
Inspirováno �ivotem

Kombinace chladnièka/mraznièka

Návod u�ivatele

Dìkujeme Vám, �e jste se rozhodli pro nákup chladnièky znaèky Haier.
Tento návod u�ivatele Vám pomù�e své novì získané zaøízení øádnì nainstalovat a
obsluhovat.
Zapište si èíslo modelu a sériové èíslo v dále uvedeném prostoru, abyste jej mohli
pou�ít v budoucnosti.
Tyto informace mù�ete získat ze štítku výrobku umístìném uvnitø chladnièky.

Èíslo modelu:
Sériové èíslo:
Datum zakoupení:
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Souèásti

Oddíl

Zásuvka mraznièky

Oddíl chladnièky

Poznámka
Po sestavení zaøízení musí sí�ová zásuvka zùstat pøístupná.

Zkontrolujte, zda-li zaøízení bìhem pøepravy neutrpìlo nìjakou škodu. Jestli�e bude zaøízení
poškozené, nezapojujte jej. V pøípadì poškození se obra�te na svého dodavatele.
Zajistìte, aby nedošlo k poškození �ádné èásti chladicího okruhu bìhem pøepravy a sestavování
zaøízení.

Dìti si èasto neuvìdomují nebezpeèí spojená s nakládáním s domácími spotøebièi. Proto by dìti a
osoby se zdravotním posti�ením mìly mít povoleno pou�ívat chladnièku za dohledu kvalifikované
osoby. Nedovolte dìtem, aby si se spotøebièem hrály.
Vìtrací otvory spotøebièe nesmí být niky zakryty ani zablokovány, aby nedošlo k jeho poškození.
K urychlení procesu odmrazování nepou�ívejte �ádné jiné mechanické èi náhradní zaøízení ani jiné
nástroje ne�nástroje doporuèené výrobcem.
Uvnitø prostoru pro uchovávání potravin nepracujte s �ádnými elektrickými zaøízeními, pokud Vám k
tomu výrobce nevydá pokyn.

V pøípadì poškození musí být napájecí šòùra tohoto zaøízení vymìnìna výrobcem, zákaznickou
slu�bou nebo osobou se stejnou kvalifikací, aby se zabránilo jakémukoliv riziku.

Pokud by došlo k poškození chladicího okruhu, chraòte zaøízení pøed všemi zdroji otevøeného ohnì a
jisker, místnost dùkladnì provìtrejte.

Naše spoleènost se trvale sna�í všechny modely a verze zlepšovat. Proto doufáme, �e mù�ete
pøijmout naše právo na zmìnu jejich vzhledu, vybavení èi provozu.

Kryt lahví

Svìtlo

Police

Polièka na lahve

Kryt zásuvky na zeleninu

Zásuvka na zeleninu

Svìtlo

Police

Polièka na lahve
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Bezpeènostní opatøení

Toto zaøízení vy�aduje napájecí napìtí 220-240
V/50 Hz.
Pokud je napìtí mimo rozsah 187 a� 242 V,
mù�e dojít k vadné funkci a poškození ovladaèù,
termostatu nebo kompresoru, pokud nebyl
nainstalován regulátor o výkonu nejménì 750 W.

Po�aduje se vyhrazený uzemòovací vývod.
Spotøebiè je vybaven standardní zástrèkou
chránící pøed úrazem elektrickým proudem, její�
uzemnìní nesmí být narušeno. Sí�ová zástrèka
spotøebièe by mìla být po celou dobu pøístupná.

Chraòte sí�ovou šòùru pøed poškozením.
* Nikdy zástrèku nevytahujte tahem za šòùru;
v�dy uchopte za zástrèku a šòùru vytáhnìte.
*Dbejte na to, abyste nepoškodili sí�ovou šòùru,
kdy�budete pøesunovat spotøebiè ode zdi.
*Dbejte na to, abyste nepoškodili sí�ovou šòùru,
kdy�budete pøesunovat spotøebiè

Jestli�e se poškodí sí�ová šòùra nebo dojde k
nalomení èi opotøebení zástrèky, sí�ová šòùra se
musí vymìnit za shodnou šòùru, která je k
dispozici u výrobce nebo jeho zákaznické slu�by.
Sí�ovou šòùru mù�e vymìòovat pouze výrobce,
jeho zákaznická slu�ba nebo osoba s
rovnocennou kvalifikací.

V pøípadì úniku plynu nebo jiné hoølaviny:
*Uzavøete ventil.
*Otevøete dveøe a okna.
*Ze spotøebièe nevytahujte sí�ovou šòùru a ani
ji do nìj nezasunujte.

Vytáhnìte sí�ovou zástrèku:
*Pøed èištìním èi opravou
*Kdy�vymìòujete prasklou �árovku
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Bezpeènostní opatøení

Do chladnièky nikdy nevkládejte hoølavé,
výbušné nebo �íravé materiály.

Tento spotøebiè je urèen výhradnì k uchovávání
a mra�ení potravin. Není vhodný k uchovávání
vìcí, jako jsou vakcíny, bakterie nebo chemické
vzorky, které mají nároèné po�adavky na teplotu.

V tomto spotøebièi neuchovávejte palivo ani
jiné hoølavé látky.

Na tento spotøebiè nedávejte mikrovlnné
trouby, regulátory napìtí nebo napájecí lišty.
Uvnitø chladnièky nepracujte s �ádnými
elektrickými zaøízeními (pokud Vám k tomu
výrobce nevydá pokyn).

Nedovolte dìtem lézt po dveøích spotøebièe
nebo se na nì vìšet, zabráníte tak poranìní.

Jakmile je spotøebiè spuštìn, nedotýkejte se
vnitøku oddílu mraznièky mokrýma rukama,
proto�e by mohly pøimrznout k jeho povrchu.
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Bezpeènostní opatøení

Aby nedošlo k poranìní prstù, dávejte je mimo
škvíru ve dveøích pøi otevírání nebo zavírání.
Udr�ujte dìti mimo dosah dveøí spotøebièe pøi
jejich otevírání a zavírání.

Nelijte na spotøebiè vodu ani ho nedávejte do
mokrých prostor.

Chladnièky smí opravovat nebo upravovat
pouze odborníci. Nesprávná oprava mù�e
zpùsobit znaènou škodu. Pokud by spotøebiè
vy�adoval opravu nebo úpravu, obra�te se,
prosím, na svého zákazníka nebo naši
zákaznickou slu�bu.

Uchovávejte lahve a konzervy mimo mraznièku.
Pokud by jejich obsah zmrzl, mohly by
prasknout.

Vytáhnìte sí�ovou zástrèku v pøípadì výpadku
napájení, opravy èi èištìní.

Pøi likvidaci spotøebièe odstraòte dveøe èi dveøní
tìsnìní a police, aby si v nìm nemohly dìti hrát a
zamknout se uvnitø, èím� by mohlo dojít k
ohro�ení jejich �ivota.
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Pøíprava

Vybalení
Odstraòte veškerý obalový materiál
vèetnì pìnového podkladu a kusù lepicí
pásky pou�ité k upevnìní pøíslušenství.

Dodávané pøíslušenství oddìlte a
spoèítejte.
Zkontrolujte polo�ky v krabici podle
balicího listu.
V pøípadì nesouladu se obra�te na svého
dodavatele.

Sestavte spotøebiè na vhodném místì.
(Podrobnosti viz „Sestavení“.)

Upevnìní patní lišty
Otevøete dveøe chladnièky a mraznièky,
vyjmìte lištu z oddílu chladnièky a
pøipevnìte ji podle obrázku.
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jeho vnitøní prostor. (Podrobnosti viz „Èištìní“.)



Pøíprava

Uvedení do klidu
Po vyèištìní nechte spotøebiè stát v klidu nejménì
šest hodin pøedtím, ne� jej zapnete a uvedete do
chodu.

Pro instalaci madla dveøí postupujte dle návodu ní�e:
1) pomocí šroubováku zašroubujte èep do otvorù ve dveøích (viz obr.1)
2) nasaïte madlo na oba èepy
3) do otvorù v madle zašroubujte pojiš�ovací šroub (pomocí

šestihranu, viz obr.2)
4) nasaïte krytku na pojiš�ovací šroub
5) pøi demontá�i madla postupujte opaènì

Pozor: pokud to není nutné, nedemontujte madlo dveøí. Pro výmìnu madla
doporuèujeme vyu�ít autorizovaný servis.
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Odstranìní dveøí

Odstranìní dveøí
Jestli�e máte pøíliš úzké domovní dveøe, odstraòte dveøe chladnièky a pøenášejte
chladnièku úzkou stranou napøed.

Odstraòte patní lištu.

Patní lišta

Odstraòte dveøe oddílu mraznièky.

1)Odšroubujte kryty závìsu dveøí. Odpojte
všechny dráty s výjimkou uzemòovacího vodièe.

2)Vyjmìte šrouby z horního závìsu dveøí ve
smìru, který naznaèuje šipka (1).Poté vyjmìte
horní závìs dveøí ve smìru, který naznaèuje
šipka (2).

3)Zdvihnutím vyjmìte dveøe oddílu mraznièky.

Kryt závìsu
dveøí

Dráty

Horní závìs dveøí
Uzemòovací vodiè

Horní závìs dveøí

šroub

Dolní závìs dveøí
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Odstranìní dveøí

Odstraòte dveøe oddílu chladnièky.
1)Uvolnìte svorníky krytu závìsu dveøí a
poté kryt odstraòte.

2)Vyjmìte šrouby z horního závìsu dveøí ve
smìru, který naznaèuje šipka (1).Poté
vyjmìte horní závìs dveøí ve smìru, který
naznaèuje šipka (2).

3)Zdvihnutím vyjmìte dveøe oddílu
chladnièky.

Dráty

Horní závìs
dveøí

šroub

Dolní závìs dveøí

Pøesunutí chladnièky skrze dveøní
otvor.
Pøesuòte chladnièku skrze dveøní otvor, jak
je uvedeno na obrázku.

Znovu nainstalujte dveøe.
Pøineste si dveøe do bytu a poté je znovu
nainstalujte v opaèném poøadí krokù ne� pøi
odstraòování.
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Sestavení kombinace chladnièka/mraznièka

Dbejte na to, abyste si vybrali pro sestavení
ploché a rovné místo. Pro vyrovnání nerovností
podlahy pou�ívejte robustní podpìry odolné
proti ohni. Otoèením patky spotøebièe ve smìru
chodu hodinových ruèièek budete spotøebiè
zdvihat, naopak otoèením v opaèném smìru jej
sni�ujete.

Nastavení dveøí
Jestli�e jsou dveøe oddílu mraznièky ní�e ne�
oddíl chladnièky, zasuòte do drá�ky na levém
šroubu klíè a otáèejte jím ve smìru šipky, dokud
nebudou mít obì dveøe stejnou výšku.

Výškový rozdíl

Výškový
rozdíl

Wrench Levý šroub

Chraòte místo sestavení pøed pøímým sluneèním
svìtlem nebo zdroji tepla.

Jestli�e jsou dveøe oddílu mraznièky ní�e ne�
oddíl chladnièky, zasuòte do drá�ky na levém
šroubu klíè a otáèejte jím ve smìru šipky, dokud
nebudou mít obì dveøe stejnou výšku.

Výškový rozdíl

Výškový rozdíl

Francouzský
klíèPravý svorník

Sestavení neprovádìjte na vlhkém místì.
Neèistotu a vodu odstraòte mìkkým hadøíkem.

Dbejte na to, aby okolo spotøebièe zùstalo
nejménì 10 cm volného místa. Pøi instalaci
spotøebièe v uzavøeném prostoru ponechte na
bocích nejménì 25 cm volného místa a 5 cm na
horní a zadní stranì.

Mezera
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Spuštìní

Pøipojení k síti
Po pøipojení k síti se spotøebiè automaticky nastaví do re�imù Inteligentní a
Ledová dr�.
Tento spotøebiè má pamì�ovou funkci, která v pøípadì výpadku sí�ového
napájení automatiky ulo�í provozní re�im, který byl pou�it naposledy a pøi
následném zapojení do sítì jej obnoví.

Provozní re�imy

Doporuèení:
Inteligentní re�im umo�òuje, aby spotøebiè dosahoval
nejlepšího a energeticky nejúèinnìjšího chladicího
úèinku bez ohledu na výkyvy teploty prostøedí a bez
toho, �e by vy�adoval jakákoliv nastavení.

Zvolte si jeden z následujících dvou provozních re�imù.
Inteligentní re�im: Nemá �ádné zvláštní po�adavky, doporuèujeme zvolit Inteligentní

provozní re�im. Jednou stisknìte tlaèítko Inteligentní; rozsvítí se indikátor a spotøebiè se
automaticky spustí. (Podrobnosti viz kapitola „Funkce“.)

Ruèní re�im: Proveïte ruèní nastavení teploty tlaèítky pro úpravu teploty.

(1)

(2)

Vkládání potravin.
Chvíli nechte chladnièku bì�et prázdnou. Potraviny
zaènìte vkládat do chladnièky a� poté, co se
dostateènì ochladí.

Nezapomínejte, �e se zmìny v nastavení teploty projevují pomalu.
Závisí to na výchylkách teploty prostøedí, jak èasto se otevírají dveøe a na
mno�ství vlo�ených potravin.
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FUZZY Quick. FRZ FRZ. Temp REF. Temp

FUZZY Quick. FRZ FRZ. Temp REF. Temp

Obsluha digitálního displeje

Ovládací panel

A.Tlaèítkový indikátor Inteligentního re�imu
B.Tlaèítko hlubokého zmrazení
C.Nastavovací tlaèítko teploty mraznièky
D.Nastavovací tlaèítko teploty chladnièky

E.Indikátor inteligentního re�imu
F.Indikátor hlubokého zmrazení

.Displej teploty mraznièky

.Displej teploty chladnièky
G
H

Inteligentní re�im

V Inteligentním provozním re�imu se teplota uvnitø spotøebièe nastavuje automaticky
podle výchylek teploty prostøedí. Jedním stisknutím tlaèítka A se rozsvítí ukazatel E a
spotøebiè pøejde do Inteligentního re�imu. Dalším jedním stisknutím tlaèítka A ukazatel
E zhasne a Inteligentní re�im se zruší.

Indikátor vadné funkce
V pøípadì velkých èi drobných závad ovladaèe se teploty mraznièky a
chladnièky nezobrazí. V pøípadì potøeby se obra�te na zákaznickou podporu.
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FUZZY Quick. FRZ FRZ. Temp REF. Temp

FUZZY Quick. FRZ FRZ. Temp REF. Temp

Pou�ití digitálního displeje

Hluboké zmrazení

Bylo vìdecky prokázáno, �e je k rychlému a dùkladnému zmrazení nezbytné zaøízení
zajiš�ující hluboké mra�ení. Stisknutím tlaèítka B se rozsvítí ukazatel F a zapne se funkce
hlubokého mra�ení („Superfrost“). Opìtovným stisknutím tlaèítka vypnete funkci hlubokého
mra�ení, pøièem� ukazatel F se vypne. (V Inteligentním re�imu není nutné hluboké mra�ení
zapínat.)

Nastavení teploty
Pøi spuštìní se zvolí Inteligentní provozní re�im. Stisknutím tlaèítka

Inteligentní re�im zrušíte Inteligentní provozní re�im.
Nastavení teploty (vy�aduje zrušení Inteligentního re�imu)

Nastavení teploty chladnièky: Po stisknutí tlaèítka D zaène ukazatel H pøerušovanì svítit. Po
ka�dém stisknutí tlaèítka D se zvýší nastavení teploty o jednu úroveò od 1 do 5 (3°C).
Jestli�e budete dr�et tlaèítko D stisknuté, cyklus zaène znova od úrovnì 1 (7°C).
Nastavení teploty mraznièky: Po stisknutí tlaèítka C zaène ukazatel G pøerušovanì svítit. Po
ka�dém stisknutí tlaèítka C se zvýší nastavení teploty o jednu úroveò od 1 do 5 (-22 ).
Jestli�e budete dr�et tlaèítko C stisknuté, cyklus zaène znova od úrovnì 1 (-15 ).

°C
°C
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FUZZY Quick. FRZ FRZ. Temp REF. Temp

Pou�ití digitálního displeje

Varovný bzuèák otevøení dveøí
Bzuèák se pøerušovanì rozezní, jakmile zùstanou dveøe trvale otevøené nebo nebudou øádnì
uzavøeny.

Ovládání displeje
Displej se vypne za 30 minut po posledním stisknutí klávesy. Displej se opìtovnì
zapne, jakmile se stiskne tlaèítko nebo se otevøou dveøe spotøebièe.

Aktivace/deaktivace chladnièky
Chladnièku deaktivujete pevným pøidr�ením tlaèítka D (nastavení teploty
chladnièky) na tøi sekundy. Indikátor H (teplota a úroveò) zhasne, ale svìtlo v
oddílu chladnièky zùstává funkèní. Chladnièku znovu aktivujte opìtovným
pevným pøidr�ením tlaèítka D na tøi sekundy. Chladnièka se opìtovnì aktivuje a
indikátor H se zapne.
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Oddíl chladnièky

Oddíl chladnièky pou�ívejte ke krátkodobému
uchovávání potravin
Prùmìrná teplota v chladnièce 0°C a�10°C nedostaèuje k
dlouhodobému uchovávání potravin; hodí se pouze k
jejich krátkodobému uchovávání.

Nastavení výšky sklenìných polic
Police mají nastavitelnou výšku, aby pojaly pøedmìty o
rùzných velikostech.
Pøi nastavení výšky a èištìní lze police vyndat. Polic
pro èištìní vytahujte ve smìru 1, pak ji sklápìjte ve
smìru (2), dokud nebude ve svislé poloze. Nakonec
polici vyjmìte ve smìru (3). Pøi vyjmutí police se musí
dveøe otevøít o 90°.

Nastavení a vyèištìní police na lahve
Uchopte obì strany police na lahve a vytáhnìte ji
ven smìrem (1) a (2).

Zmrazené potraviny (napøíklad zmrzlina) by se
nemìly do police na lahve ukládat, ale radìji do
oddílu mraznièky, aby se nezkazily kvùli tomu, �e
byly vystaveny teplotním zmìnám pøi otevírání a
zavírání dveøí.
Po vyèištìní vra�te polici na lahve na pùvodní
místo nebo její polohu upravte.

Upozornìní:
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Oddíl chladnièky

Pøíklad ulo�ení
Potraviny je nutné seskupit podle
rùzných teplotních rozsahù v oddílu
chladnièky
(1)Vejce, máslo, sýr
(2) Konzervované nápoje a potraviny,

koøení
(3) Nápoje, lahve
(4) Zavaøeniny
(5) Masa
(6) Mouka, zavaøeniny, mléko

(7) Tepelnì opracovaná masa, párky

(8)Ovoce, zelenina, salát

Odstraòte kryt zásuvky na zeleninu
Nejprve zdvihnìte zadní èást police ve smìru (1),
poté polici vytáhnìte ve smìru (2). Nakonec polici
nakloòte ve smìru (3) a vyjmìte zásuvku na
zeleninu, jakmile se dveøe otevøou o 90°.

15



Oddíl chladnièky

Pou�ití zásuvky na zeleninu
Spotøebiè je vybaven zásuvkou na zeleninu, která je
vhodná pro uchovávání ovoce a zeleniny. Hladinu
vlhkosti v zásuvce na zeleninu lze nastavovat.

Zmenšení èi uzavøení otvoru zvyšuje vlhkost
uvnitø zásuvky na zeleninu, co� je �ádoucí pøi
uchovávání okurek, grapefruitù, kiwi, švestek, atd.

Zvìtšení otvoru sni�uje vlhkost uvnitø zásuvky na
zeleninu, co� je �ádoucí pøi uchovávání jahod,
mandarinek, oøechù, èesneku, melounu, švestek,
rajèat, atd.

Dbejte na to, aby pøední èást krytu zásuvky na
zeleninu byla umístìna na vnitøním prostoru zásuvky
na zeleninu. Vyjmìte zásuvku na zeleninu pøedtím,
ne�odstraníte její kryt.
Instalace probíhá ve stejných krocích v opaèném
poøadí.

Výmìna �árovky na horní stranì oddílu
chladnièky
Parametry �árovky: 220 - 240 V/ 25 W
Patice: E 27 (Nepou�ívejte náhradní �árovku vyšším
pøíkonu ne�25 W).
Výmìna �árovky

Odpojte sí�ovou šòùru.
Vyjmìte šrouby umístìné pod krytem.
Zdvihnìte kryt ve smìru (1), poté ho vytáhnìte ve

smìru (2).
Instalujte �árovku.
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Poznámky o chlazení

Nechte teplé potraviny a nápoje ochladnout na
pokojovou teplotu, ne� je ulo�íte do oddílu
chladnièky.

Èerstvou zeleninu pøed ulo�ením omyjte a
osušte.

Zabalte potraviny do porcí vhodných pro Vaši
domácnost. Potraviny, které se budou
spotøebovávat nejdøíve, umístìte dopøedu, aby
nebylo nutné otevírat dveøe spotøebièe déle, ne�
je to nezbytné.

Potraviny pøed jejich ulo�ením zabalte a
uzavøete. Tím se zabrání oschnutí a rozšíøení
zápachu.

Chladnièku nepøeplòujte.
Dbejte na to, aby byl mezi potravinami a mezi potravinami a stìnami vnitøního prostoru
dostateèný prostor.
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Tipy o chlazení

Odstraòte listy koøenové zeleniny, aby
nemohly absorbovat �iviny.

Roztátí zmra�ených potravin uvnitø chladnièky
pomáhá ušetøit energii.

Potraviny, které nevy�adují chlazení: Cibule,
papriky, èesnek, zázvor.

Potraviny, které se nehodí k chlazení: Dýnì,
melouny, banány, ananas. Chlazení podporuje
jejich rozklad. Nechlaïte nezralé ovoce.

Upozornìní: Nepou�ívejte tácek na vejce jako tácek na ledové kostky a nikdy jej
nedávejte do mraznièky nebo prostoru hlubokého mra�ení - jinak praskne.
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Oddíl mraznièky

Oddíl mraznièky pou�ívejte k
dlouhodobému uchovávání
potravin

Vyjmutí a vyèištìní sklenìných polic

Osvìtlení vnitøního prostoru a
výmìna �árovky

Nastavení a vyèištìní police na lahve

Nízká teplota v oddílu mraznièky je nezbytná k
dlouhodobému uchovávání potravin
Nepøekraèujte maximální délku skladování
vyznaèenou na obalu.

Nejprve zdvihnìte zadní èást police ve smìru
(1), poté polici vytáhnìte ve smìru (2).
Nakonec polici nakloòte ve smìru (3) a
vyjmìte ji, jakmile se dveøe otevøou o 90°.

Parametry �árovky: 220 - 240 V/ 25 W

Patice: E 27 (Nepou�ívejte náhradní �árovku
vyšším pøíkonu ne�25 W).
Výmìna �árovky

Uchopte obì strany police na lahve a vytáhnìte
ji ven smìrem (1) a (2). Polici na lahve
vyèistìte, poté ji vra�te na pùvodní místo nebo
její polohu upravte.

Vytáhnìte sí�ovou zástrèku nebo odpojte
pojistku.

Zdvihnìte kryt ve smìru (1), poté ho
vytáhnìte ve smìru (2).

Otáèejte �árovkou proti smìru chodu
h o d i n o v ý c h r u è i è e k , p o t é j i v y j m ì t e .
Nainstalujte novou �árovku se stejnými
parametry.

Znovu nainstalujte kryt.

Upozornìní:
Zmrazené potraviny (napøíklad zmrzlina) by se nemìly do police na lahve ukládat, ale
radìji do oddílu mraznièky, aby se nezkazily kvùli tomu, �e byly vystaveny teplotním
zmìnám pøi otevírání a zavírání dveøí.
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Poznámky o mra�ení

Nechte teplé potraviny a nápoje ochladnout na
pokojovou teplotu, ne� je ulo�íte do oddílu
mraznièky.

Zabalte potraviny do balíèkù vhodných pro Vaši
domácnost o hmotnosti a� 2,5 kg. V dùsledku
toho budou jednotlivé porce rychleji mrznout a
jejich kvalita po roztátí zùstane pro pøípravu
optimální.

Pøed mra�ením potraviny zabalte. Obaly by
mìly být suché, aby se zabránilo jejich spojení.
Pou�ívejte pouze balicí materiál vhodný pro
mraznièku; mìl by být pevný, chu�ovì
neutrální, vzduchotìsný a vodotìsný, aby se
minimalizovala kontaminace chuti a ztráta
kvality.

Na obal v�dy napište obsah a datum zmra�ení,
nepøekraèujte doporuèenou délku uchovávání,
aby nedošlo ke ztrátì kvality.

Vyndávejte pouze mno�ství, které potøebujete k
roztátí. Potraviny, u nich� probìhlo roztátí, se
nikdy nesmí znovu zmrazit.

Nikdy nedávejte do mraznièky najednou více
èerstvých potravin, ne� je maximální mrazicí
kapacita.
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Odmra�ení · Èištìní

Odmra�ení

Èištìní

Spotøebièe se odmrazuje automaticky.

Pravidelnì èistìte chladnièku, aby se zabránilo
vzniku zápachu.

Z bezpeènostních dùvodù nejprve odpojte sí�ovou
šòùru.
Spotøebiè vyèistìte mìkkou látkou nebo houbou a
teplou vodou, do ní� mù�ete pøidat malé mno�ství
neutrálního èistièe pro myèky nádobí.
Vysušte hadøíkem povrchovou vodu.

Upozornìní: Nepou�ívejte zašpièatìlé pøedmìty, kovové kartáèe nebo
následující chemická rozpouštìdla:
abrazivní èistièe, lak, amylacetát, horkou vodu, kyselinu, zásadité èistièe,
attend.

Upozornìní: Na spotøebiè nelijte vodu.
K oèištìní a osušení ovládacích prvkù a svìtel pou�ijte hadøík nebo houbu.

Dbejte na pravidelné èištìní tìsnìní dveøí.
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Mimo provoz

V pøípadì výpadku napájení

Bìhem výpadku proudu mohou potraviny zùstat chladné
po nìkolik hodin.

V pøípadì výpadku napájení nepøidávejte do
spotøebièe další potraviny a neotevírejte dveøe.

Pokud víte, �e k výpadku napájení dojde, vyrobte více
kostek ledu a umístìte je do horní èásti mraznièky.

Upozornìní:
Pokles teploty v oddílu mraznièky zpùsobený výpadkem napájení nebo
jinou závadou sni�uje �ivotnost a kvalitu uchovávaných potravin.

Odstavení spotøebièe z provozu

Pokud má spotøebiè zùstat mimo provoz dlouhou dobu,
musíte stisknout tlaèítko napájení a odpojit sí�ovou šòùru.

Spotøebiè vyèistìte uvedeným zpùsobem. Bìhem doby mimo
provoz musí být dveøe ponechány otevøené, aby nedošlo ke
hromadìní zápachu.

Upozornìní: Po vypnutí spotøebièe poèkejte pøed jeho zapnutím
nejménì pìt minut.

Upozornìní: Neodstavujte spotøebiè z provozu, proto�e se tím zkracuje
jeho �ivotnost.
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Mimo provoz

Kdy� jste na dovolené
Pøed dlouhou dovolenou vypnìte spotøebiè,

vyjmìte potraviny, odstraòte námrazu,
vyèistìte vnitøní prostor a nechte dveøe
otevøené, aby nevznikl nepøíjemný zápach.

Pøeprava
Odpojte sí�ovou šòùru.
Vyjmìte z lednièky všechny potraviny.
Zajistìte polièky, zásuvky a košíky lepicí

páskou.
Uzavøete dveøe spotøebièe a zajistìte lepicí

páskou.
Bìhem pøepravy spotøebiè nenaklánìjte o

více ne� 45° (vzhledem ke svislé poloze), jinak
by mohlo dojít k vadné funkci chladicího
systému.

Upozornìní:
Spotøebiè nepøenášejte ani jej nestavte vodorovnì.
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Odstraòování poruch

Bìhem poèáteèního provozu je normální
dlouhá provozní doba a zvýšení teploty krytu.

Nìkteré zvuky, které vznikají bìhem
poèáteèního provozu nebo spuštìní, zmizí
bìhem normálního provozu.

Bìhem poèáteèního provozu se mù�e kryt
spotøebièe ohøát, aby se zabránilo kondenzaci.

Pøi spuštìní a b bìhem provozu mù�e
kompresor pøi spuštìní nebo zastavení vydávat
slyšitelný zvuk.

Zvuk pøi proudìní chladiva výparníkem a
kompresorem je normální. Nepøetr�itý nebo
pøerušovaný zvuk tekoucího chladiva po
provozu je normální.

Pøi odmrazování mù�e voda z tajícího ledu
kapat na topné prvky a vyvolávat ve výparníku
slyšitelné zvuky.

Klik

Sššš

Huš

Huš

Sššš

Klik
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Odstraòování poruch

Pøi provozu ventilátor vydává slyšitelný zvuk.

Sténání

Specifikovaná spotøeba energie pøi teplotì
prostøedí 25°C s 5°C v chladnièce a -18°C v
mraznièce po 24 hodinách normálního provozu
je ve shodì s vládními normami. Vyšší spotøeba
energie je normální u velkých mno�stvích
potravin v mraznièce a kdy�se dveøe spotøebièe
otevírají èasto nebo na dlouhou dobu.

Kdy� se mìní teplota, mohou trubky
výparníku vydávat slyšitelné zvuky.

Otøete mìkkou látkou veškerou kondenzaci,
která se mù�e vytvoøit na vnìjším krytu a
centrálním nosníku pøi vysoké vlhkosti.

Sténání

Hluk

Hluk
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Slu�ba pro zákazníky
Should a malfunction occur that you cannot resolve as described below, contact the nearest
customer service. In such a case, please indicate the full model name, serial number and
spare part register. (See the product label at the back of the appliance.)

Pøed objednávkou opravy si ovìøte následující.

Zaøízení nechladí.

Spotøebiè není pøipojen k síti (zástrèka, zásuvka,
pojistka) nebo je vypnutý. Napìtí je pøíliš nízké.

Svìtlo se nezapne Neobvyklé zvuky

�árovka shoøela. S p o t ø e b i è n e n í
pø ipojen k pøívod
proudu.

Caution: Do not carry
the appliance or let it
stand horizontally.

Spotøebiè se dotýká
z d i n e b o j i n é h o
pøedmìtu.

Teplota není dostateènì nízká

Dveøe spotøebièe nejsou zcela
uzavøeny, otevírají se pøíliš
èasto nebo na pøíliš dlouho.

Spotøebiè vystaven pøímému
sluneènímu svìtlu, teplu z
kamen nebo jiného zdroje.

Špatné vìtrání. Zadní strana
nebo boky spotøebièe jsou
zablokované.
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Poprodejní servis

Confirm the following before ordering a repair.

Kompresor bì�í èasto a dlouhou dobu
Na poèátku provozu je to normální.
Normální po vlo�ení velkého mno�ství potravin.
Nejsou úplnì uzavøeny dveøe spotøebièe.
Dveøe spotøebièe se èasto otevírají.
Teplota prostøedí je vysoká.
Chybné nastavení teploty. Viz „Spuštìní“.
Špatné vìtrání

Potraviny jsou pokryté námrazou
nebo ledem

Normální, pokud se do mraznièky vlo�í
nezabalené potraviny.

Nejsou úplnì uzavøeny dveøe spotøebièe.
Dveøe spotøebièe se otevírají pøíliš èasto

nebo na pøíliš dlouho.
Potraviny jsou umístìny pøíliš blízko k

vývodu vzduchu.

Neobvyklý zápach
Nejsou vhodnì zabaleny potraviny

vydávající silnou vùni.
Potraviny jsou zka�ené.
Vnitøní prostor spotøebièe se musí

Symbol XX na výrobu nebo na jeho obalu oznaèuje, �e se s
tímto výrobkem nesmí nakládat jako s bì�ným domácím
odpadem. Namísto toho se musí odevzdat na sbìrné recyklaèní
místo pro elektrické a elektronické zaøízení. Øádnou likvidací
tohoto výrobku pøispíváte k ochranì �ivotního prostøedí a
blahobytu svých spoluobèanù. Nesprávná likvidace je
nebezpeèná pro zdraví a �ivotní prostøedí. Další informace o tom,
jak tento výrobek recyklovat získáte od obecního úøadu, slu�by
pro likvidaci odpadkù nebo obchodu, kde jste jej zakoupili.
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