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PØED POU�ITÍM CHLADNIÈKY-MRAZNIÈKY
Výrobek, který jste si koupili, je kombinací 
chladnièky a mraznièky a je urèen výhradnì k 
domácímu pou�ívání.
Mrazicí oddíl  umo�òuje dokonalé 
zmrazování èerstvých i vaøených jídel, výrobu 
ledových kostek a uchovávání 
hlubokozmrazených a zmrazených potravin; 
odmrazování je ruèní. Chladicí oddíl je 
vybaven automatickým odmrazováním a 
umo�òuje uchovávání èerstvých potravin a 
nápojù.
Chcete-li spotøebiè vyu�ívat co nejlépe, 
pøeètìte si pozornì návod k pou�ití, ve 
kterém najdete popis va�eho spotøebièe a 
u�iteèné rady k uchovávání potravin.

Pøíruèku si uschovejte pro dal�í pou�ití.
1.Po vybalení spotøebièe se pøesvìdète, zda 

není po�kozen a zda dveøe dokonale 
pøiléhají. Pøípadná po�kození je tøeba 
nahlásit výrobci do 24 hodin.

2.Doporuèujeme Vám, abyste se zapojením 
spotøebièe poèkali nejménì dvì hodiny, 
aby chladicí okruh mohl dokonale 
fungovat.

3.Umístìní a elektrické zapojení spotøebièe si 
nechte provést kvalifikovaným odborníkem 
podle pokynù výrobce a platných místních 
pøedpisù.

RADY K OCHRANÌ �IVOTNÍHO PROSTØEDÍ
1.Obal 
Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a 
je oznaèen recyklaèním znakem. 
Pøi jeho likvidaci se øiïte místními pøedpisy pro 
odstraòování odpadu.
Obalové materiály (plastové sáèky; polystyrén; 
apod.) mohou být pro dìti nebezpeèné, proto 
je tøeba odstranit obalový materiál z jejich 
dosahu.
2.Výrobek
Spotøebiè byl vyroben z recyklovatelného 
materiálu. Pøi jeho likvidaci se øiïte místními 
pøedpisy pro odstraòování odpadu.
Znehodnot'te ho odøíznutím elektrického 
pøívodního kabelu. Chladicí plyn nevypou�tìjte 
do okolního prostøedí, ale odvezte do speciální 
sbìrny chladicích plynù.

Informace:
Tento pøístroj neobsahuje CFC (chladicí okruh 
obsahuje R134a) ani HFC (chladicí okruh 
obsahuje R600a - isobutan). Dal�í podrobnosti 
viz typový �títek umístìný na spotøebièi.
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V�EOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ
� Pou�ívejte chladicí èást pouze k 

uchovávání èerstvých potravin a mrazicí 
èást pouze k uchovávání zmrazených 
potravin, zmrazování èerstvých potravin a 
k výrobì ledových kostek.

� Dávejte pozor, abyste nezakryli nebo 
neucpali vìtrací otvory mraznièky.

� Do mraznièky nedávejte sklenìné nádoby 
s tekutinami, proto�e by mohly prasknout.

� Nejezte ledové kostky nebo ledová lízátka 
ihned po vyjmutí z mraznièky, mohly by Vám 
zpùsobit omrzliny v ústech.

� Nedovolte dìtem, aby si hrály, nebo se 
schovávaly v chladnièce, mohly by se udusit 
nebo zùstat uvnitø jako v pasti.

� Nepolykejte tekutinu (netoxickou) 
obsa�enou v mrazicích akumulátorech).

� Pøed ka�dou údr�bou nebo èi�tìním 
spotøebièe vytáhnìte pøívodní kabel ze 
zásuvky nebo jinak odpojte pøístroj od 
elektrické sítì.

� Pøívodní kabel mù�e vymìòovat pouze 
kvalifikovaný pracovník.

� Po instalaci se pøesvìdète, zda chladnièka 
nestojí na pøívodním kabelu.

Prohlá�ení o souladu s pøedpisy
Tento spotøebiè byl schválen pro pøechovávání 
potravin a odpovídá evropské smìrnici  
è. 89/109/EHS.

Informace
Pro majitele spotøebièe obsahujících 
isobutan (R600a)
Isobutan je pøírodní plyn bez �kodlivých úèinkù 
na �ivotní prostøedí, ale je hoølavý. Je tedy 
nutné se pøesvìdèit, �e nedo�lo k po�kození 
trubek chladicího okruhu.

JAK POU�ÍVAT CHLADICÍ ODDÍL

Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.
Chladnièka mù�e správnì fungovat za okolní teploty 
v rozmezí +16°C a� +32°C.

Uvedení spotøebièe do chodu
� Ovladaè dejte do polohy uvedené v popisu výrobku 

(doporuèené výrobcem).
� U výrobkù vybavených dvìma kompresory znamená 

rozsvícení zelené kontrolky zapnutí chladicího oddílu.
� Chcete-li vypnout chladicí oddíl, pootoète ovladaèem do 

polohy Off (Vyp) nebo 0. Otoèením ovladaèe do polohy 
Vyp nebo 0 souèasnì vypnete vnitøní osvìtlení.

Upozornìní:
Po uvedení do chodu dosáhne chladicí oddíl vhodné 
teploty k uchovávání potravin pøi jejich normálním 
mno�ství asi za 30 minut.
FUNKCE ÈI�TÌNÍ
Po nastavení ovladaèe na Vyp nebo 0 je mo�né potraviny 
z oddílu vyjmout a oddíl vyèistit.
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JAK POU�ÍVAT CHLADICÍ ODDÍL 

JAK POU�ÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

Pøi nastavování vnitøní teploty se øiïte údaji 
v pøilo�eném návodu.
Jak pøeru�it chod chladicího oddílu:
� Pootoète ovladaèem do polohy Off (Vyp) nebo 0.
Jak uchovávat potraviny v chladicím oddílu
Potraviny ukládejte tak, jak je znázornìno na obrázku.
A Vaøená jídla
B Ryby, maso
C Ovoce a zelenina
D Láhve
E Máslo
F Mléèné výrobky, sýry
Poznámka:
� Odstup polic od vnitøní zadní stìny chladnièky umo�òuje 

volný obìh vzduchu.
� Ulo�ené potraviny se nesmí dotýkat vnitøní zadní stìny 

chladicího oddílu.
� Do oddílù neukládejte je�tì teplé potraviny.
� Tekutiny uchovávejte v uzavøených nádobách.
� Uchovávání zeleniny s vysokým obsahem vody mù�e 

zpùsobit kondenzaci vlhkosti ve spodním zásobníku: 
správnému chodu  spotøebièe to nevadí.

� Ovladaè dejte do polohy doporuèené v popisu výrobku.
� Èervená kontrolka stále svítí (asi 1 hodinu), a� do 

dosa�ení kritické poplachové teploty. Èervená kontrolka 
se rozsvítí, kdy�:

- je spotøebiè poprvé pøipojen k elektrické síti;
- dveøe mraznièky zùstanou otevøené pøíli� dlouho;
- jste do mraznièky vlo�ili vìt�í mno�ství potravin ke 

zmrazení, ne� je uvedeno na typovém �títku;
- není v mrazicím oddílu odpovídající teplota.
� Jestli�e u výrobkù vybavených dvìma kompresory svítí 

zelená kontrolka, znamená to, �e je spotøebiè pøipojen 
ke zdroji elektrického napájení.

Po zapnutí mrazicího oddílu se dosáhne vhodných teplot 
k uchovávání zmrazených potravin a� asi za 3 hodiny.
Pøi nastavování vnitøní teploty se øiïte údaji 
v pøilo�eném návodu.
Jak vypnout chod mrazicího oddílu (a chladnièky 
u modelù s 1 kompresorem):
Pootoète ovladaèem do polohy Off (Vyp) nebo 0.
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JAK POU�ÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

Jak zmrazovat èerstvé potraviny
Mrazicí oddíl  umo�òuje zmrazování potravin.
Mno�ství èerstvých potravin, které je mo�né zmrazit za 
24 hodin pøi okolní teplotì +25°C, je uvedeno na typovém 
�títku.

Jak postupovat:
� 24 hodin pøed zaèátkem zmrazování èerstvých potravin 

stisknìte tlaèítko �super� - rychlé zmrazování -; rozsvítí 
se �lutá kontrolka.

� Zabalte a zapeèet'te potraviny do: alobalu, prùhledných 
fólií, nepropustných plastických obalù, polyetylénových 
nádob s víèky, nádob do mraznièky.

� Potraviny ke zmrazení vlo�te do horního oddílu a 
ponechte okolo balíèkù dostateèné mno�ství prostoru 
k volné cirkulaci vzduchu. K urychlení zmrazení jídel 
a zvý�ení kapacity oddílu doporuèujeme vyjmout horní 
ko�/ko�e a pøihrádku na eutektika (je-li jí model 
vybaven). Ji� zmrazené jídlo vlo�te do dal�ích pøihrádek 
a jídlo, které chcete zmrazit pøímo na chladicí møí�ku. 

FUNKCE �POLOVIÈNÍ NÁPLÒ�
� V pøípadì malého mno�ství potravin v mraznièce 

umístìte potraviny do støedního ko�e a ovladaè otoète 
do polohy �POLOVIÈNÍ NÁPLÒ�, abyste sní�ili spotøebu 
energie.

Poznámka:
� V pøípadì pøeru�ení proudu si mrazicí oddíl udr�í 

vhodnou teplotu k uchování potravin asi 12 hodin.
� Pøi pøeru�ení proudu neotvírejte dvíøka mrazicího 

prostoru.
Dùle�ité upozornìní:
Délku uchování èerstvých zmrazených potravin 
v mìsících najdete vedle v tabulce.
Pøi nákupu zmrazených potravin dbejte na to, aby:
� obal nebo krabièka nebyly poru�ené, proto�e potraviny 

by se mohly kazit. Je-li obal vyboulený nebo jsou-li na 
nìm vlhké skvrny, výrobek nebyl správnì skladován a 
obsah by se mohl zaèít rozmrazovat.

� Hlubokozmrazené potraviny nakupujte jako poslední 
a k pøepravì pou�ívejte speciální ta�ky.

� Ihned po návratu domù ulo�te hlubokozmrazené 
potraviny do mraznièky.

� Èásteènì rozmrzlé potraviny znovu nezmrazujte a do 
24 hodin je spotøebujte.

� Vyhnìte se zmìnám teploty, nebo je co nejvíce omezte.
� Dodr�ujte dobu trvanlivosti uvedenou na obalu.
� Pøi skladování zmrazených potravin se v�dy øiïte 

pokyny na jejich obalu.
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JAK POU�ÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL

Výroba ledových kostek
� Misku na led naplòte do 3/4 vodou a zasuòte ji do 

kolejnièek, které se nacházejí nad horním ko�em. 
K urychlení výroby ledových kostek se doporuèuje 
polo�it misku na dno horního ko�e (jak je ukázáno na 
obrázku).

� Jestli�e miska pøimrzne ke dnu oddílu, nepou�ívejte 
k jejímu oddìlení �pièaté nebo ostré nástroje.

Doporuèujeme odmrazovat mraznièku nejménì  
jednou nebo dvakrát roènì, nebo kdy� se na stìnách 
vytvoøí 3 mm silná vrstva ledu. Doporuèujeme 
odmrazovat tehdy, kdy� máte v mraznièce nejmen�í 
mno�ství potravin.
� Otevøete dveøe a vyjmìte z mraznièky v�echny 

potraviny, zabalte je tìsnì k sobì do novinového papíru 
a ulo�te je na velmi chladné místo nebo do speciální 
ta�ky.

� Odpojte spotøebiè od elektrické sítì.
� Vyjmìte misky na ledové kostky.
� Vyjmìte ko�e.
� Z dolní èásti mrazicího oddílu vytáhnìte odvodní kanálek 

na rozmrazenou vodu. 
� Dveøe mraznièky nechte otevøené. Pod odvodní kanálek 

umístìte nízkou nádobu k zachycení rozmrazené vody.

Poznámka: K odstraòování námrazy nepou�ívejte 
�pièaté nebo ostré nástroje, abyste nenapravitelnì 
nepo�kodili vnitøek chladnièky, ani ho nezahøívejte. 
Na pøípadné �kody zpùsobené pou�itím tìchto 
pøedmìtù se nevztahuje záruka.
� Mrazicí oddíl èistìte houbou namoèenou v roztoku 

vla�né vody a neutrálního èisticího prostøedku. 
Nepou�ívejte abrazivní prostøedky.

� Peèlivì opláchnìte a osu�te.
� Spotøebiè opìt pøipojte k síti.
� Odvodní kanálek vrat'te správnì na místo a znovu vlo�te 

ko�e.
� Pøed opìtovným vlo�ením potravin do mrazicího oddílu 

znovu stisknìte tlaèítko �super� - rychlé zmrazování.
Poznámka: Oteplení zmrazených potravin bìhem 
odmrazování mù�e zkrátit dobu jejich uchovávání
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ÚDR�BA A ÈI�TÌNÍ

Pøed ka�dou údr�bou nebo èi�tìním odpojte spotøebiè 
od elektrické sítì.
� Pøi odmrazování vyèistìte celý vnitøek mrazicího oddílu.
� Chladicí oddíl pravidelnì èistìte houbou namoèenou 

v roztoku teplé vody a/nebo neutrálního èisticího 
prostøedku. Opláchnìte a vysu�te mìkkým hadrem. 
Nepou�ívejte èisticí prostøedky s drsnými èásticemi.

� Vnìj�í plochy vyèistìte mìkkým hadøíkem namoèeným 
ve vodì. Nepou�ívejte pasty ani drátìnky s drsnými 
èásticemi, ani prostøedky na èistìní skvrn (napø. aceton, 
ani ocet.

� Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické. 
Nìkteré modely mají odvodní kanálek. 
Pravidelnì èistìte pøilo�eným nástrojem vnitøek 
odvodního otvoru, zajistíte tak stálý a pravidelný odtok 
rozmrazené vody.

� Pravidelnì vysavaèem nebo kartáèem èistìte 
kondenzátor (radiátor) umístìný na zadní stìnì 
spotøebièe a podstavec.

Pøi dlouhé nepøítomnosti
1.Vyprázdnìte chladicí i mrazicí oddíl.
2.Odpojte spotøebiè od elektrické sítì.
3.Odmrazte mrazicí oddíl, vyèistìte a vysu�te oba oddíly.
4.Nechte otevøené dveøe, abyste zabránili vzniku 

nepøíjemných pachù.
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JAK ODSTRANIT PORUCHU
1. Spotøebiè nefunguje.

�Nebyl pøeru�en proud?
� Je zástrèka správnì zasunutá do zásuvky?
�Je dvoupólový vypínaè zapnutý?
�Není spálená sít'ová pojistka?
�Není po�kozený pøívodní kabel?
�Nejsou ovladaèe termostatu v poloze 

vypnuto?

2. Teplota uvnitø oddílù není dostateènì nízká.
�Jsou dveøe dobøe zavøené?
�Není spotøebiè umístìn blízko zdroje tepla?
� Jsou ovladaèe termostatu ve správné poloze?
�Nebrání nìco cirkulaci vzduchu pøes 

ventilaèní møí�ky?
�Je kondenzátor vyèi�tìný?

3. Teplota uvnitø chladicího prostoru je pøíli� 
nízká.
� Jsou ovladaèe termostatu ve správné poloze?

4. Na dnì chladicího oddílu je voda.
�Není ucpán odvod rozmrazené vody?
� Jsou ovladaèe termostatu ve správné poloze?

5. Spotøebiè je nadmìrnì hluèný.
�Nedotýká se pøístroj jiného nábytku nebo 

pøedmìtù?
�Nedotýkají se trubky na zadní stìnì a 

nevibrují?

6. Vnitøní osvìtlení nefunguje.
Zkontrolujte nejdøíve bod 1 a potom:
�Odpojte spotøebiè od elektrické sítì.
�Sundejte kryt �árovky a vy�roubujte ji.
�Zkontrolujte �árovku a je-li to tøeba, vymìòte 

ji za novou. �árovka nesmí být silnìj�í 
ne� 15W.

7. Èervená kontrolka stále svítí.
Viz kapitolu: Jak pou�ívat mrazicí oddíl.

Poznámka:
� Je-li pøední okraj chladnièky teplý, nejde 

o závadu, ale o jev zabraòující kondenzaci.
� Bublání a �umìní v chladicím okruhu 

neznamená závadu, je normální.

SERVIS
Ne� se spojíte se servisem:
1.Pøesvìdète se, zda nemù�ete odstranit poruchu 

sami (viz �Jak odstranit poruchu�).
2.Znovu zapnìte spotøebiè a pøesvìdèete se, zda 

porucha trvá. Je-li tomu tak, vypnìte opìt 
spotøebiè a zkou�ku po hodinì opakujte.

3.V pøípadì stále trvající poruchy zavolejte do 
servisu.

Sdìlte:
� typ poruchy,
� model,
� servisní èíslo (èíslo za slovem SERVICE na 

typovém �títku umístìném uvnitø spotøebièe),
� svoji úplnou adresu,
� své telefonní èíslo s pøedvolbou.

Poznámka:
Zmìna otevírání dveøí provedená servisní 
slu�bou se nepova�uje za opravu splòující 
podmínky záruky.
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INSTALACE
� Neumíst'ujte spotøebiè do blízkosti tepelného zdroje. 
� Umístìte ho na suché a dobøe vìtrané místo. 
� Pøesvìdète se, zda je spotøebiè dobøe vyrovnaný. Je-li to 

nutné, vyrovnejte pøední no�ièky.
� Nad spotøebièem ponechte v�dy prostor nejménì 5 cm.
� Nìkteré modely jsou vybaveny vyènívajícími 

postranicemi, které umo�òují pøímý kontakt se stìnou. 
Nebo namontujte distanèní prvky (jsou-li  souèástí 
vybavení) na horní èást kondenzátoru umístìného 
vzadu na spotøebièi. U modelù bez vyènívajících 
postranic musí být vzdálenost mezi spotøebièem a 
stìnou nejménì 4,5 cm.

� Vymyjte vnitøek (viz kapitolu �Údr�ba a èi�tìní�). 
� Namontujte pøíslu�né vybavení.
� Odstraòte blokovací klínek kompresoru (pouze u 

nìkterých modelù).

Pøipojení k elektrické síti
� Pøipojení k síti musí být provedeno v souladu s místními 

pøedpisy.
� Zkontrolujte, zda napìtí na typovém �títku odpovídá 

napìtí ve va�em bytì.
� Uzemnìní spotøebièe je  podle zákona povinné. 

Výrobce odmítá jakoukoli odpovìdnost za pøípadné 
�kody na lidech, zvíøatech nebo vìcech zpùsobené 
nedodr�ením vý�e uvedených pøedpisù.

� Jestli�e zástrèka pøívodního kabelu neodpovídá 
zásuvce, obrat'te se s výmìnou zástrèky na 
kvalifikovaného odborníka

� Nepou�ívejte adaptéry, sdru�ené zásuvky 
a prodlu�ovací �òùry.
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