
Prosím, před použitím přístroje si tento uživatelský návod pečlivě 
pročtěte a mějte jej vždy při ruce, abyste do něj mohli kdykoli 
nahlédnout.

CHLADNIČKA S
MRAZNIČKOU

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

ČESKÝ



2

Č
E

S
K

Ý
ÚVOD



3

Č
E

S
K

Ý

ÚVOD

Obsah

4 Bezpečnostní pokyny

4 Základní bezpečností opatření

7 Likvidace starých spotřebičů

8 Instalace

8 Rozsah používání přístroje

8 Klimatická třída

8 Instalace

8 Před použitím

8 Obsluha

8 Označení součástí

9 Zobrazovací panel funkcí

9 Jak nastavit teplotu v chladničce a v mrazničce

9 Rychlé (expresní) mrazení

9 Ekonomicky přívětivá (Eco Friendly)

9 Alarm otevřených dveří

9 Výstraha při vysoké teplotě

10 Dětský zámek

10 Vyp./Zap. tlačítko (Power)

10 Autotest

10 Mrazící oddělení

10 Maximální mrazící výkon

10 Zásuvka Fresh Converter

11 Zásuvka Fresh Balancer (na čerstvé potraviny) 

11 Držák na víno

11 Výroba ledu

11 Sklopná police

12 Vyjímatelná skleněná police

12 Vyjmutí zásuvky na zeleninu

12 Dávkovač vody (není u všech typů)

12 Součásti

12 Plnění vodní nádržky

13 Dávkování

13 Uchovávání potravin

13 Návrh pro úsporu energie

14 Obecné informace

14 Výpadek napájení

14 Při přesouvání spotřebiče

14 Protikondenzační trubice

14 Odmrazování

14 Obrácení směru otvírání dveří

Registrace

Typové a výrobní číslo je na zadní části spotřebiče. 
Toto číslo je vyhrazeno pouze tomuto konkrétnímu 
zařízení. Na tuto stránku si zapište informace a pří-
ručku uschovejte jako trvalý doklad o koupi. Na toto 
místo též vložte nákupní doklad.

Datum zakoupení : ___________________________

Prodejce : __________________________________

Adresa prodejce : ____________________________

Telefon prodejce : ____________________________

Typové číslo :________________________________

Výrobní číslo : _______________________________

14 Čištění

14 Před čištěním

14 Vnějšek

14 Vnitřek

14 Po čištění

14 Odkapní nádoba (u dávkovače vody)

14 Vnější dávkovač

14 Vodní nádržka

14 Odnímatelný kryt vodní nádržky a víko nádržky

15 Smart Diagnosis™ - inteligentní  

 diagnostika (není u všech typů)

16 Funkce Tag On (není u všech typů)

16 Výstraha při vysoké teplotě

17 Řešení závad



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


