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Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento spotřebič.  
Před tím, než budete mrazák používat, přečtěte si pozorně pokyny v této příručce, 
abyste maximalizovali jeho výkon. Uchovejte dokumentaci pro následné použití 
nebo pro nového vlastníka. Tento spotřebič je určen výhradně pro použití v 
domácnosti nebo podobných aplikacích, jako jsou:  
- kuchyňské kouty pro zaměstnance v dílnách, kancelářích a jiných pracovních 
prostředích  
- farmy, v hotely, motely a jiné typy residencí  
- noclehárny (B & B)  
- cateringové služby a podobné aplikace, kde nejde o maloobchodní prodej  
Tento spotřebič se může používat pouze pro skladování potravin. Jakékoliv jiné 
využití se považuje za nebezpečné a výrobce nenese odpovědnost za jakékoliv 
škody. Doporučujeme vám, abyste si přečetli záruční podmínky. Abyste dosáhli 
nejlepšího možného výkonu a bezporuchového provozu svého spotřebiče, je velmi 
důležité, abyste si pečlivě přečetli tyto pokyny. Pokud nebudete dodržovat tyto 
pokyny, můžete ztratit nárok na bezplatný servis v záruční době. 
 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
 

Tento návod obsahuje mnoho důležitých 
bezpečnostních informací. Doporučujeme 
vám uchovat tyto pokyny na bezpečném 
místě, aby byly snadno dostupné a používání 
spotřebiče bylo bezproblémové.  
Mrazák obsahuje plynné chladivo (R600a: 
isobutan) a izolační plyn (cyklopentan). Tyto 
plyny jsou šetrné k životnímu prostředí, ale 
jsou hořlavé. 

Upozornění: nebezpečí požáru 
Pokud dojde k poškození okruhu chladiva:  

• nepřibližujte se s otevřeným ohněm a 
zdroji hoření.  

 

Důkladně větrejte místnost, ve které je 
spotřebič umístěn. 
 

VAROVÁNÍ! 
 

• Při čištění/přemísťování spotřebiče musíte 
dát pozor, abyste se nedotkli kovových 
drátů výměníku tepla na zadní straně 
spotřebiče. Mohli byste si poranit prsty 
nebo ruku, nebo poškodit spotřebič.  

• Spotřebič není konstruován pro umístění 
na jiném spotřebiči. Nepokoušejte se 
sedat si nebo stoupat na spotřebič. Není 
na to konstruován. Mohli byste se zranit 
nebo poškodit spotřebič.  

• Při přenášení/přesouvání spotřebiče 
dbejte, aby se kabel napájení nezachytil 
pod spotřebičem. Mohlo vy dojít k 
přeříznutí nebo poškození kabelu 
napájení.  

• Při umísťování svého spotřebiče dejte 
pozor, aby se nepoškodila podlaha, 
potrubí, stěny atd. Nepřemisťujte 
spotřebič taháním za víko nebo kliku. 
Nenechte děti, aby si se spotřebičem hráli 

nebo manipulovali s ovladači. Pokud 
nebudou tyto pokyny dodrženy, naše 
společnost se zříká veškeré odpovědnosti.  

• Neinstalujte spotřebič ve vlhkém, 
mastném nebo prašném prostředí, 
zabraňte působení přímých slunečních 
paprsků nebo vody.  

• Neinstalujte spotřebič poblíž zdrojů tepla 
nebo hořlavých materiálů.  

• Pokud dojde k výpadku proudu, 
neotevírejte víko. Zmrzlé potraviny by 
neměly být ovlivněny, pokud bude 
výpadek proudu kratší než 20 hodin. 
Pokud je výpadek proudu delší, je nutné 
potraviny zkontrolovat a okamžitě sníst, 
nebo uvařit a poté zmrazit.  

• Pokud zjistíte, že víko truhlicového 

mrazáku lze obtížně otevřít, hned jak je 

zavřete, nemějte obavy. Je to způsobeno 

rozdílem tlaku, který se vyrovná, a budete 

moci víko otevřít za několik minut.  

• Nepřipojujte spotřebič k napájení 

elektrickým proudem, dokud nejsou 

odstraněny všechny obaly a chrániče pro 

přepravu.  

• Pokud byl spotřebič přepravován ve 

vodorovné poloze, před zapnutím jej 

nechte stát alespoň 4 hodiny, aby se 

usadil olej v kompresoru.  

• Tento mrazák se smí používat pouze k 

zamýšleným účelům (tj. ukládání a 

mrazení potravin).  

• V chladničce na víno neskladujte léky nebo 

materiály určené pro výzkum. Pokud 

budete skladovat materiál, který vyžaduje 

přísnou kontrolu teploty skladování, je 

možné, že dojde k jeho znehodnocení 

nebo může dojít k nekontrolované reakci a 

vzniku nebezpečí.  

• Před jakoukoliv manipulací se 

spotřebičem, odpojte kabel napájení od 

zásuvky.  

• Při dodání zkontrolujte, že produkt není 

poškozen a že všechny součásti a 

příslušenství jsou v dokonalém stavu.  
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• Pokud dojde k úniku chladiva, nedotýkejte 

se zásuvky a nepoužívejte otevřený oheň. 

Otevřete okno a vyvětrejte. Poté zavolejte 

servisní středisko a požádejte o opravu.  

• Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo 

adaptéry.  

• Netahejte a neohýbejte kabel napájení, 

nedotýkejte se zásuvky mokrýma rukama.  

• Vyhněte se poškození zástrčky nebo 

kabelu napájení; mohlo by dojít k úrazu 

elektrickým proudem nebo požáru.  

• Neumisťujte ani neukládejte hořlavé nebo 

vysoce prchavé látky, jako jsou éter, 

benzín, LPG, propan, aerosolové nádoby, 

lepidla, čistý alkohol atd. Tyto materiály 

mohou způsobit výbuch.  

• Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej 

vyměnit výrobce, jeho servisní technik 

nebo podobně kvalifikovaný technik, aby 

nedošlo ke vzniku nebezpečných situací.  

• Poblíž chladničky na víno nepoužívejte ani 

neukládejte hořlavé spreje, jako jsou 

barvy ve spreji. Mohlo by dojít k výbuchu 

nebo požáru.  

• Na horní stranu spotřebiče nepokládejte 

předměty nebo nádoby s vodou.  

• Nedoporučujeme používat prodlužovací 

kabely ani síťové adaptéry.  

• Nelikvidujte spotřebič spálením. Při 

přepravě a používání spotřebiče dbejte, 

aby nedošlo k poškození okruhu/potrubí 

chladiva. V případě poškození 

nevystavujte spotřebič ohni, zdrojům 

vznícení a okamžitě vyvětrejte místnost, 

ve které je spotřebič umístěn.  

• Systém chlazení umístěný za a uvnitř 

chladničky na víno obsahuje chladivo. 

Zabraňte poškození potrubí.  

• Uvnitř prostoru pro skladování potravin ve 

spotřebiči nepoužívejte elektrické 

spotřebiče, pokud se nejedná o spotřebiče 

doporučené výrobcem.  

• Nepoškoďte okruh chladiva.  

• Nepoužívejte mechanické nástroje ani 

jinak neurychlujte proces rozmrazování. 

Používejte pouze prostředky doporučené 

výrobcem.  

• Uvnitř prostoru pro skladování potravin 

nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud 

se nejedná o spotřebiče doporučené 

výrobcem.  

• Otvory pro ventilaci spotřebiče nebo 

skříně, ve které je spotřebič vestavěn, 

udržujte volné bez překážek.  

• Pro odstraňování námrazy nepoužívejte 

špičaté nebo ostré předměty.  

• Nedotýkejte se vnitřních chladicích prvků, 

a to obzvláště pokud máte mokré ruce, 

protože byste se mohli popálit nebo 

zranit.  

• Na pomoc odmrazování nikdy 

nepoužívejte vysoušeče vlasů, elektrické 

ohřívače a jiné podobné elektrické 

spotřebiče.  

• Námrazu neškrábejte nožem nebo ostrými 

předměty. Mohlo by dojít k poškození 

okruhu chladiva a vyteklé chladivo může 

způsobit požár nebo poškození zraku.  

• Nepoužívejte žádná mechanická zařízení 

pro urychlení procesu rozmrazování.  

• Je absolutně nezbytné zabránit používání 

otevřeného ohně nebo elektrických 

přístrojů, jako jsou ohřívače, parní čističe, 

svíčky, olejové lampy a podobné, pro 

zrychlení fáze rozmrazování.  

• Okolí kompresoru nikdy nemyjte vodou. 

Po vyčištění, abyste zabránili korozi, 

důkladně je otřete suchým hadrem.  

• Doporučuje se udržovat zástrčku v čistotě. 

Nánosy prachu na zástrčce mohou 

způsobit požár.  

• Produkt ve určen a vyroben pouze pro 

použití v domácnosti.  

• Tato záruka pozbude platnosti, pokud je 

produkt instalován nebo používán v 

komerčních nebo nerezidenčních 

prostorách.  

• Tento produkt musí být správně 

instalován, umístěn a provozován v 
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souladu s pokyny uvedenými v brožuře 

Pokyny pro uživatele.  

• Tato záruka je platná pouze pro nové 

produkty a není přenosná, pokud je 

produkt znovu prodán.  

• Naše společnost vylučuje odpovědnost za 

náhodné nebo následné škody.  

• Záruka v žádném případě neruší vaše 

práva vyplývající z předpisů nebo zákonů.  

• Chladničku na víno neopravujte. Všechny 

opravy musí provádět pouze kvalifikovaný 

opravář. 
 

BEZPEČNOST DĚTÍ! 
 

• Pokud likvidujete produkt se zámkem 

nebo západkou na dveřích, zajistěte, aby 

byly dveře v bezpečné poloze, aby se v 

produktu nemohly zavřít děti.  

• Tento spotřebič mohou používat děti 

starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, 

senzorickými nebo mentálními 

schopnostmi nebo osoby nezkušené a 

neznalé za předpokladu, že je zajištěn 

dostatečný dohled nebo jsou poskytnuty 

dostatečné pokyny, jak používat spotřebič 

bezpečným způsobem, a že osoby rozumí 

možným rizikům.  

• Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čistění 

a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti 

bez dozoru.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACE 
 

VAROVÁNÍ: 
• Neinstalujte spotřebič ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Mohlo by dojít k 

poškození těsnění. 

Navíc v takovém prostředí na povrchu spotřebiče kondenzuje a akumuluje voda. 

• Neumisťujte spotřebič venku, poblíž zdrojů tepla nebo na přímé slunce. 

Spotřebič řádně funguje v rozsahu okolních teplot: 

+10 +32 °C pro klimatickou třídu SN 

+16 +32 °C pro klimatickou třídu N 

+16 +38 °C pro klimatickou třídu ST 

+16 +43 °C pro klimatickou třídu T 

(Viz typový štítek na spotřebiči) 

• Na horní stranu spotřebiče nepokládejte nádoby s tekutinami. 

• Než začnete spotřebič používat, po konečném umístění spotřebiče vyčkejte 3 

hodiny. 

 

Připojení elektrického proudu 
 

Po přepravě spotřebiče jej postavte svisle a vyčkejte alespoň 2 až 3 hodiny před tím, 

než jej připojíte na napájení elektrickým proudem. 

Před tím, než zastrčíte zástrčku do zásuvky, zkontrolujte, že: 

•  Zásuvka je uzemněná a odpovídá předpisům. 
• Zásuvka je dimenzována na proudové zatížení spotřebičem, jak je uvedeno na 
typovém štítku spotřebiče. 
• Napětí napájení odpovídá údajům na typovém štítku ledničky. 
• Kabel napájení nesmí být zohýbaný a stlačený. 
• Kabel napájení je nutné pravidelně kontrolovat. Vyměnit ho může pouze pověřený 
technik. 
• Pokud nejsou tyto bezpečnostní pokyny dodržovány, výrobce se zříká jakékoliv 
odpovědnosti. 
 

Zapnutí spotřebiče 
 
Odstraňte veškerý obalový materiál uvnitř spotřebiče a vyčistěte vodou s jedlou 
sodou nebo neutrálním mýdlem. 
Po instalaci vyčkejte 2 až 3 hodiny, aby se chladnička/mraznička stabilizovala na 
normální provozní teplotu. Teprve poté vložte čerstvé nebo zmrazené potraviny.  
Pokud odpojíte kabel napájení, počkejte alespoň 5 minut, než znovu zapojíte 
ledničku/mrazničku. V tomto okamžiku je spotřebič připraven k použití. 
 

PROVOZ 
Zapnutí a vypnutí (bez displeje) 
 
Termostat pro ovládání spotřebiče je umístěn uvnitř chladničky (Obr. 1). 
Otočte ovladačem termostatu za polohu „0“. 
Pokud jsou dveře chladničky otevřeny, světlo v chladničce svítí. 
Otočením ovladače do polohy „0“ spotřebič vypnete. 

 
Nastavení teploty (bez displeje) 

 
• Teplotu v chladničce a mrazničce ovlivníte otáčením ovladače termostatu (Obr. 2). 
Vyberte požadovanou polohu: 
• Nižší teplotu v chladničce a mrazničce nastavíte otočením ve směru k 5. 
• Vyšší teplotu v chladničce a mrazničce nastavíte otočení ovladače směrem k 0. 
 

KONZERVACE 
 
Abyste udrželi vůni, chuť a čerstvost potravin, doporučujeme je skladovat je v 
chladničce tak, jak je uvedeno níže na obr. 6. Zabalte je do alobalu nebo plastové 
fólie nebo je uložte do uzavřených nádob, aby se navzájem neovlivňovaly. 
 

Chladnička 
Ovoce / Zelenina 
 
• Aby ovoce a zelenina neztrácely vlhkost, musí být obaleny v plastových 
materiálech, jako jsou například fólie, sáčky a poté vloženy do prostoru pro 
ovoce/zeleninu. Tím zabráníte rychlé ztrátě kvality. 
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CHLADNIČKA 

 
 

Indikátor teploty v nejchladnějším prostoru (není ve všech 
modelech) 
 
Některé modely jsou vybaveny indikátorem teploty v nejchladnějším prostoru 
chladničky. Pomocí něho můžete kontrolovat průměrnou teplotu. 
Tento symbol označuje nejchladnější prostor v chladničce (Obr. 5). 

 
Zkontrolujte, že je na indikátoru teploty jasně zobrazeno OK (Obr. 6). 
Pokud zobrazeno není, znamená to, že je teplota příliš vysoká: 
upravte nastavení teploty na nižší a vyčkejte asi 10 hodin. 
Znovu zkontrolujte indikátor. V případě potřeby proveďte další nastavení. 

 
POZNÁMKA: 
Pokud jsou do mrazničky vkládána velká množství potravin nebo se často otevírají 
dveře, je normální, že indicator nezobrazuje OK. Než nastavíte ovladač na jinou 
teplotu, vyčkejte alespoň 10 h. 
 

Mraznička 
 

Pro prostory ledničky použijte níže uvedenou tabulku  

Zmrazení může proběhnout v pouze k tomu vymezenému prostoru  

 
 

PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ 
 
Položte potraviny rovnoměrně na police, aby mohl vzduch řádně cirkulovat a chladit 
je. 
• Potraviny se nesmí dotýkat zadní strany prostoru chladničky. 
• Nevkládejte horké potraviny, protože by to mohlo negativně ovlivnit potraviny v 
chladničce a zvýšit spotřebu energie. 
• Před vložením potravin je vyjměte z obalu. 
• Nevkládejte talíře nebo jiné nádoby, pokud nejsou umyté. 
• Vložte potraviny tak, aby nebránily cirkulaci studeného vzduchu. 
• Nezakrývejte skleněnou polici pro zeleninu, aby mohl vzduch řádně cirkulovat. 
• Neukládejte do mrazáku lahve. Mohly by při zmrznutí prasknout. 
• Pokud dojde k delšímu výpadku proudu, nechte dveře zavřené, aby potraviny 
zůstaly zchlazené co nejdéle. 
• Instalace spotřebiče v horkém, vlhkém místě, časté otevírání dveří a ukládání 
velkého množství zeleniny může způsobit tvorbu kondenzátu a ovlivnit výkon 
spotřebiče. 
• Abyste zabránili příliš vysoké spotřebě energie, nedoporučuje se časté nebo 
dlouhé otevření dveří. 

 

ZMRAZOVÁNÍ 
 
• Potraviny musí být čerstvé. 
• Aby ke zmrazení došlo rychle, zmrazujte najednou jen male množství potravin. 
Nikdy nepoužívejte větší množství, než je uvedeno na štítku. 

• V průběhu zmrazování neotevírejte dveře mrazničky. 
• Potraviny musí být zabaleny a obal musí být vzduchotěsný. 
• Oddělte potraviny, které se mají zmrazit, od již zmrazených potravin. 
• Abyste si udrželi přehled o zmrazených potravinách, označte je na obalu štítkem. 
• Pokud byly potraviny zmrazené, nikdy je nezmrazujte podruhé. 
Po rozmrazení je ihned zkonzumujte. 
 
POZNÁMKA: 
• SPOTŘEBIČE BEZ DISPLEJE 
Za normálních okolností není nutné manipulovat s ovladačem termostatu. Pokud 
zjistíte, že jsou potraviny v chladničce přechlazené, mírně otočte ovladačem 
termostatu směrem k poloze 0 (Obr. 7). 
Po zmrazení vraťte ovladač termostatu do původní polohy. 
 

ODMRAZOVÁNÍ 
Odmrazování chladničky 
 
Při normální funkci se chladnička odmrazuje automaticky. Není nutné vysušovat 
kapky vody na zadní stěně nebo odstraňovat námrazu (v závislosti na funkci). 
Voda se odvádí k vypouštěcímu otvoru v zadní části a teplota z kompresoru zajistí 
její vypaření. 
• Udržujte vypouštěcí potrubí (Obr. 8) v chladničce čisté, aby se v chladničce 
neusazovala voda. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Důležité: pokud je okolní teplota vysoká, bude spotřebič fungovat nepřetržitě a na 
vnitřní straně chladničky se bude tvořit námraza. V takovém případě otočte ovladač 
termostatu na vyšší teplotu (poloha 1 až 2). 

 
Odmrazování mrazničky (statický spotřebič bez technologie NO-
FROST) 
 
Pokud výška námrazy v mrazničce přesáhne 3 mm, zvyšuje se spotřeba energie, a 
proto se doporučuje provést odmrazení. 
1) Otočte ovladač do polohy „0“ (Obr. 9). 

 
2) Odpojte kabel napájení. 
3) Odstraňte zmrazené potraviny a uložte je na chladné místo. 
4) Aby se urychlilo odmrazení, nechte dveře mrazničky otevřené. 
5) Setřete vodu ve spodní části spotřebiče. 
6) Vysušte mrazničku. 
7) Znovu připojte kabel napájení a nastavte požadované hodnoty. 
8) Vyčkejte chvíli a poté vložte zpět zmrazené potraviny. 
 
VAROVÁNÍ: 
Pro urychlení procesu odmrazování v žádném případě nepoužívejte otevřený oheň 
nebo elektrická zařízení, jako jsou ohřívače, parní čističe, svíčky, olejové lampy a 
podobně. 
Námrazu a led neškrábejte nožem nebo ostrými předměty. 
Mohlo by dojít k poškození okruhu chladiva a úniku chladiva. 
Uniklé chladivo může způsobit požár nebo poškodit zrak. 
 

Odmrazování mrazničky (Spotřebiče NO-FROST) 
 
Odmrazování je automatické. 
 

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 

Osvětlení 
 
LED osvětlení 
Spotřebič je vybaven LED osvětlením V případě potřeby výměny, požádejte o 
pomoc servisní středisko. 
Ve srovnání s tradičními žárovkami vydrží světelné zdroje LED déle a jsou šetrnější k 
životnímu prostředí. 
 

 

V  t o m t o  s p o t ř e b i č i  o d m r a z o v á n í  c h l a d n i č k y  

p r o b í h á  a u t o m a t i c k y .  

V ý s k y t  m a l é h o  m n o ž s t v í  

n á m r a z y  n e b o  k a p e k  v o d y  z a  

p r o v o z u  n a  z a d n í  s t r a n ě  

c h l a d n i č k y  j e  b ě ž n ý  s t a v .  

Z a j i s t ě t e ,  a b y  o d v o d  v o d y  

b y l  n e u s t á l e  č i s t ý  a  a b y  s e  

p o t r a v i n y  n e d o t ý k a l y  z a d n í  

s t r a n y  m r a z n i č k y  
Š t í t e k  n a l e z n e t e  z d e :  j s o u  n a  n ě m  u v e d e n y  ú d a j e ,  

k t e r é  m u s í t e  v  p ř í p a d ě  p o r u c h y  n a h l á s i t  

s t ř e d i s k u  s l u ž e b  z á k a z n í k ů .  

D o p o r u č u j e m e  p r o v é s t  

o d m r a z e n í  m r a z n i č k y ,  k d y ž  

j e  n á m r a z y  t l u s t š í  n e ž  3  m m .  
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Čištění 
 
POZNÁMKA: 
• Před jakoukoliv manipulací, odpojte spotřebič od napájení elektrickým 
proudem. Zabráníte tak riziku úrazu elektrickým proudem. 
• Na vnější nebo vnitřní povrch chladničky nestříkejte vodu. Mohlo by to způsobit 
korozi a poškození izolace elektrického systému. 
DŮLEŽITÉ: 
Aby nedošlo k praskání vnitřních povrchů a plastových dílů, dodržujte následující 
doporučení: 
• Otřete z platových dílů jakoukoliv mastnotu, která tam ulpěla ze skladovaných 
potravin. 
• Čištění vnitřních dílů, těsnění a externích povrchů provádějte navlhčeným hadrem 
s jedlou sodou nebo neutrálním mýdlem. Nepoužívejte saponáty, čpavek, bělidla 
nebo brusné pasty. 
• Z chladničky a dveří odstraňte příslušenství, například police. Omyjte je vevodě s 
mýdlem. Opláchněte a důkladně vysušte. 
• Na zadní straně spotřebiče se nahromaďuje prach, který lze odstranit vysavačem. 
Před tím spotřebič vypněte a odpojte od napájení elektrickým proudem. Zvýšíte tak 
energetickou účinnost. 

ÚSPORA ENERGIE 
 
Pro vyšší úsporu energie doporučujeme: 
• Neinstalovat spotřebič poblíž zdrojů tepla, instalovat jej mimo dosah přímého 
slunečního svitu a v dobře větrané místnosti. 
• Nevkládejte do chladničky horké potraviny. Zvýšila by se vnitřní teplota a 
kompresor by běžel bez přestávek. 
• Nehromaďte potraviny, aby se zajistila dostatečná cirkulace vzruchu. 
• Pokud je ve spotřebiči námraza, proveďte odmrazení (viz ODMRAZENÍ), aby se 
zajistil správný přenos chladu. 
• Pokud dojde k výpadku elektrického proudu, nechte dveře chladničky zavřené. 
• Otevírejte dveře spotřebiče co nejméně. 
• Nenastavujte termostat spotřebiče na příliš nízkou teplotu. 
• Odstraňujte prach, který se hromadí na zadní straně spotřebiče (viz ČIŠTĚNÍ). 

POTLAČENÍ HLUKU 
 
Za provozu chladnička vydává normální zvuky, jako jsou: 
• BZUČENÍ,běží kompresor. 
• ŠELEST a SYČENÍ,chladivo protéká potrubím. 
• TIKÁNÍ, a KLIKNUTÍ,vypnutí kompresoru. 
Drobná opatření pro snížení hluku způsobeného vibracemi: 
• Nádoby se nesmí dotýkat: Zabraňte dotyku nádob a skleněných dílů. 
• Zásuvky, police a nádoby vibrují: Zkontrolujte řádnou instalaci příslušenství uvnitř 
spotřebiče. 
POZNÁMKA: 
Plynné chladivo vydává zvuk, i když je kompresor vypnutý; nejedná se o poruchu, 
ale normální stav. 
Pokud uslyšíte uvnitř spotřebiče kliknutí, je to normální stav způsobený 
roztahováním různých materiálů. 
 

OTOČENÍ DVEŘÍ 
 
Dveře spotřebiče lze obrátit tak, aby se podle potřeby otevíraly na pravou nebo 
levou stranu. 
POZNÁMKA: 
• Otočení dveří musí provést vyškolený opravář. 
• Otočení dveří není kryto zárukou. 
 

OTO ČENÍ OTEVÍRÁNÍ D VEŘÍ 
 

 

  
 

 
 

OBRÁCENÍ SMĚRU OTVÍRÁNÍ MRAZNIČKY 
 

  

  

 
 

ROZMĚRY SPOTŘEBIČE A SKŘÍNĚ PRO VESTAVĚNÍ 
 

 

INSTALACE SPOTŘEBIČE DO SKŘÍNĚ 
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PŘIPEVNĚNÍ PANELŮ SKŘÍNĚ KE DVEŘÍM SPOTŘEBIČE 
 
Spotřebič je vybaven úchyty pro spárování dveří spotřebiče s panely skříně 
(kolejničky). 
 

 

 

 

 
 

OPATŘENÍ PRO SPRÁVNOU FUNKCI 
 
Po vestavění spotřebiče přisuňte zadní stranu skříně do kontaktu se zdí. 
Zabráníte tak přístupu k prostoru kompresoru. 
Aby spotřebič řádně fungoval, musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu pro 
chlazení kondenzátoru umístěného v zadní části spotřebiče. 
Proto musí být skříň vybavena odvodem vzduchu na zadní straně, jehož horní otvor 
nesmí být ničím blokován a otvorem pro nasávání vzduchu, který bude zakryt 
mřížkou. 
 

 
 

 
 

PŘERUŠENÍ POUŽÍVÁNÍ 
 
Pokud nebude spotřebič delší dobu používán: 
1) Vypněte spotřebič (viz Provoz). 
2) Vytáhněte kabel napájení ze zásuvky nebo vyjměte pojistku. 
3) Vyčistěte spotřebič. 
4) Nechte dveře spotřebiče otevřené. 
 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 

PROBLÉM PŘÍČINA NÁPRAVA 

Nerozsvítí se 
světlo 
uvnitř spotřebiče. 

Není napájení 
elektrickým 
proudem. 
Zablokovaný spínač 
dveří. 

Kabel napájení je 
nesprávně 
připojen. 
Zkontrolujte, zda je 
spotřebič vypnutý. 
(viz Nastavení 
teploty). 
Zkontrolujte, že v 
domě funguje 
elektrický proud. 
Zkontrolujte, zda 
funguje. 

Chladnička a 
mraznička 
dostatečně 
nechladí. 

Dveře nejsou 
zavřeny. 
Dveře jsou často 
otevírány. 
Chybné nastavení 
teploty. 
Chladnička a 
mraznička jsou 
přeplněné. 
Okolní teplota je 
příliš nízká. 
Není napájení 
elektrickým 
proudem. 

Zkontrolujte, že 
jsou dveře zavřené 
a těsnění těsní. 
Po určitou dobu se 
vyhněte 
zbytečnému 
otevírání dveří. 
Zkontrolujte 
nastavení teploty, 
a pokud je to 
možné, 
nastavte nižší 
teplotu (viz 
Nastavení teploty). 
Vyčkejte, až se 
teplota v 
chladničce nebo 
mrazničce 
stabilizuje. 
Zkontrolujte, že 
okolní teplota 
odpovídá 
technickým 
údajům uvedeným 
na typovém štítku 
(viz Instalace). 
Kabel napájení je 
nesprávně 
připojen. 
Zkontrolujte, zda je 
spotřebič vypnutý 
(viz 
Nastavení teploty). 
Zajistěte, aby v 
domě fungoval 
elektrický proud. 
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Potraviny v 
chladničce 
zmrznou. 

Chybné nastavení 
teploty. 
Potraviny se 
dotýkají zadní 
stěny. 
Mražení příliš 
velkého množství 
potravin způsobí 
snížení teploty v 
chladničce. 

Zkontrolujte 
nastavení teploty 
(viz Nastavení 
teploty) a, pokud je 
to možné, snižte 
nastavenou 
teplotu. 
Umístěte potraviny 
tak, aby se 
nedotýkaly zadní 
stěny ledničky. 
Nepřekračujte 
maximální 
množství potravin 
pro zmrazení (viz 
Zmrazení). 

Ve spodní části 
chladničky 
je vlhko nebo 
kapky. 

Vypouštěcí trubice 
je ucpaná. 

Vyčistěte 
vypouštěcí trubici 
dlouhým tenkým 
předmětem a 
nechte vodu odtéci 

Kapky vody na 
zadní stěně 
ledničky 

Normální funkce 
chladničky. 

Nejedná se o 
poruchu (viz 
Odmrazování). 

Voda v přihrádce 
na zeleninu. 

Nedostatečná 
cirkulace vzduchu. 
Příliš vlhká zelenina 
a ovoce. 

Zkontrolujte, že je 
zelenina uložena 
tak, aby 
nebránila cirkulaci 
vzduchu. 
Zabalte ovoce a 
zeleninu do 
platové fólie, pytle 
nebo je vložte do 
plastové krabice. 

Motor běží 
nepřetržitě. 

Dveře nejsou 
zavřeny. 
Dveře jsou často 
otevírány. 
Okolní teplota je 
příliš vysoká. 
Námraza vyšší než 
3 mm. 

Zkontrolujte, že 
jsou dveře zavřené 
a těsnění řádně 
těsní. 
Po určitou dobu 
neotevírejte dveře. 
Zkontrolujte, že 
okolní teplota 
odpovídá 
technickým 
údajům uvedeným 
na typovém štítku 
(viz Instalace). 
Nastavte na 
displeji/termostatu 
vyšší teplotu. 
Odmrazte jednotku 
(viz Odmrazování). 

Zmražené 
potraviny 
rozmrzávají. 

Rozsah venkovních 
teplot je pod 
klimatickou 
třídou spotřebiče. 
Kompresor se 
zapíná jen zřídka. 
Dveře mrazáku 
nejsou zavřené. 

Přesuňte jednotku 
do teplejšího 
prostředí nebo 
vytopte místnost. 
Zkontrolujte, že 
jsou dveře zavřené 
a těsnění řádně 
těsní. 

WI-FI opakovaně 3 
s svítí a 1 s nesvítí. 

Vypnutý směrovač. 
Špatné spojení. 

Zapněte směrovač. 
Resetujte jednotku 
(viz WI-FI) 

 
POKUD JSTE PROBLÉM NEODSTRANILI, KONTAKTUJTE SERVISNÍ STŘEDISKO. 
INFORMUJTE JE O TYPU PORUCHY A SDĚLTE JIM INFORMACE ZE ŠTÍTKU, KTERÝ JE 
UMÍSTĚN UVNITŘ CHLADNIČKY. 
 
• Číslo modelu zařízení 
• Číslo série. 
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LIKVIDACE STARÉHO SPOTŘEBIČE 
 

 
 
Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).  
OEEZ se týká těkavých látek (které mohou mít škodlivý vliv na životní prostředí) a 
základních součástí (které lze opakovaně využít). Je nutné postupovat podle OEEZ, 
aby se řádně zlikvidovaly všechny těkavé látky a recyklovaly všechny materiály.  
Jednotlivci mohou hrát významnou roli při ochranně životního prostředí. Při likvidaci 
je nutné dodržovat některá základní pravidla:  
S elektrickými a elektronickými zařízeními se nesmí zacházet jako s domovním 
odpadem.  
Elektrická a elektronická zařízení musí být odevzdávána do příslušného sběrného 
dvora spravovaného místní samosprávou nebo registrovanou společností. V mnoha 
zemích se organizuje odběr velkých elektrických a elektronických zařízení z 
domácností.  
V mnoha zemích, když koupíte nový spotřebič, můžete starý odevzdat obchodníkovi, 
který musí bezplatně přijmout jeden starý spotřebič za jeden nový prodaný 
spotřebič, pokud se jedná o ekvivalentní typ se stejným určením, jako nový 
zakoupený spotřebič. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shoda s předpisy 
 

Umístěním značky  na tento produkt potvrzujeme shodu se všemi příslušnými 
evropskými směrnicemi týkajícími se bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany 
životního prostředí, které lze použít pro tento produkt. 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANDY HOOVER GROUP S.R.L. 
Via Privata Eden Fumagalli 

20861 Brugherio Milan Italy 




