
 

Obsah 

 
TOC 

 

 

 

 

FXD 825 F 

FXD 822 F 

 



 
Upozornění 

 
Lednice, kterou jste si koupili, se může mírně lišit od zařízení zobrazeného na náčrtech v této příručce, ale 
celková konstrukce je stejná. 

 

Prostudujte si informace týkající se provozu zařízení. Lednice je určena pouze pro použití v domácnosti. 

 

Zástrčka na lednici, kterou jste zakoupili, se může lišit od zástrčky zobrazené v příručce, protože tato součást 
zařízení musí splňovat požadavky elektrických předpisů vaší země. 



 

Bezpečnost 
 

Děti 

 

Zabraňte dětem ve vstupu do lednice nebo v lezení na ni, abyste předešli zavření dětí uvnitř zařízení, nebo 
jejich poranění při pádu lednice. 

 

Pokud otevíráte nebo zavíráte dveře lednice, zabraňte dětem, aby se zdržovali poblíž zařízení. 

 

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými 
nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo 
dostali instrukce týkající se použití přístroje bezpečným způsobem a dokázali pochopit možná nebezpečí. 
Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti nesmí provádět čištění a uživatelskou údržbu tohoto zařízení bez 
dozoru. 

 

Upozornění 
 

VAROVÁNÍ: Při montáži příslušenství musí být lednice odpojena od zdroje napájení. 

 

VAROVÁNÍ: Pro zrychlení odmrazování nepoužívejte žádné mechanické nebo jiné prostředky 
   a postupy kromě těch, která doporučuje výrobce. 

 

VAROVÁNÍ: V místech pro skladování potravin nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče kromě typů  
 doporučených výrobcem. 

 

VAROVÁNÍ:  Chladicí médium R600a pěna na bázi cyklopentanu použitá v konstrukci lednice jsou hořlavé  
   materiály. Všechny odpadní a vyhozené lednice musí být ukládány mimo dosah otevřeného  
   ohně a je zakázáno je spalovat. 

 

VAROVÁNÍ:  Ventilační otvory v těle spotřebiče nebo v zabudovaných konstrukcích udržujte průchodné. 

 

 

Správná likvidace výrobku 

 

 

 

Správná likvidace výrobku 

Toto označení ukazuje, že tento výrobek není možné v rámci EU likvidovat společně ostatním 
komunálním odpadem. Pro prevenci možného narušení životního prostředí nebo poškození zdraví 
osob způsobené neřízenou likvidací odpadu, proveďte jeho recyklaci, abyste podpořili udržitelné 
využívání materiálních zdrojů. Při vracení použitého zařízení využijte sběrné systémy nebo 
kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce může výrobek převzít a zajistit jeho 
ekologicky bezpečnou recyklaci. 

 

 



 

Uživatel 

 

Zástrčku nikdy nevytahujte ze zásuvky tahem za kabel. Vždy uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. 
Zabraňte skřípnutí kabelu pod lednicí nebo podpěrou lednice. Při přemisťování lednice od stěny dávejte pozor, 
abyste nezmáčkli nebo nepoškodili kabel. Pokud jsou napájecí kabel nebo zástrčka poškozeny, nepoužívejte 
je. Pokud je napájecí kabel opotřebovaný nebo poškozený, musíte ho nechat vyměnit v opravně určené 
výrobcem. 

 

Pokud dochází k úniku svítiplynu nebo jiných hořlavých plynů, uzavřete ventil pro vypouštění plynů. Otevřete 
okna a dveře. Nevytahujte, ani nezasunujte zástrčku lednice nebo jiných elektrických spotřebičů. 

 

Do lednice nedávejte hořlavé, výbušné, těkavé nebo silně korozivní látky, abyste zabránili případné nehodě, 
požáru nebo jiným problémům. 

 

Nepoužívejte hořlavé látky v blízkosti lednice. 

Pro zajištění bezpečnosti nedávejte napájecí zásuvku, napěťová stabilizátor, mikrovlnnou troubu ani jiné 
elektrické spotřebiče na horní plochu lednice. Uvnitř lednice nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče (kromě 
doporučených typů), abyste zabránili vzniku elektromagnetického rušení nebo jiným problémům. 

 

Po spuštění lednice nesahejte mokrýma rukama na studené povrchy mrazničky. Mohlo by dojít k úrazu. 

 

Mezera mezi dveřmi a mezi dveřmi a tělem lednice je velmi malá. 

Nestrkejte do těchto míst ruce, protože by mohlo dojít ke skřípnutí prstů. Když otevřete dveře lednice, zabraňte 
dětem v přístupu do chladicího prostoru. 

 

Nestříkejte na lednici vodu. Lednici nedávejte na vlhká místa nebo na místa, kde může docházet k postříkání 
spotřebiče, abyste nezhoršili izolační vlastnosti zařízení. 

 

Sami nikdy lednici nedemontujte, ani neupravujte. Nikdy nepoškozujte potrubí lednice. Opravy lednice musí 
vždy provádět pouze profesionální technici. 



 

Do mrazáku nikdy nedávejte kapaliny v lahvích nebo utěsněných nádobách (například lahvové pivo nebo 
nápoje). Může dojít k explozivnímu prasknutí během zmrznutí, což může být příčinou dalších škod. 

 

Při výpadku elektrické energie nebo během čištění vytáhněte zástrčku lednice ze zásuvky. Napájení 
spotřebiče zapojte až po minimálně pěti minutách, abyste se vyhnuli opakovanému spouštění, které může 
poškodit kompresor. 

 

Pokud lednici vyřadíte z používání, odstraňte laskavě dveře, demontujte těsnění dveří a police a spotřebič 
uložte na vhodném místě tak, aby si s ním nemohli hrát děti. 

 

Tento výrobek je určen pro použití v domácnosti a je vhodný pouze pro skladování potravin podle příslušných 
státních norem. Spotřebič nesmí být používán pro jiné účely, jako jsou například uskladnění krve, léků, 
biologických výrobků apod. 

 

Doprava  a  umístěn í  ledn ice  
 

Doprava 

 

Lednici přepravujte ve svislé poloze a zabraňte zmáčknutí nebo vibracím během dopravy. Během manipulaci 
nenaklánějte spotřebič pod úhlem větším než 45 stupňů. 

 

Zabraňte vzniku nadměrného tlaku působícího na dveře nebo vrchní víko během přepravy, protože by mohlo 
dojít k jejich deformaci. 

 

Umístění  

 

Lednici umístěte na dobře odvětrané místo mimo dosah tepelných zdrojů a přímého slunečního svitu. 
Spotřebič nepoužívejte na vlhkých nebo mokrých místech, protože může dojít ke korozi a zhoršení izolačních 
vlastností. 

 

Nad horní částí lednice musí být vždy volný prostor minimálně 30 cm. Zařízení musí být svými boky a zadní 
částí vzdáleno minimálně 10 cm od sousedících zdí. Splnění tohoto požadavku zajistí pohodlné otevírání dveří 
a odvod tepelných emisí spotřebiče. 

 

Lednice musí být umístěna na rovném a pevném podkladu (pokud není podlaha úplně rovná, můžete pro 
ustavení lednice použít vyrovnávací nohy). 

 

Nechte lednici  ve svislé poloze  

 

Lednici nepřipojujte ke zdroji napájení hned po jejím ustavení do svislé polohy. Měli byste ji nechat stát 
minimálně 6 hodin před spuštěním, abyste zajistili její správný chod. 

 

Ujistěte se, že napájecí kabel není skřípnutý lednicí nebo jinými předměty, abyste zabránili nehodám 
vznikajícím z důvodu závad napájecího vodiče. Porovnejte laskavě napěťový rozsah vaší lednice se 
skutečným napětím v síti předtím, než spotřebič zapnete. 



Čištění a údržba 
 

Opravy a údržba lednice 

 

Čištění 

 

Z podlahy a zadní části lednice pravidelně odstraňujte prach. 

Abyste se vyhnuli nepříjemnému zápachu, čistěte pravidelně vnitřní prostor lednice. 

Před čištěním vytáhněte zástrčku napájení. Pro samotné čištění používejte měkké hadry a konečné čištění 
provádějte pouze čistou vodou. Doporučujeme čistit vnitřní prostor spotřebiče jednou za půl roku. 

 

Pro čištění prostoru uvnitř lednice nikdy nepoužívejte následující látky: 

 

Alkalické nebo slabě alkalické čisticí prostředky (mohou způsobovat praskání vnitřního obložení a plastových 
dílů). 

Práškové mýdlo, benzin, ředidlo, alkohol apod. (mohou poškozovat plastové díly). Okamžitě vytírejte jedlý olej 
nebo ochucovací prostředky (mohou způsobovat praskání plastových dílů)  

 

Světla a jejich výměna  

 

Výměnu musí provádět profesionálové. 

 

Prostor lednice udržujte v dobrém stavu optickým zářením (pouze u některých modelů) 

 

Udržování příjemného prostředí v lednici pomocí optického záření - použijte lampu produkující záření, které 
udržuje průběh fotosyntézy v ovoci a zelenině, prodlužuje dobu růstu a účinně prodlužuje čerstvost potravin. 

 

Vypnutí 

 

Pokud není lednice dlouhodobě používána: 

Odpojte napájecí kabel, abyste zabránili zestárnutí kabelu a následnému zasažení elektrickým proudem nebo 
požáru. 

Vyčistěte prostor uvnitř lednice 

Během vysoušení otevřete dveře spotřebiče. Během doby nepoužívání nechte dveře lehce pootevřené, abyste 
zabránili vzniku nepříjemného zápachu. 

 

Výpadek elektrického proudu 

 

Během výpadku elektrické energie omezte počet otevírání dveří. Do lednice během této doby nevkládejte 
čerstvé potraviny. 

 

Likvidace 

 

Pokud likvidujte nepoužívanou lednici, odstraňte těsnění dveří, aby nedošlo k náhodnému zavření dětí do 
lednice. 

 

Nebezpečí 

 

Riziko uvěznění dítěte. Předtím než vyhodíte Vaši starou lednici nebo mrazák: 

1. Odstraňte dveře.  

2. Nechte police na místě tak, aby děti nemohly jednoduše vlézt dovnitř. 



 

Popis výrobku 

 
Tělo lednice 

 

1 Displej 

2 Levé dveře do prostoru lednice 

3 Horní dveře do prostoru mrazáku 

4 Spodní dveře do prostoru mrazáku 

5 Držadlo dveří 

6 Pravé dveře do prostoru lednice 

7 Držadlo zásuvky 

8 Ruční výrobník ledu 

9 Lopatka na led 

10 Dělicí deska spodní zásuvky mrazáku 

11 Dělicí deska horní zásuvky mrazáku 

12 Zásuvka horního mrazáku 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 Zásuvka spodního mrazáku  

1   Levé dveře do prostoru lednice 

2 Konzolová police 

3 Otočná lišta 

4 Posuvná konzolová police 

5 Zásuvka na ovoce a zeleninu 

6 Malá zásuvka 

7 Velká zásuvka 

8 Držadlo zásuvky 

9 vyrovnávací noha 

10 Vypínač světlo v prostoru lednice 

11 Horní světlo v prostoru lednice 

12  Pravé dveře do prostoru lednice 

13 Krabice na máslo 

14 Krycí deska vzduchového vedení 

15 Drážkovaná konzolová police 

16 Boční světlo v prostoru lednice 

17 Police na lahve (s držákem na vejce) 

18 Speciálně tvarovaná police na lahve 

19 Horní světlo pro prostor mrazáku 

20 Horní dveře do prostoru mrazáku 

21 Spodní dveře do prostoru mrazáku 

22 Dekorační kryt spodního nosníku 



Instalace 
Před použitím nové lednice odstraňte všechen balicí 
materiál. To zahrnuje pěnovou základnu a všechny 
lepicí pásky, které drží příslušenství lednice uvnitř a 
vně spotřebiče. 

 

Vyčistěte vnitřní i vnější povrch lednice mokrým 
hadrem (do teplé vody na vymáchání hadru můžete 
přidat trochu čisticího prostředku, lednici nakonec 
vytřete pouze čistou vodou). 

 

Připravte si pro lednici samostatnou dvoupólovou 
zásuvku s uzemňovacím kontaktem. Lednice by 
neměla sdílet víceúčelové zásuvky s ostatními 
elektrickými spotřebiči. 

 

Připojte uzemňovací vodič! Uzemňovací kolík 
zásuvky musí být opatřen vhodným uzemňovacím 
vodičem. 

 

Otevřete lednici a vyjměte příslušenství (dekorační 
kryt spodního nosníku) a tři šrouby ze sáčku. Pak 
namontujte kryt na spodní nosník, jak ukazuje 
schématický obrázek vlevo. 

 

Dekorační kryt spodního nosníku se používá jen jako 
ozdoba, takže ho nemusíte instalovat. To jestli je kryt 
nainstalován nebo ne nijak neovlivní výkon lednice. 

 
 

 



Zahájení používání spotřebiče 

Před zahájením používání byste se měli seznámit se 
všemi bezpečnostními opatřeními a měli byste se 
ujistit, že vaše lednice byla správně umístěna do 
konečné polohy. 

1.  Rozbalení 

Po rozbalení lednice namontujte na spodní nosník 
dekorační kryt a nastavte přední vyrovnávací nohy tak, 
abyste spotřebič vyrovnali. 

2.  Připojení lednice ke zdroji napájení 

Po připojení napájení se vaše lednice dostane do 
standardního stavu. Na displeji se zobrazí teploty v 
prostoru lednice a mrazáku. 

3.  Pracovní režimy vaší lednice 

Nastavení lednice můžete provést jednou z 
následujících dvou cest: 

Automatický režim: předpokládáme, že si zvolíte tento 
režim, pokud nemáte žádné speciální požadavky. 
Pokud si vyberete tento režim, lednice bude pracovat 
automaticky. 

Manuální režim: V tomto režimu můžete nastavovat 
teplotu stisknutím klávesy pro nastavování teploty. 

4.  Vložení potravin do lednice 

Po určité době (v létě se jedná o několik hodin), když 
zařízení kompletně vychladilo vnitřní prostory, můžete 
do lednice vložit potraviny. 

 

Tipy: Dosažení a vyrovnání vnitřní teploty může 
vyžadovat určitou dobu, pokud jste měnili teplotu, nebo 
jste do lednice vložili další potraviny. Délka tohoto 
časového úseku závisí na velikosti změny nastavené 
teploty, na teplotě okolí, na frekvenci otevírání, na 
množství uskladněných potravin, atd. 

 



Vnitřní prostor lednice 

Ačkoliv zařízení pro nastavování teploty může 
udržovat teplotu uvnitř lednice na průměrné hodnotě 

2 až 8 °C, nezajistí udržení čerstvosti potravin po 
dlouhou dobu. Z toho vyplývá, že vnitřní prostor 
lednice je možné používat pouze pro krátkodobé 
uskladnění potravin. 

 

Použití otočné lišty 

Dodržujte pečlivě všechna upozornění uvedená na 
etiketě otočné lišty. Povrch otočné lišty je zpravidla 
horký, což je normální. Zkondenzovaná vlhkost na 
povrchu je běžná v létě nebo v době zvýšené 
vlhkosti okolního prostředí. Vlhká místa otřete 
hadrem. 

 

Nastavení konzolové police 

Konzolovou polici můžete nastavit na správnou 
výšku podle ukládaných potravin. Konzolovou polici 
nastavujte podle šipek ve schématu. Nejprve ji 
zvedněte nahoru a poté ji vytáhněte pomocí 
naklonění směrem dopředu. 

Během instalace vložte nejprve horní konec pevné 
nohy do jednoho z horních otvorů podpěrného 
kovového profilu a následně vložte spodní konec 
pevné nohy do třetího otvoru ve spodní části 
podpěrného kovového profilu. 

 

Nastavení výšky a čištění polic na lahve ve 
dveřích lednice 

Zvedněte polici na lahve v naznačeném směru 1. 
Držte ji oběma rukama a vytáhněte jim směrem 2. Po 
vyčištění nainstalujte polici opačným postupem. 
Můžete také nastavit požadovanou výšku police. 

 
Nastavení police na lahve ve dveřích lednice 

 

 



 

Potraviny vhodné pro skladování ve vnitřním 
prostoru lednice 

1.  Pečené pšeničné potraviny, konzervy, mléko, atd. 

2.  Přesnídávky, kazící se potraviny, mléčné výrobky 

3.  Uvařené studené maso, uzeniny 

4.  Ovoce, zelenina 

5.  Vejce, máslo, sýry 

6.  Konzervy, ochucovadla 

7.  Nápoje, jiné potraviny v lahvích 

 

2. Krabice na led se používá pro ukládání ledu. 

3. Spodní zásuvka mrazáku se používá pro uskladnění 
ryb, masa a baleného drůbežího masa. 

 

 

Prostor mrazáku 

Teplota v mrazáku je velmi nízká, takže je možné 
zde udržet potraviny čerstvé po dlouhou dobu. 
Potraviny vhodné pro uložení do mrazáku by ale 
neměly překročit dobu skladování uvedenou na 
obalu každé potraviny. 

Pro zvýšení kapacity a uskladnění většího 
množství potravin vytáhněte při plnění zásuvky 
mrazáku. 

Potraviny vhodné pro skladování ve vnitřním 
prostoru mrazáku 

1. Horní zásuvku mrazáku můžete používat pro 
uložení ryb, masa, zmrzliny, atd. 

 

 

 



 
 

 

Vysunutí a instalace spodní zásuvky mrazáku 

1. Nejprve vytáhněte spodní zásuvku mrazáku. 

2. Vyšroubujte dva upevňovací šrouby z dělicí desky 
spodní zásuvky mrazáku šroubovákem a pak 
vyjměte dělicí desku. 

3. Vyndejte zadní zarážku spodní zásuvky podle 
obrázku A. 

4. Vyjměte spodní zásuvku ve směru naznačeném 
šipkami na obrázku B. 

5. Instalace spodní zásuvky se provádí v opačném 
pořadí. Nejprve musíte nainstalovat spodní 
zásuvku a poté namontovat zadní zarážku spodní 
zásuvky, jak ukazuje obrázek C. Nakonec musí 
být obě strany zásuvky spojeny v poloze 
naznačené šipkami. 

6.  Dělicí deska se nainstaluje do příslušných drážek 
a pak se zajistí šrouby. Polohu dělicí desky ve 
spodní zásuvce je možné nastavit podle vašich 
potřeb. 

Pokud to není nutné, nevyndávejte spodní zásuvku 
mrazáku. 

 

 

 

 
 

 



Velká zásuvka 

Velká zásuvka vydrží maximální zatížení 10 kg. 

Vytáhněte a nainstalujte velkou zásuvku 

1.  Vytáhněte velkou zásuvku. 

2.  Najděte háčky na levé a pravé straně na spodní 
části zásuvky (viz obrázek). 

3.  Háček na jedné straně přidržte kleštěmi nebo 
pinzetou a vytlačte ho nahoru a ven z drážky 
kluzné kolejničky. Stejný postup zopakujte i na 
druhé straně. 

4.  Vytáhněte zásuvku. 

5.  Nainstalujte zásuvku vložením háčků na 
správná místa. 

 
 

 



Dveřní držáky 
Montážní pokyny pro dveřní držák 

1.  Nejprve vyndejte šrouby pro sadu držadla z 
lednice, pomocí křížového šroubováku nastavte 
šroub do dveří. Pevně ho utáhněte, aby celý závit 
šrouby procházel otvorem, jak ukazuje obrázek; 

2.  Po dokončení prvního kroku vyndejte držák dveří 
lednice z krabice a umístěte ho podle směru 
naznačeného na obrázku (Poznámka: tj. do 
směru, kdy jsou v držáku oba otvory pro šrouby 
blízko okraje). Pak umístěte držák nad 
nastavovací šroub; 

3. Použijte malý šestiúhelníkový klíč z krabice s 
držadlem pro nastavení šroubů držáku do dvou 
malých otvorů na držáku. Po zašroubování jemně 
zatřeste držadlem, abyste se ujistili, že je držadlo 
správně namontováno. 

Montážní pokyny pro držák dveří mrazáku: 

Montážní postup držáku dveří mrazáku je stejný, 
jako v případě montáže držáku dveří lednice. 
Uvědomte si, že: během montáže držadla je směr 
výpustného otvoru směrem dolů (k zemi). 

 
Rozdíl mezi držadlem dveří lednice a mrazáku: 
položte je na rovnou plochu. Držadlo s větší výškou 
oblouku je držadlo dveří mrazáku 

 

 

 
 



Provádění drobných nastavení dveří 
Uvědomte si, že vyrovnání lednice je nezbytnou podmínkou správného nastavení dveří. Pokud potřebujete 
pomoc, použijte předcházející odstavec pro vyrovnání lednice. 

Když jsou levé dveře níže než pravé dveře (vlevo). Nebo když jsou pravé dveře níže než levé dveře. 

 

Použijte následující postup 

1)  Zvedněte levé nebo pravé dveře. 

2)  Zasuňte dodaný upevňovací kroužek (2) pomocí kleští (3) do mezery mezi zpevňovacím kroužkem-
závěsem (1) a spodním závěsem (4). Počet upevňovacích kroužků, které budete potřebovat, závisí na velikosti 
mezery. 

 



Úvod do funkcí lednice 

 
 

 

 

Ovládací tlačítka 
1 Regulace teploty 

2 “ ”  

3 Velmi chladný režim 

4 „V” 

 

5 Úsporný režim 

6 Dětský zámek 

Části displeje   

7 Ikona prostoru lednice 

8 Ikona rychlého chlazení 

9 Ikona rychlého mražení 

10 Ikona úspor energie 

11 Ikona uzamčení 

12 Označení lednice 

13 Označení mrazáku 

14 Ikona prostoru mrazáku 

15 Teplota v ledničce 

16 Teplota v mrazáku 

17 Ikona vypnutí: ukazuje, že je 
lednice vypnutá 

 

Počáteční statut zapnutí 
Ikony 11, 12, 14, 15 a 16 se rozsvítí při počátečním spuštění napájení. 8,9, 10, 13 a 17 se nerozsvítí. 

 

Zamčení a odemknutí 
V odemknutém stavu (ikona 11 se nerozsvítí) stiskněte klávesu 6 pro zadání zamknutého stavu a ikona 11 se rozsvítí. V 
zamknutém stavu stiskněte a držte stisknutou klávesu 6 po dobu 3 vteřin. Ikona 11 zhasne a uzamčení se zruší. Pokud nedojde v 
odemčeném po dobu 25 vteřin k žádnému stisknutí klávesy, dojde k automatickému nastavení zamčeného stavu. 

 

Níže uvedené funkce je možné provádět během „odemčeného" stavu. 



 

Úsporný režim 
Vstup:    stiskněte klávesu 5, ikona 10 se rozsvítí. Vyberte režim úspory energie pro provoz lednice. Dojde ke zrušení předtím 
používaného režimu. 

Výstup: 1 zadejte jiné režimy 2 stiskněte klávesu 2 nebo 4 pro nastavení teploty 3 stiskněte klávesu 3. Pokud se objeví situace 
popsaná výše, lednice pracuje v režimu pro úsporu energie. 

 

Režim rychlého chlazení 
Vstup:    stiskněte klávesu 3, ikona 8 se rozsvítí. Zvolte režim rychlého chlazení pro provoz lednice. Pokud lednice pracuje v 
režimu úspory energie, existuje režim pro úsporu energie. 

Výstup: ® zadejte režim pro úsporu energie (D stiskněte klávesu 2 nebo 4 pro nastavení teplot (D stiskněte klávesu 3. Pokud se 
objeví situace popsaná výše, lednice pracuje v režimu rychlého chlazení. 

 

Režim rychlého mražení 
Vstup:    stiskněte klávesu 3 a držte ji stisknutou po dobu 3 vteřin, ikona 9 se rozsvítí. Zvolte režim rychlého mražení pro provoz 
mrazáku. Pokud lednice pracuje v režimu úspory energie, existuje režim pro úsporu energie. 

Výstup: (D zadejte režim pro úsporu energie (D stiskněte klávesu 2 nebo 4 (3) stiskněte klávesu 3 a držte ji stisknutou po dobu 3 
vteřin. Pokud se objeví situace popsaná výše, existuje režim rychlého mražení. 

 

Nastavení teploty prostoru lednice 
Stiskněte klávesu 1 a držte ji stisknutou, dokud nedojde k zobrazení změn v nastavení teploty lednice. Ikona 124 se rozsvítí.  

Jednou stiskněte klávesu 2 nebo 4 a nastavená teplota lednice se změní o 1 °C podle regulace „(8)- (2) -(8)”. 

 

Nastavení teploty prostoru mrazáku 
Stiskněte klávesu 1 a držte ji stisknutou, dokud nedojde k zobrazení změn v nastavení teploty mrazáku. Ikona se rozsvítí. Jednou 

stiskněte klávesu 2 nebo 4 a nastavená teplota mrazáku se změní o 1 °C podle regulace „(-15)- (-24) -(-15)”. 

 

Podsvícení 
Pokud jsou otevřeny dveře lednice/mrazáku, nebo dojde ke stisknutí jakéhokoliv tlačítka, rozsvítí se obrazovka zobrazení funkcí. 
Pokud není žádné tlačítko stisknuté a dveře lednice/mrazáku zůstanou otevřené po dobu 30 vteřin, zobrazení funkcí zhasne. 



 

Řešení problémů 
Před žádostí o opravu si laskavě přečtěte následující informace: 

 
Problém Možná příčina / kontrolované položky 

Spotřebič nepracuje 
Zjistěte, zda je spotřebič zapnut, zda je zasunuta 
zástrčka. 
Je napětí příliš nízké? 

Spotřebič nemrazí správně 

Je nastavena příliš vysoká teplota (teplotu 
můžete snížit podle potřeby)? Není v lednici 
příliš mnoho jídla? 
Není v lednici uloženo horké jídlo? 
Nejsou dveře otevírány a zavírány příliš často? 
Není v blízkosti lednice tepelný zdroj? 
Funguje správně těsnění dveří? 

Hladina hluku 
Je podlaha rovná, je lednice umístěna na rovné 
podlaze? Je příslušenství lednice umístěno ve 
správné poloze? 

Potraviny mrznou v prostoru 
lednice. 

Nejsou potraviny umístěny v blízkosti vývodu 
vzduchu? 

V lednici je nepříjemný zápach 

Potraviny se zvláštním zápachem musí být 
pečlivě zabaleny. 
Zkontrolujte, zda jídlo není zkažené. Vyčistěte 
vnitřní prostor lednice. 

 

Pokud se situace nezlepší ani poté, co jste zkontrolovali všechny výše uvedené položky, kontaktujte laskavě 
poprodejní servisní centrum. Pokud dojde k poškození kabelu, zajistěte jeho výměnu opravářem určeným 
našimi servisními centry. Jedině tak se vyhnete jakémukoliv riziku. 

 

Normální jev, který není považován za závadu 

Chladicí kapalina uvnitř kapilárních trubiček lednice protéká vysokou rychlostí a může obsahovat bubliny 
vzduchu. Pak mohou na výstupu vznikat nepravidelné akustické jevy. 

 

Pokud je vlhkost vzduchu příliš vysoká, mohou se kolem dveří lednice objevovat kapky vody nebo vlhká místa. 
Mokrá místa pouze setřete hadrem. 

 

Nepoužívejte prodlužovačku 



 
Model 

Výrobní číslo 

 


