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Bitte lesen Sie zuerst diese Anleitung!
Lieber Kunde,
Wir sind sicher, dass Ihnen dieses Produkt, das in modernsten Fertigungsstätten 
hergestellt und den strengsten Qualitätsprüfungen unterzogen wurde, lange Zeit 
gute Dienste leisten wird.
Wir empfehlen Ihnen, vor Inbetriebnahme des Gerätes das gesamte Handbuch 
durchzulesen und es anschließend aufzubewahren.

Diese Anleitung...
• hilft Ihnen, Ihr Gerät schnell und sicher zu bedienen.
• Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie Ihr Gerät aufstellen und bedienen.
• Halten Sie sich an die Anweisungen, beachten Sie insbesondere die

Sicherheitshinweise.
• Bewahren Sie die Anleitung an einem leicht zugänglichen Ort auf, damit Sie

jederzeit darin nachschlagen können.
• Lesen Sie auch die weiteren Dokumente, die mit Ihrem Produkt geliefert wurden.
• Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung eventuell auch für andere Geräte

eingesetzt werden kann.

Symbole und ihre Bedeutung
In dieser Anleitung finden Sie die folgenden Symbole:

C Wichtige Informationen oder nützliche Tipps.

A Warnung vor Verletzungen oder Sachschäden.

B Warnung vor elektrischem Strom. 
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C Abbildungen und Angaben in dieser Anleitung sind schematisch und können 
etwas von Ihrem Produkt abweichen. Wenn die Teile nicht im gekauften Produkt 
enthalten sind, gelten sie für andere Modelle.

1  Ihr Kühlschrank  

1. 
Innenbeleuchtung2.
Thermostatknopf

3. Bewegbare Regale
4. Weinablage
5. Tauwassersammelkanal -

Abflusskana
6. Gemüselade
7. Eisschale
8. Gefrierfach Schubladen

  9. 
10.
11.

13.
14.

Adjustierende Türfächer 
Eierhalter
Türregal 
Gefrierschrank Fan
Kühlbereich  
Gefrierfach
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2  Wichtige Sicherheitshinweise
Bitte lesen sie die folgenden Hinweise 
aufmerksam durch. Bei 
Nichtbeachtung dieser Angaben kann 
es zu Verletzungen und Sachschäden 
kommen. In diesem Fall erlöschen 
auch sämtliche Garantie- und 
sonstigen Ansprüche.

Originalersatzteile stehen für einen 
Zeitraum von 10 Jahren ab Kaufdatum 
zur Verfügung.

Bestimmungsgemäßer 
Einsatz

Dieses Produkt dient dem Einsatz in
• Innenräumen und geschlossenen

Bereichen, wie z. B. Haushalten;
• geschlossenen Arbeitsbereichen, wie

Läden und Büros;
• geschlossenen Unterkunftsbereichen,

wie Bauernhöfen, Hotels und
Pensionen.

• Das Gerät sollte nicht im Freien
benutzt werden.

 Allgemeine Hinweise zu 
Ihrer Sicherheit
• Wenn Sie das Gerät entsorgen

möchten, wenden Sie sich am besten
an den autorisierten Kundendienst.
Hier erhalten Sie notwendige
Informationen und erfahren, welche
Stellen für die Entsorgung zuständig
sind.

• Bei Problemen und Fragen zum
Gerät wenden Sie sich grundsätzlich
an den autorisierten Kundendienst.
Ziehen Sie keine Dritten zu Rate,
versuchen Sie nichts in Eigenregie,
ohne den autorisierten Kundendienst
davon in Kenntnis zu setzen.

• Bei Geräten mit Tiefkühlbereich: Der
Verzehr von Speiseeis und Eiswürfeln
unmittelbar nach der Entnahme aus
dem Tiefkühlbereich ist nicht ratsam.
(Dies kann zu Erfrierungen führen.)

• Bei Geräten mit Tiefkühlbereich:
Bewahren Sie Getränke in
Flaschen sowie Dosen niemals im
Tiefkühlbereich auf. Diese platzen.

• Berühren Sie gefrorene Lebensmittel
nicht mit der Hand; sie können
festfrieren.

• Trennen Sie Ihren Kühlschrank vor
dem Reinigen oder Abtauen vom
Stromnetz.

• Verwenden Sie niemals Dampf- 
oder Sprühreiniger zum Reinigen
und Abtauen Ihres Kühlschranks.
Die Dämpfe oder Nebel können in
Kontakt mit stromführenden Teilen
geraten und Kurzschlüsse oder
Stromschläge auslösen.

• Missbrauchen Sie niemals Teile
Ihres Kühlschranks (z. B. Tür) als
Befestigungen oder Kletterhilfen.

• Nutzen Sie keine elektrischen Geräte
innerhalb des Kühlschranks.

• Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf
keinesfalls mit Bohr- oder
Schneidwerkzeugen zu beschädigen.
Das Kühlmittel kann herausspritzen,
wenn die Gaskanäle des Verdunsters,
Rohr- und Schlauchleitungen
oder Oberflächenversiegelungen
beschädigt werden. Dies
kann zu Hautreizungen und
Augenverletzungen führen.

• Decken Sie keinerlei
Belüftungsöffnungen des
Kühlschranks ab.
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• Elektrische Geräte dürfen nur von
autorisierten Fachkräften repariert
werden. Reparaturen durch weniger
kompetente Personen können
erhebliche Gefährdungen des
Anwenders verursachen.

• Sollten Fehler oder Probleme
während der Wartung oder
Reparaturarbeiten auftreten, so
trennen Sie den Kühlschrank von
der Stromversorgung, indem Sie die
entsprechende Sicherung abschalten
oder den Netzstecker ziehen.

• Ziehen Sie niemals am Netzkabel –
ziehen Sie direkt am Stecker.

• Lagern Sie hochprozentige
alkoholische Getränke gut
verschlossen und aufrecht.

• Bewahren Sie niemals Sprühdosen
mit brennbaren und explosiven
Substanzen im Kühlschrank auf.

• Nutzen Sie keine mechanischen oder
anderen Hilfsmittel, um das Gerät
abzutauen – es sei denn, solche
Hilfsmittel werden ausdrücklich vom
Hersteller empfohlen.

• Dieses Produkt darf nicht von
Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten bedient werden, sofern
sie nicht durch eine Person, die für
ihre Sicherheit verantwortlich ist,
in der Bedienung des Produktes
angeleitet werden.

• Nehmen Sie einen beschädigten
Kühlschrank nicht in Betrieb. Wenden
Sie sich bei jeglichen Zweifeln an
einen Kundendienstmitarbeiter.

• Die elektrische Sicherheit des Gerätes
ist nur dann gewährleistet, wenn
das hausinterne Erdungssystem den
zutreffenden Normen entspricht.

• Setzen Sie das Gerät keinem Regen,
Schnee, direktem Sonnenlicht oder
Wind aus; dies kann die elektrische
Sicherheit gefährden.

• Wenden Sie sich zur Vermeidung
von Gefahren an den autorisierten
Kundendienst, falls das Netzkabel
beschädigt ist.

• Stecken Sie während der Installation
niemals den Netzstecker ein.
Andernfalls kann es zu schweren bis
tödlichen Verletzungen kommen.

• Dieser Kühlschrank dient nur der
Aufbewahrung von Lebensmitteln.
Für andere Zwecke sollte er nicht
verwendet werden.

• Das Etikett mit den technischen
Daten bef ndet sich an der linken
Innenwand des Kühlschranks.

• Schließen Sie Ihren Kühlschrank
niemals an energiesparende Systeme
an; dies kann den Kühlschrank
beschädigen.

• Falls der Kühlschrank über ein blaues
Licht verfügt, blicken Sie nicht mit
optischen Werkzeugen in das blaue
Licht.

• Bei manuell gesteuerten
Kühlschränken warten Sie
mindestens 5 Minuten, bevor Sie den
Kühlschrank nach einem Stromausfall
wieder einschalten.

• Falls Sie das Gerät an einen anderen
Besitzer weitergeben, vergessen
Sie nicht, die Bedienungsanleitung
ebenfalls auszuhändigen.

• Achten Sie darauf, dass das
Netzkabel beim Transport des
Kühlschranks nicht beschädigt wird.
Übermäßiges Biegen des Kabels
birgt Brandgefahr. Platzieren Sie keine
schweren Gegenstände auf dem
Netzkabel.
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• Berühren Sie den Netzstecker
niemals mit feuchten oder gar nassen
Händen.

• Schließen Sie den Kühlschrank nicht
an lose Steckdosen an.

• Sprühen Sie aus Sicherheitsgründen
niemals Wasser auf die Innen- und
Außenf ächen des Gerätes.

• Sprühen Sie keine Substanzen
mit brennbaren Gasen, wie z.
B. Propangas, in die Nähe des
Kühlschranks; andernfalls bestehen
Brand- und Explosionsgefahr.

• Stellen Sie keine mit Wasser
gefüllten Gegenstände auf den
Kühlschrank; dies birgt Brand- und
Stromschlaggefahr.

• Überladen Sie das Gerät nicht mit
Lebensmitteln. Wenn das Gerät
überladen ist, können beim Öffnen
der Kühlschranktür Lebensmittel
herausfallen und Verletzungen
verursachen.

• Stellen Sie keinesfalls Gegenstände
auf den Kühlschrank; sie könnten
beim Öffnen oder Schließen der
Kühlschranktür herunterfallen.

• Materialien wie beispielsweise
Impfstoffe, wärmeempfin liche
Arznei, wissenschaftliche Proben
usw. sollten nicht im Kühlschrank
aufbewahrt werden, da sie bei exakt
festgelegten Temperaturen gelagert
werden müssen.

• Trennen Sie den Kühlschrank vom
Stromnetz, wenn er längere Zeit
nicht benutzt wird. Ein mögliches
Problem im Netzkabel kann einen
Brand auslösen.

• Die Steckerkontakte sollten
regelmäßig mit einem trockenen
Tuch gereinigt werden; andernfalls
besteht Brandgefahr.

• Wenn die höhenverstellbaren Füße
nicht sicher auf dem Boden stehen,
kann sich der Kühlschrank bewegen.
Die angemessene Sicherung
der höhenverstellbaren Füße am
Boden kann eine Bewegung des
Kühlschranks verhindern.

• Halten Sie den Kühlschrank beim
Tragen nicht am Türgriff. Andernfalls
könnte er abbrechen.

• Wenn Sie Ihr Produkt neben einem
anderen Kühl- oder Gefrierschrank
aufstellen möchten, sollte der
Abstand zwischen beiden Geräten
mindestens 8 cm betragen.
Andernfalls können die benachbarten
Seitenwände feucht werden.

Bei Geräten mit 
Wasserspender:

Der Wasserdruck sollte zwischen 1 
und 8 bar liegen.

• Nur Trinkwasser verwenden.
Kinder – Sicherheit
• Bei abschließbaren Türen bewahren

Sie den Schlüssel außerhalb der
Reichweite von Kindern auf.

• Achten Sie darauf, dass Kinder
nicht mit dem Produkt spielen.

Konformität mit der WEEE-
Richtlinie zur Entsorgung 
von Altgeräten
 Dieses Produkt enthält keine der 
in der vom türkischen Ministerium 
für Umwelt und Städteplanung 
ausgestellten „Richtlinie zur Steuerung 
von elektrischen und elektronischen 
Altgeräten“ beschriebenen gefährlichen 
oder verbotenen Materialien. 
Übereinstimmung mit WEEE-Richtlinie.
Dieses Gerät wurde mit hochwertigen 
Materialien hergestellt, die 
wiederverwendet und recycelt werden 
können. 
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Entsorgen sie das gerät 
am ende seiner einsatzzeit 
daher nicht mit dem 
regulären hausmüll. 
Bringen sie das gerät zu 
einer sammelstelle zum 
recycling von 

Bei Beschädigungen halten Sie das 
Produkt von potenziellen Zündquellen 
(z. B. offenen Flammen) fern und 
sorgen für eine gute Belüftung des 
Raumes, in dem das Gerät aufgestellt 
wurde. 
Ignorieren Sie diese Warnung, 
falls das Kühlsystem Ihres 
Produktes R134a enthält. 
Die Art des im Gerät eingesetzten 
Gases wird auf dem Typenschild 
an der linken Innenwand des 
Kühlschranks angegeben. Entsorgen 
Sie das Produkt keinesfalls durch 
Verbrennen.
Tipps zum Energiesparen
• Halten Sie die Kühlschranktüren nur

möglichst kurz geöffnet.
• Geben Sie keine warmen Speisen

oder Getränke in den Kühlschrank.
• Überladen Sie den Kühlschrank

nicht; die Luft muss frei zirkulieren
können.

• Stellen Sie den Kühlschrank nicht im
direkten Sonnenlicht oder
in der Nähe von Wärmequellen
wie Öfen, Spülmaschinen oder
Heizkörpern auf. Halten Sie den
Kühlschrank mindestens 30 cm von
Wärmequellen und mindestens 5 cm
von elektrischen Öfen entfernt.

• Achten Sie darauf, Ihre Lebensmittel
in verschlossenen Behältern
aufzubewahren.

elektrischen und elektronischen 
geräten. Ihre Stadtverwaltung 
informiert Sie gerne über 
Sammelstellen in Ihrer Nähe. Durch 
das Recycling von Altgeräten leisten 
Sie einen wichtigen Beitrag zum 
Umweltschutz und zum Erhalt 
natürlicher Ressourcen. Zur Sicherheit 
von Kindern: Schneiden Sie vor der 
Entsorgung des Produktes das 
Netzkabel ab und setzen Sie den 
Sperrmechanismus der Tür außer Kraft 
(sofern vorhanden).

Hinweise zur Verpackung
Die Verpackungsmaterialien des 
Gerätes wurden gemäß nationalen 
Umweltschutzbestimmungen 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.
Nicht vergessen!
Recycelte Materialien leisten einen 
wichtigen Beitrag zu einer schönen 
und gesunden Umwelt.
Wenn Sie zur Wiederverwertung von 
Verpackungsmaterialien beitragen 
möchten, informieren Sie sich bei 
Ihren Umweltschutzbehörden oder der 
Stadtverwaltung, wo entsprechende 
Sammelstellen zu finden sind.
HCA-Warnung
Falls das Kühlsystem Ihres 
Produktes R600a enthält: 
Dieses Gas ist leicht entflammba . 
Achten Sie also darauf, kühlkreislauf 
und Leitungen während betrieb und 
Transport nicht zu beschädigen. 

• Bei Geräten mit Tiefkühlbereich: Sie
können noch mehr Lebensmittel
einlagern, wenn Sie die Ablage oder
Schublade aus dem Tiefkühlbereich
herausnehmen. Der für Ihren
Kühlschrank angegebene
Energieverbrauch wurde nach dem
Entfernen der Ablage oder
Schublade und bei maximaler
Beladung bestimmt. Ansonsten ist
es Ihnen freigestellt, die Ablage oder
Schublade zu verwenden.

• Das Auftauen von gefrorenen
Lebensmitteln im Kühlbereich ist
energiesparend und bewahrt die
Qualität der Lebensmittel.
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3  Installation

B Der Hersteller haftet nicht, falls die 
Angaben in dieser Anleitung nicht 
berücksichtigt werden.

Wenn Sie den Kühlschrank 
versetzen möchten:
1. Ziehen Sie zuvor den Netzstecker.

Der Kühlschrank sollte geleert und
gesäubert werden, bevor Sie ihn
transportieren oder versetzen.

2. Sichern Sie die beweglichen Teile
im Inneren (z. B. Ablagen, Zubehör,
Gemüsefach etc.) vor dem Verpacken
mit Klebeband, schützen Sie solche
Teile vor Stößen. Umwickeln Sie die
Verpackung mit kräftigem Klebeband
oder stabilen Schnüren, beachten
Sie die Transporthinweise auf der
Verpackung.

3. Originalverpackung und
Schaumstoffmaterialien sollten zum
zukünftigen Transport des Gerätes
aufbewahrt werden.

Vor dem Einschalten
Beachten Sie Folgendes, bevor Sie 
Ihren Kühlschrank benutzen:
1. Bringen Sie die beiden

Kunststoffkeile. Die Kunststoffkeile
sorgen für den nötigen Abstand
zwischen Kühlschrank und Wand,
damit die Luft frei zirkulieren kann.

2. Reinigen Sie das Innere des
Kühlschranks wie im Abschnitt
„Wartung und Reinigung”
beschrieben.

3. Schließen Sie den Netzstecker des
Kühlschranks an eine Steckdose
an. Beim Öffnen der Tür leuchtet die
Innenbeleuchtung auf.

4. Beim Anspringen des Kompressors
sind Geräusche zu hören. Die
Flüssigkeiten und Gase im
Kühlsystem können auch leichte
Geräusche erzeugen, wenn der
Kompressor nicht läuft. Dies ist völlig
normal.

5. Die Vorderkanten des Kühlgerätes
können sich warm anfühlen. Dies
ist normal. Diese Bereiche wärmen
sich etwas auf, damit sich kein
Kondenswasser bildet.

Elektrischer Anschluss
Schließen Sie das Gerät an eine 
geerdete (Schuko-) Steckdose an. 
Diese Steckdose muss mit einer 
passenden Sicherung abgesichert 
werden.
Wichtig:
• Der Anschluss muss gemäß lokaler

Vorschriften erfolgen.
• Der Netzstecker muss nach der

Installation frei zugänglich bleiben.
• Die elektrische Sicherheit des Gerätes

ist nur dann gewährleistet, wenn
das hausinterne Erdungssystem den
zutreffenden Normen entspricht.

• Die auf dem Typenschild an der
linken Innenwand des Gerätes
angegebene Spannung muss mit
Ihrer Netzspannung übereinstimmen.

• Zum Anschluss dürfen keine
Verlängerungskabel oder
Mehrfachsteckdosen verwendet
werden.

9
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B Ein beschädigtes Netzkabel muss 
unverzüglich durch einen qualif zierten 
Elektriker ausgetauscht werden.

B Das Gerät darf vor Abschluss 
der Reparaturen nicht mehr 
betrieben werden! Es besteht 
Stromschlaggefahr!

Verpackungsmaterialien 
entsorgen
Das Verpackungsmaterial kann eine 
Gefahr für Kinder darstellen. Halten 
Sie Verpackungsmaterialien von 
Kindern fern oder entsorgen Sie das 
Verpackungsmaterial gemäß gültigen 
Entsorgungsbestimmungen. Entsorgen 
Sie das Verpackungsmaterial über 
geeignete Sammelstellen (Ihre 
Stadtverwaltung informiert Sie gerne), 
nicht über den regulären Hausmüll.
Die Verpackung Ihres Gerätes wurde 
aus recyclingfähigen Materialien 
hergestellt.
Altgeräte entsorgen
Entsorgen Sie Altgeräte auf 
umweltfreundliche Weise.
• Bei Fragen zur richtigen Entsorgung

wenden Sie sich bitte an Ihren
Händler, an eine Sammelstelle oder
an Ihre Stadtverwaltung.

Bevor Sie das Gerät entsorgen, 
schneiden Sie den Netzstecker ab und 
machen die Türverschlüsse (sofern 
vorhanden) unbrauchbar, damit Kinder 
nicht in Gefahr gebracht werden.
Aufstellung und Installation
A Falls die Tür des Raumes, in 
dem der Kühlschrank aufgestellt 
werden soll, nicht breit genug 
ist, wenden Sie sich an den 
autorisierten Kundendienst, lassen die 
Kühlschranktüren demontieren und 
befördern das Gerät seitlich durch die 
Tür. 

1. Stellen Sie Ihren Kühlschrank an
einer gut erreichbaren Stelle auf.

2. Platzieren Sie den Kühlschrank
nicht in der Nähe von Wärmequellen
oder dort, wo er Feuchtigkeit oder
direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

3. Damit das Gerät richtig arbeiten
kann, müssen Sie ausreichend Platz
um das Gerät herum freilassen,
damit eine ordentliche Belüftung
gewährleistet ist. Wenn Sie den
Kühlschrank in einer Nische
aufstellen, müssen Sie einen
Abstand von mindestens 5 cm zur
Decke und 5 cm zu den Wänden
einhalten. Stellen Sie das Gerät nicht
auf Materialien wie Teppichen oder
Teppichböden auf.

4. Stellen Sie Ihren Kühlschrank auf
einem ebenen Untergrund auf, damit
er nicht wackelt.

Austausch der 
Innenbeleuchtung 
Die Innenbeleuchtung Ihres 
Kühlschranks sollte ausschließlich vom 
autorisierten Kundendienst 
ausgetauscht werden.
Die Glühbirnen für dieses 
Haushaltsgerät 
sind für Beleuchtungszwecke nicht 
geeignet. Die beabsichtigte Aufgabe 
dieser Lampe 
ist es den Benutzer zu ermöglichen die 
Plazierung der Lebensmittel in den 
Kühlschrank / Eiskühltruhe sicher und 
bequem vorzunehmen.
Die in diesem Gerät verwendeten 
Lampen müssen extremen 
physikalischen Bedingungen, wie z. B. 
Temperaturen von -20°C, standhalten.

:
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4  Vorbereitung 
• Ihr Kühlschrank / Gefrierschrank

sollte mindestens 30 cm von
Hitzequellen wie Kochstellen, Öfen,
Heizungen, Herden und ähnlichen
Einrichtungen aufgestellt werden.
Halten Sie mindestens 5 cm Abstand
zu Elektroöfen ein, vermeiden Sie die
Aufstellung im direkten Sonnenlicht.

• Die Zimmertemperatur des
Raumes, in dem der Kühlschrank
/ Gefrierschrank aufgestellt wird,
sollte mindestens 10 °C betragen.
Im Hinblick auf den Wirkungsgrad
ist der Betrieb des Kühlschrank
/ Gefrierschranks bei geringerer
Umgebungstemperatur nicht ratsam.

• Sorgen Sie dafür, dass das Innere
Ihres Kühlschrank / Gefrierschranks
gründlich gereinigt wird.

• Falls zwei Kühlschränke
nebeneinander platziert werden
sollen, achten Sie darauf, dass
sie mindestens 2 cm voneinander
entfernt aufgestellt werden.

• Wenn Sie den Kühlschrank /
Gefrierschrank zum ersten Mal in
Betrieb nehmen, halten Sie sich bitte
an die folgenden Anweisungen für die
ersten sechs Betriebsstunden.

• Die Kühlschrank / Gefrierschranktür
sollte nicht zu häuf g geöffnet werden.

• Der Kühlschrank / Gefrierschrank
muss zunächst vollständig leer
arbeiten.

• Ziehen Sie nicht den Netzstecker.
Falls der Strom ausfallen sollte,
beachten Sie die Warnhinweise
im Abschnitt „Empfehlungen zur
Problemlösung“.

• Originalverpackung und
Schaumstoffmaterialien sollten zum
zukünftigen Transport des Gerätes
aufbewahrt werden.

10
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Türanschlag umkehren
Gehen Sie der Reihe nach vor. 
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5  So bedienen Sie Ihren Kühlschrank
Temperatur Einstellknopf

Die Innentemperatur Ihres 
Kühlschranks hängt teilweise von 
folgenden Einflüssen ab
• Umgebungstemperatur
• Häuf gkeit 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 A n der Innentemperatur
an solche Einf üsse benutzen Sie
den Temperatureinstellknopf. Die
Zahlen rund um die Knopf zeigen die
Kühlungsleistung an.

• Bei niedrigen
Umgebungstemperaturen zwischen
0 und -15 °C (zum Beispiel bei
Aufstellung in der Garage) sollten
Sie den Knopf auf die Einstellung
4 einstellen, damit -18 °C im
Tiefkühlbereich erreicht werden. Sie
können noch tiefere Temperaturen
erreichen, indem Sie den Einstellknopf
zur Position Max. hin drehen.

•Das maximale Stauvolumen erreichen
Sie, wenn Sie die obere Ablage aus
dem Tiefkühlbereich entfernen. Der
Energieverbrauch Ihres Gerätes
wurde bei vollständiger Belegung des
Tiefkühlbereiches ohne obere Ablage
ermittelt.

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. 
 Überzeugen Sie sich regelmäßig 
davon, dass der Ablauf nicht 
verstopft ist; beseitigen Sie eventuelle 
Verstopfungen mit dem Stäbchen. 

       npasse

MIN
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Gefrierfach
Der Tiefkühlbereich taut automatisch ab.

Warnung
Der Lüfter sorgt für die Zirkulation kalter 
Luft innerhalb des Tiefkühlbereiches. 
Schieben Sie niemals irgendwelche 
Gegenstände durch die Schutzabdeckung. 
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit 
dem Lüfter spielen.
Lagern Sie niemals Behälter mit 
entflammbare Treibgasen (z. B. 
Sahnespender, Spraydosen, usw.) oder 
explosiven Stoffen. Decken Sie niemals 
Ablagen mit Folien oder ähnlichen 
Materialien ab; dies behindert die 
Luftzirkulation. 
Gestatten Sie Kindern nicht, mit dem Gerät 
oder den Bedienelementen 
zu spielen.
Verhindern Sie ein Blockieren des 
Gefrierbereichlüfters und seiner 
Abdeckung, damit Ihr Gerät stets 
optimal arbeiten kann.

DE13
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6  Wartung und Reinigung

A Verwenden Sie zu 
Reinigungszwecken niemals Benzin 
oder ähnliche Substanzen.

B Wir empfehlen, vor dem Reinigen den 
Netzstecker zu ziehen.

C Verwenden Sie zur Reinigung 
niemals scharfe Gegenstände, Seife, 
Haushaltsreiniger, Waschmittel oder 
Wachspolituren.

C Reinigen Sie das Gehäuse des 
Gerätes mit lauwarmem Wasser, 
wischen Sie die Flächen danach 
trocken.

B Zur Reinigung des Innenraums 
verwenden Sie ein feuchtes Tuch, 
das Sie in eine Lösung aus 1 Teelöffel 
Natron und einem halben Liter 
Wasser getaucht und ausgewrungen 
haben. Nach dem Reinigen wischen 
Sie den Innenraum trocken.

B Achten Sie darauf, dass kein Wasser 
in das Lampengehäuse oder andere 
elektrische Komponenten eindringt.

B Wenn Ihr Kühlgerät längere Zeit 
nicht benutzt wird, ziehen Sie 
den Netzstecker, nehmen alle 
Lebensmittel heraus, reinigen das 
Gerät und lassen die Türe geöffnet.

C Kontrollieren Sie die Türdichtungen 
regelmäßig, um sicherzustellen, 
dass diese sauber und frei von 
Speiseresten sind.

C Zum Entfernen einer Türablage 
räumen Sie sämtliche Gegenständen 
aus der Ablage und schieben diese 
dann nach oben heraus.

C Verwenden Sie zur Reinigung 
der Außenf ächen und Chrom-
beschichteten Produktteile niemals 
Reinigungsmittel oder Wasser, 
die/das Chlor enthält. Chlor lässt 
Metalloberf ächen korrodieren.

Schutz der Kunststoffflächen 
C Geben Sie keine Öle oder stark 

fetthaltige Speisen offen in Ihren 
Kühlschrank / Gefrierschrank – 
dadurch können die Kunststofff ächen 
angegriffen werden. Sollten die 
Plastikoberf ächen einmal mit Öl in 
Berührung kommen, so reinigen Sie 
die entsprechend Stellen umgehend 
mit warmem Wasser.
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7  Problemlösung

Bitte arbeiten Sie diese Liste durch, bevor Sie sich an den Kundendienst 
wenden. Dies kann Ihnen Zeit und Geld sparen. In der Liste finden Sie
häufiger auft etende Probleme, die nicht auf Verarbeitungs- oder Materialfehler 
zurückzuführen sind. Nicht alle hier beschriebenen Funktionen sind bei jedem 
Modell verfügbar.

Der Kühlschrank arbeitet nicht. 
• Der Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt. >>> Stecken Sie den Netzstecker

bis zum Anschlag in die Steckdose.
• Die entsprechende Haussicherung ist herausgesprungen oder durchgebrannt.

>>> Überprüfen Sie die Sicherung.
Kondensation an den Seitenwänden des Kühlbereiches (Multizone, 
Kühlkontrolle und FlexiZone).
• Die Umgebungsluft ist zu kalt. >>> Stellen Sie den Kühlschrank nicht an Orten

mit Temperaturen unter 10 °C auf.
• Die Tür wurde häuf g geöffnet. >>> Verzichten Sie auf häuf ges Öffnen der

Kühlschranktür.
• Die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung ist zu hoch. >>> Stellen Sie Ihren

Kühlschrank nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.
• Lebensmittel mit hohem Flüssigkeitsanteil werden in offenen Behältern

aufbewahrt. >>> Bewahren Sie Lebensmittel mit hohem Flüssigkeitsanteil nicht
in offenen Behältern auf.

• Die Kühlschranktür steht offen. >>> Schließen Sie die Kühlschranktür.
• Das Thermostat ist auf eine sehr geringe Temperatur eingestellt. >>> Stellen Sie

das Thermostat entsprechend nach.
• Der Kompressor läuft nicht.
• Eine Schutzschaltung stoppt den Kompressor bei kurzzeitigen Unterbrechungen

der Stromversorgung und wenn das Gerät zu oft und schnell ein- und
ausgeschaltet wird, da der Druck des Kühlmittels eine Weile lang ausgeglichen
werden muss. Der Kühlschrank beginnt nach etwa sechs Minuten wieder zu
arbeiten. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, falls Ihr Kühlschrank nach
Ablauf dieser Zeit nicht wieder zu arbeiten beginnt.

• Der Kühlschrank taut ab. >>> Dies ist bei einem vollautomatisch abtauenden
Kühlschrank völlig normal. Das Gerät taut von Zeit zu Zeit ab.

• Der Netzstecker ist nicht eingesteckt. >>> Überprüfen Sie, ob der Netzstecker
richtig eingesteckt wurde.

• Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt. >>> Wählen Sie eine geeignete
Temperatur.

• Der Strom ist ausgefallen. >>> Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt
ist, nimmt der Kühlschrank den Betrieb wieder auf.
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Das Betriebsgeräusch nimmt zu, wenn der Kühlschrank arbeitet.
• Das Leistungsverhalten des Kühlgerätes kann sich je nach

Umgebungstemperatur ändern. Dies ist völlig normal und keine Fehlfunktion.
Der Kühlschrank arbeitet sehr intensiv oder über eine sehr lange Zeit.
• Ihr neues Gerät ist vielleicht etwas breiter als sein Vorgänger. Große Kühlgeräte

arbeiten oft etwas länger.
• Die Umgebungstemperatur ist eventuell sehr hoch. >>> Bei hohen

Umgebungstemperaturen arbeitet das Gerät etwas länger.
• Der Kühlschrank wurde möglicherweise erst vor Kurzem in Betrieb genommen

oder mit Lebensmitteln gefüllt. >>> Wenn der Kühlschrank erst vor Kurzem in
Betrieb genommen oder mit Lebensmitteln gefüllt wurde, dauert es einige Zeit,
bis er die eingestellte Temperatur erreicht. Dies ist normal.

• Kurz zuvor wurden größere Mengen warmer Speisen in den Kühlschrank
gestellt. >>> Geben Sie keine warmen oder gar heißen Speisen in den
Kühlschrank.

• Die Türen wurden häuf g geöffnet oder längere Zeit nicht richtig geschlossen.
>>> Der Kühlschrank muss länger arbeiten, weil warme Luft in den Innenraum
eingedrungen ist. Verzichten Sie auf häuf ges Öffnen der Türen.

• Die Türen des Kühl- oder Tiefkühlbereiches wurden nicht richtig geschlossen.
>>> Vergewissern Sie sich, dass die Türen richtig geschlossen wurden.

• Die Kühlschranktemperatur ist sehr niedrig eingestellt. >>> Stellen Sie die
Kühlschranktemperatur höher ein. Warten Sie dann ab, bis die gewünschte
Temperatur erreicht ist.

• Die Türdichtungen von Kühl- oder Gefrierbereich sind verschmutzt, verschlissen,
beschädigt oder sitzen nicht richtig. >>> Reinigen oder ersetzen Sie die
Dichtung. Beschädigte oder defekte Dichtungen führen dazu, dass der
Kühlschrank länger arbeiten muss, um die Temperatur halten zu können.

Die Temperatur im Tiefkühlbereich ist sehr niedrig, während die Temperatur im 
Kühlbereich normal ist.
• Die Tiefkühltemperatur ist sehr niedrig eingestellt. >>> Stellen Sie die

Tiefkühltemperatur wärmer ein, prüfen Sie die Temperatur nach einer Weile.
Die Temperatur im Kühlbereich ist sehr niedrig, während die Temperatur im 
Tiefkühlbereich normal ist.
• Die Kühltemperatur ist sehr niedrig eingestellt. >>> Stellen Sie die

Kühlbereichtemperatur wärmer ein, prüfen Sie die Temperatur nach einer Weile.
Im Kühlbereich gelagerte Lebensmittel frieren ein.

• Die Kühltemperatur ist sehr niedrig eingestellt. >>> Wählen Sie eine höhere
Kühlbereichtemperatur, prüfen Sie die Temperatur nach einer Weile.
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Die Temperatur im Kühl- oder Tiefkühlbereich ist sehr hoch.
• Die Kühltemperatur ist sehr hoch eingestellt. >>> Die Kühlbereichtemperatur

wirkt sich auf die Temperatur des Tiefkühlbereichs aus. Ändern Sie die
Temperatur des Kühl- oder Tiefkühlbereichs und warten Sie, bis die
entsprechenden Fächer eine geeignete Temperatur erreicht haben.

• Türen wurden häuf g geöffnet oder längere Zeit nicht richtig geschlossen. >>>
Verzichten Sie auf häuf ges Öffnen der Türen.

• Die Tür steht offen. >>> Schließen Sie die Tür komplett.
• Der Kühlschrank wurde möglicherweise erst vor Kurzem in Betrieb genommen

oder mit Lebensmitteln gefüllt. >>> Dies ist normal. Wenn der Kühlschrank erst
vor Kurzem in Betrieb genommen oder mit Lebensmitteln gefüllt wurde, dauert
es einige Zeit, bis er die eingestellte Temperatur erreicht.

• Kurz zuvor wurden größere Mengen warmer Speisen in den Kühlschrank
gestellt. >>> Geben Sie keine warmen oder gar heißen Speisen in den
Kühlschrank.

• Vibrationen oder Betriebsgeräusche.
• Der Boden ist nicht eben oder nicht stabil genug. >>> Falls der Kühlschrank

bei leichten Bewegungen wackelt, gleichen Sie ihn mit Hilfe seiner Füße aus.
Achten Sie außerdem darauf, dass der Boden eben ist und das Gewicht des
Kühlschranks problemlos tragen kann.

• Gegenstände, die auf dem Kühlschrank abgestellt wurden, können Geräusche
verursachen. >>> Nehmen Sie die Gegenstände vom Kühlschrank.

Fließ- oder Spritzgeräusche sind zu hören.

• Aus technischen Gründen bewegen sich Flüssigkeiten und Gase innerhalb des
Gerätes. Dies ist völlig normal und keine Fehlfunktion.

Der Kühlschrank pfeift.
• Zum gleichmäßigen Kühlen werden Ventilatoren eingesetzt. Dies ist völlig normal

und keine Fehlfunktion.
Kondensation an den Kühlschrankinnenflächen
• Bei heißen und feuchten Wetterlagen treten verstärkt Eisbildung und

Kondensation auf. Dies ist völlig normal und keine Fehlfunktion.
• Türen wurden häuf g geöffnet oder längere Zeit nicht richtig geschlossen. >>>

Verzichten Sie auf häuf ges Öffnen der Türen. Schließen Sie geöffnete Türen.
• Die Tür steht offen. >>> Schließen Sie die Tür komplett.
Feuchtigkeit sammelt sich an der Außenseite des Kühlschranks oder an den 
Türen.

• Eventuell herrscht hohe Luftfeuchtigkeit; dies ist je nach Wetterlage völlig normal.
Die Kondensation verschwindet, sobald die Feuchtigkeit abnimmt.
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Unangenehmer Geruch im Kühlschrank.
• Der Kühlschrank wurde nicht regelmäßig gereinigt. >>> Reinigen Sie das Innere

des Kühlschranks regelmäßig mit einem Schwamm, den Sie mit lauwarmem
Wasser oder einer Natron-Wasser-Lösung angefeuchtet haben.

• Bestimmte Behälter oder Verpackungsmaterialien verursachen den Geruch. >>>
Verwenden Sie andere Behälter oder Verpackungsmaterial einer anderen Marke.

• Lebensmittel wurden in offenen Behältern in den Kühlschrank gegeben. >>>
Lagern Sie Lebensmittel in geschlossenen Behältern. Mikroorganismen, die aus
unverschlossenen Behältern entweichen, können üble Gerüche verursachen.

• Nehmen Sie Lebensmittel mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum sowie
verdorbene Lebensmittel aus dem Kühlschrank.

Die Tür lässt sich nicht schließen.
• Lebensmittelpackungen verhindern ein vollständiges Schließen der Tür. >>>

Entfernen Sie die Verpackungen, welche die Tür blockieren.
• Der Kühlschrank steht nicht vollständig eben auf dem Boden. >>> Gleichen Sie

den Kühlschrank mit Hilfe der Füße aus.
• Der Boden ist nicht eben oder nicht stabil genug. >>> Achten Sie darauf, dass

der Boden eben ist und das Gewicht des Kühlschranks problemlos tragen kann.
Das Gemüsefach klemmt.
• Lebensmittel berühren eventuell den oberen Teil der Schublade. >>> Ordnen Sie

die Lebensmittel in der Schublade anders an.



Leggere innanzitutto il manuale di istruzioni.
Gentile Cliente,
ci auguriamo che l'articolo da Lei scelto, prodotto in moderni stabilimenti 
e sottoposto ai più severi controlli di qualità, risponda interamente alle Sue 
esigenze.
A tal fine, La invitiamo a leggere attentamente il manuale di istruzioni del prodotto 
prima di procedere al suo utilizzo e di conservarlo per eventuali consultazioni 
future.

Il presente manuale
• Aiuterà l'utente ad utilizzare l'apparecchio in modo rapido e sicuro.
• Leggere le istruzioni per l'uso prima di installare e utilizzare il prodotto.
• Seguire attentamente le istruzioni, in particolare quelle inerenti alla sicurezza.
• Conservare il presente manuale in un luogo facilmente accessibile per eventuali

future consultazioni.
• Leggere inoltre gli altri documenti forniti assieme al prodotto.
• Il presente manuale può essere valido anche per altri modelli.

Simboli e loro descrizione
Il manuale di istruzioni contiene i seguenti simboli:

C Informazioni importanti o consigli utili di utilizzo.
A  Segnale di avvertimento in caso di situazioni pericolose per la persona o i beni.
B Segnale di avvertimento in caso di problemi con il voltaggio. 
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1  Il frigorifero  

1. Manopola di impostazione della
temperatura
2. Luce interna
3. Ripiani regolabili
4. Mensola vino

5. Canale di raccolta dell'acqua di
sbrinamento – tubo di drenaggio

6. Scomparto frutta e verdura

7. Borsa del ghiaccio
8. Cassetti scomparto freezer

  9.
10. 
11. 
12. 
13. 

Mensole dello sportello regolabili 
Scomparto per le uova 
Ripiano bottiglie
Ventola freezer
Scomparto frigo
Scomparto freezer

C Le illustrazioni contenute in questa guida sono schematiche e potrebbero non 
corrispondere esattamente al prodotto in uso. Se le parti in oggetto non sono 
incluse nel prodotto acquistato, signific che sono da intendersi per altri modelli.

14.
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2  Importanti avvertenze per la sicurezza
Prendere in esame le seguenti 
informazioni. La mancata osservanza 
di queste informazioni può provocare 
lesioni o danni materiali. Quindi tutte 
le garanzie e gli impegni 
sull’affidabilità diventerebbero privi di 
validità.

 I pezzi di ricambio originali verranno 
forniti per 10 anni, successivamente 
alla data di acquisto del prodotto

Uso previsto
Questo apparecchio è destinato ad 
essere usato

• all'interno e in aree chiuse, ad
esempio in casa;

• in ambienti di lavoro chiusi, come
negozi e uffici;

• in strutture chiuse di soggiorno, come
agriturismi, alberghi, pensioni.

• Non deve essere usato all’esterno.

 Sicurezza generale
• Quando si vuole smaltire/eliminare

l'apparecchio, è consigliabile
consultare il servizio autorizzato per
apprendere le informazioni necessarie
e conoscere gli enti autorizzati.

• Consultare il servizio di manutenzione
autorizzato per tutti i problemi
relativi al frigorifero. Non intervenire
o far intervenire sul frigorifero senza
informare il servizio manutenzione
autorizzato.

• Per apparecchi dotati di scomparto
freezer; non mangiare coni gelato o
cubetti di ghiaccio o gelati appena
estratti dal freezer! (Ciò potrebbe
causare sintomi di congelamento in
bocca).

• Per apparecchi dotati di scomparto
freezer; non mettere bottiglie e lattine
di bibite liquide nello scomparto
del freezer altrimenti potrebbero
esplodere.

• Non toccare con le mani gli alimenti
gelati; possono incollarsi ad esse.

• Scollegare il frigorifero prima della
pulizia o dello sbrinamento.

• Il vapore e i materiali per la pulizia
vaporizzati non devono mai essere
usati per pulire e scongelare il
frigorifero. In queste situazioni, il
vapore può entrare in contatto con
le parti elettriche e provocare corto
circuito o scossa elettrica.

• Non usare mai parti del frigorifero
come lo sportello come mezzo di
supporto o movimento.

• Non utilizzare dispositivi elettrici
all’interno del frigorifero.

• Non danneggiare le parti, in cui
circola il refrigerante, con utensili
perforanti o taglienti. Il refrigerante
può scoppiare quando i canali del
gas dell’evaporatore, le estensioni dei
tubi o le pellicole superficiali vengono
punti e provocano irritazioni alla pelle
e lesioni agli occhi.

• Non bloccare o coprire la ventilazione
dell’elettrodomestico.

• I dispositivi elettrici devono essere
riparati solo da persone autorizzate.
Le riparazioni eseguite da personale
non competente provocano danni
all’utilizzatore.

• In caso di guasto o durante lavori
di riparazione e manutenzione,
scollegare la fornitura d'energia
principale spegnendo il fusibile
principale o scollegando la presa
dell’apparecchio.
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• Non tirare dal cavo quando si estrae
la spina.

• Posizionare le bibite più alte molto
vicine e in verticale.

• Non conservare mai nel frigorifero
contenitori spray che contengano
sostanze infiammabili ed esplosive.

• Non utilizzare apparecchiature
meccaniche o altri mezzi diversi da
quelli consigliati dal produttore per
accelerare il processo di sbrinamento.

• Questo apparecchio non deve
essere usato da persone con disturbi
fisici, sensoriali o mentali o persone
non preparate o senza esperienza
(compresi bambini) a meno che non
ricevano la supervisione da parte
di una persona responsabile della
loro sicurezza che li istruirà sull'uso
corretto dell'apparecchio.

• Non utilizzare frigoriferi danneggiati.
Consultare l'agente per l'assistenza in
caso di dubbi.

• La sicurezza elettrica del frigorifero è
garantita unicamente se il sistema di
messa a terra dell’apparecchiatura è
conforme agli standard.

• L’esposizione dell'apparecchio
a pioggia, neve, sole e vento è
pericolosa per la sicurezza elettrica.

• Contattare l’assistenza autorizzata
quando ci sono danni ai cavi  in
modo da evitare pericoli.

• Non collegare mai il frigorifero alla
presa a muro durante l’installazione,
per evitare il rischio di morte o lesioni
gravi.

• Questo frigorifero è destinato solo alla
conservazione di alimenti. Non deve
essere usato per altri scopi.

• L'etichetta con le specifiche tecniche
si trova sulla parete sinistra nella parte
interna del frigorifero.

• Non collegare mai il frigorifero a
sistemi di risparmio energetico;
potrebbero danneggiare il frigorifero.

• Se c'è una luce blu sul frigorifero, non
guardare la luce con strumenti ottici.

• Per i frigoriferi con controllo manuale,
attendere almeno 5 minuti per avviare
il frigorifero dopo un'assenza di
elettricità.

• Questo manuale operativo deve
essere dato al nuovo proprietario
dell'apparecchio quando il prodotto
stesso viene dato ad altri.

• Evitare di provocare danni al cavo di
alimentazione quando si trasporta
il frigorifero. Piegare il cavo può
provocare un incendio. Non mettere
mai oggetti pesanti sul cavo di
alimentazione.

• Non toccare la spina con le
mani bagnate quando si collega
l'apparecchio alla rete elettrica.

• Non collegare il frigorifero alla rete se
la presa elettrica è allentata.

• Non deve essere spruzzata
acqua sulle parti interne o esterne
dell'apparecchio per motivi di
sicurezza.

• Non spruzzare sostanze contenenti
gas infiammabili come gas propano
vicino al frigorifero per evitare rischio
di incendio ed esplosione.
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• Non mettere mai contenitori pieni di
acqua sopra al frigorifero; in caso di
schizzi, questo potrebbe provocare
shock elettrico o incendio.

• Non sovraccaricare il frigorifero di
alimenti. In caso di sovraccarico,
gli alimenti potrebbero cadere
provocando lesioni alla persona e
danni al frigorifero quando si apre lo
sportello.

• Non mettere mai oggetti sopra al
frigorifero; altrimenti questi oggetti
potrebbero cadere quando si apre o
si chiude lo sportello del frigorifero.

• Poiché necessitano di un controllo
preciso della temperatura, vaccini,
medicine sensibili al calore e materiali
scientifici non devono essere
conservati nel frigorifero.

• Se non sarà usato per un lungo
periodo, il frigorifero deve essere
scollegato. Un problema possibile nel
cavo di alimentazione può provocare
un incendio.

• La punta della spina deve essere
pulita regolarmente con un panno
asciutto; altrimenti può provocare un
incendio.

• Il frigorifero potrebbe spostarsi se i
piedini regolabili non sono assicurati
correttamente al pavimento.
Assicurare correttamente i piedini al
pavimento può evitare che il frigorifero
si sposti.

• Quando si trasporta il frigorifero, non
tenerlo dalla maniglia dello sportello.
Altrimenti si stacca.

• Quando è necessari posizionare
l'apparecchio vicino ad un altro
frigorifero o freezer, la distanza tra i
dispositivi deve essere di almeno 8
cm. Altrimenti le pareti laterali vicine
potrebbero produrre condensa.

Sicurezza bambini
• Se lo sportello ha un lucchetto, la

chiave deve essere tenuta lontana
dalla portata dei bambini.

• I bambini devono ricevere
supervisione per evitare che
interferiscano con l'apparecchio.

Questo apparecchio è stato 
realizzato con parti e 
materiali di alta qualità che 
possono essere riutilizzati e 
sono adatti ad essere 
riciclati. Pertanto, non 
smaltire il prodotto con 

normali rifiuti domestici alla fine della 
vita di servizio. Portarlo ad un punto di 
raccolta per il riciclaggio di 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. Consultare le autorità 
locali per conoscere il punto di raccolta 
più vicino. Aiutare a proteggere 
l'ambiente e le risorse naturali 
riciclando prodotti usati. Per la 
sicurezza dei bambini, tagliare il cavo 
elettrico e rompere il meccanismo di 
blocco dello sportello, se presente, in 
modo che non funzioni più, prima dello 
smaltimento dell'apparecchio.

Conformità al regolamento 
WEEE e allo smaltimento dei 
rifiuti
 Questo apparecchio non contiene 
materiali pericolosi e vietati descritti 
nel "Regolamento relativo al controllo 
dei rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche" emesso dal Ministero 
dell'ambiente e della pianificazione 
urbana. Conforme al Regolamento 
WEEE.
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Conformità alla Direttiva 
RoHS:
L’apparecchio acquistato è conforme 
alla Direttiva UE RoHS (2011/65/EU).  
Non contiene materiali pericolosi o 
proibiti specificati nella Direttiva.

Informazioni sulla confezione
I materiali di imballaggio del prodotto 
sono realizzati con materiali riciclabili 
secondo i nostri regolamenti nazionali 
sull'ambiente. Non smaltire i materiali 
di imballaggio con i rifiuti domestici o 
altri rifiuti. Portarli ai punti di raccolta 
dedicati ai materiali di imballaggio, 
previsti dalle autorità locali.
Cose da non dimenticare...
Tutte le sostanze riciclate sono 
elementi indispensabili per la natura e 
la nostra ricchezza nazionale.
Se si desidera contribuire alla 
rivalutazione dei materiali di 
imballaggio, è possibile consultare 
le organizzazioni ambientaliste o le 
autorità del comune in cui si vive.
Avvertenza HCA
Se il sistema di raffreddamento 
dell'apparecchio contiene R600a: 
Questo gas è infiammabile. Pertanto, 
fare attenzione a non danneggiare 
il sistema di raffreddamento e le 
tubazioni durante l’uso e il trasporto. 
In caso di danni, tenere l'apparecchio 
lontano da potenziali fonti di incendio 
che possono provocarne l’incendio e 
ventilare la stanza in cui si trova l'unità. 
Ignorare questa avvertenza se 
il sistema di raffreddamento 
dell'apparecchio contiene R134a. 
Il tipo di gas usato nell'apparecchio è 
descritto nell'etichetta con il tipo sulla 
parete sinistra nella parte interna del 
frigorifero.

Non gettare mai l'apparecchio nel 
fuoco per lo smaltimento.

Cose da fare per risparmiare 
energia
• Non lasciare lo sportello del frigorifero

aperto per lungo tempo.
• Non inserire alimenti caldi o bevande

calde nell'elettrodomestico.
• Non sovraccaricare il frigorifero

impedendo la circolazione dell’aria al
suo interno.

• Non installare il frigorifero sotto la luce
diretta del sole o nelle vicinanze di
forni, lavastoviglie o radiatori. Tenere il
frigorifero ad almeno 30 cm dalle fonti
che emettono calore e ad almeno 5
cm dai forni elettrici.

• Porre attenzione nel conservare gli
alimenti in contenitori chiusi.

• Per apparecchi dotati di scomparto
freezer; è possibile conservare la
quantità massima di alimenti nel
freezer quando si rimuove il ripiano
o il cassetto del freezer. Il valore
di consumo energetico dichiarato
per il frigorifero è stato determinato
rimuovendo il ripiano del freezer o
il cassetto e in condizione di carico
massimo. Non c'è pericolo nell'usare
un ripiano o un cassetto secondo le
forme e le dimensioni degli alimenti
da congelare.

• Scongelare alimenti congelati nello
scomparto frigo garantisce risparmio
energetico e conserva la qualità degli
alimenti.
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3  Installazione

B Se le informazioni date in questo 
manuale utente non sono prese in 
considerazione, il produttore non 
accetta alcuna responsabilità per 
questo.

Punti a cui prestare 
attenzione quando si sposta 
il frigorifero
1. Il frigorifero deve essere scollegato.

Prima del trasporto, il frigorifero deve
essere svuotato e pulito.

2. Prima di imballarlo di nuovo, ripiani,
accessori, scomparto frutta e
verdura, ecc. all'interno del frigorifero
devono essere fissati con nastro
adesivo e assicurati contro i colpi.
L'imballaggio deve essere eseguito
con un nastro doppio o cavi sicuri e
bisogna osservare rigorosamente le
norme per il trasporto presenti sulla
confezione.

3. Conservare i materiali originali di
imballaggio per futuri trasporti o
spostamenti.

Prima di avviare il frigorifero,
Controllare quanto segue prima di 
utilizzare il frigorifero:
1. Montare i 2 cunei in plastica. I cunei

in plastica servono a mantenere la
distanza che assicura la
circolazione dell'aria tra frigorifero e
parete.

2. Pulire la parte interna del frigorifero
come consigliato nella sezione
"Manutenzione e pulizia".

3. Collegare la spina del frigorifero alla
presa elettrica. Quando lo sportello
del frigorifero è aperto, la lampadina
interna si accende.

4. Quando il compressore comincia
a funzionare, si sente un rumore.
I liquidi e i gas sigillati nel sistema
refrigerante possono produrre dei
rumori, anche se il compressore non
è in funzione; questo è abbastanza
normale.

5. I bordi anteriori del frigorifero possono
essere tiepidi. Questo è normale.
Queste zone sono progettate
per essere tiepide per evitare la
condensazione.

Collegamenti elettrici
Collegare il frigorifero ad una presa di 
messa a terra protetta da un fusibile 
della capacità appropriata.
Importante:
• Il collegamento deve essere

conforme ai regolamenti nazionali.
• La spina elettrica deve essere

facilmente accessibile dopo
l’installazione.

• La sicurezza elettrica del frigorifero è
garantita unicamente se il sistema di
messa a terra dell’apparecchiatura è
conforme agli standard.

• La tensione dichiarata sull'etichetta
che si trova nel lato interno a sinistra
dell'apparecchio deve essere pari alla
tensione di rete.

• Le prolunghe e le prese multiple
non devono essere usate per il
collegamento.

B Un cavo di alimentazione 
danneggiato deve essere sostituito 
da un elettricista qualificato.

B L’apparecchio non deve essere usato 
finché non viene riparato! C’è rischio 
di shock elettrico!
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Smaltimento del materiale di 
imballaggio
I materiali di imballaggio potrebbero 
essere dannosi per i bambini. 
Tenere i materiali di imballaggio fuori 
dalla portata dei bambini o smaltirli 
classificandoli secondo le istruzioni sui 
rifiuti comunicate dalle autorità locali. 
Non smaltire assieme ai normali rifiuti 
domestici, smaltire nei punti di raccolta 
appositi indicati dalle autorità locali.
L’imballaggio del frigorifero è prodotto 
con materiali riciclabili.
Smaltimento del vecchio 
frigorifero
Smaltire il vecchio frigorifero senza 
danni per l’ambiente.
• Bisogna consultare il rivenditore

autorizzato o il centro di raccolta rifiuti
della propria città per quanto riguarda
lo smaltimento del frigorifero.

Prima di smaltire il frigorifero, tagliare 
la spina elettrica e, se ci sono blocchi 
allo sportello, renderli inutilizzabili per 
proteggere i bambini da eventuali 
pericoli.

Posizionamento e 
installazione
A  Nel caso in cui la porta di ingresso 
della stanza in cui il frigorifero deve 
essere posizionato non è abbastanza 
grande per il passaggio del frigorifero, 
chiamare il servizio autorizzato per 
rimuovere le porte del frigorifero e per 
farlo passare attraverso la porta. 
1. Installare il frigorifero in un luogo che

ne permetta il facile utilizzo.
2. Tenere il frigorifero lontano da fonti di

calore, luoghi umidi e luce diretta del
sole.

3. Intorno al frigorifero deve esserci
ventilazione appropriata per poter
avere operatività efficiente. Se il
frigorifero deve essere posizionato in
un recesso della parete, è necessario
porlo ad almeno 5 cm di distanza dal
soffitto e a 5 cm dalla parete. Non
posizionare l'apparecchio su materiali
come tappetini o tappeti.

4. Posizionare l'elettrodomestico solo su
superfici uniformi e piane per evitare
dondolii.

Sostituzione della lampadina 
interna 
Per cambiare lampadina/LED utilizzati 
per illuminare il frigorifero, rivolgersi al 
Servizio Assistenza Autorizzato.
La lampada (le lampade) usata (usate) 
nell'apparecchiatura non è (sono) 
adatta (adatte) per l'illuminazione 
domestica. L'obiettivo previsto per 
questa lampada 
è quello di assistere l'utente in fase di 
posizionamento degli alimenti 
all'interno del frigorifero / congelatore 
in modo sicuro e comodo.

Le lampadine utilizzate in questo 
apparecchio devono sopportare 
condizioni fisiche estreme come 
temperature inferiori a -20°C.
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4  Preparazione
• Il frigorifero dovrà essere installato

ad almeno 30 cm lontano da fonti
di calore, come forni, riscaldamento
centrale e stufe e ad almeno 5 cm
da forni elettrici e non deve essere
esposto alla luce diretta del sole.

• La temperatura ambiente della stanza
in cui viene installato il frigorifero
deve essere almeno 10°C . Usare il
frigorifero in ambienti con temperatura
inferiore non è consigliabile per motivi
di eff cienza.

• Assicurarsi che l’interno del frigorifero
sia ben pulito.

• In caso di installazione di due
frigoriferi l’uno accanto all’altro,
devono esservi almeno 2 cm di
distanza tra di loro.

• Quando il frigorifero viene messo in
funzione per la prima volta, osservare
le seguenti istruzioni per le prime sei
ore.

• La porta non si deve aprire
frequentemente.

• Deve funzionare vuoto senza alimenti
all’interno.

• Non staccare il frigo dalla presa
di corrente. Se si verif ca un calo
di potenza al di là del controllo
dell'utente, vedere le avvertenze nella
sezione “Soluzioni consigliate per i
problemi”.

• Conservare i materiali originali di
imballaggio per futuri trasporti o
spostamenti.



IT12

Inversione degli sportelli
Procedere in ordine numerico 

1

4

3

6

2

5

7

8
9

10

17

19

20

21

15

16

18

13

14

12
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5  Utilizzo del frigorifero

La temperatura interna del frigorifero 
cambia per le seguenti cause;
• Temperature stagionali,
• Apertura frequente dello sportello e 
sportello lasciato aperto per lunghi 
periodi,
• Alimenti messi nel frigorifero senza 
lasciarli prima raffreddare a 
temperatura ambiente,
• Posizionamento del frigorifero nella 
stanza (per esempio, esposizione alla 
luce solare).
• In queste situazioni situazioni, è 
possibile regolare la manopola di 
impostazione della temperatura interna 
del frigorifero utilizzando il termostato.
I numeri riportati intorno alla manopola 
indicano i gradi di raffreddamento.
• Se la temperatura ambiente 
(stanza o garage) è compresa tra 0 °C 
e -15 °C, consigliamo di regolare la 
manopola sull’impostazione 4 per 
raggiungere 
-18°C nello scomparto freezer. Per 
ottenere temperature inferiori regolare 
la manopola di impostazione verso la 
posizione max.

• Il volume massimo di conservazione
di cibi freddi può essere ottenuto
senza usare il coperchio del ripiano
superiore che si trova nello scomparto
freezer.  Il consumo energetico
dell’apparecchio è dichiarato quando
lo scomparto freezer è completamente
carico senza l’uso del coperchio del
ripiano superiore.

Sbrinamento 
Scomparto frigo
Lo scomparto frigo effettua 
l'operazione di sbrinamento in modo 
totalmente automatico. È possibile che 
durante la fase di sbrinamento del frigo 
si formi uno strato di brina fino a 7-8 
mm sulla parete posteriore dello 
scomparto frigo. Tale fenomeno è una 
normale conseguenza del sistema
di raffreddamento. La brina viene 
eliminata mediante uno sbrinamento 
automatico a intervalli, grazie al 
sistema di sbrinamento automatico 
posto sulla parete posteriore. Non è 
pertanto necessaio raschiare la brina o 
rimuovere le gocce d'acqua.
L’acqua che viene prodotta dallo 
sbrinamento passa per la scanalatura 
di raccolta dell’acqua e fluisce 
nell’evaporatore attraverso il tubo di 
scarico e da lì evapora.  
  Controllare regolarmente per vedere 
se il tubo di evaporazione è bloccato 
meno, e pulirlo con il bastoncino nel 
foro, quando necessario.

MIN

Manopola di impostazione 
della temperatura
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Scomparto freezer
Lo scomparto freezer si sbrina 
automaticamente.

Avvertenza!
Le ventola nel freezer mettono in circolo 
aria fredda. Non inserire mai oggetti 
attraverso la protezione. Non consentire 
ai bambini di giocare con la ventola del 
freezer. 
Non conservare mai prodotti che 
contengono gas propellenti infiammabili 
(ad esempio erogatori, bombolette spray, 
ecc.) o sostanze esplosive.
Non coprire le mensole con sostanze 
protettive che possono ostruire la 
circolazione dell'aria.
Non permettere ai bambini di giocare 
con l'elettrodomestico o di manomettere 
i comandi.
Non ostruire la protezione della ventola 
per garantire le migliori prestazioni dal 
proprio elettrodomestico.
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6  Manutenzione e pulizia
A Non usare mai gasolio, benzene o 

sostanze simili per scopi di pulizia.
B È consigliato scollegare l’apparecchio 

prima della pulizia.
B Non utilizzare mai attrezzi appuntiti o 

sostanze abrasive, saponi, detergenti 
per la casa o cere per la pulizia.

C Utilizzare acqua tiepida per pulire 
l'alloggiamento del frigorifero e 
asciugarlo.

C Utilizzare un panno umido intriso 
di una soluzione composta da un 
cucchiaino di bicarbonato di soda e 
da circa mezzo litro di acqua e pulire 
l'interno, quindi asciugare.

B Assicurarsi che l'acqua non penetri 
nel quadro di comando della 
temperatura.

B Se il frigorifero non viene usato per un 
lungo periodo di tempo, scollegare il 
cavo di alimentazione, rimuovere tutti 
gli alimenti dal suo interno, pulirlo e 
lasciare lo sportello aperto.

C Controllare le guarnizioni dello 
sportello periodicamente per garantire 
che siano pulite e che non siano 
presenti particelle di alimenti.

A Per rimuovere le rastrelliere dello 
sportello, rimuovere tutto il contenuto 
e spingere semplicemente le 
rastrelliere verso l'alto.

ANon utilizzare mai agenti di pulizia o 
acqua contenente cloro per pulire 
le superf ci esterne e le parti rivestite 
in cromo dell'apparecchio. Il cloro 
provoca corrosione su tali superf ci di 
metallo.

Protezione delle superfici di 
plastica 
C Non inserire oli liquidi o piatti cotti in 

olio nel frigorifero se in contenitori 
non sigillati poiché questi possono 
danneggiare le superf ci in plastica 
del frigorifero. In caso di fuoriuscita di 
olio sulle superf ci in plastica, pulire e 
asciugare le parti della superf ci con 
acqua tiepida.
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7  Ricerca e risoluzione dei problemi 

Prima di chiamare il servizio assistenza, rivedere la lista precedente. Si 
risparmierà tempo e denaro. Questa lista comprende frequenti reclami che non 
derivano da difetti di lavorazione o dai materiali utilizzati. Alcune delle funzioni 
descritte qui potrebbero non esistere nel proprio apparecchio.

Il frigorifero non funziona. 
• La spina non è inserita correttamente nella presa. >>>Inserire in modo sicuro la

spina nella presa.
• Il fusibile della presa a cui è collegato il frigorifero o il fusibile principale sono

saltati. >>>Controllare il fusibile.
Condensa sulla parete laterale dello scomparto frigo (MULTIZONE, COOL 
CONTROL e FLEXI ZONE).
• L'ambiente è molto freddo. >>>Non installare il frigorifero in luoghi in cui la

temperatura scende al di sotto di 10 °C.
• Lo sportello è stato aperto con eccessiva frequenza. >>>Non aprire e chiudere

lo sportello del frigorifero con eccessiva frequenza.
• L'ambiente è molto umido. >>>Non installare il frigorifero in luoghi molto umidi.
• Gli alimenti che contengono liquidi sono conservati in contenitori aperti. >>>Non

conservare alimenti che contengono liquido in contenitori aperti.
• Lo sportello del frigorifero è lasciato aperto. >>>Chiudere lo sportello del

frigorifero.
• Il termostato è impostato ad un livello molto freddo. >>>Impostare il termostato

ad un livello adatto.
• Il compressore non funziona
• La protezione termica del compressore è inattiva in caso di mancanza di

corrente o di mancato collegamento alla presa, se il sistema refrigerante non è
ancora stato regolato. Il frigorifero comincerà a funzionare dopo circa 6 minuti.
Chiamare il servizio assistenza se il frigorifero non inizia a funzionare al termine di
questo periodo.

• Il frigorifero è nel ciclo di sbrinamento. >>>Si tratta di una cosa per un frigorifero
con sbrinamento completamente automatico. Il ciclo di sbrinamento si verif ca
periodicamente.

• L'elettrodomestico non è collegato alla presa. >>>Accertarsi che la spina sia
inserita nella presa.

• Le regolazioni di temperatura non sono eseguite in modo corretto.
>>>Selezionare il valore di temperatura adatto.

• Vi è una mancanza di alimentazione. >>>Il frigorifero torna ad un funzionamento
normale quando viene ripristinata l'alimentazione.
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Il rumore aumenta quando il frigorifero sta lavorando.
• La performance operativa del frigorifero può cambiare secondo i cambiamenti

della temperatura ambiente. Si tratta di una cosa normale e non di un guasto.
Il frigorifero funziona frequentemente o per lunghi periodi.
• Il nuovo apparecchio è più grande del precedente. I frigoriferi più grandi lavorano

per un più lungo periodo di tempo.
• La temperatura ambiente può essere alta. >>>È normale che l'apparecchio

funzioni per periodi più lunghi in ambienti caldi.
• Il frigorifero è stato collegato alla presa di recente o è stato riempito di cibo.

>>>Quando il frigorifero è stato appena collegato all'alimentazione o caricato
con alimenti, ci vuole più tempo per raggiungere la temperatura impostata.
Questo è normale.

• Grandi quantità di cibo caldo sono state recentemente inserite. >>>Non mettere
alimenti caldi nel frigorifero.

• Gli sportelli sono aperti con eccessiva frequenza o sono stati lasciati aperti a
lungo. >>>L’aria tiepida entrata nel frigorifero ne provoca il funzionamento per un
periodo più lungo. Non aprire gli sportelli di frequente.

• Lo sportello del freezer o dello scomparto frigo sono rimasti aperti.
>>>Controllare se gli sportelli sono perfettamente chiusi.

• Il frigo è regolato a temperatura molto bassa. >>>Regolare la temperatura del
frigorifero ad un livello più alto e attendere f no a che la stessa sia acquisita.

• La chiusura dello sportello del frigorifero o del freezer può essere usurata,
rotta o non inserita in modo appropriato. >>>Pulire o sostituire la guarnizione.
Guarnizioni rotte o danneggiate provocano il funzionamento del frigo per periodi
più lunghi per mantenere la temperatura corrente.

La temperatura ambiente è molto bassa  mentre la temperatura del frigorifero è 
sufficiente
• La temperatura del freezer è regolata a temperatura molto bassa. >>>Regolare

la temperatura ad un livello più alto e controllare.
La temperatura ambiente è molto bassa  mentre la temperatura del freezer è 
sufficiente
• La temperatura del frigo è regolata a temperatura molto bassa. >>>Regolare la

temperatura ad un livello più alto e controllare.
Gli alimenti che sono nei cassetti dello scomparto frigo sono congelati.

• La temperatura del frigo è regolata su un valore molto alto. >>>Regolare la
temperatura del frigo ad un livello più basso e controllare.
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La temperatura del frigo o freezer è molto alta.
• La temperatura del frigo è regolata su un valore molto alto. >>>L'impostazione

della temperatura dello scomparto frigo provoca effetti sulla temperatura del
freezer. Cambiare le temperature di frigo o freezer e aspettare f nché i relativi
scomparti non raggiungono una temperatura suff ciente.

• Gli sportelli sono aperti con eccessiva frequenza o sono stati lasciati aperti a
lungo. >>>Non aprire gli sportelli di frequente.

• Lo sportello è aperto. >>>Chiudere completamente lo sportello.
• Il frigorifero è stato recentemente collegato all'alimentazione o caricato con

alimenti. >>>Questo è normale. Quando il frigorifero è stato appena collegato
all'alimentazione o caricato con alimenti, ci vuole più tempo per raggiungere la
temperatura impostata.

• Grandi quantità di cibo caldo sono state recentemente inserite. >>>Non mettere
alimenti caldi nel frigorifero.

• Vibrazioni o rumore.
• Il pavimento non è orizzontale o stabile. >>>Se il frigorifero ondeggia quando

è mosso lentamente, equilibrarlo regolando i piedini. Accertarsi anche che il
pavimento sia in piano e forte abbastanza da sopportare il frigorifero.

• Gli articoli messi sul frigorifero possono provocare rumore. >>>Rimuovere gli
articoli da sopra al frigorifero.

Ci sono rumori che provengono dal frigorifero come gocciolamenti, spruzzo di 
liquidi, ecc.

• Il f usso di liquido e gas si verif ca secondo i principi operativi del frigorifero. Si
tratta di una cosa normale e non di un guasto.

Dal frigorifero si sente un fischio
• Le ventole sono usate per raffreddare il frigorifero. Si tratta di una cosa normale e

non di un guasto.
Condensa  sulla parete interna del frigorifero.
• Il clima caldo/umido aumenta il ghiaccio e la condensa. Si tratta di una cosa

normale e non di un guasto.
• Gli sportelli sono aperti con eccessiva frequenza o sono stati lasciati aperti a

lungo. >>>Non aprire gli sportelli di frequente. Chiuderli se sono aperti.
• Lo sportello è aperto. >>>Chiudere completamente lo sportello.
Umidità al di fuori del frigorifero o tra le porte.

• Potrebbe esserci umidità nell'aria; questo è normale nei climi umidi. Al diminuire
dell’umidità, la condensa scompare.
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Odore cattivo dentro al frigorifero.
• Non viene eseguita una pulizia regolare. >>>Pulire regolarmente l’interno del

frigorifero con una spugna, acqua tiepida o carbonato di sodio diluito in acqua.
• Alcuni contenitori o alcuni materiali per la confezione possono provocare odori.

>>>Usare contenitori diversi o marche diverse.
• Gli alimenti sono posti nel frigorifero in contenitori non coperti. >>>Tenere gli

alimenti in contenitori chiusi. I microrganismi che fuoriescono da contenitori non
coperti possono provocare odori sgradevoli.

• Rimuovere gli alimenti scaduti e che si sono rovinati nel frigorifero.
Lo sportello non è chiuso.
• Gli imballaggi degli alimenti impediscono la chiusura dello sportello. >>>Sostituire

le confezioni che ostruiscono lo sportello.
• Il frigorifero non è completamente poggiato sul pavimento. >>>Regolare i piedini

per bilanciare il frigorifero.
• Il pavimento non è orizzontale o forte. >>>Accertarsi che il pavimento sia in

piano, forte e in grado di sopportare il frigorifero.
Gli scomparti frutta e verdura sono bloccati.
• Gli alimenti potrebbero toccare il tetto del cassetto. >>>Risistemare gli alimenti

nel cassetto.



Nejprve si přečtěte tento návod!
Vážený zákazníku,
Doufáme, že výrobek, který byl vyroben v moderních závodech a kontrolován v 
souladu s nejpřísnějšími postupy kontroly kvality, vám zajistí účinný provoz.
Z tohoto důvodu vám doporučujeme pozorně si přečíst celý návod k výrobku, 
než jej použijete, a uskladněte je v dosahu pro budoucí použití.

Tento návod
• Pomůže vám s použitím spotřebiče rychle a bezpečně.
• Návod si přečtěte dříve, než produkt nainstalujete a zapnete.
• Dodržujte pokyny, zejména ty, které se týkají bezpečnosti.
• Návod uschovejte na snadno přístupném místě, možná jej budete později
potřebovat.
• Kromě toho si přečtěte i další dokumenty dodané s výrobkem.
Nezapomeňte, že tento návod může platit i pro jiné modely.

Symboly a jejich popis
Tento návod obsahuje následující symboly:

C Důležité informace nebo užitečné tipy k použití.
A Varování před nebezpečnými situacemi pro život a majetek.
B Varování na elektrické napětí. 

Sfdzlmbdj Dodržování směrnice WEEE a o likvidaci odpadů: 

Tento produkt splňuje směrnici EU WEEE (2012/19/EU).  Tento výrobek nese symbol pro třídění, 
platný pro elektrický a elektronický odpad (WEEE).
Tento produkt byl vyroben z vysoce kvalitních součástí a materiálů, které lze znovu použít a které 
jsou vhodné pro recyklaci. Produkt na konci životnosti nevyhazujte do běžného domácího odpadu. 
Odvezte ho do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o 
těchto sběrných místech získáte na místních úřadech.

Dodržování směrnice RoHS:
Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnicih EU RoHS (2011/65/EU).  Neobsahuje žádné škodlivé 
ani zakázané materiály, které jsou směrnicí zakázané.
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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.

1  Vaše chladnička

1) Tlačítko termostatu
2) Umístění osvětlení
3) Posuvné police
4) Police na lahve
5) Kanál pro sběr odmražené vody
– odčerpávací trubice

6) Prostor pro čerstvé potraviny
7) Nádoba a přihrádka na led
8) Prostor mrazničky

9) Nastavitelné police ve dveřích
10) Prostor pro vajíčka
11) Police na lahve
12) Ventilátor mrazničky
13) Prostor chladniãky
14) Prostor mrazniãky
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2 Důležitá bezpečnostní upozornění

– uvnitř a v uzavřených oblastech, jako
jsou domy;

– v uzavřených pracovních prostředích,
jako jsou obchody a kanceláře;

– v uzavřených obytných oblastech,
jako jsou farmy, hotely, penziony.

• Nepoužívejte přístroj venku.

Obecná bezpečnost
• Když chcete výrobek zlikvidovat/

sešrotovat, doporučujeme
kontaktovat autorizovaný servis,
kde zjistíte nezbytné informace a
autorizované orgány.

• Veškeré otázky a problémy
související s chladničkou vám
pomůže vyřešit autorizovaný servis.
Nezasahujte do chladničky a
nikomu toto nedovolte bez
upozornění autorizovaného servisu.

• U výrobků s prostorem mrazničky;
Nejezte zmrzlinu a kostky ledu
bezprostředně poté, co je vyjmete
z prostoru mrazničky! (Může dojít k
omrznutí úst.)

• U výrobků s prostorem mrazničky;
Nevkládejte do prostoru mrazničky
nápoje v lahvích a plechovkách.
Jinak by mohlo dojít k jejich explozi.

• Nedotýkejte se mražených potravin
rukou; mohou se vám přilepit k
ruce.

• Odpojte chladničku, než ji vyčistíte
nebo odmrazíte.

• Výpary a parní čisticí materiály nikdy
nepoužívejte při čištění a
odmražování chladničky. V těchto
případech by se totiž výpary mohly
dostat do styku
s elektrickými součástmi a způsobit
zkrat či zásah elektrickým proudem.

• Nikdy nepoužívejte součásti na
chladničce, jako je ochranná deska,
jako dvířka nebo podprěru nebo
schůdek.

• Nepoužívejte elektrická zařízení
uvnitř chladničky.

• Nepoškozujte součásti, kde obíhá
chladicí médium, vrtáním nebo
řezáním. Chladicí médium by mohlo
vytéct v místech porušení plynových
kanálů výparníku, prodlouženích
trubek nebo povrchových vrstev a
způsobit podráždění kůže a zranění
očí.

• Nezakrývejte a neblokujte větrací
otvory na chladničce žádným
materiálem.

• Elektrické spotřebiče musejí
opravovat jen autorizované osoby.
Opravy provedené nekompetentními
osobami mohou vést k ohrožení
uživatele.

• V případě poruchy nebo při údržbě
či opravách odpojte napájení
chladničky buď vypnutím příslušné
pojistky nebo odpojením spotřebiče.

• Netahejte za kabel – tahejte za
zástrčku.

• Nápoje umisťujte zavřené a ve svislé
poloze.

• Nikdy neskladujte nádoby s
hořlavými spreji a výbušnými látkami
v chladničce.

Prostudujte si následující informace. 
Nedodržení těchto informací může 
vést ke zraněním nebo škodám na 
majetku. Jinak neplatí záruka ani jiné 
závazky. 

Určené použití
Tento výrobek je určen pro použití
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• Nepoužívejte mechanické nástroje
nebo jiné prostředky k urychlení
procesu odmrazení s výjimkou těch,
které doporučuje výrobce.

• Tento výrobek by neměly používat
osoby s tělesnými, smyslovými nebo
duševními poruchami či nezkušené
nebo nepoučené osoby (včetně dětí),
pokud jsou bez dohledu osoby, která
bude odpovídat za jejich bezpečnost
nebo která jim poskytné náležité
školení k používání výrobku

• Nepoužívejte poškozenou chladničku.
V případě jakýchkoli pochybností
kontaktujte servisního zástupce.

• Elektrická bezpečnost chladničky je
zaručena pouze tehdy, pokud systém
uzemnění ve vašem domě splňuje
patřičné normy.

• Vystavení výrobku dešti, sněhu, slunci
a větru je nebezpečné z hlediska
elektrické bezpečnosti.

• Pokud dojde k poškození napájecího
kabelu, kontaktujte autorizovaný
servis.

• Během instalace nikdy nezapojujte
chladničku k zásuvce. Jinak může
dojít k ohrožení zdraví s následkem
smrti.

• Tato chladnička je určena jen k
uchovávání potravin. Neměla by být
používána k žádnému jinému účelu.

• Štítek s technickými parametry
se nachází na levé stěně uvnitř
chladničky.

• Nikdy nepřipojujte chladničku k
systémům pro úsporu elektřiny;
mohly by chladničku poškodit.

• Pokud na chladničce svítí modré
světlo, nedívejte se do něj optickými
nástroji.

• U manuálně ovládaných chladniček
počkejte nejméně 5 minut, než

chladničku po výpadku energie znovu 
spustíte.

• Tento návod k použití předejte
novému majiteli v případě prodeje
výrobku.

• Při přepravě chladničky nepoškozujte
napájecí kabel. Ohnutím kabelu
může dojít k požáru. Na napájecí
kabel nikdy nestavte těžké předměty.
Nedotýkejte se zástrčky mokrýma
rukama při zapojování výrobku.

• Nezapojujte chladničku, pokud je
zásuvka uvolněna.

• Nestříkejte vodu přímo na vnitřní či
vnější části výrobku z bezpečnostních
důvodů.

• Do blízkosti chladničky nestříkejte
látky s hořlavými plyny, jako je propan,
aby nedošlo k požáru a výbuchu.

• Na horní stranu chladničky nikdy
nestavte nádoby naplněné vodou,
jinak by mohlo dojít k zásahu
elektrickým proudem nebo k požáru.

• Do chladničky nevkládejte přílišná
množství potravin. Při přeplnění
mohou potraviny spadnout dolů a
poranit vás a poškodit chladničku
při otevření dveří. Na horní stranu
chladničky nic nestavte; tyto
předměty by jinak mohly spadnout,
až otevřete nebo zavřete dvířka
chladničky.

• Jelikož vakcíny, léky citlivé na teplo
a vědecké materiály atd. vyžadují
přesnou teplotu, neskladujte je tedy v
této chladničce.
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• Pokud chladničku delší dobu
nebudete používat, odpojte ji. Možný
problém napájecího kabelu by mohl
způsobit požár.

• Konec zástrčky pravidelně čistěte;
jinak by mohl způsobit požár.

• Konec zástrčky pravidelně čistěte
suchým hadříkem; jinak by mohl
způsobit požár.

• Chladničku se můůže pohybovat,
pokud její nožky nejsou řádně
upevněny na podlaze. Správným
nastavením nožek na podlaze
předejdete pohybu chladničky.

• Při přenášení chladničky ji nedržte
za kliku dvířek. Jinak by se mohla
odlomit.

• Když musíte postavit tento výrobek
vedle jiné chladničky nebo mrazničky,
vzdálenost mezi zařízeními by měla
být nejméně 8 cm. Jinak by mohlo
dojít k provlhnutí sousedních stěn.

U výrobků s dávkovačem 
vody;

Tlak vody by měl být minimálně 1 bar. 
Tlak vody by měl být maximálně 8 
barů.

• Používejte jen pitnou vodu.

Bezpečnost dětí
• Pokud mají dvířka zámek, měli byste

skladovat klíč mimo dosah dětí.
• Děti je nutno kontrolovat, aby

nezasahovaly do součástí výrobku.

Upozornění HCA
Pokud chladicí systém vašeho 
výrobku obsahuje R600a: 
Tento plyn je hořlavina. Dávejte tedy 
pozor, abyste nepoškodili systém 
chlazení a potrubí během použití a 
přepravy. V případě poškození udržujte 

výrobek mimo potenciální zdroje 
hoření, které mohou způsobit vznícení 
výrobku, a vyvětrejte místnost, v níž je 
přístroj umístěn. 
Ignorujte toto upozornění, pokud 
chladicí systém vašeho výrobku 
obsahuje R134a. 
Typ plynu použitý ve výrobku je uveden 
na typovém štítku na levé stěně uvnitř 
chladničky.
Výrobek nikdy nevhazujte do ohně.

Postup pro úsporu energie
• Nenechávejte dvířka chladničky

otevřená delší dobu.
• Nevkládejte do chladničky horké

potraviny nebo nápoje.
• Nepřeplňujte chladničku, abyste

nebránili oběhu vzduchu uvnitř.
• Neinstalujte chladničku na přímé

sluneční světlo nebo do blízkosti
tepelných spotřebičů, jako je trouba,
myčka nebo radiátor.

• Dávejte pozor, abyste nechávali
potraviny v uzavřených nádobách.

• U výrobků s prostorem mrazničky;
Maximální množství potravin v
mrazničce můžete uskladnit,
pokud vyjmete polici nebo zásuvku
mrazničky. Hodnota spotřeby energie
udaná pro vaši chladničku byla
stanovena při vyjmuté polici nebo
zásuvce mrazničky a při maximální
náplni. Nehrozí riziko při používání
police nebo zásuvky podle tvarů a
rozměrů potravin, které chcete mrazit.

• Rozmrazování zmražených potravin
v prostoru chladničky zajistí úsporu
energie a zachová kvalitu potravin.
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3  Instalace

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

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.

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

Plastové klínky zajistí potřebnou
vzdálenost mezi vaší chladničkou a
zdí, aby se zajistilo proudění
vzduchu.

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.

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.
B Poškozený napájecí kabel musí 

vyměnit kvalifikovaný elektrikář.

B Výrobek nesmíte používat, dokud 
není opraven! Hrozí riziko zásahu 

elektrickým proudem!

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.
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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.

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.
5. Neskladujte chladničku při teplotách
pod 10°C.

Výměna vnitřní 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.
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Změna dvířek
Postupujte podle pořadí 
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4  Příprava

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

instalujete chladničku, by měla být 
nejméně 10°C. Používání chladničky 
za chladnějších podmínek se 
nedoporučuje vzhledem k její účinnosti.
  

chladničky důkladně vyčištěn.
 
chladničky, měl by mezi nimi být 
rozestup nejméně 2 cm.

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”.

uschovejte pro budoucí přepravu či 
přesun.

C Chladničku instalujte nejméně 30 cm

C Teplota prostředí v místnosti, kde

C Zajistěte, aby byl vnitřek vaší

C Pokud vedle sebe instalujete dvě

C Když spustíte chladničku poprvé,

C Původní obaly a pěnové materiály
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5  Používání chladničky

Vnitřní teplota chladničky se mění z 
následujících důvodů;

Odmrazení
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 
udvodňovací trubicí, kde se sama 
vypařuje.
Pravidelně kontrolujte průchodnost 
odvodňovací trubice a podle potřeby 
ji čistěte.

0

Tlačítko nastavení 
termostatu

• 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	okolní	teplota	(v
pokoji nebo garáži) 0 ºC až -15 ºC,
doporučujeme vám nastavit tlačítko do
polohy 4, abyste dosáhli teploty
-18°C v prostoru mrazničky. Nižších
teplot dosáhnete pootočením tlačítka
nastavení k poloze max.

• Maximální	objem	pro	mražené
potraviny dosáhnete bez použití krytu
horní police v prostoru mrazničky.
Spotřeba energie vašeho spotřebiče
je uváděna za situace, kdy je prostor
mrazničky plně naplněn bez použití
krytu horní police.
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Prostor mrazničky 
Prostor mrazničky se odmrazuje 
automaticky.

Upozornění !
Větrák rozhání chladný vzduch v prostoru 
mrazničky. Nikdy nevkládejte žádné předměty  
skrz mřížku. Nedovolte dětem hrát si s  
ventilátorem mrazničky. 
Ni kdy neskladujte výrobky s obsahem 
vznětlivého pohonného plynu (např. 
dávkovače, plechovky spreje atd.) nebo 
výbušné látky. 
 Nezakrývejte police ochrannými materiály, 
které by mohly bránit v cirkulaci vzduchu.  
Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem nebo 
manipulovat s ovladači. 
Neblokujte mřížku ventilátoru mrazničky, a 
byste dosáhli co nejlepší výkonnosti vašeho 
spotřebiče. 
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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.

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.

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.



15   CZ

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.



Prosím, prečítajte si najskôr túto príručku!
Vážený zákazník,
Dúfame, že váš produkt, ktorý bol vyrobený v moderných továrňach a 
skontrolovaný v rámci prepracovaných postupov riadenia kvality, vám bude 
úspešne a efektívne slúžiť.
Preto vám odporúčame, aby ste si pozorne prečítali celú túto príručku k vášmu 
produktu predtým, ako ho začnete používať, a ponechajte si ju poruke, aby ste si 
ju v prípade potreby mohli prezerať.

Tento manuál
• Vám pomôže používať vaš prístroj rýchle a bezpečne.
• Manuál si prečítajte pred inštaláciou a prevádzkou vášho produktu.
• Dodržiavajte pokyny, obzvlášť tie, ktoré sa týkajú bezpečnosti.
• Manuál si uschovajte na ľahko prístupnom mieste, pretože ho môžete neskôr
potrebovať.
• Okrem toho si prečítajte aj ostatné dokumenty dodané s vašim produktom.
Majte na pamäti, že tento manuál platí aj pre iné modely.

Symboly a ich popis
Tento návod na obsluhu obsahuje nasledovné symboly:

C Dôležité informácie alebo užitočné tipy.

A Výstraha pred ohrozením života a majetku.

B Výstraha pred elektrickým napätím. 

Tento produkt obsahuje symbol samostatného roztriedenia pre odpadové elektrické a elektronické
vybavenie (WEEE).
To znamená, že s týmto produktom sa musí narábať v súlade s európskou normou 2002/96/ES, aby sa
mohol recyklovať alebo rozobrať, čím sa minimalizuje jeho dopad na životné prostredie. Ohľadom
ďalších informácií kontaktujte vaše miestne alebo okresné úrady.

Elektronické produkty, ktoré nie sú súčasťou roztrieďovacieho procesu, sú potenciálne nebezpečné pre
životné prostredie a ľudské zdravie, kvôli prítomnosti nebezpečných látok.
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Obrázky v tejto príručke k obsluhe sú schematické a nemusia sa presne zhodovať
s vaším produktom. Ak produkt, ktorý ste si zakúpili, nedisponuje uvádzanými 
časťami, potom sa to týka iných modelov.

1  Vaša chladnička  

1) Gombík termostatu
2) Puzdro osvetlenia
3) Pohyblivé police
4) Polica na flašky
5) Kanálik pre zber rozmrazenej vody
– odtoková rúrka
6) Priečinok na zeleninu a ovocie
7) Zásobník na lad
8) Priečinok mrazničky 

9) Nastaviteľné poličky na dverách
10) Priečinok na vajíčka
11) Polica na fľašky
12) Ventilátor mrazničky
13) Priečinok chladničky
14) Priečinok mrazničky

2

3

4

7

8

8

3

8

3

9

5   

1

13

14
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11

6

9

9
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C 
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2  Dôležité bezpečnostné výstrahy
Prečítajte si nasledujúce informácie. 
Nedodržiavanie týchto informácií môže 
mať za následok zranenia alebo vecné 
škody. Všetky záručné záväzky tým 
strácajú platnosť.

Originálne náhradné súčiastky budú 
dodávané po dobu 10 rokov od kúpy 
výrobku.

Určené použitie
Tento výrobok je určený na použitie

– v interiéroch a v uzatvorených
oblastiach, ako napríklad v domoch,

– v uzatvorených pracovných
prostrediach, ako napríklad obchody
a kancelárie,

– v uzatvorených ubytovacích
oblastiach, ako napríklad chalupy,
hotely, penzióny.

• Tento výrobok sa nesmie používať v
exteriéroch.

 Všeobecná bezpečnosť
• Ak chcete vyradiť/zlikvidovať tento

produkt, odporúčame vám poradiť
sa s autorizovaným servisom, aby
ste získali potrebné informácie o
autorizovaných orgánoch
zriadených na tento účel.

• Obráťte sa na autorizovaný servis so
všetkými otázkami a problémami s
vašou chladničkou. Nezasahujte ani
nenechajte iných zasahovať
do chladničky bez upozornenia
autorizovaného servisu.

• Pri výrobkoch s mraziacim
priečinkom nejedzte zmrzlinu v
kornútoch a kocky ľadu ihneď po
ich vybratí z mraziaceho priečinka!
(Môžete si tým spôsobiť nepríjemný
mrazivý pocit v ústach.)

• Pri výrobkoch s mraziacim
priečinkom nedávajte do mraziaceho
priečinka tekuté nápoje vo fľašiach a
plechovkách. V opačnom prípade by
mohli prasknúť.

• Mrazeného jedla sa nedotýkajte
rukami; mohlo by sa k ruke prilepiť.

• Pred čistením alebo rozmrazovaním
chladničku odpojte.

• Para a parové čistiace prostriedky by
sa nikdy nemali používať pri čistení
a odmrazovaní vašej chladničky. V
takýchto prípadoch by sa para mohla
dostať do kontaktu s elektrickými
dielmi a spôsobiť skrat alebo zásah
elektrickým prúdom.

• Nikdy nepoužívajte rôzne časti, ako
napr. dvere, ako podpery alebo
schodíky.

• Vo vnútri vašej chladničky
nepoužívajte elektrické zariadenia.

• Časti, v ktorých cirkuluje chladivo,
nepoškodzujte nástrojmi na
vŕtanie alebo rezanie. V prípade
perforácie plynových kanálov
výparníka, trubkových rozšírení
alebo povrchových úprav, spôsobuje
rozliaty chladiaci prostriedok
podráždenie pokožky a zranenia očí.

• Neprekrývajte ani neblokujte
ventilačné otvory na chladničke
žiadnymi materiálmi.

• Elektrické spotrebiče musia
opravovať len oprávnené
osoby. Opravy vykonávané
nekompetentnými osobami
predstavujú riziko pre používateľa.

• V prípade zlyhania alebo počas
údržby alebo opráv odpojte
chladničku od elektrického rozvodu
buď vypnutím príslušnej poistky alebo
odpojením spotrebiča od siete.
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• Pri odpájaní zásuvky neťahajte za
kábel, ale potiahnite zásuvku.

• Nápoje s vysokým obsahom alkoholu
umiestnite tesne vedľa seba a
vertikálne.

• V chladničke neskladujte spreje s
rozprašovačom, ktoré obsahujú
horľavé alebo výbušné látky.

• Nepoužívajte mechanické prístroje
alebo iné prostriedky na urýchľovanie
rozmrazovacieho procesu iné ako tie,
ktoré odporúča výrobca.

• Tento produkt nie je určený na
používanie osobami s fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými
poruchami alebo nepoučenými alebo
neskúsenými osobami (vrátane detí),
pokiaľ pri nich nie je osoba, ktorá
je zodpovedná za ich bezpečnosť,
alebo ktorá ich riadne poučí o
používaní produktu

• Neuvádzajte do prevádzky
poškodenú chladničku. Ak máte
akékoľvek pochybnosti, obráťte sa na
servisného zástupcu.

• Elektrická bezpečnosť vašej
chladničky je zaručená len vtedy, keď
je váš uzemňovací systém v zhode s
týmito štandardmi.

• Vystavenie produktu pôsobeniu
dažďa, snehu, slnka a vetra je
nebezpečné z pohľadu elektrickej
bezpečnosti.

• Pri poškodení elektrického kábla
kontaktujte autorizovaný servis, aby
ste zabránili ohrozeniu.

• Počas inštalácie nikdy chladničku
nepripájajte do elektrickej zásuvky.
V opačnom prípade vznikne riziko
usmrtenia alebo vážneho zranenia.

• Táto chladnička je určená len na
skladovanie potravín. Nepoužívajte ju
na žiadne iné účely.

• Štítok s technickými údajmi sa
nachádza na ľavej stene vo vnútri
chladničky.

• Chladničku nezapájajte do
elektronických systémov na úsporu
energie, pretože ju môžu poškodiť.

• Ak je v chladničke modré svetlo,
nepozerajte sa naň cez optické
zariadenia.

• Manuálne riadené chladničky
zapínajte po výpadku prúdu s
odstupom najmenej 5 minút.

• Pri odovzdaní produktu inej osobe
odovzdajte túto príručku k obsluhe
novému vlastníkovi.

• Zabráňte poškodeniu elektrického
kábla pri preprave chladničky.
Prehýbanie kábla môže spôsobiť
požiar. Na napájací kábel nedávajte
ťažké predmety. Pri zapájaní produktu
sa zástrčky nedotýkajte mokrými
rukami.

• Chladničku nezapájajte, ak je zásuvka
na stene uvoľnená.

• Z bezpečnostných dôvodov
nestriekajte vodu priamo na vnútorné
alebo vonkajšie časti produktu.

• Z dôvodu rizika požiaru a výbuchu
nerozstrekujte v blízkosti chladničky
horľavé materiály, ako napríklad
propánový plyn a pod.

• Na chladničku neumiestňujte nádoby
naplnené vodou, pretože môžu
spôsobiť zásah elektrickým prúdom
alebo požiar.
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• Nepreťažujte chladničku nadmernými
množstvami potravín. Ak je
preťažená, potraviny môžu spadnúť
a spôsobiť vám zranenie a poškodiť
chladničku, keď otvoríte dvere. Na
chladničku nikdy nedávajte predmety,
pretože môžu spadnúť, keď otvoríte
alebo zatvoríte dvere chladničky.

• V chladničke neuchovávajte vakcíny,
lieky citlivé na teplo, vedecké
materiály a pod., ktoré si vyžadujú
presnú teplotu.

• Ak sa chladnička nebude dlhší čas
používať, treba ju odpojiť zo siete.
Možný problém s napájacím káblom
môže spôsobiť požiar.

• Výbežky zástrčky by sa mali
pravidelne čistiť, pretože v opačnom
prípade môže dôjsť k požiaru.

• Výbežky zástrčky by sa mal
pravidelne čistiť suchou handričkou,
pretože v opačnom prípade môže
dôjsť k požiaru.

• Keď nastaviteľné nožičky nie sú
umiestnené pevne na podlahe, môže
dôjsť k posunu chladničky. Správnym
upevnením nastaviteľných nožičiek na
podlahe možno zabrániť posúvaniu
chladničky.

• Pri prenášaní chladničky ju nedržte
za rukoväť na dverách. V opačnom
prípade môže prasknúť.

• Ak musíte umiestniť produkt vedľa
inej chladničky alebo mrazničky,
vzdialenosť medzi nimi musí byť
najmenej 8 cm. Inak môžu priľahlé
steny strán navlhnúť.

Pri výrobkoch s dávkovačom 
vody

musí byť tlak prívodu vody najmenej 
1 bar. Tlak prívodu vody musí byť 
najviac 8 barov.

• Používajte len pitnú vodu.

Bezpečnosť detí
• Ak dvere obsahujú zámku, kľúč

uchovávajte mimo dosah detí.
• Deti musia byť pod dohľadom, aby

sa zabránilo ich zasahovaniu do
produktu.

Upozornenie HCA
Chladiaci systém vášho výrobku 
obsahuje R600a: 
Tento plyn je horľavý. Preto dajte 
pozor na to, aby ste nepoškodili 
chladiaci systém a potrubné vedenia 
pri používaní a preprave. V prípade 
poškodenia udržiavajte produkt mimo 
potenciálnych zdrojov plameňa, ktoré 
by mohli spôsobiť vznietenie produktu, 
a miestnosť, kde je zariadenie 
umiestnené, dostatočne vetrajte. 
Ignorujte toto upozornenie, ak 
chladiaci systém vášho výrobku 
obsahuje R134a. 
Typ plynu použitý vo výrobku je 
uvedený na typovom štítku, ktorý 
sa nachádza na ľavej stene vnútri 
chladničky.
Produkt nelikvidujte hodením do ohňa.



SK7

Veci, ktoré treba urobiť pre 
úsporu energie
• Dvere vašej chladničky nenechávajte

otvorené dlhý čas.
• Do chladničky nevkladajte horúce

jedlá alebo nápoje.
• Chladničku neprepĺňajte, aby ste

neblokovali prúdenie vzduchu v
interiéri.

• Vašu chladničku neumiestňujte na
priame slnečné svetlo alebo do
blízkosti spotrebičov, ktoré produkujú
teplo, ako napr. rúry na pečenie,
umývačky riadu alebo radiátory.

• Dbajte na to, aby ste jedlo uchovávali
v uzavretých nádobách.

• Pri výrobkoch s mraziacim priečinkom
môžete v mrazničke skladovať
maximálny objem potravín vtedy, keď
odstránite poličku alebo priečinok
mrazničky. Hodnota spotreby energie
stanovená pre vašu chladničku
bola stanovená tak, že sa odstránila
polička alebo priečinok mrazničky
a pri maximálnom vyťažení. So
zreteľom na tvary a veľkosť potravín
určených na zamrazenie neexistuje
pri používaní police alebo zásuvky
žiadne riziko.

• Rozmrazovanie mrazených potravín
v priečinku chladničky zabezpečuje
úsporu energie a taktiež zachováva
kvalitu potravín.
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3  Inštalácia

B Zapamätajte si, že výrobca nie je 
zodpovedný za škody v prípade, 
ak nedodržíte pokyny v návode na 
použitie.

Body, ktoré je potrebné 
zvažovať pri opakovanej 
preprave chladničky
1. Vaša chladnička musí byť pred

presunom prázdna a očistená.
2. Police, príslušenstvo, priehradky atď.

vo vašej chladničke musia byť pred
opätovným zabalením chladničky
zalepené a zaistené voči otrasom.

3. Balenie musíte zaistiť hrubými
páskami alebo silnými lanami a
musíte dodržiavať bezpečnostné
pokyny na balení.

Nezabudnite...
Každý recyklovaný materiál je 
nepostrádateľným zdrojom pre prírodu 
a národné zdroje.
Ak by ste chceli prispieť k recyklácii 
obalových materiálov, informácie 
môžete získať u ekologických 
organizácií alebo na miestnych 
úradoch.

Pred uvedením chladničky 
do prevádzky
Pred začatím používania vašej 
chladničky skontrolujte nasledovné:
1.

2.

Je interiér chladničky suchý a môže 
vzduch ľahko cirkulovať v zadnej 
časti?
Dva plastové kliny namontujte. 
Plastové klince zaistia 
požadovanú vzdialenosť medzi 
chladničkou a stenou kvôli 
dostatočnej cirkulácii vzduchu.

3. Vyčistite interiér chladničky podľa
odporúčania v časti „Údržba a
čistenie“.

4. Chladničku pripojte do elektrickej
zásuvky. Keď sa otvoria dvere
chladničky, zapne sa vnútorné svetlo.

5. Budete počuť zvuk pri zapnutí
kompresora. Kvapalina a plyny
utesnené v chladiacom systéme
môžu vydávať nejaký zvuk, bez
ohľadu na to, či kompresor je alebo
nie je v prevádzke. Toto je celkom
normálne.

6. Predné hrany chladničky môžu byť
zohriate. To je normálne. Tieto časti
sú vytvorené tak, aby boli zohriate,
aby sa predišlo kondenzácii.

Elektrické pripojenie
Pripojte výrobok k uzemnenej 
zástrčke, ktorá je chránená poistkou 
príslušnej kapacity.
Dôležité:
• Pripojenie musí byť v zhode s

národnými predpismi.
• Elektrická zásuvka musí byť po

inštalácii ľahko prístupná.
• Určené napätie musí byť rovnaké ako

napätie vo vašej elektrickej sieti.
• Predlžovacie káble a rozbočky

sa nesmú používať na pripojenie
zariadenia.

B Poškodený elektrický kábel musí 
vymeniť kvalifikovaný elektrikár.

B Zariadenie sa nesmie prevádzkovať 
dovtedy, pokým nebude opravené! 
Hrozí nebezpečenstvo zásahu 
elektrickým prúdom!
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Likvidácia obalu
Obalový materiál môže byť 
nebezpečný pre deti. Obalový materiál 
držte mimo dosahu detí alebo ho 
vyhoďte podľa pokynov pre likvidáciu 
odpadu. Neodhadzujte ho spolu s 
normálnym domovým odpadom.
Balenie chladničky je vyrobené z 
recyklovateľných materiálov.
Likvidácia vašej starej 
chladničky
Vašu starú chladničku zlikvidujte 
ekologicky.
• O likvidácii vašej starej chladničky

sa môžete poradiť s vašim
autorizovaným predajcom alebo
zberným miestom.

Pred likvidáciou vašej chladničky 
odrežte elektrickú zásuvku a ak sa na 
dverách nachádzajú nejaké zámky, 
znefunkčnite ich, aby ste nevystavili 
deti žiadnemu nebezpečenstvu.
Umiestnenie a inštalácia
A Ak vstupné dvere v miestnosti, 
kde bude chladnička nainštalovaná, 
nie sú dostatočne široké na to, aby 
cez ne chladnička prešla, zavolajte 
do autorizovaného servisu, aby 
odmontovali dvere vašej chladničky a 
bokom ju preniesli cez dvere. 
1. Chladničku nainštalujte na miesto,
ktoré umožňuje ľahké použitie.
2. Chladničku udržiavajte mimo
dosah zdrojov tepla, vlhkých miest a
priameho slnečného svetla.
3. Kvôli dosiahnutiu účinnej prevádzky
musí byť v okolí chladničky dostatočné
vetranie. Ak bude chladnička

umiestnená vo výklenku v stene, 
minimálna vzdialenosť od stropu musí 
byť 5 cm a od steny 5 cm. Ak je 
podlaha pokrytá kobercom, výrobok 
musí byť zdvihnutý do výšky 2,5 cm od 
podlahy. 
4. Kvôli zabráneniu hádzaniu dajte 
chladničku na rovnú podlahu.
5. Chladničku neuchovávajte pri 
teplote okolia pod 10 °C. 

Výmena žiarovky vnútorného 
osvetlenia 
Ak chcete vymeniť lampu použitú na 
osvetlenie vašej chladničky, zavolajte do 
autorizovaného servisu.
Lampa(y) použité v tomto prístroji nie sú 
vhodné pre osvetlenie miestnosti 
domácnosti. Zamýšľaný účel tohto 
svietidla je pomôcť užívateľovi umiestniť 
potraviny do chladničky/mrazničky 
bezpečne a pohodlne.
Žiarovky použité v tomto spotrebiči musí 
vydržať extrémne fyzické podmienky, 
napr. teploty pod -20°C.
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Obrátenie dverí
Postupujte podľa číselného poradia 
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4  Przygotowanie

C Chłodziarkę tę należy zainstalować 
przynajmniej 30 cm od źródeł ciepła 
takich jak kuchenka, kaloryfer lub 
piec, i przynajmniej 5 cm od piecyka 
elektrycznego, a także że należy 
chronić ją przez bezpośrednim 
działaniem słońca.

C Temperatura otoczenia w 
pomieszczeniu, gdzie instaluje się 
chłodziarkę, powinna wynosić 
co najmniej 10°C. Ze względu 
na wydajność chłodziarki nie 
zaleca się użytkowania jej 
niższych temperaturach.

C Prosimy upewnić się, że wnętrze 
chłodziarki zostało dokładnie 
oczyszczone.

C Jeśli zainstalowane maja być dwie 
chłodziarki obok siebie, należy 
zachować co najmniej 2 cm odstęp 
między nimi.

C Przy pierwszym uruchomieniu 
chłodziarki prosimy przez pierwsze 
sześć godzin przestrzegać 
następujących instrukcji.
-  Nie należy zbyt często otwierać

drzwiczek.
-  Należy uruchomić ja pustą, bez

żadnej żywności we wnętrzu.
-  Nie należy wyłączać wtyczki

chłodziarki z gniazdka. W
przypadku awarii zasilania, której nie
można samemu naprawić, prosimy
zastosować się do ostrzeżenia z
rozdziału „Zalecane rozwiązania
problemów”.

C Oryginalne opakowanie i elementy 
z pianki należy zachować 
do przyszłego transportu lub 
przeprowadzek.
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5  Používanie chladničky

Teplota interiéru vašej chladničky sa 
mení z nasledovných dôvodov;

Vytvorená námraza sa automaticky 
odstraňuje pri automatickom 
odmrazovaniu
po určitým intervaloch vďaka 
automatickému odmrazovaciemu 
systému v zadnej stene. Používateľ 
nemusi zoškrabávať námrazu alebo 
odstraňovať kvapky vody.
Voda pochádzajúca z odmrazovania 
odtečie zo zberača vody do odparovača 
odkvapovou rúrou, kde sa sama odparí.
Pravidelne kontrolujte, či nie je upchatá 
odkvapová rúra a v prípade potreby ju 
odopchajte pomocou prepichnutia. 

0

Tlačidlo nastavenia teploty

• Sezónne teploty,
• Časté otváranie dverí a dlhé
ponechanie otvorených dverí,
• Vloženie jedla do chladničky skôr, ako
sa schladí na izbovú teplotu.
• Umiestnenie chladničky v miestnosti
(napr. vystavenie slnečnému žiareniu).
• Gombík nastavenia meniacej
sa teploty interiéru môžete kvôli týmto
dôvodom nastaviť pomocou termostatu.
Čísla okolo gombíka značia stupne
chladenia.
• Ak je okolitá (miestnosť alebo garáž)
teplota v rozsahu 0 °C až -15 °C,
odporúčame, aby ste gombík nastavili
na nastavenie 4,
čím dosiahnete -18 °C v priečinku
mrazničky. Nižšie teploty môžete
dosiahnuť nastavením nastavovacieho
gombíka smerom k polohe max.
• Maximálny úložný objem mrazených
potravín môžete dosiahnuť bez
používania krytu hornej police, ktorý sa
nachádza v priečinku mrazničky. Príkon
vášho spotrebiča

Rozmrazenie
Priestor chladničky
Chladnička prevedie plne automatické 
odmrazovanie. Vodné kvapky a námraza 
do veľkosti 7-8 mm sa môže objaviť vnútri 
chladničky kým sa priestor v chladničke 
ochlazuje. Takýto jav je normálny výsledok 
chladiaceho systému. 

Priestor mrazničky
Priestor mraznicky rozmrazuje 
automaticky 
Varovania!
Ventilátor v priestore mrazničky 
rozháňa chladný vzduchu. Cez 
ochranný prvok nikdy nezasúvajte 
žiadny objekt. Nedovoľte deťom, aby 
sa hrali s ventilátorom mrazničky. 
Nikdy neskladujte produkty, ktoré 
obsahujú horľavý stlačený plyn (napr. 
dávkovače, postrekovacie konzervy 
atď.) alebo výbušné látky. 
Neprikrývanie poličky akýmikoľvek 
ochrannými materiálmi, ktoré môžu 
zabrániť cirkulácii vzduchu. Nedovoľte 
deťom hrať sa so zariadením alebo s 
ovládačmi. Neblokujte ochranný prvok 
ventilátora mrazničky, aby sa zaistilo, 
že zariadenie zaistí najlepší možný 
výkon.
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6  Údržba a čistenie
A Na čistenie nikdy nepoužívajte benzín, 

benzén alebo obdobné prostriedky.
B Odporúčame vám, aby ste zariadenie 

pred čistením odpojili od siete.
B Na čistenie nikdy nepoužívajte žiadne 

ostré a drsné predmety, mydlo, 
domáce čistidlá, saponáty a voskové 
leštidlá.

C Na čistenie skrine chladničky použite 
vlažnú vodu a vytrite ju do sucha.

C Pomocou vlhkej handry namočenej 
do roztoku jednej lyžičky sódy 
bikarbóny v pol litri vody očistite 
vnútrajšok a vytrite ho do sucha.

B Uistite sa, že do puzdra lampy, 
prípadne iných elektrických súčiastok, 
neprenikne voda.

B Ak sa chladničku nechystáte 
používať dlhšie obdobie, odpojte 
napájací kábel, vyberte všetky 
potraviny, vyčistite ju a dvere nechajte 
pootvorené.

C Pravidelne kontrolujte, či je tesnenie 
dverí čisté a zbavené odrobiniek 
z potravín.

A Ak chcete odstrániť priečinky vo 
dverách, vyberte celý ich obsah 
a potom jednoducho potlačte 
priečinok nahor zo základne.

Ochrana plastových 
povrchov 
C Kvapalné oleje a vyprážané jedlá 

nedávajte do chladničky v otvorených 
nádobách, pretože poškodzujú 
plastové povrchy vašej chladničky. 
V prípade rozliatia alebo roztretia 
oleja na plastové povrchy okamžite 
vyčistite a opláchnite príslušnú časť 
povrchu teplou vodou.

B Na čistenie vonkajších povrchov a
chrómových dielov produktu nikdy
nepoužívajte čistiace prostriedky
ani vodu s obsahom chlóru. Chlór
spôsobuje koróziu takýchto kovových
povrchov.
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7  Odporúčané riešenia problémov
Pred zavolaním servisu si pozrite tento zoznam. Môže vám to ušetriť čas aj 
peniaze. Tento zoznam obsahuje bežné sťažnosti, ktoré sa nevzťahujú na chybné 
spracovanie alebo využitie materiálu. Niektoré z tu popísaných funkcií nemusí váš 
produkt obsahovať.

Chladnička nefunguje. 
• Je chladnička správne pripojená do siete? Zasuňte zásuvku do stenovej zástrčky.
• Nie je prepálená poistka, ku ktorej je pripojená chladnička, alebo hlavná poistka?

Skontrolujte poistku.
Kondenzácia na bočnej stene priestoru chladničky (MULTIZÓNA, OVLÁDANIE 
CHLADU a FLEXI ZÓNA).
• Veľmi studené podmienky prostredia. Časté otváranie a zatváranie dverí. Veľmi

vlhké podmienky prostredia. V chladničke sa nachádzajú potraviny obsahujúce
kvapaliny v otvorených nádobách. Ponechanie pootvorených dverí. Prepnutie
termostatu do chladnejšej polohy.

• Skrátenie doby otvorenia dverí alebo ich zriedkavejšie používanie.
• Prikrytie jedla v otvorených nádobách vhodným materiálom.
• Vlhkosť poutierajte suchou handrou a skontrolujte, či stále pretrváva.
Kompresor nie je v prevádzke
• Ochranná teplotná poistka kompresora sa vypáli počas náhleho výpadku

napájania alebo pri vytiahnutí a opätovnom zastrčení zásuvky, pretože tlak
chladiva v chladničke ešte nie je vyvážený. Vaša chladnička začne pracovať po
približne šiestich minútach. Ak po tomto čase chladnička nezačne fungovať,
zavolajte servis.

• Chladnička je v rozmrazovacom cykle. Pre plne automatickú rozmrazovaciu
chladničku je to normálne. Cyklus odmrazovania sa vykonáva pravidelne.

• Chladnička nie je pripojená do siete. Ubezpečte sa, že ste zástrčku správne vložili
do zásuvky.

• Sú správne vykonané nastavenia teploty?
• Napájanie je možno prerušené.
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Chladnička pracuje príliš často alebo príliš dlhý čas.
• Váš nový produkt môže byť širší ako predchádzajúci. To je úplne normálne. Veľké

chladničky pracujú dlhší čas.
• Okolitá teplota môže byť vysoká. To je úplne normálne.
• Chladnička mohla byť zapnutá len nedávno alebo mohlo byť do nej vložené jedlo.

Kompletné vychladenie chladničky môže trvať o niekoľko hodín dlhšie.
• Do chladničky mohlo byť len nedávno vložené väčšie množstvo teplého jedla.

Teplé jedlo spôsobuje dlhší chod chladničky, kým sa nedosiahne bezpečná
teplota skladovania.

• Dvere mohli byť často otvárané alebo ponechané po dlhý čas v pootvorenom
stave. Teplý vzduch, ktorý prenikol do chladničky, spôsobuje, že chladnička
pracuje dlhší čas. Dvere otvárajte menej často.

• Oddelenie mrazničky alebo chladničky mohlo byť ponechané pootvorené.
Skontrolujte, či sú dvere tesne zatvorené.

• Teplota v chladničke je nastavená na veľmi nízku hodnotu. Nastavte teplotu v
chladničke na vyššiu a vyčkajte, kým je táto teplota dosiahnutá.

• Tesnenie dverí chladničky alebo mrazničky môže byť zanesené špinou,
opotrebované, poškodené alebo nesprávne nasadené. Vyčistite alebo vymeňte
tesnenie. Poškodené tesnenie spôsobuje, že chladnička pracuje dlhšiu dobu, aby
udržala požadovanú teplotu.

Teplota mrazničky je veľmi nízka, zatiaľ čo teplota chladničky je dostatočná.
• Teplota v mrazničke je nastavená na veľmi nízku hodnotu. Nastavte teplotu v

mrazničke na vyššiu a skontrolujte.
Teplota chladničky je veľmi nízka, zatiaľ čo teplota mrazničky je dostatočná.
• Teplota v chladničke je možno nastavená na veľmi nízku teplotu. Nastavte teplotu

v chladničke na vyššiu a skontrolujte.
Jedlo uložené v spodných zásuvkách chladničky je zmrazené.
• Teplota v chladničke je možno nastavená na veľmi nízku teplotu. Nastavte teplotu

v chladničke na vyššiu a skontrolujte.
Teplota v chladničke alebo mrazničke je príliš vysoká.

• Teplota v chladničke je možno nastavená na veľmi vysokú hodnotu. Nastavenia
chladničky vplývajú na teplotu v mrazničke. Zmeňte teplotu chladničky alebo
mrazničky, pokým sa tieto teploty nedostanú na adekvátnu úroveň.

• Dvere mohli byť často otvárané alebo ponechané po dlhý čas v pootvorenom
stave - otvárajte ich menej často.

• Dvere ste možno nechali pootvorené - dvere úplne zatvorte.
• Do chladničky ste možno nedávno vložili väčšie množstvo teplého jedla. Počkajte,

kým mraznička alebo chladnička dosiahnu požadovanú teplotu.
• Chladnička mohla byť pripojená do siete len nedávno. Úplné ochladenie

chladničky nejaký čas trvá.



Prevádzkový hluk sa zvyšuje, keď chladnička pracuje.
• Prevádzkový výkon chladničky sa môže meniť podľa zmeny teploty okolia. Je to

úplne normálne a neznamená to poruchu.
Otrasy alebo hluk.
• Podlaha nie je rovná alebo nie je pevná. Chladnička sa trasie pri pomalom

pohybe. Skontrolujte, či podlaha dokáže uniesť hmotnosť chladničky a či je rovná.
• Hluk môže byť spôsobený predmetmi položenými na chladničke. Odstráňte

predmety na vrchu chladničky.
Z chladničky vychádzajú zvuky ako rozliatie alebo rozstrekovanie kvapaliny.
• Tok kvapaliny a plynu sa uskutočňuje podľa prevádzkových princípov. Je to úplne

normálne a neznamená to poruchu.
Chladnička vydáva zvuky ako fúkanie vetra.
• Na ochladenie chladničky sa používajú ventilátory. Je to úplne normálne a

neznamená to poruchu.
Kondenzácia na vnútorných stenách chladničky.
• Horúce a vlhké počasie zvyšuje namrazovanie a kondenzáciu. Je to úplne

normálne a neznamená to poruchu.
• Dvere ste možno nechali pootvorené - ubezpečte sa, že ste dvere úplne zatvorili.
• Dvere mohli byť často otvárané alebo ponechané po dlhý čas v pootvorenom

stave - otvárajte ich menej často.
Na vonkajšej strane chladničky alebo medzi dverami sa tvorí vlhkosť.
• Vo vzduchu sa môže nachádzať vlhkosť - je to celkom bežné pri vlhkom počasí.

Pri nižšej vlhkosti sa kondenzácia stratí.
Vo vnútri chladničky je nepríjemný zápach.
• Musíte vyčistiť interiér chladničky. Interiér chladničky vyčistite špongiou, vlažnou

vodou alebo perlivou vodou.
• Zápach môžu spôsobovať niektoré nádoby alebo obalové materiály. Použite

odlišnú nádobu alebo odlišnú značku baliaceho materiálu.
Dvere sa nezatvárajú.
• Obaly potravín môžu brániť zatvoreniu dverí. Odstráňte obaly, ktoré bránia v ceste

dverám.
• Chladnička nie je na podlahe v úplne zvislej polohe a pri miernom pohybe sa

kolíše. Nastavte elevačné skrutky.
• Podlaha nie je rovná alebo dostatočne pevná. Skontrolujte, či je podlaha rovná a

či dokáže uniesť hmotnosť chladničky.
Špeciálne priehradky sú zaseknuté.
• Jedlo sa môže dotýkať vrchnej strany zásuvky. Znovu usporiadajte jedlo v

zásuvke.
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