÌzkosti zdroje tepla.
• »astÈ otevÌr·nÌ dve¯Ì za teplÈho poËasÌ.
• DÈle trvajÌcÌ otev¯enÌ dve¯Ì.
• P¯edmÏty br·nÌ uzav¯enÌ dve¯Ì nebo blokujÌ vzduchovod v mrazniËce.
• Nerovn˝ podklad chladniËky s mrazniËkou nebo nestabilnÌ chladniËka s
mrazniËkou.
Upravte polohu vyrovn·vacÌm πroubem.
• NadbyteËnÈ p¯edmÏty umÌstÏnÈ v zadnÌ Ë·sti chladniËky s mrazniËkou.

Jinovatka nebo
ledovÈ krystaly na
zmrazen˝ch
potravin·ch

• Pootev¯enÈ dve¯e nebo p¯edmÏty br·nÌcÌ dov¯enÌ dve¯Ì.
• P¯Ìliπ ËastÈ nebo p¯Ìliπ dlouhÈ otev¯enÌ dve¯Ì.
• Jinovatka uvnit¯ balÌËk˘ je bÏæn·.

Na povrchu sk¯ÌnÏ
se sr·æÌ vlhkost

• K tomuto jevu pravdÏpodobnÏ dojde ve vlhk˝ch prostor·ch.
Ot¯ete suchou utÏrkou.

Uvnit¯ se hromadÌ
vlhkost

• P¯Ìliπ ËastÈ nebo p¯Ìliπ dlouhÈ otev¯enÌ dve¯Ì.
• Ve vlhkÈm poËasÌ vzduch otev¯en˝mi dve¯mi p¯in·πÌ do chladniËky vlhkost.

ChladniËka p·chne

• AromatickÈ potraviny by mÏly b˝t tÏsnÏ uzav¯enÈ nebo zabalenÈ.
• P·trejte po zkaæen˝ch potravin·ch.
• Vnit¯ek pot¯ebuje vyËistit.
Viz kapitolu »I©TÃNÂ.

35

»ESK›

ChladniËka s
mrazniËkou mimo
provoz

MoænÈ p¯ÌËiny

ÿeπenÌ z·vad

Dve¯e nedovÌrajÌ

• Potraviny znemoæÚujÌ dov¯enÌ dve¯Ì.
P¯esuÚte p¯edmÏty br·nÌcÌ dov¯enÌ dve¯Ì.
• ChladniËka s mrazniËkou nenÌ ve svislÈ poloze.
Upravte polohu vyrovn·vacÌmi πrouby.
• Nerovn˝ podklad chladniËky s mrazniËkou nebo nestabilnÌ chladniËka s
mrazniËkou.
Vyrovn·vacÌm πroubem jemnÏ zvyπte ËelnÌ stranu.

Vnit¯nÌ osvÏtlenÌ
mimo provoz

• V˝padek elektrickÈho nap·jenÌ.
• Pokud si p¯ejete vymÏnit æ·rovku, musÌte se obr·tit na servisnÌho
z·stupce.

Nevypouštět
žádnou vodu

• Snížit hladinu vody v nádržce na vodu.
Napunite spremnik vode s više od 3,2 litre vode.

LIKVIDACE STAR›CH SPOTÿEBI»Ÿ
1. Pokud je u v˝robku uveden symbol pojÌzdnÈho kontejneru v p¯eπkrtnutÈm poli, znamen·
to, æe na v˝robek se vztahuje smÏrnice EvropskÈ unie ËÌslo 2002/96/EC.
2. Vπechny elektrickÈ a elektronickÈ v˝robky by mÏly b˝t likvidov·ny oddÏlenÏ od bÏænÈho
komun·lnÌho odpadu prost¯ednictvÌm sbÏrn˝ch za¯ÌzenÌ z¯Ìzen˝ch za tÌmto ˙Ëelem vl·dou
nebo mÌstnÌ samospr·vou.
3. Spr·vn˝ zp˘sob likvidace starÈho elektrickÈho spot¯ebiËe pom·h· zamezit moæn˝m
negativnÌm dopad˘m na æivotnÌ prost¯edÌ a zdravÌ.
4. BliæπÌ informace o likvidaci starÈho spot¯ebiËe zÌsk·te u mÌstnÌ samospr·vy, ve sbÏrnÈm
za¯ÌzenÌ nebo v obchodÏ, ve kterÈm jste v˝robek zakoupili.
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The model and serial number of the refrigerator
is located on the back or one side of the refrigerator.
Record it below should you ever need service.
MODEL ________________________________________
SERIAL ________________________________________

Manufacturer address:
LG Electronics Wrocław Sp. z o.o.,
ul. LG Electronics 1-2, Biskupice Podgórne,
55-040 Kobierzyce, Poland.
Printed in Poland

