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Bitte lesen Sie zuerst diese Anleitung!
Liebe Kundin, lieber Kunde,
Wir möchten, dass Sie optimale Effizienz von unserem Produkt erhalten, das in 

modernen Einrichtungen mit sorgfältigen Qualitätskontrollen hergestellt wurde.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung zu diesem Zweck vor Benutzung des 

Produktes vollständig und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. Falls Sie das 
Produkt an eine andere Person weitergeben, händigen Sie bitte auch diese Anleitung 
aus.

Die Bedienungsanleitung gewährleistet die schnelle und sichere Benutzung 
des Produktes.
•	 Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt aufstellen und 

bedienen.
•	 Halten Sie stets die zutreffenden Sicherheitshinweise ein.
•	  Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum künftigen Nachschlagen an einem leicht 

zugänglichen Ort auf. 
•	  Bitte lesen Sie alle anderen mit dem Produkt bereitgestellten Dokumente.

Beachten Sie, dass diese Bedienungsanleitung auf verschiedene Produktmodelle 
zutreffen kann. Die Anleitung zeigt jegliche Abweichungen unterschiedener Modelle 
deutlich an. 

Symbole und Anmerkungen
In der Bedienungsanleitung verwenden wir folgende Symbole:

C
Wichtige Informationen und nützli-
che Tipps.

A Gefahr für Leib und Eigentum.

B Stromschlaggefahr.

Die Produktverpackung 
besteht gemäß nationalen 
Umweltgesetzen aus recycling-
fähigen Materialien.
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Dieser Abschnitt bietet die zur Vermeidung 
von Verletzungen und Materialschäden 
erforderlichen Sicherheitsanweisungen. 
Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen 
erlöschen jegliche Garantieansprüche.
Bestimmungsgemäßer Einsatz

A

ACHTUNG: 
Stellen Sie sicher, dass die 
Entlüftungsöffnungen am 
Aufstellort des Gerätes nicht 
blockiert sind.
ACHTUNG:
Um den Auftauvorgang zu 
beschleunigen, keine 
anderen mechanischen 
Geräte oder 
Geräte verwenden, die nicht 
vom Hersteller empfohlen 
sind.
ACHTUNG:
Dem Kühlmittelkreislauf 
keine Schäden zufügen.
ACHTUNG:
 In den Lebensmittelaufbe-
wahrungsfächern keine 
Geräte
verwenden, die nicht vom 
Hersteller empfohlen sind.

Dieses Gerät ist für die private Nutzung 
oder für den Gebrauch bei folgenden 
ähnliche Anwendungen konzipiert worden
- In Personalküchen in Geschäften, Büros 
und anderen Arbeitsumgebungen;
- In Bauernhöfen, Hotels, Motels und 
anderen Unterkünften, für den Gebrauch 
der Kunden;
- Umgebungen  mit Übernachtung und 
Frühstück;
- Bei Catering und ähnliche Non-Retail-
Anwendungen.

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise
•	 Dieses Produkt darf nicht von Personen 

mit körperlichen, sensorischen oder 
mentalen Einschränkungen, einem 
Mangel an Erfahrung und Wissen 
oder von Kindern verwendet werden. 
Das Gerät darf nur dann von solchen 
Personen benutzt werden, wenn 
diese von einer für ihre Sicherheit 
verantwortlichen Person beaufsichtigt 
werden oder angeleitet worden. Kinder 
dürfen nicht mit diesem Gerät spielen.

•	 Ziehen Sie bei Fehlfunktionen den 
Netzstecker des Gerätes.

•	 Warten Sie nach Ziehen des 
Netzsteckers mindestens 5 Minuten, 
bevor Sie ihn wieder anschließen.

•	 Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie 
das Gerät nicht nutzen.

•	 Berühren Sie den Netzstecker niemals 
mit feuchten oder gar nassen Händen. 
Ziehen Sie beim Trennen niemals am 
Kabel, greifen Sie immer am Stecker.

•	 Wischen Sie den Netzstecker vor dem 
Einstecken mit einem trockenen Tuch 
ab. 

•	 Schließen Sie den Kühlschrank nicht an 
lose Steckdosen an.

•	 Das Gerät muss bei Aufstellung, 
Wartungsarbeiten, Reinigung und bei 
Reparaturen vollständig vom Stromnetz 
getrennt werden.

•	 Falls das Produkt längere Zeit 
nicht benutzt wird, ziehen Sie den 
Netzstecker und nehmen Sie sämtliche 
Lebensmittel aus dem Kühlschrank.

•	 Verwenden Sie das Produkt nicht, 
wenn das Fach mit Leiterplatten im 
unteren hinteren Bereich des Gerätes 
(Abdeckung des Fachs mit der 
elektrischen Karte) (1) geöffnet ist.

1 Hinweise zu Sicherheit und Umwelt
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1

1

•	 Benutzen Sie keine Dampfreiniger 
oder ähnliche Gerätschaften 
zum Reinigen oder Abtauen 
Ihres Gerätes. Der Dampf kann 
in Bereiche eindringen, die unter 
Spannung stehen. Kurzschlüsse oder 
Stromschläge können die Folge sein!

•	 Lassen Sie niemals Wasser direkt 
auf das Gerät gelangen; auch 
nicht zum Reinigen! Es besteht 
Stromschlaggefahr!

•	 Verwenden Sie das Produkt bei 
Fehlfunktionen nicht; es besteht 
Stromschlaggefahr! Wenden Sie 
sich als erstes an den autorisierten 
Kundendienst.

•	 Stecken Sie den Netzstecker 
des Gerätes in eine geerdete 
Steckdose. Die Erdung muss durch 
einen qualifizierten Elektriker 
vorgenommen werden.

•	 Falls das Gerät über eine LED-
Beleuchtung verfügt, wenden 
Sie sich zum Auswechseln sowie 
im Falle von Problemen an den 
autorisierten Kundendienst.

•	 Berühren Sie gefrorene Lebensmittel 
nicht mit feuchten Händen! Sie 
können an Ihren Händen festfrieren!

•	 Geben Sie keine Flüssigkeiten 
in Flaschen oder Dosen in den 
Tiefkühlbereich. Sie können platzen!

•	 Geben Sie Flüssigkeiten in 
aufrechter Position in den 
Kühlschrank; zuvor den Deckel 
sicher verschließen.

•	 Sprühen Sie keine entflammbaren 
Substanzen in die Nähe des 
Gerätes, da sie Feuer fangen oder 
explodieren könnten.

•	 Bewahren Sie keine entflammbaren 
Materialien oder Produkte mit 
entflammbaren Gasen (Sprays etc.) 
im Kühlschrank auf.

•	 Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten 
gefüllten Behälter (z. B. Vasen) auf 
dem Gerät ab. Falls Wasser oder 
andere Flüssigkeiten an unter 
Spannung stehende Teile gelangen, 
kann es zu Stromschlägen oder 
Bränden kommen.

•	 Setzen Sie das Gerät keinem Regen, 
Schnee, direkten Sonnenlicht oder 
Wind aus; dies kann die elektrische 
Sicherheit gefährden. Verschieben 
Sie das Gerät nicht durch Ziehen an 
den Türgriffen. Die Griffe könnten 
sich lösen.

•	 Achten Sie darauf, dass weder Ihre 
Hände noch andere Körperteile 
von beweglichen Teilen im Inneren 
des Gerätes eingeklemmt oder 
gequetscht werden.

•	 Achten Sie darauf, nicht auf die Tür, 
Schubladen oder ähnliche Teile des 
Kühlschranks zu treten; lehnen Sie 
sich nicht daran an. Andernfalls 
könnte das Gerät umkippen, Teile 
könnten beschädigt werden.

•	 Achten Sie darauf, das Netzkabel 
nicht einzuklemmen. 
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1.1.1 Wichtige Hinweise 
zum Kältemittel
Wenn das Gerät über ein Kühlsystem mit 
R600a-Gas verfügt, achten Sie darauf, 
das Kühlsystem und den dazugehörigen 
Schlauch während der Benutzung und 
des Transports nicht zu beschädigen.  
Dieses Gas ist leicht entflammbar. Bei 
Beschädigungen des Kühlsystems 
halten Sie das Gerät von potenziellen 
Zündquellen (z. B. offenen Flammen) 
fern und sorgen für eine gute Belüftung 
des Raumes. 

C

Das Typenschild an der linken 
Innenwand des Kühlschranks 
gibt die Art des im Gerät 
verwendeten Gases an. 

1.1.2 Modelle mit Wasserspender
•	 Der Druck für die Kaltwasserzufuhr 

sollte maximal 90 psi (6,2 bar) 
betragen. Wenn der Wasserdruck 
in Ihrem Haushalt 80 psi (5,5 bar) 
übersteigt, verwenden Sie bitte ein 
Druckbegrenzungsventil in Ihrem 
Leitungssystems. Sollten Sie nicht 
wissen, wie der Wasserdruck 
gemessen wird, ziehen Sie bitte einen 
Fachinstallateur hinzu.

•	 Sollte für Ihr Leitungssystem 
das Risiko eines Wasserschlags 
(Druckstoß) bestehen, verwenden 

Sie stets eine geeignete 
Druckstoßsicherung. Wenden Sie 
sich bitte an einen Fachinstallateur, 
falls Sie sich über die 
Wasserschlaggefährdung in Ihrem 
Leitungssystem nicht sicher sein 
sollten.

•	 Nutzen Sie niemals die 
Warmwasserzufuhr für den 
Einbau. Treffen Sie geeignete 
Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz 
der Leitungen gegen mögliches 
Einfrieren. Die für den Betrieb 
zulässige Wassertemperatur liegt 
im Bereich von mindestens 0,6°C 
(33°F) bis hin zu maximal 38°C 
(100°F ).

•	 Nutzen Sie ausschließlich 
Trinkwasser.

1.2 Bestimmungsgemäßer Einsatz
•	 Dieses Gerät ist für den Einsatz im 

Haushalt vorgesehen. Er eignet sich 
nicht zum kommerziellen Einsatz. 

•	 Das Produkt sollte ausschließlich 
zum Lagern von Lebensmitteln und 
Getränken verwendet werden.

•	 Bewahren Sie keine empfindlichen 
Produkte, die kontrollierte 
Temperaturen erfordern (z. B. 
Impfstoffe, wärmeempfindliche 
Medikamente,Sanitätsartikel etc.) im 
Kühlschrank auf.

•	 Der Hersteller haftet nicht für jegliche 
Schäden, die durch Missbrauch oder 
falsche Handhabung entstehen.

•	 Originalersatzteile stehen für einen 
Zeitraum von 10 Jahre beginnend 
mit dem Kaufdatum zur Verfügung.
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1.3 Sicherheit von Kindern
Bewahren Sie Verpackungsmaterialien 
außerhalb der Reichweite von Kindern 
auf.
Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät 
spielen.
Falls das Gerät mit einer 
abschließbaren Tür ausgestattet ist, 
bewahren Sie den Schlüssel außerhalb 
der Reichweite von Kindern auf.

1.4 Einhaltung von WEEE-Vorgaben 
und Altgeräteentsorgung
 Dieses Gerät erfüllt die 
Vorgaben der EU-WEEE-Direktive 
(2012/19/EU). Das Gerät wurde mit 
einem Klassifizierungssymbol für 
elektrische und elektronische Altgeräte 
(WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Gerät wurde aus 
hochwertigen Materialien 
hergestellt, die 
wiederverwendet und 
recycelt werden können. 
Entsorgen Sie das Gerät am 
Ende seiner Einsatzzeit nicht 

mit dem regulären Hausmüll. Bringen 
Sie das Gerät zu einer Sammelstelle 
zum Recycling von elektrischen und 
elektronischen Geräten. 
Ihre Stadtverwaltung informiert Sie 
gerne über geeignete Sammelstellen in 
Ihrer Nähe.

1.5 Einhaltung von RoHS-Vorgaben
•	 Dieses Gerät erfüllt die Vorgaben der EU-

WEEE-Direktive (2011/65/EU). Es enthält 
keine in der Direktive angegebenen 
gefährlichen und unzulässigen 
Materialien.

1.6 Hinweise zur Verpackung
•	 Die Verpackungsmaterialien des 

Gerätes worden gemäß nationalen 
Umweltschutz bestimmungen aus 
recyclingfähigen Materialien hergestellt. 
Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien 
nicht mit dem regulären Hausmüll 
oder anderen Abfällen. Bringen Sie 
Verpackungsmaterialien zu geeigneten 
Sammelstellen; Ihre Stadtverwaltung 
berät Sie gern.
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2 Ihr Kühlschrank

C

Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen lediglich der Veranschaulichung 
und müssen nicht absolut exakt mit Ihrem Produkt übereinstimmen. Falls 
Ihr Produkt nicht über die entsprechenden Teile verfügt, betreffen die 
Informationen andere Modelle.

2

3

4

1*

6

5

8

7 *

9

11

10
*

1.	 Butter- & Käsefächer
2.	 Eierhalter
3.	 Flaschenablage
4.	 Einstellbare Füße
5.	 Tiefkühlbereich
6.	 Gemüsefächer

7.	 Kühlfach
8.	 Gemüsefachabdeckung
9.	 Hauptablagen
10.	Weinkeller
11.	Thermostatknopf

* Möglicherweise nicht für alle Modelle verfügbar.
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* Möglicherweise nicht für alle Modelle verfügbar.

3 Installation
3.1. Der richtige Aufstellungsort

Wenden Sie sich zur Aufstellung 
des Gerätes an den autorisierten 
Kundendienst. Bereiten Sie das 
Gerät auf die Aufstellung vor, 
indem Sie die Informationen in der 
Bedienungsanleitung beachten 
und sicherstellen, dass Strom- und 
Wasseranschlüsse wie erforderlich 
vorhanden sind. Falls nicht, wenden Sie 
sich zum Nachrüsten an einen Elektriker 
oder Klempner.

B

WARNUNG:	Der Hersteller haftet 
nicht für jegliche Schäden, die durch 
Arbeiten entstanden sind, die nicht von 
autorisierten Personen durchgeführt 
wurden.

B

WARNUNG:	Bei der Aufstellung 
muss das Gerät vollständig vom 
Stromnetz getrennt sein. Andernfalls 
drohen ernsthafte oder sogar tödliche 
Verletzungen!

A

WARNUNG:	Falls das Gerät nicht 
durch die Tür passt, entfernen Sie die 
Gerätetür und drehen Sie das Gerät auf die 
Seite; falls es dennoch nicht passt, wenden 
Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

•	 Stellen	Sie	das	Gerät	auf	einem	
flachen Untergrund auf, damit es 
weder wackelt noch kippelt.

•	 Stellen	Sie	das	Gerät	mindestens	
30 cm von Heizungen, Öfen und 
ähnlichen Wärmequellen auf; halten 
Sie einen Mindestabstand von 5 cm zu 
elektrischen Öfen ein. 

	•	 Setzen	Sie	das	Gerät	keinem	direkten	
Sonnenlicht und keinen feuchten 
Umgebungen aus.

•	 Damit	das	Gerät	effizient	arbeitet,	ist	
eine angemessene Luftzirkulation 
erforderlich.

•	 Falls	Sie	das	Gerät	in	einer	Nische	
aufstellen, achten Sie darauf, dass 
mindestens 5 cm zur Decke und zu den 
Wänden frei bleiben.

•	 Stellen	Sie	das	Gerät	nicht	in	
Umgebungen mit Temperaturen unter 
-5 °C auf.

3.2. Kunststoffkeile anbringen
Sorgen Sie zur Gewährleistung einer 
angemessenen Luftzirkulation mit Hilfe der 
mitgelieferten Kunststoffkeile für genügend Platz 
zwischen dem Gerät und der Wand. 
1.	 Zur Befestigung der Keile entfernen 

Sie die Schrauben am Produkt 
und verwenden die mit den Keilen 
gelieferten Schrauben.

2.	 Befestigen Sie die beiden 
Kunststoffkeile wie in der Abbildung 
gezeigt an der Abdeckung der 
Belüftungsöffnungen.
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3.3. Füße einstellen
Falls das Produkt nicht exakt in Waage steht, 
passen Sie die vorderen einstellbaren Füße 
durch Drehen nach rechts oder links an. 

3.4. Stromanschluss

A
WARNUNG:	Verwenden Sie 
keine Mehrfachsteckdosen oder 
Verlängerungskabel.

B
WARNUNG:	Beschädigte Netzkabel 
müssen vom autorisierten Kundendienst 
ausgetauscht werden.

C
Wenn Sie zwei Kühlgeräte nebeneinander 
aufstellen, halten Sie einen Mindestabstand 
von 4 cm zwischen den Geräten ein.

•	 Unser Unternehmen haftet nicht für jegliche 
Schäden, die durch eine Inbetriebnahme 
ohne Erdung oder einen nicht mit 
nationalen Richtlinien übereinstimmenden 
Stromanschluss verursacht werden.

•	 Der Netzstecker muss nach der Installation 
frei zugänglich bleiben.

•	 Schließen Sie den Kühlschrank an eine 
geerdete Steckdose mit einer Spannung 
von 220 bis 240 V / 50 Hz an. Der Stecker 
muss über eine Sicherung von 10 bis 16 A 
verfügen.

•	 Verwenden Sie zwischen Steckdose und 
Kühlschrank keine Mehrfachsteckdose mit 
oder ohne Verlängerungskabel.

C

Achtung: Warnung vor heißen 
Oberflächen
Die Seitenwände Ihres Geräts sind mit 
Kühlmittelleitungen für ein verbessertes 
Kühlsystem ausgestattet.
Kühlmittel mit hohen Temperaturen 
können in diesen Bereichen 2der 
Seitenwände fließen.
Das ist normal und erfordert keinerlei 
Reparatur oder Wartung.
Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese 
Bereiche berühren.
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3.5. Türanschlag umkehren
Gehen Sie der Reihe nach vor.
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3.6. Türanschlag umkehren
Gehen Sie der Reihe nach vor.
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4.1. Maßnahmen zum Energiesparen

A
Der Anschluss des Gerätes an 
Energiesparsysteme birgt Risiken, da 
Schäden am Gerät auftreten können.

•	 Gerätetüren nicht längere Zeit offen stehen 
lassen.

•	 Keine warmen oder gar heißen Lebensmittel 
oder Getränke in den Kühlschrank geben.

•	 Kühlschrank nicht überladen; wird der 
interne Luftstrom blockiert, verringert sich die 
Kühlkapazität.

•	 Damit Sie die maximale Menge Lebensmittel 
im Kühlbereich Ihres Kühlschranks einlagern 
können, sollten Sie die oberen Schubladen 
herausnehmen und auf die Glasablage 
stellen. Der angegebene Energieverbrauch 
Ihres Kühlschranks wurde ohne Kühlbereich, 
Eisablage und obere Schubladen zur Erzielung 
maximalen Stauraums ermittelt. Beim 
Einlagern wird die Verwendung der unteren 
Schublade dringend empfohlen. Für optimalen 
Energieverbrauch sollte die Energiesparfunktion 
aktiviert werden.  

•	 Platzieren Sie Lebensmittel nicht vor dem 
Lüfter, damit die Luftzirkulation nicht 
blockiert wird. Halten Sie beim Verstauen von 
Lebensmitteln einen Mindestabstand von 3 cm 
vor dem Schutzgitter des Lüfters ein.

•	 Je nach Produktmerkmalen können Sie 
durch Auftauen gefrorener Lebensmittel im 
Kühlbereich Energie sparen und die Qualität 
der Lebensmittel bewahren.

•	 Lebensmittel sollten zur Gewährleistung eines 
geringen Energieverbrauchs und zum Schutz 
der Lebensmittel unter besseren Bedingungen 
in den Schubladen im Kühlbereich verstaut 
werden. 

•	 Verpackte Lebensmittel sollten den 
Wärmesensor im Kühlfach nicht berühren. 
Andernfalls kann sich der Energieverbrauch 
des Gerätes erhöhen. 

•	 Achten Sie darauf, dass Lebensmittel nicht den 
nachstehend beschriebenen Temperatursensor 
im Kühlbereich berühren. 

4 Vorbereitungen

4.2. Erste Inbetriebnahme
Stellen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Kühlschranks 
sicher, dass die erforderlichen Vorbereitungen 
entsprechend den Anweisungen in den Abschnitten 
„Hinweise zu Sicherheit und Umwelt“ und 
„Installation“ getroffen wurden.
•	 Lassen Sie den Kühlschrank etwa 6 Stunden 

lang leer arbeiten; verzichten Sie in dieser Zeit 
möglichst vollständig auf das Öffnen der Türen.

C Beim Anspringen des Kompressors sind 
Geräusche zu hören. Es ist normal, dass 
das Gerät auch bei inaktivem Kompressor 
Geräusche macht; diese werden durch 
komprimierte Flüssigkeiten und Gase im 
Kühlsystem verursacht.

C Die Vorderkanten des Kühlschranks können 
sich etwas erwärmen. Dies ist völlig 
normal. Diese Bereiche wärmen sich etwas 
auf, damit sich kein Kondenswasser bildet.

C Bei einigen Modellen verdunkelt sich das 
Anzeigefeld automatisch 5 Minuten nach 
Schließen der Tür. Beim Öffnen der Tür 
oder bei Betätigung einer Taste wird es 
wieder aktiviert.
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5  So bedienen Sie Ihren Kühlschrank

Die Betriebstemperatur wird über die 
Temperatursteuerung reguliert.

W C
5

1=Schwächste Kühlung (wärmste 
Einstellung)

4=Stärkste Kühlung (kälteste 
Einstellung)

Die Durchschnittstemperatur im 
Inneren des Kühlschranks sollte bei etwa 
+5 °C liegen.

Bitte wählen Sie die der gewünschten 
Temperatur entsprechende Einstellung.

Bitte beachten Sie, dass im Kühlbereich 
unterschiedliche Temperaturen 
herrschen.

Der kälteste Bereich befindet sich 
unmittelbar über dem Gemüsefach.

Die Innentemperatur hängt auch von der 
Umgebungstemperatur ab, außerdem 
davon, wie oft die Tür geöffnet wird und 
wie viel Lebensmittel im Inneren gelagert 
werden.

Beim häufigen Öffnen der Tür steigt die 
Innentemperatur an.

Aus diesem Grund empfehlen wir, die Tür 
möglichst schnell wieder zu schließen.
5.1. Thermostateinstelltaste

Die Innentemperatur Ihres Kühlschranks 
hängt teilweise von folgenden Einflüssen 
ab:
•	 Umgebungstemperatur
•	 Häufigkeit der Türöffnungen, 

Offenstehen der Tür über längere Zeit
•	 Einlagern von Lebensmitteln, ohne 

diese zuvor auf Raumtemperatur 
abkühlen zu lassen

•	 Platzierung des Kühlschranks 
innerhalb des Raumes (z. B. im direkten 
Sonnenlicht).

•	 Zum Anpassen der Innentemperatur 
an solche Einflüsse benutzen Sie das 
Thermostat. Die Zahlen rund um die 
Thermostateinstelltaste zeigen die 
Kühlungsleistung an.

•	 Falls die Umgebungstemperatur 
mehr als 32 °C beträgt, wählen 
Sie die höchstmögliche 
Thermostateinstellung. 

•	 Sofern die Umgebungstemperatur 
weniger als 25 °C beträgt, wählen Sie 
die geringste Thermostateinstellung.
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5.2. Abtauen
Kühlbereich

Der Kühlbereich taut vollautomatisch 
ab. Im Betrieb können sich 
Wassertropfen und eine 7 – 8 mm 
starke Eisschicht an der Innenwand 
des Kühlbereiches absetzen. Dies 
ist vollkommen normal und ein 
Nebeneffekt des Kühlungssystems. 
Dank des automatischen 
Abtausystems an der Rückwand wird 
das Eis in bestimmten Abständen 
automatisch abgetaut. Weder Eis 
noch Wassertropfen müssen manuell 
entfernt werden.

Beim Abtauen läuft das Tauwasser 
in die Ablaufrinne und fließt 
anschließend zum Verdampfer – hier 
verdunstet das Wasser automatisch. 

  Der Tiefkühlbereich wird nicht 
automatisch abgetaut, da es 
ansonsten schnell zum Verderben 
gefrorener Lebensmittel kommen 
könnte. 

Der Tiefkühlbereich taut automatisch 
ab.

Überzeugen Sie sich regelmäßig 
davon, dass der Ablauf nicht verstopft 
ist; beseitigen Sie eventuelle 
Verstopfungen mit dem Stäbchen.
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5.3. Frische Lebensmittel 
tiefkühlen
•	 Zur Gewährleistung der 

Lebensmittelqualität müssen im 
Tiefkühlbereich gelagerte Lebensmittel so 
schnell wie möglich eingefroren werden; 
nutzen Sie dazu die Schnellgefrierfunktion.

•	 Das Einfrieren frischer Lebensmittel 
verlängert die Aufbewahrungsdauer im 
Tiefkühlbereich.

•	 Verpacken Sie Lebensmittel in sicher 
verschlossenen luftdichten Behältern.

•	 Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel 
verpackt sind, bevor Sie sie in den 
Tiefkühlbereich geben. Verwenden 
Sie statt herkömmlichen Packpapiers 
tiefkühlgeeignete Behälter, Alufolie 
und feuchtigkeitsbeständiges 
Papier, Plastikbeutel oder ähnliche 
Verpackungsmaterialien.

C Eis im Tiefkühlbereich taut 
automatisch.

•	 Beschriften Sie die Behälter vor dem 
Einfrieren mit dem Datum. Dadurch können 
Sie beim Öffnen des Tiefkühlbereichs stets 
die Frische der verpackten Lebensmittel 
prüfen. Bewahren Sie ältere Lebensmittel 
weiter vorne auf, damit sie zuerst 
verbraucht werden.

•	 Gefrorene Lebensmittel müssen unmittelbar 
nach dem Auftauen verbraucht und dürfen 
nicht wieder eingefroren werden.

•	 Frieren Sie nicht zu große Mengen auf 
einmal ein. 

Tiefkühlbereich	
temperatureinstellung

Kühlbereich	
temperatureinstellung

Details

-18 °C 4 °C Dies ist die allgemein empfohlene 
Einstellung.

- 20 °C, -22  °C oder -24 °C 4 °C Diese Einstellungen empfehlen wir bei 
Umgebungstemperaturen über 30 °C.

Schnellgefrieren 4 °C

Diese Funktion nutzen Sie zum 
Einfrieren von Lebensmitteln in kurzer 
Zeit. Wenn der Vorgang endet, nimmt 
das Produkt wieder seine Position ein.

-18 °C und kälter 2 °C

Nutzen Sie diese Einstellungen, falls Sie 
meinen, dass der Kühlbereich aufgrund 
der Umgebungstemperatur oder zu 
häufigen Öffnens und Schließens der Tür 
nicht kalt genug wird.

5.4. Empfehlungen zur Lagerung 
gefrorener Lebensmittel
Der Bereich muss auf mindestens -18 

°C eingestellt sein.
1.	 Geben Sie Lebensmittel so schnell wie 

möglich in den Tiefkühlbereich, damit sie 
nicht auftauen.

2.	 Prüfen Sie vor dem Einfrieren, ob das 
Verfallsdatum auf der Verpackung bereits 
abgelaufen ist.

3.	 Stellen Sie sicher, dass die 
Lebensmittelverpackung nicht beschädigt 
ist.
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5.5. Hinweise zum Tiefkühlbereich
Gemäß den Standards IEC 62552 muss 
der Tiefkühlbereich über die Kapazität 
verfügen, 4.5 kg Lebensmittel bei -18 °C 
oder geringeren Temperaturen je 100 Liter 
Volumen des Tiefkühlbereichs in 24 Stunden 
einzufrieren.
Lebensmittel können nur bei Temperaturen von 
-18 °C und darunter längere Zeit aufbewahrt 
werden. 
Sie können Lebensmittel monatelang frisch 
halten (im Tiefkühlbereich bei oder unter 18 
°C).
Lebensmittel, die eingefroren werden 
sollen, dürfen keine bereits eingefrorenen 
Lebensmittel berühren, da diese andernfalls 
antauen könnten. 
Gekochtes Gemüse und gefiltertes Wasser 
können länger im Tiefkühlberiech aufbewahrt 
werden. Geben Sie die Lebensmittel nach 
dem Filtern in luftdichten Verpackungen in 
den Tiefkühlbereich. Bananen, Tomaten, 
Salat, Sellerie, gekochte Eier, Kartoffeln und 
ähnliche Lebensmittel sollten nicht eingefroren 
werden. Falls diese Lebensmittel verderben, 
werden nur Nährwert und Geschmack negativ 
beeinträchtigt. Es besteht keine Gefahr für die 
menschliche Gesundheit. 

5.6. Lebensmittel einlagern

Tiefkühlbereich-
Ablagen

Unterschiedliche gefrorene 
Lebensmittel wie Fleisch, 
Fisch, Speiseeis, Gemüse 
etc.

Kühlbereich-
Ablagen

Lebensmittel in Töpfen, auf 
abgedeckten Tellern und in 
bedeckten Behältern, Eier 
(in abgedecktem Behälter)

Kühlbereich-
Türablagen

Kleine und verpackte 
Lebensmittel oder 
Getränke

Gemüsefach Obst und Gemüse

Frischlebens 
mittelbereich

Feinkost 
(Frühstücksprodukte, 
schnell verderbliche 
Fleischprodukte)

5.7. Tür-offen-Alarm
(optional)

Wenn die Gerätetür mindestens 
1 Minute offen bleibt, wird ein 
akustischer Alarm ausgegeben. 
Dieser akustische Alarm verstummt, 
sobald Sie die Tür schließen oder eine 
beliebige Taste am Display (sofern 
vorhanden) drücken.

Der Tür-offen-Alarm wird sowohl 
akustisch als auch visuell ausgegeben. 
Die Innenbeleuchtung schaltet sich 
aus, wenn die Warnung 10 Minuten 
lang anhält.
5.8. Wechseln des Türanschlags

Sie können den Türanschlag Ihres 
Kühlschranks je nach Aufstellungsort 
wechseln. Wenden Sie sich in diesem 
Fall an den autorisierten Kundendienst 
in Ihrer Nähe. 

Die obige Erklärung ist allgemeiner 
Natur. Sie sollten das Warnschild in der 
Produktverpackung auf Möglichkeit 
zum Wechseln des Türanschlags 
prüfen.
5.9. Innenbeleuchtung
Die Innenbeleuchtung nutzt eine LED-Lampe. 
Wenden Sie sich bei jeglichen Problemen 
mit dieser Lampe an den autorisierten 
Kundendienst.
Die in diesem Gerät verwendete(n) Lampe(n) 
können nicht zur Raumbeleuchtung verwendet 
werden. Der vorgesehene Zweck dieser Lampe 
dient dem sicheren und komfortablen Einlagern 
von Lebensmitteln im Kühl- / Tiefkühlbereich.
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6  Reinigung und Pflege
Die Produkteinsatzzeit verlängert sich 

bei regelmäßiger Reinigung.

B WARNUNG:	Ziehen Sie vor 
der Reinigung des Kühlschranks den 
Netzstecker.

•	 Verzichten Sie bei der Reinigung 
auf scharfkantige und 
scheuernde Utensilien, Seife, 
Haushaltsreinigungsmittel, Reiniger, 
Gas, Benzin, Lack und ähnliche 
Substanzen. 

•	 Lösen Sie einen Teelöffel Natron in 
Wasser auf. Feuchten Sie ein Tuch 
mit dem Wasser an und wringen 
Sie es aus. Wischen Sie das Gerät 
mit diesem Tuch ab, trocknen Sie es 
anschließend gründlich.

•	 Achten Sie darauf, Wasser von das 
Lampenabdeckung und anderen 
elektrischen Teilen fernzuhalten.

•	 Reinigen Sie die Tür mit einem 
feuchten Tuch. Leeren Sie das 
Gerät zum Entfernen der Tür- und 
Geräteablagen. Entfernen Sie die 
Türablagen, indem Sie diese nach 
oben herausnehmen. Reinigen und 
trocknen Sie die Ablagen, schieben 
Sie sie dann wieder von oben an ihre 
jeweiligen Positionen.

•	 Wenden Sie auf der Außenfläche 
und den verchromten Teilen des 
Produktes kein chlorhaltiges Wasser 
und keine Reinigungsprodukte an. 
Chlor lässt Metalloberflächen rosten.

6.1. Unangenehme 
Gerüche verhindern

Das Produkt wurde ohne jegliche 
riechenden Materialien hergestellt. 
Bei Aufbewahrung von Lebensmitteln 
in ungeeigneten Bereichen und 
unsachgemäßer Reinigung der 
Innenflächen können jedoch 
unangenehme Gerüche auftreten. 

Reinigen Sie den Kühlschrank daher alle 
15 Tage mit etwas in Wasser aufgelöstem 
Natron.
•	 Bewahren Sie Lebensmittel in 

sicher verschlossenen Behältern 
auf.  Andernfalls können sich 
Mikroorganismen ausbreiten und 
unangenehme Gerüche verursachen.

•	 Bewahren Sie keine abgelaufenen 
oder verdorbenen Lebensmittel im 
Kühlschrank auf.

6.2. Kunststoffflächen richtig pflegen 
Auf Kunststoffflächen verschüttetes 

Öl kann die Oberfläche beschädigen 
und muss sofort mit warmem Wasser 
beseitigt werden.
6.3. Türglas 

Entfernen Sie die Schutzfolie von der 
Scheibe.

Die Oberfläche der Scheibe ist 
beschichtet. Die Beschichtung reduziert 
Fleckenbildung auf ein Minimum und 
ermöglicht die einfache Beseitigung von 
Flecken und Schmutz. Nicht durch eine 
Beschichtung geschützte Glasscheiben 
können einer dauerhaften Bindung 
von organischen oder anorganischen 
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Reinigern in Luft und Wasser, wie 
Kalk, Mineralsalzen, unverbrannten 
Kohlenwasserstoffen , Metalloxiden 
und Silikonen, ausgesetzt sein, die in 
kurzer Zeit zu einfacher Fleckenbildung 
und physikalischen Schäden führen. 
In diesem Fall lässt sich das Glas auch 
bei regelmäßiger Reinigung nur mit 
Mühe sauber halten. Dadurch werden 
Klarheit und Aussehen der Glasscheibe 
beeinträchtigt. Aggressive und 
scheuernde Reinigungsmethoden und 
-utensilien verstärken diesen Schaden 
zusätzlich und beschleunigen die 
Abnutzung.

Zur routinemäßigen Reinigung 
empfehlen wir nicht alkalische und nicht 
scheuernde Reinigungsprodukte auf 
Wasserbasis.

Damit die Beschichtung möglichst lange 
hält, sollten Sie keine alkalischen oder 
scheuernden Materialien verwenden.

Zur Erhöhung der Beständigkeit des 
Glases gegenüber Stößen und Bruch 
wurde es gehärtet.

Zusätzlich zum Glas wurde eine 
Sicherheitsschicht auf die Rückseite 
aufgetragen, die eine Gefährdung der 
Umgebung im Falle von Bruchschäden 
verhindert.

*Alkali ist eine Basis, die Hydroxid-
Ionen bildet (OH¯), wenn sie in Wasser 
aufgelöst wird.

Li (Lithium), Na (Natrium), K (Kalium), Rb 
(Rubidium), Cs (Cäsium) und radioaktive 
Fr (Fan-sium) Metalle werden als 
ALKALIMETALLE bezeichnet.
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7. Problemlösung
Bitte schauen Sie sich zunächst diese Liste an, 
bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. 
Das kann Ihnen Zeit und Geld sparen. In der Liste 
finden Sie Lösungsvorschläge für allgemeine 
Probleme, die nicht durch Material- oder 
Herstellungsfehler verursacht werden. Bestimmte 
hierin erwähnte Funktionen und Merkmale treffen 
möglicherweise nicht auf Ihr Produkt zu.

Der Kühlschrank schaltet sich nicht 
ein. 
•	 Der Netzstecker ist nicht vollständig 

eingesteckt. >>> Stecker vollständig in 
die Steckdose einstecken.

•	 Die mit der Steckdose, die das Produkt 
mit Strom versorgt, verbundene 
Sicherung oder die Hauptsicherung ist 
durchgebrannt. >>> Sicherungen prüfen.

Kondensation an den Seitenwänden 
des Kühlbereiches (Multizone, 
Kühlkontrolle und FlexiZone).
•	 Die Tür wird zu häufig geöffnet. >>> 

Darauf achten, die Gerätetür nicht zu 
häufig zu öffnen.

•	 Die Umgebungsfeuchtigkeit ist zu hoch. 
>>> Produkt nicht in Umgebungen mit 
hoher Luftfeuchtigkeit aufstellen.

•	 Lebensmittel mit hohem Flüssigkeitsgehalt 
werden in nicht abgedichteten Behältern 
aufbewahrt. >>> Lebensmittel mit hohem 
Flüssigkeitsgehalt in abgedichteten 
Behältern aufbewahren.

•	 Die Gerätetür wurde offen gelassen. >>> 
Gerätetür nicht längere Zeit offen lassen.

•	 Das Thermostat ist auf eine zu geringe 
Temperatur eingestellt. >>> Thermostat 
auf eine geeignete Temperatur einstellen.

Der Kompressor läuft nicht.
•	 Wenn ein Stromausfall auftritt oder 

der Netzstecker gezogen und wieder 
angeschlossen wird, ist der Gasdruck 
im Kühlsystem des Gerätes nicht 
ausgeglichen, was den Temperaturschutz 
des Kompressors auslöst. Das Produkt 
startet nach etwa 6 Minuten neu. Falls 
das Produkt nach diesem Zeitraum nicht 
neu startet, wenden Sie sich an den 
Kundendienst.

•	 Die Abtaufunktion ist aktiv. >>> Dies ist 
bei einem vollautomatisch abtauenden 
Produkt normal. Das Abtauen wird 
regelmäßig durchgeführt.

•	 Das Gerät ist nicht an die 
Stromversorgung angeschlossen. >>> 
Prüfen, ob das Netzkabel angeschlossen 
ist.

•	 Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt. 
>>> Die geeignete Temperatureinstellung 
wählen.

•	 Der Strom ist ausgefallen. >>> Sobald 
die Stromversorgung wiederhergestellt ist, 
setzt das Gerät den Betrieb fort.

Während der Benutzung nehmen 
die Betriebsgeräusche des 
Kühlschranks zu.
•	 Die Betriebsleistung des Gerätes 

kann je nach Umgebungstemperatur 
variieren. Dies ist völlig normal und keine 
Fehlfunktion.
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Problemlösung
Der Kühlschrank arbeitet zu oft oder 
zu lange.
•	 Ihr neues Gerät ist vielleicht etwas grö0er als sein 

Vorgänger. Größere Produkte arbeiten länger.
•	 Die Umgebungstemperatur ist sehr hoch. >>> Das 

Gerät arbeitet bei höheren Umgebungstemperaturen 
normalerweise länger.

•	 Das Gerät wurde erst vor Kurzem angeschlossen 
oder mit neuen Lebensmitteln beladen. >>> 
Das Gerät benötigt mehr Zeit zum Erreichen der 
eingestellten Temperatur, wenn es gerade erst 
angeschlossen oder mit neuen Lebensmitteln befüllt 
wurde. Dies ist völlig normal.

•	 Es wurden erst vor Kurzem große Mengen warmer 
oder gar heißer Lebensmittel in das Gerät gegeben. 
>>> Keine warmen oder gar heißen Lebensmittel 
in das Gerät geben.

•	 Die Türen wurden häufig geöffnet oder längere Zeit 
offen gelassen. >>> Da warme Luft in das Innere 
strömt, muss das Gerät länger arbeiten. Türen nicht 
zu häufig öffnen.

•	 Die Tür des Tiefkühl- oder Kühlbereichs steht 
halb offen. >>> Prüfen, ob Türen vollständig 
geschlossen sind.

•	 Das Gerät wurde auf eine zu geringe Temperatur 
eingestellt. >>> Höhere Temperatur einstellen und 
warten, bis das Gerät die eingestellte Temperatur 
erreicht hat.

•	 Die Türdichtungen von Kühl- oder Gefrierbereich 
sind verschmutzt, verschlissen, beschädigt oder 
sitzen nicht richtig. >>> Dichtung reinigen oder 
ersetzen. Beschädigte/verschlissene Dichtungen 
sorgen dafür, dass das Produkt zum Halten der 
aktuellen Temperatur länger arbeiten muss.

Die Temperatur im Tiefkühlbereich 
ist sehr niedrig, während die 
Temperatur im Kühlbereich 
angemessen ist.
•	 Die Tiefkühlbereichtemperatur 

ist sehr niedrig eingestellt. >>> 
Tiefkühlbereichtemperatur höher 
einstellen, Temperatur nach einer Weile 
prüfen.

Die Temperatur im Tiefkühlbereich 
ist sehr niedrig, während die 
Temperatur im Kühlbereich 
angemessen ist.
•	 Die Kühlbereichtemperatur ist 

sehr niedrig eingestellt. >>> 
Tiefkühlbereichtemperatur höher 
einstellen, Temperatur nach einer Weile 
prüfen.

Im Kühlbereich gelagerte 
Lebensmittel frieren ein.
•	 Die Kühlbereichtemperatur ist 

sehr niedrig eingestellt. >>> 
Tiefkühlbereichtemperatur höher 
einstellen, Temperatur nach einer Weile 
prüfen.
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Problemlösung

Die Temperatur im Kühl- oder 
Tiefkühlbereich ist zu hoch.
•	 Die Kühlbereichtemperatur ist 

sehr hoch eingestellt. >>> Die 
Kühlbereichtemperatur beeinflusst die 
Tiefkühlbereichtemperatur. Warten 
Sie, bis die entsprechenden Teile das 
erforderliche Temperatur erreicht haben, 
indem Sie die Temperatur des Kühl- oder 
Tiefkühlbereichs ändern.

•	 Die Türen wurden häufig geöffnet oder 
längere Zeit offen gelassen. >>> Türen 
nicht zu häufig öffnen.

•	 Die Tür steht halb offen. >>> Tür 
vollständig schließen.

•	 Das Gerät wurde erst kurz zuvor 
angeschlossen oder es wurden neue 
Lebensmittel hineingegeben. >>> 
Dies ist völlig normal. Das Gerät 
benötigt mehr Zeit zum Erreichen der 
eingestellten Temperatur, wenn es gerade 
erst angeschlossen oder mit neuen 
Lebensmitteln befüllt wurde.

•	 Es wurden erst vor Kurzem große Mengen 
warmer oder gar heißer Lebensmittel in 
das Gerät gegeben. >>> Keine warmen 
oder gar heißen Lebensmittel in das Gerät 
geben.

Vibrationen oder 
Betriebsgeräusche.
•	 Der Boden ist nicht eben oder stabil. 

>>> Falls das Produkt bei langsamem 
Bewegen wackelt, müssen die Füße 
zum Ausgleichen des Gerätes angepasst 
werden. Außerdem darauf achten, dass 
der Untergrund ausreichend stabil ist, das 
Gerät zu tragen.

•	 Jegliche auf dem Gerät abgelegten Dinge 
können Geräusche verursachen. >>> 
Jegliche auf dem Gerät abgelegten Dinge 
entfernen.

Das Produkt macht Sprüh- oder 
Fließgeräusche etc.
•	 Die Arbeitsweise des Gerätes beinhaltet 

Flüssigkeits- und Gasströme. >>>Dies ist 
völlig normal und keine Fehlfunktion.

Das Gerät macht windartige 
Geräusche.
•	 Das Produkt nutzt einen Lüfter zur 

Kühlung. Dies ist völlig normal und keine 
Fehlfunktion.

Es befindet sich Kondenswasser an 
den Innenwänden des Produktes.
•	 Bei heißen oder feuchten Wetterlagen 

treten verstärkt Eisbildung und 
Kondensation auf. Dies ist völlig normal 
und keine Fehlfunktion.

•	 Die Tür wurde häufig geöffnet oder längere 
Zeit offen gelassen. >>> Tür nicht zu 
häufig öffnen; Tür nicht offen stehen 
lassen.

•	 Die Tür steht halb offen. >>> Tür 
vollständig schließen.

Es befindet sich Kondenswasser an 
der Außenseite des Produktes oder 
zwischen den Türen.
•	 Eventuell herrscht hohe Luftfeuchtigkeit; 

dies ist je nach Wetterlage völlig normal. 
>>> Das Kondenswasser verdunstet, 
wenn sich die Luftfeuchtigkeit verringert.
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Problemlösung

Der Innenraum riecht unangenehm.
•	 Das Produkt wurde nicht regelmäßig 

gereinigt. >>> Innenraum regelmäßig mit 
einem Schwamm und warmem Wasser 
und etwas in Wasser aufgelöstem Natron 
reinigen.

•	 Bestimmte Verpackungsmaterialien 
können Geräusche verursachen. >>> 
Geruchsneutrale Halterungen und 
Verpackungen verwenden.

•	 Lebensmittel wurde in offenen Behältern 
in den Kühlschrank gestellt. >>> 
Lebensmittel in sicher abgedichteten 
Behältern aufbewahren. Andernfalls 
können sich Mikroorganismen ausbreiten 
und unangenehme Gerüche verursachen. 
Jegliche abgelaufenen oder verdorbenen 
Lebensmittel aus dem Gerät entfernen.

Die Tür lässt sich nicht schließen.
•	 Lebensmittelverpackungen blockieren die 

Tür. >>> Inhalt so platzieren, dass die Tür 
nicht blockiert wird.

•	 Das Gerät steht nicht vollständig 
aufrecht auf dem Boden. >>> Füße zum 
Ausgleichen des Gerätes anpassen.

•	 Der Boden ist nicht eben oder stabil. >>> 
Darauf achten, dass der Untergrund eben 
und ausreichend stabil ist, das Gerät zu 
tragen.

Das Gemüsefach klemmt.
•	 Die Lebensmittel berühren den oberen 

Bereich der Schublade. >>> Lebensmittel 
in der Schublade neu anordnen.

Wenn Die Produktoberfläche Heiss 
Ist.
•	 Die Bereiche zwischen den beiden Türen, 

an den Seitenflächen und hinten am Grill 
können im Betrieb sehr heiß werden. Dies 
ist völlig normal und weist nicht auf eine 
Fehlfunktion hin.Seien Sie sehr vorsichtig, 
wenn Sie diese Bereiche berühren.

A WARNUNG:	Falls sich das Problem 
nicht durch Befolgen der Anweisungen in 
diesem Abschnitt beheben lässt, wenden 
Sie sich an Ihren Händler oder ein 
autorisiertes Kundencenter. Versuchen 
Sie nicht, das Produkt zu reparieren.
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Chladnička/Uživatelská příručka

Vážení zákazníci,
Rádi bychom Vám poskytli možnost k dosažení optimální účinnosti našeho výrobku, 

který byl vyroben v moderních zařízeních s důkladnou kontrolou kvality.
Za tímto účelem si před použitím výrobku prosím pozorně přečtěte celou příručku a 

uschovejte si ji jako referenční zdroj. Jestliže výrobek předáte jiné osobě, poskytněte 
tento návod spolu s výrobkem.

Uživatelská příručka zajistí rychlé a bezpečné používání výrobku.
•	 Před instalací a použitím výrobku si prosím přečtěte uživatelskou příručku.
•	 Vždy dodržujte platné bezpečnostní předpisy.
•	 Mějte uživatelskou příručku v dosahu pro budoucí použití. 
•	 Přečtěte si prosím všechny další dokumenty dodané s výrobkem.

Nezapomínejte, že tato Uživatelská příručka se může vztahovat na více modelů 
výrobků. Příručka jasně ukáže všechny variace různých modelů.

Symboly a poznámky
V uživatelské příručce jsou používány následující symboly:

C
Důležité informace a 
užitečné tipy.

A Nebezpečí života a majetku.

B
Riziko zranění elektrickým 
proudem.

Obal tohoto výrobku je 
vyroben z recyklovatelných 
materiálů, v souladu s 
Národní legislativou pro 
životní prostředí.



3 / 24 CZChladnička/Uživatelská příručka Chladnička/Uživatelská příručka

1   Bezpečnostní pokyny a 
životní prostředí 4
Všeobecná bezpečnost ............................. 4
Účel použití ..................................................... 6
Bezpečnost dětí ............................................ 6
Soulad se směrnicí WEEE a Odstranění 
odpadů výrobku .............................................7
Soulad se směrnicí RoHS............................7
Informace o balení ........................................7

2  Vaše chladnička 8

3  Instalace  9
Body ke zvážení při přepravě chladničky 9
Než chladničku zapnete ............................ 9
Zapojení do sítě ............................................. 9
Likvidace obalu ............................................10
Likvidace vaší staré chladničky .............10
Umístění a instalace ..................................10

4 Příprava  11

5  Použití chladničky 12
Tlačítko nastavení termostatu ............. 12
Odmrazování ................................................ 12
Mražení čerstvých potravin .................... 13
Doporučení pro uschování mražených 
potravin .......................................................... 13
Vkládání potravin ....................................... 14
Informace o hloubkovém mražení ....... 14
Varování na otevření dveří ...................... 15
Výměna žárovky  ......................................... 15
Změna směru otvoru dveří ..................... 15
Doporučení pro prostor pro čerstvé 
potraviny ........................................................ 15

6  Údržba a čištění 16

7  Doporučená 
řešení problémů 17



4 / 24  CZ Chladnička/Uživatelská příručkaChladnička/Uživatelská příručka

1. Bezpečnostní pokyny a životní prostředí

Tato část obsahuje bezpečnostní 
pokyny nezbytné pro zabránění 
nebezpečí zranění a materiálních 
škod. Nedodržením těchto pokynů 
zanikají všechny typy záruky 
výrobku.
Určené použití
 

A

UPOZORNĚNÍ: 
V případě, že je 

zařízení v ochranné 
fázi nebo umísteno, 
ujistěte se, zda nejsou 
odvětrávací dírky 
uzavřeny. 
UPOZORNĚNÍ: 

Za účelem urychlení 
rozpouštěné ledu 
nepoužívejte žádné 
jiné mechanické 
zařízení nebo jiný 
přístroj než ty jež byly 
doporučeny výrobcem.
UPOZORNĚNÍ: 

Pokud je chladidlo v 
provozu, nezasahujte 
do jeho obvodu.
UPOZORNĚNÍ:  

Uvnitř skladovacích 
prostor jídla přístroje 
nepoužívejte jiná 
elektrická zařízení 
než ta, která 
byla doporučena 
výroobcem.

Toto zařízení bylo navrženo pro 
použití v domácnosti nebo pro níže 
uvedené aplikování. 
- V kuchyních personálu 
obchodů, kanceláří a jiných 
pracovních míst; 

- Za účelem použití 
návštěvníky farem a hotelů, motelů 
a jiných míst s ubytováním. 
- V prostorách typu penzionů 
-  V podobných zařízeních, 
která nejsou stravovacími službami 
nebo maloobchodem.
1.1. Všeobecná bezpečnost
•	 Tento produkt by neměly 

používat osoby s tělesným, 
smyslovým a mentálním 
postižením, osoby bez 
dostatečných znalostí a 
zkušeností, nebo děti. Zařízení 
mohou tyto osoby používat jen 
pod dohledem a po poučení 
osobou odpovědnou za jejich 
bezpečnost. Nedovolte dětem 
hrát si s tímto zařízením.

•	 V případě poruchy přístroj 
odpojte.

•	 Po odpojení počkejte 
nejméně 5 minut před 
opětovným připojením. 
Odpojte výrobek, když se 
nepoužívá. Nedotýkejte se 
zástrčky mokrýma rukama! Při 
odpojování netahejte za kabel, 
vždy uchopte zástrčku.

•	 Před zasunutím dovnitř otřete 
hrot síťové zástrčky suchým 
hadříkem.

•	 Nezapojujte ledničku, pokud je 
zásuvka uvolněná.

•	 Při instalaci, údržbě, čištění a 
opravách odpojte výrobek. 

•	 Pokud se výrobek nebude 
delší dobu používat, odpojte 
jej a vyjměte potraviny. 

•	 Nepoužívejte páru nebo čistící 
prostředky s párou pro čištění 
chladničky a tání ledu uvnitř.  
Pára může přijít do styku s 
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Bezpečnostní pokyny a životní prostředí
elektrifikovanými oblastmi a 
způsobit zkrat nebo elektrický 
šok!

•	 Nemyjte výrobek stříkáním 
nebo poléváním vodou na něj! 
Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem!

•	 Nikdy nepoužívejte výrobek, 
pokud část nacházející se 
na horní nebo zadní straně 
výrobku s elektronickou 
deskou s plošným spojem 
uvnitř je otevřená (krycí deska 
elektronických plošných 
spojů) (1).  

1

1

•	 V případě jeho poruchy 
výrobek nepoužívejte, 
protože by mohlo dojít k úrazu 
elektrickým proudem.  Před 
tím, než cokoliv uděláte, 
se obraťte na autorizovaný 
servis.

•	 Výrobek zapojujte do 
uzemněné zásuvky. Uzemnění 
musí být provedeno 
kvalifikovaným elektrikářem.

•	 Pokud produkt má osvětlení 
typu LED, pro jeho nahrazení 
nebo v případě jakéhokoliv 
problému se obraťte na 
autorizovaný servis.

•	 Nedotýkejte se mražených 
potravin mokrýma rukama! 
Mohou se nalepit na Vaše 
ruce!

•	 Nepokládejte do mrazničky 
tekutiny v lahvích a 
plechovkách. Mohou 
vybuchnout!

•	 Tekutiny umístěte ve 
vzpřímené poloze a pevně 
uzavřete jejich víko.

•	 Nestříkejte hořlavé látky v 
blízkosti výrobku, protože se 
může zapálit nebo explodovat.

•	 Nenechávejte hořlavé 
materiály a produkty s 
hořlavým plynem (spreje, atd.) 
v chladničce.

•	 Nepokládejte nádoby 
obsahující kapaliny na horní 
část výrobku. Voda stříkající 
na elektrifikované části může 
způsobit úraz elektrickým 
proudem a nebezpečí požáru.

•	 Vystavení produktu dešti, 
sněhu, slunci a větru může 
způsobit elektrické nebezpečí. 
Při přemisťování výrobku 
jej netahejte držením za 
rukojeť dveří. Rukojeť se může 
odtrhnout.

•	 Dbejte na to, aby nedošlo 
k zachycení jakékoliv části 
vašich rukou či těla do 
jakýchkoli z pohybujících se 
částí uvnitř výrobku.

•	 Nevylézejte nebo se 
neopírejte o dveře, zásuvky 
a podobné části chladničky. 
Může to mít za následek pád 
výrobku a způsobit poškození 
dílů. 

•	 Dávejte pozor, aby nedošlo k 
přivření napájecího kabelu.
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Bezpečnostní pokyny a životní prostředí

Chladnička/Uživatelská příručka

1.1.1 Varování HC
Jestliže výrobek obsahuje 
chladicí systém ve kterém se 
používá plyn R600a, zajistěte, 
aby při používání a pohybování 
spotřebiče nedošlo k poškození 
chladicího systému a jeho potrubí. 
Tento plyn je hořlavý. Pokud 
je chladicí systém poškozen, 
zajistěte, aby bylo zařízení mimo 
dosah zdrojů ohně a okamžitě 
vyvětrejte místnost.

C

Štítek na vnitřní levé 
straně označuje druh 
plynu používaného v 
produktu.

1.1.2 Pro modely s 
dávkovačem vody
•	 Tlak pro přívod studené vody 

musí být maximálně 90 psi 
(6,2 bar). Pokud je váš tlak 
vody vyšší než 80 psi (5,5 
bar), použijte ve vaší síti ventil 
na omezování tlaku. Pokud 
nevíte, jak zkontrolovat tlak 
vody, požádejte o pomoc 
profesionálního instalatéra.

•	 Pokud při instalaci existuje 
riziko vodního rázu, vždy 
použijte preventivně zařízení 
proti vodnímu rázu. Pokud jste 
si není jistý, zda ve Vaší síti je 
efekt vodního rázu, poraďte se 
s profesionálním instalatérem.

•	 Neinstalujte na přívodu 
pro teplou vodu. Proveďte 
nezbytná opatření proti riziku 
zamrznutí hadic. Provozní 
interval teplota vody musí být 
mezi minimálně 33 ° F (0,6 ° C) 
a maximálně 100 ° F (38 ° C).

•	 Používejte pouze pitnou vodu.
1.2. Účel použití
•	 Tento výrobek je určen pro 

domácí použití. Není určen pro 
komerční použití.

•	 Spotřebič by měl být používán 
pouze pro skladování potravin 
a nápojů.

•	 Do chladničky neukládejte 
citlivé produkty, které vyžadují 
řízené teploty (očkovací 
látky, léky citlivé na teplo, 
zdravotnický materiál, atd.).

•	 Výrobce nenese žádnou 
zodpovědnost za případné 
škody způsobené nesprávným 
použitím nebo nesprávnou 
manipulací.

•	 Životnost výrobku je 10 let. 
Náhradní díly potřebné pro 
funkčnost tohoto výrobku 
budou pro toto období k 
dispozici.

1.3. Bezpečnost dětí
•	 Obalové materiály uchovávejte 

mimo dosah dětí.
•	 Nedovolte dětem, aby se s 

výrobkem hrály.
•	 Pokud je na dveřích výrobku 

zámek, klíč držte mimo dosah 
dětí.
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Bezpečnostní pokyny a životní prostředí
1.4. Soulad se směrnicí 
WEEE a Odstranění 
odpadů výrobku

 Tento výrobek splňuje 
požadavky směrnice WEEE 
EU (2012/19/EU). Na tomto 
produktu je zobrazen symbol 
klasifikace odpadu elektrických a 
elektronických zařízení (OEEZ). 

Tento výrobek byl 
vyroben z vysoce 
kvalitních materiálů a 
komponent, které lze 
opětovně použít a které 
jsou vhodné pro 
recyklaci. Na konci své 

životnosti spotřebič nevyhazujte 
spolu s běžnými domácími a jinými 
odpady. Odneste jej do sběrného 
centra pro recyklaci elektrických a 
elektronických zařízení. Pro 
informace o těchto sběrných 
stredisakách se prosím obraťte na 
místní úřady.
1.5. Soulad se směrnicí RoHS
•	 Tento výrobek splňuje požadavky 

směrnice WEEE EU (2011/65/
EU). Neobsahuje škodlivé a 
zakázané látky uvedené ve 
směrnici.

1.6. Informace o balení
•	 Obalové materiály výrobku jsou 

vyrobeny z recyklovatelných 
materiálů v souladu s našimi 
národními předpisy o životním 
prostředí. Nevyhazujte obalové 
materiály spolu s domácími 
nebo jinými odpady. Vezměte 
je do sběrných míst pro obalové 
materiály určené místními 
orgány.
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2 Vaše chladnička

C
        Obrázky uvedené v tomto návodu k použití jsou schematické a nemusejí 

přesně korespondovat s vaším výrobkem. Pokud zobrazené části nejsou 
obsaženy v produktu, který jste zakoupili, jde o součásti jiných modelů.

1.	 Oddíly na máslo a sýr
2.	 Zásobník Na Vejce
3.	 Láhev Police
4.	 Nastavitelné Přední Nožičky
5.	 Mrazničky
6.	 Brilantnější

7.	 Prostor chlazení
8.	 Chladič Kryt A Sklo
9.	 Nastavitelné Police
10.	Vinný Sklep
11.	Tlačítko termostatu

2

3

4

1*

6

5

8

7 *

9

11

10
*

* Nemusí být k dispozici u všech modelů
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3  Instalace

B

UPOZORNĚNÍ: Nezapomeňte, 
že výrobce neodpovídá za 
nedodržení informací uvedených 
v návodu k použití.

3.1. Body ke zvážení při 
přepravě chladničky

1.	 Chladničku je nutno vyprázdnit a 
vyčistit před jakoukoli přepravou.

2.	 Police, příslušenství, prostor pro 
čerstvé 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.

Nezapomeňte...
Každý recyklovaný materiál je nezbytný 

zdroj pro přírodu a naše národní zdroje.
Pokud chcete přispět k recyklaci 

obalových materiálů, další informace 
získáte od orgánů ochrany životního 
prostředí nebo místních úřadů.

3.2. Než chladničku zapnete
Než začnete používat chladničku, 

zkontrolujte následující:
1.	 Je vnitřek chladničky suchý a může za ní 

volně obíhat vzduch?
2.	 Oba plastové klínky nainstalujte 

podle obrázku. Plastové klínky zajistí 
potřebnou vzdálenost mezi vaší 
chladničkou a zdí, aby se zajistilo 
proudění vzduchu. (Uvedený obrázek 
je jen příklad a neshoduje se přesně s 
vaším výrobkem.)

3.	 Vyčistěte vnitřek chladničky podle 
kapitoly „Údržba a čištění“.

4.	 Zapojte chladničku do sítě. Po otevření 
dvířek se rozsvítí vnitřní osvětlení 
prostoru chladničky.

5.	 Uslyšíte hluk při startování kompresoru. 
Kapalina a plyn v chladicí soustavě 
mohou také vydávat zvuky, i když 
kompresor neběží, což je poměrně 
normální. 

6.	 Přední kraje chladničky mohou být 
teplé. Je to zcela normální. Tyto oblasti 
mají být teplé, aby nedocházelo ke 
kondenzaci.

3.3. Zapojení do sítě
Připojte výrobek k uzemněné zásuvce, 

která je chráněna pojistkou vhodné 
kapacity.
Důležité:
•	 Spojení musí být v souladu s národními 

předpisy.
•	 Napájecí kabel musí být po instalaci 

snadno dostupný.
•	 Specifikované napětí musí být rovné 

napětí v síti.
•	 K připojení nepoužívejte prodlužovací 

kabely a vícecestné zásuvky.
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Instalace

Chladnička/Uživatelská příručka

B
UPOZORNĚNÍ:  
Poškozený napájecí kabel musí 
vyměnit kvalifikovaný elektrikář.

B

UPOZORNĚNÍ: 	
Výrobek nesmíte používat,
dokud není opraven! Hrozí riziko
zásahu elektrickým proudem!

3.4. Likvidace obalu
Obalové materiály mohou být pro děti 

nebezpečné. Udržujte materiály mimo 
dosah dětí nebo je zlikvidujte v souladu 
s pokyny zpracování odpadů. Nelikvidujte 
je s běžným domovním odpadem.

Balení chladničky je z recyklovatelných 
materiálů.

3.5. Likvidace vaší 
staré chladničky

Starou chladničku zlikvidujte tak, abyste 
neohrozili životní prostředí
•	 Informace o likvidaci chladničky získáte 

u autorizovaného prodejce nebo 
odpadového odboru vašeho města.

Před likvidací vaší chladničky odřízněte 
zástrčku a v případě, že jsou na dveřích 
zámky, zneškodněte je, aby nedošlo k 
ohrožení dětí.

3.6. Umístění a instalace

A

Pokud nejsou vstupní dveře 
do místnosti, v níž chladničku 
nainstalujete, dostatečně 
široké, aby chladnička prošla, 
kontaktujte autorizovaný 
servis a nechte sejmout dveře 
chladničky a protáhněte je 
bokem.

 
1.	 Chladničku umístěte na místo, které 

umožňuje snadnou obsluhu.
2.	 Chladničku umístěte mimo zdroje tepla, 

vlhka a přímé světlo.
3.	 Kolem chladničky musí být dostatečný 

prostor pro ventilaci, aby se zajistila 
účinnost provozu. Pokud máte 
chladničku umístit do výklenku, musí 
být nejméně 5 cm od stropu a 5 cm 
od stěn. Pokud je na podlaze koberec, 
musíte zvednout produkt o 2,5 cm nad 
zem. 

4.	 Umístěte chladničku na rovnou 
podlahu, aby nedocházelo ke kymácení.
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4 Příprava
•	 Chladničku instalujte nejméně 30 cm 

od zdrojů tepla, jako jsou varné desky, 
trouby, ústřední topení a sporáky a 
nejméně 5 cm od elektrických trub, 
neumisťujte ji na přímé sluneční světlo.

•	 Teplota prostředí v místnosti, kde 
instalujete chladničku, by měla být 
nejméně -15°C. Používání chladničky 
za chladnějších podmínek se 
nedoporučuje vzhledem k její účinnosti.

•	 Zajistěte, aby byl vnitřek vaší chladničky 
důkladně vyčištěn.

•	 Pokud vedle sebe instalujete dvě 
chladničky, měl by mezi nimi být 
rozestup nejméně 2 cm.

•	 Když spustíte chladničku poprvé, 
dodržujte následující pokyny během 
prvních šesti hodin.

•	 Dveře neotevírejte často.
•	 Musí běžet prázdná bez vkládání 

potravin.
•	 Neodpojujte chladničku. Pokud dojde 

k výpadku energie, prostudujte si 
varování v kapitole “Doporučená řešení 
problémů”.

•	 Vždy	používejte	koše/zásuvky	
poskytované s chladicím prostorem v 
zájmu nízké spotřeby energie a lepších 
podmínek skladování. 

•	 Styk	potravin	s	čidlem	teploty	v	
mrazničce může zvýšit spotřebu 
energie zařízení.  Zabraňte tedy 
jakémukoliv kontaktu s čidlem (čidly).

•	 Původní obaly a pěnové materiály 
uschovejte pro budoucí přepravu či 
přesun.

•	 U některých modelů se přístrojová 
deska automaticky vypne po 5 
minutách po tom, jak byly dveře 
uzavřeny. Opět se aktivuje, když se 
dveře otevřou nebo po stisknutí 
libovolné klávesy.

•	 Vzhledem ke změně teploty v důsledku 
otevření/zavření dveří během provozu  
je běžné, že se na dveřích/poličkách 
a skleněných nádobách objeví 
kondenzace.
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C
        Obrázky uvedené v tomto návodu k použití jsou schematické a nemusejí 

přesně korespondovat s vaším výrobkem. Pokud zobrazené části nejsou 
obsaženy v produktu, který jste zakoupili, jde o součásti jiných modelů.

5  Použití chladničky

       
Provozní teplota je regulována 
ovládáním teploty.

           

W C
5

1= Nastavení nejnižšího chlazení 
(Nejteplejší nastavení).

4= Nastavení nejvyššího chlazení 
(Nechladnější nastavení).

Průměrná teplota uvnitř chladničky by 
měla být kolem +5°C.

Zvolte nastavení podle požadované 
teploty.

Povšimněte si, že v chladicím prostoru 
bude různá teplota.

Nejchladnější místo je hned nad 
prostorem na zeleninu.

Vnitřní teplota také závisí na teplotě 
prostředí, frekvenci otvírání dvířek a 
množství jídla uvnitř.

Častým otevíráním dvířek teplota uvnitř 
stoupne.

Z tohoto důvodu doporučujeme zavřít 
dvířka co nejrychleji po použití.

5.1. Tlačítko nastavení 
termostatu

Vnitřní teplota chladničky se mění z 
následujících důvodů;
•	 Teploty podnebí,
•	 Časté otevírání dveří a nechávání dveří 

dlouho otevřených,
•	 Vložené jídlo do chladničky bez 

ochlazení na pokojovou teplotu,
•	 Umístění chladničky v místnosti (např. 

na slunci).
•	 Můžete upravit teplotu uvnitř z těchto 

důvodů pomocí termostatu. Čísla kolem 
tlačítka termostatu označují stupně 
chlazení.

•	 Pokud je teplota vyšší než 32°C, otočte 
tlačítko termostatu na maximum. 

•	 Pokud je teplota nižší než 25°C, otočte 
tlačítko termostatu na minimum.

5.2. Odmrazování
Prostor chladničky

V prostoru chladničky dochází k plně 
automatickému odmrazení. Kapky vody 
a námraza do síly 7-8 mm se mohou 
objevit na zadní stěně chladničky, když 
se chladnička ochlazuje. Tyto jevy jsou 
normálním důsledkem systému chlazení. 
Námraza se uvolní automaticky v 
určitých intervalech díky automatickému 
odmrazení na zadní stěně. Uživatel 
nemusí odškrabávat námrazu nebo stírat 
kapky vody.

Voda po odmrazení stéká do drážky pro 
sběr vody a teče do výparníku odvodňovací 
trubicí, kde se sama vypařuje. 
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Používání chladničky
  Prostor mrazničky se automaticky 

neodmrazuje, aby nedošlo ke snížení 
kvality zmražených potravin. 

Prostor chladničky se odmrazuje 
automaticky.

Pravidelně kontrolujte průchodnost 
odvodňovací trubice a podle potřeby ji 
čistěte.

        5.3. Mražení čerstvých 
potravin

•	 Je	nutno	zabalit	nebo	zakrýt	potraviny,	
než je umístíte do chladničky.

•	 Horké	potraviny	je	nutno	zchladit	na	
pokojovou teplotu, než je vložíte do 
chladničky.

•	 Potraviny,	které	chcete	zmrazit,	musejí	
být čerstvé a kvalitní.

•	 Potraviny	je	nutno	rozdělit	na	části	
podle potřeb rodiny na den či jednotlivé 
jídlo.

•	 Potraviny	je	nutno	vzduchotěsně	
zabalit, aby nevyschly, i když je chcete 
skladovat krátce.

•	 Materiály,	které	použijete	na	balení,	
musejí být pevné a odolné vůči chladu, 
vlhkosti, zápachu, oleji a kyselinám, 
měly by být i vzduchotěsné. Navíc mají 
být uzavřené a vyrobeny z materiálů, 
které se snadno používají a jsou vhodné 
pro hloubkové mražení.

•	 Mražené	potraviny	je	nutno	použít	
rychle poté, co rozmrznou, neměly by se 
znovu mrazit.

•	 Pro	dosažení	nejlepších	výsledků	prosím	
dodržujte následující pokyny.

1. Nezmrazujte příliš velké množství 
najednou. Množství potravin se nejlépe 
uchovává, pokud se zmrazí hloubkově a 
co nejrychleji.

2. Umístěním teplých potravin do 
mrazničky uvedete chladicí kompresor 
do nepřetržitého chodu, dokud nejsou 
potraviny zcela zmrzlé.

3. Dávejte zvýšený pozor, abyste nesmísili 
již zmrzlé a čerstvé potraviny.

5.4. Doporučení pro 
uschování mražených 
potravin

•	 	Balené	mražené	potraviny	uskladněte	
v souladu s pokyny výrobce mražených 
potravin pro  (4hvězdičkový) 
prostor pro mražené potraviny.

•	 Pro	zajištění	vysoké	kvality	podle	
výrobce a prodejce mražených potravin 
nezapomeňte dodržovat následující 
body:

1. Balení vkládejte do mrazničky co 
nejrychleji po zakoupení.

2. Ověřte, zda je na obsahu uvedeno 
označení a datum.

3. Nepřekračujte data spotřeby na obalu.
Odmrazování

Prostor chladničky se odmrazuje 
automaticky.
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Chladnička/Uživatelská příručka

5.5. Vkládání potravin

Police prostoru 
mrazničky

Různé mražené 
potraviny, jako 
je maso, ryby, 
zmrzlina, zelenina 
atd.

Tácek na vejce Vejce

Police mrazicího 
prostoru

P o t r a v i n y 
v pánvích, 
přikrytých talířích, 
u z a v ř e n ý c h 
nádobách

Police dveří 
p r o s t o r u 
chladničky

Malé a balené 
potraviny či nápoje 
(např. mléko, 
ovodný džus a 
pivo)

Prostor pro 
čerstvé potraviny Zelenina a ovoce

Prostor pro 
čerstvé potraviny

Jemné potraviny 
(sýr, máslo, salám 
atd.)

5.6. Informace o 
hloubkovém mražení

Potraviny je nutno zmrazit co nejrychleji, 
když je vložíte do 

chladničky, aby zůstaly v dobré kvalitě. 
Norma TSE vyžaduje (podle určitých 

podmínek měření), aby chladnička 
zmrazila nejméně 4,5 kg potravin při 
teplotě 32°C na -18°C nebo nižší teplotu 
během 24 hodin na každých 100 litrů 
objemu.

Je možné udržet potraviny dlouhodobě 
jen při -18°C nebo nižších teplotách. 

Čerstvé potraviny můžete uchovat 
mnoho měsíců (při -18°C nebo nižších 
teplotách při hloubkovém mražení).

UPOZORNĚNÍ! A 
•	 Potraviny	 je	 nutno	 rozdělit	 na	 části	

podle potřeb rodiny na den či jednotlivé 
jídlo.
•	 Potraviny	 je	 nutno	 vzduchotěsně	

zabalit, aby nevyschly, i když je chcete 
skladovat krátce.

Materiály nezbytné pro balení:
•	Lepicí	páska	odolná	vůči	chladu
•	Samolepicí	páska
•	Gumičky
•	Pero
Materiály, které použijete na balení 

potravin, musejí být pevné a odolné 
vůči chladu, vlhkosti, zápachu, oleji a 
kyselinám.

Potraviny by neměly být v kontaktu s 
předtím zmraženými potravinami, aby 
nedošlo k částečnému rozmražení.

Mražené potraviny je nutno použít 
rychle poté, co rozmrznou, neměly by se 
znovu mrazit.



Chladnička/Uživatelská příručka 15 / 24 CZChladnička/Uživatelská příručka Chladnička/Uživatelská příručka

Používání chladničky

5.7. Varování na 
otevření dveří

Akustický signál se ozve, když 
necháte dveře prostoru chladničky 
nebo mrazničky otevřené určitou dobu. 
Tento akustický signál se ztlumí, jakmile 
stisknete jakékoli tlačítko na ukazateli 
nebo po uzavření dveří.

5.8. Výměna žárovky 
Za účelem výměny žárovky osvětlení 

v chladničce prosím kontaktujte 
Autorizovaný servis.

Lampa (y) použité v tomto přístroji 
nejsou vhodné pro osvětlení místnosti 
domácnosti. Zamýšlený účel tohoto 
svítidla je pomoci uživateli umístit 
potraviny do chladničky / mrazničky 
bezpečně a pohodlně.

Žárovky použité v tomto spotřebiči musí 
vydržet extrémní fyzické podmínky, např. 
teploty pod -20 °C.

5.9. Změna směru 
otvoru dveří

Směr otvoru dveří vaší chladničky lze 
změnit dle místa, na kterém ho používáte. 
V případě potřeby se obraťte na nejbližší 
autorizovaný servis.

5.10. Doporučení 
pro prostor pro 
čerstvé potraviny

*	Nemusí	být	k	dispozici	u	
všech	modelů
•	 Zamezte	 jakémukoli	 kontaktu		

potravin se senzorem teploty v prostoru 
pro čerstvé potraviny. Z důvodu zajištění 
ideální skladovací teploty v prostoru 
pro čerstvé potraviny  nesmí být senzor 
blokován potravinami.
•	 Nevkládejte	 do	 spotřebiče	 horké	

potraviny.

temperature
sensorfood

MILKjuiceetc.
temperature
sensor

temperature
sensorfood

MILKjuiceetc.
temperature
sensor
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6  Údržba a čištění

A Nikdy na čištění nepoužívejte 
benzín, technický benzín a podobné 
materiály.

B Doporučujeme odpojit přístroj od 
sítě, než jej začnete čistit.

B Nikdy nepoužívejte brusné 
nástroje, mýdlo, domovní čistič, 
odmašťovač či voskové čistidlo.

B U produktů, které nejsou No 
Frost, se mohou na zadní stěně 
chladničky objevit kapky vody a 
námraza na tloušťku prstu. Nečistěte; 
nikdy nepoužívejte olej nebo podobné 
prostředky.

B Pro čištění vnějšího povrchu 
produktu používejte pouze mírně 
navlhčené utěrky z mikrovláken. 
Houbičky a jiné typy čisticích ubrousků 
mohou poškrábat povrch.

C Používejte vlažnou vodu pro vyčištění 
skříně a otřete ji pak dosucha.

C Používejte vlhký hadřík namočený 
do roztoku jedné čajové lžičky sody 
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 Pokud chladničku delší dobu 
nebudete používat, odpojte napájecí 
kabel, vyjměte všechny potraviny, 
vyčistěte jej a nechte dveře otevřené.

C Pravidelně kontrolujte těsnění 
dvířek, abyste zajistili jejich čistotu a 
nezanesení částečkami potravin.

A Pro odstranění polic ve dveřích 
odstraňte všechen obsah a pak jen 
zvedněte dveřní polici vzhůru ze 
základny.

A K čištění vnějších povrchů a 
chrómem potažených součástí produktu 
nikdy nepoužívejte čistící prostředky 
nebo vodu, která obsahuje chlór. Chlór 
způsobuje korozi takových kovovoých 
povrchů.

ANikdy nepoužívejte ostré a drsné 
nástroje nebo mýdlo, domácí čisticí 
prostředky, čisticí prostředky, benzín, 
benzen, vosk, atd., v opačném případě 
se na plastových dílech objeví skvrny a 
dojde k jejich deformaci. K čištění použijte 
teplou vodu a měkký hadřík a otřete je do 
sucha
	Ochrana	plastových	ploch

C Nevkládejte tekuté oleje nebo pokrmy 
s obsahem oleje do chladničky v 
neuzavřených nádobách, jelikož poškodí 
plastovou plochu vaší chladničky. V 
případě rozlití nebo rozetření oleje na 
plastové ploše vyčistěte a opláchněte 
příslušnou část plochy teplou vodou.
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7.  Doporučená řešení problémů
Než zavoláte do servisu, projděte si 

tento seznam. Možná vám ušetří čas a 
peníze. Tento seznam obsahuje časté 
stížnosti, které nejsou způsobeny 
vadným zpracováním či použitými 
materiály. Některé zde uvedené funkce 
nemusejí být přítomny na vašem výrobku.

Chladnička nefunguje. 
•	 Je	chladnička	řádně	zapojena?	

Zasuňte zástrčku do sítě.
•	 Není	vypálena	pojistka	zástrčky,	

do níž je chladnička zapojena, 
nebo hlavní pojistka? Zkontrolujte 
pojistku.

Kondenzace na boční stěně 
prostoru chladničky (MULTIZONE, 
COOL CONTROL a FLEXI ZONE).
•	 Velmi	nízká	teplota	prostředí.	

Časté otevírání a zavírání dveří. 
Vysoká vlhkost v prostředí. 
Skladování potravin s obsahem 
kapalin v otevřených nádobách. 
Nechání otevřených dveří. Přepnutí 
termostatu na nižší teplotu. 

•	 Snížení	času	otevřených	dveří	nebo	
méně časté použití.

•	 Zakrytí	potravin	v	otevřených	
nádobách vhodným materiálem.

•	 Otřete	kondenzaci	suchým	hadrem	
a ověřte, zda je stále přítomna.

Kompresor neběží
•	 Tepelná	pojistka	kompresoru	se	

zapne během náhlého výpadku 
energie nebo odpojení a zapojení, 
jelikož tlak chladicího média v 
chladicí soustavě chladničky není 
dosud vyvážen. Vaše chladnička 
začne fungovat asi po 6 minutách. 
Kontaktujte servis, pokud se 
chladnička nespustí na konci této 
doby.

•	 Chladnička	je	v	režimu	
odmražování. Toto je normální pro 
chladničku s plně automatickým 
odmražováním. Cyklus odmražení 
probíhá pravidelně.

•	 Chladnička	není	zapojena	do	
zásuvky. Ověřte, zda je zástrčka 
řádně zasunuta do zásuvky.

•	 Je	správně	nastavena	teplota?
•	 Možná	je	odpojeno	napájení.
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Chladnička často běží nebo běží 
dlouhodobě.
•	 Nový	výrobek	může	být	širší	než	

předchozí. Je to zcela normální. 
Cětší chladničky fungují delší dobu.

•	 Okolní	teplota	v	místnosti	je	možná	
vysoká. Je to zcela normální.

•	 Chladnička	možná	byla	nedávno	
zapojena nebo byla naplněna 
potravinami. Ochlazování 
chladničky může trvat o pár hodin 
déle.

•	 V	nedávné	době	jste	do	chladničky	
vložili velké množství teplých 
pokrmů. Horké pokrmy způsobují 
delší fungování chladničky až do 
dosažení bezpečné teploty pro 
uchování.

•	 Dveře	se	mohly	otevřít	častěji	
nebo byly ponechány dlouhou 
dobu otevřené. Teplý vzduch, který 
pronikl do chladničky, způsobil 
dlouhodobější chod chladničky. 
Otevírejte dveře méně často.

•	 Mraznička	nebo	dveře	chladničky	
zůstaly dokořán. Zkontrolujte, zda 
jsou dveře pevně zavřeny.

•	 Chladnička	je	nastavena	na	velmi	
nízkou teplotu. Upravte teplotu 
chladničky na vyšší hodnotu a 
počkejte na dosažení této teploty.

•	 Těsnění	dveří	chladničky	nebo	
mrazničky může být ušpiněno, 
opotřebené, prasklé nebo 
nesprávně usazené. Vyčistěte 
nebo vyměňte těsnění. Poškození/
prasklé těsnění způsobuje 
dlouhodobý chod chladničky pro 
udržení správné teploty.

Teplota mrazničky je velmi nízká, 
zatímco teplota v chladničce je 
dostatečná.
•	 Teplota	mrazničky	je	nastavena	

na velmi nízkou teplotu. Upravte 
teplotu mrazničky na vyšší 
hodnotu a zkontrolujte ji.

Teplota chladničky je velmi nízká, 
zatímco teplota v mrazničce je 
dostatečná.
•	 Teplota	chladničky	může	být	

nastavena na velmi nízkou teplotu. 
Upravte teplotu chladničky na vyšší 
hodnotu a zkontrolujte ji.

Jídlo v chladničce začíná mrznout.
•	 Teplota	chladničky	může	být	

nastavena na velmi nízkou teplotu. 
Upravte teplotu chladničky na vyšší 
hodnotu a zkontrolujte ji.

Teplota v mrazničce nebo 
chladničce je velmi vysoká.
•	 Teplota	chladničky	může	být	

nastavena na velmi vysokou 
teplotu. Nastavení chladničky má 
vliv na teplotu v mrazničce. Změňte 
teplotu chladničky nebo mrazničky, 
dokud teplota v chladničce nebo 
mrazničce nedosáhne dostatečnou 
hodnotu.

•	 Dveře	se	mohly	otevřít	častěji	nebo	
byly ponechány dlouhou dobu 
otevřené; otevírejte je méně často.

•	 Možná	jste	nechali	nedovřená	
dvířka; zavírejte je úplně.

•	 V	nedávné	době	jste	do	chladničky	
vložili velké množství teplých 
pokrmů. Počkejte, až chladnička 
nebo mraznička dosáhne 
požadované teploty.

•	 Chladnička	byla	nedávno	zapojena.	
Úplné ochlazení chladničky trvá 
nějakou dobu.
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Provozní hluk se zvyšuje, když je 

chladnička zapnutá.
•	 Provozní	vlastnosti	chladničky	se	

mohou změnit podle výkyvů okolní 
teploty. Je to normální, nejde o 
poruchu.

Vibrace nebo hluk.
•	 Podlaha	není	rovná	nebo	je	slabá.	

Chladnička se při pohybu kymácí. 
Ověřte, zda je podlaha dostatečně 
pevná pro chladničku a zda je rovná. 

•	 Hluk	mohou	způsobovat	předměty	
vkládané na chladničku. Předměty 
na horní straně chladničky sejměte.

Ozvývá se zvuk z chladničky jako 
rozlévání kapaliny nebo stříkání.
•	 Proudění	kapalin	a	plynu	se	může	

objevit v souladu s provozními 
zásadami vaší chladničky. Je to 
normální, nejde o poruchu.

Ozývá se hluk jako kvílení větru.
•	 Jsou	v	provozu	ventilátory	pro	

ochlazení chladničky. Je to 
normální, nejde o poruchu.

Kondenzace na vnitřních stěnách 
chladničky.
•	 Horké	a	vlhké	počasí	zvyšuje	

tvorbu ledu a kondenzace. Je to 
normální, nejde o poruchu. 

•	 Možná	zůstala	nedovřená	dvířka;	
zajistěte úplné uzavření dveří.

•	 Dveře	se	mohly	otevřít	častěji	nebo	
byly ponechány dlouhou dobu 
otevřené; otevírejte je méně často.

Vlhkost na vnější straně chladničky 
nebo mezi dveřmi.
•	 Ve	vzduchu	může	být	vlhkost;	

toto je ve vlhkém počasí poměrně 
normální. Po poklesu vlhkosti 
kondenzace zmizí.

Nepříjemný zápach v chladničce.
•	 Chladničku	je	nutno	vyčistit	uvnitř.	

Vyčistěte vnitřek chladničky 
houbičkou, vlažnou vodou nebo 
karbonovou vodou. 

•	 Některé	nádoby	či	obalové	
materiály mohou způsobit zápach. 
Použijte odlišnou nádobu nebo 
obalový materiál jiné značky.

Dvířka se nezavírají.
•	 Zabalené	potraviny	mohou	bránit	v	

zavírání dveří. Vyměňte obaly, které 
brání v chodu dveří. 

•	 Chladnička	nestojí	zcela	svisle	na	
podlaze a při pohybu se mírně 
pohupuje. Upravte seřizovací 
šrouby. 

•	 Podlaha	není	rovná	či	silná.	Ověřte,	
zda je podlaha rovná a unese 
chladničku.

Přihrádky na čerstvé potraviny jsou 
zaseklé.
•	 Potraviny	se	možná	dotýkají	horní	

strany zásuvek. Upravte rozložení 
potravin v zásuvce.

Pokud Je Povrch Produktu Horký
•	 Když je zařízení v provozu, lze 

pozorovat vysoké teploty mezi 
dvěma dvířky, na postranních 
panelech a na zadním grilu. To je 
běžné a není to důvod pro servisní 
údržbu! Při kontaktu s těmito 
plochami buďte opatrní.
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