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NÁVOD K OBSLUZE
Před prvním použitím spotřebiče si prosím pozorně 
přečtěte tento návod a poté ho uschovejte pro případné 
použití v budoucnu

Česky
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Bezpečnostní pokyny a varování

Před instalací a prvním použitím 
spotřebiče si pozorně přečtěte 
tento návod k obsluze včetně 
všech tipů a varování. Budete 
tak moci spotřebič bezpečně 
a správně používat. Ujistěte 
se, že všechny osoby, které 
používají spotřebič, se důkladně 
seznámily se všemi provozními 
i bezpečnostními pokyny. 
Vyvarujete se tak nechtěných 
chyb a nehod. Uložte tento 
návod na bezpečném místě. 
Pokud spotřebič předáváte jiné 
osobě, nezapomeňte k němu 
přiložit návod k obsluze, aby do 
něj každý mohl v případě potřeby 
nahlédnout po celou dobu 
životnosti spotřebiče a řádně 
se informoval o bezpečném 
používání spotřebiče. Dodržujte 
upozornění a pokyny uvedené 
v tomto návodu k obsluze, aby 
nedošlo ke zranění osob a 
poškození majetku.

Výrobce nenese žádnou 
odpovědnost za škody 
způsobené nedodržením pokynů 
uvedených v tomto návodu.

Bezpečnost dětí a zranitelných 
osob 
● Tento spotřebič mohou 

používat děti starší 8 let 
a osoby se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi nebo s 
nedostatečnými zkušenostmi a 
znalostmi, pokud se nacházejí 
pod dozorem nebo pokud byly 
seznámeny s bezpečným a 
správným použitím spotřebiče 
a chápou případná rizika s tím 
spojená. 

 Děti si nesmí hrát se 
spotřebičem. 

 Děti nesmí provádět čištění a 
údržbu spotřebiče bez dozoru. 
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● Uchovávejte obalové materiály 
mimo dosah dětí, v opačném 
případě hrozí riziko udušení. 

● Pokud se chystáte zlikvidovat 
vysloužilý spotřebič, vytáhněte 
zástrčku ze zásuvky, odřízněte 
napájecí kabel (tak blízko u 
spotřebiče, jak je to jen možné) 
a odstraňte dvířka. Děti hrající 
si v blízkosti spotřebiče neutrpí 
úraz elektrickým proudem a 
nebudou se moci ve spotřebiči 
zavřít.

● Pokud tímto spotřebičem 
vybaveným magnetickým 
těsněním nahrazujete starší 
spotřebič s pružinovým 
zámkem (západkou) 
na dvířkách nebo víku, 
nezapomeňte před předáním 
spotřebiče k likvidaci 
tento zámek zneškodnit. 
Zneškodníte tak smrtelnou 
past, která by mohla mít pro 
děti fatální následky.

Všeobecné 
bezpečnostní pokyny

● VAROVÁNÍ ‒ Tento spotřebič 
je určen k použití v domácnosti 
a podobném prostředí, např.

- v kuchyních pro zaměstnance 
v obchodech, kancelářích a 
jiném pracovním prostředí;

- na farmách a pro klienty 
hotelů, motelů a jiných typů 
ubytování;

- v ubytovacích zařízeních s 
výdejem snídaně;

- pro catering a podobné 
nekomerční účely.

● VAROVÁNÍ ‒ Neskladujte ve 
spotřebiči výbušniny, jako jsou 
spreje obsahující hořlavý plyn.

● VAROVÁNÍ ‒ Poškozený 
napájecí kabel smí z 
bezpečnostních důvodů 
vyměnit pouze výrobce, jeho 
servisní technik nebo jiná 
podobně kvalifikovaná osoba.

● VAROVÁNÍ ‒ Dbejte na to, aby 
nedošlo k ucpání ventilačních 
otvorů v krytu spotřebiče nebo 
ve skříni, do které je spotřebič 
vestavěn.

● VAROVÁNÍ ‒ K urychlení 
procesu odmrazování 
spotřebiče nepoužívejte 
mechanické náčiní ani jiné 
předměty, které nebyly 
doporučeny výrobcem.

● VAROVÁNÍ ‒ Dbejte na to, 
abyste nepoškodili chladicí 
okruh.

● VAROVÁNÍ ‒ V chladicím 
prostoru spotřebiče 
nepoužívejte jiné 
elektrospotřebiče, pokud 
nebyly doporučeny výrobcem.
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● VAROVÁNÍ ‒ Chladivo a 
izolační plyn jsou hořlavé. 
Likvidaci vysloužilého 
spotřebiče smí provést pouze 
autorizované středisko pro 
likvidaci odpadů. Nevystavujte 
spotřebič ohni.

Chladivo
Chladivo izobutan (R600a) 
obsažené v chladicím okruhu 
spotřebiče je přírodní plyn s 
vysokou úrovní kompatibility se 
životním prostředím, jedná se 
však o hořlavinu.
Dbejte na to, aby během 
přepravy a instalace spotřebiče 
nedošlo k poškození komponent 
chladicího okruhu. Chladivo 
(R600a) je hořlavé.

 Pozor: Nebezpečí požáru

Pokud došlo k poškození 
chladicího okruhu:
● Vyvarujte se otevřeného ohně 

a zdrojů vznícení.
● Důkladně vyvětrejte místnost, 

ve které se spotřebič nachází.
 Je nebezpečné měnit 

specifikace spotřebiče nebo 
spotřebič jakkoliv upravovat.

 Libovolné poškození 
napájecího kabelu může 
způsobit zkrat, požár a/nebo 
úraz elektrickým proudem.

  Elektrická bezpečnost

1. Neprodlužujte napájecí kabel 
spotřebiče

2. Ujistěte se, že nedošlo k 
přimáčknutí nebo poškození 
napájecího kabelu. 
Přimáčknutý, přelomený nebo 
jinak poškozený napájecí kabel 
se může přehřát a způsobit tak 
požár. 

3. Ujistěte se, že zásuvka, ke 
které je spotřebič připojen, 
zůstala i po instalaci spotřebiče 
dobře přístupná.

4. Netahejte na napájecí kabel.
5. Pokud je zásuvka, ke které 

chcete spotřebič připojit, 
uvolněná, nezasunujte do ní 
zástrčku napájecího kabelu. 
Hrozí riziko úrazu elektrickým 
proudem nebo požáru.

6. Nepoužívejte spotřebič bez 
krytu vnitřního osvětlení.

7. Chladničku lze připojit pouze 
k jednofázovému střídavému 
proudu 220~240 V / 50 
Hz. Pokud kolísání napětí 
v elektrické síti uživatele 
převyšuje uvedený rozsah, z 
bezpečnostních důvodů by měl 
být nainstalován automatický 
regulátor střídavého proudu s 
výkonem více než 350 W. 
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Chladnička musí být připojena 
k samostatné zásuvce; 
nesmí sdílet zásuvku s jinými 
elektrospotřebiči. Zástrčku 
spotřebiče lze zasunout pouze 
do řádně uzemněné zásuvky.

Denní použití
● Neskladujte ve spotřebiči 

hořlavé plyny nebo tekutiny. 
Hrozí nebezpečí výbuchu.

● Uvnitř chladničky neuvádějte 
do provozu žádné 
elektrospotřebiče (např. 
elektrické zmrzlinovače, mixéry 
atd.).

● Při odpojování chladničky od 
elektrické sítě vždy tahejte za 
zástrčku, nikdy ne za kabel.

● Neumísťujte horké předměty 
do blízkosti plastových částí 
spotřebiče.

● Neumísťujte potraviny přímo 
naproti výstupu vzduchu 
nacházejícímu se na zadní 
stěně spotřebiče.

● Skladujte předem zabalené 
zmrazené potraviny v souladu 
s pokyny výrobce uvedenými 
na obalu těchto potravin.

● Měli byste striktně dodržovat 
pokyny výrobce tohoto 
spotřebiče týkající se 
skladování potravin, viz 
příslušná kapitola s těmito 
pokyny.

● Neumísťujte do mrazicího 
prostoru spotřebiče sycené 
nebo perlivé nápoje. U 
takovýchto nápojů dochází ke 
vzniku tlaku v plechovce. Může 
dojít k výbuchu a následně 
k poškození samotného 
spotřebiče.

● Zmrazené pokrmy mohou 
způsobit popálení mrazem, 
pokud je konzumujete ihned po 
vyjmutí z mrazicího prostoru.

● Neumísťujte spotřebič na 
přímé slunce.

● Hořící svíčky, lampy a jiné 
předměty s otevřeným 
plamenem se musí nacházet 
v dostatečné vzdálenosti 
od spotřebiče, aby nedošlo 
ke vzplanutí samotného 
spotřebiče.

● Spotřebič je určen ke 
skladování potravin a/nebo 
nápojů v běžné domácnosti, 
jak je uvedeno v tomto návodu 
k obsluze.

● Spotřebič je těžký. Při 
manipulaci se spotřebičem 
buďte opatrní.

● Nevyjímejte potraviny z 
mrazicího prostoru ani se jich 
nedotýkejte, pokud máte vlhké/
mokré ruce. Mohlo by dojít 
k odření kůže nebo jejímu 
popálení mrazem.
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● Nikdy se neopírejte o základnu 
spotřebiče, přihrádky, dvířka 
atd., ani si na ně nestoupejte.

● Rozmražené pokrmy nelze 
znovu zmrazit.

● Nekonzumujte nanuky ani 
kostky ledu ihned po vyjmutí z 
mrazicího prostoru, neboť by 
mohlo dojít k popálení úst a rtů 
mrazem.

● Nepřeplňujte přihrádky na 
dvířkách a ve vnitřním prostoru 
spotřebiče potravinami. 

 V opačném případě by mohlo 
dojít k pádu potravin a s tím 
spojenému zranění osob nebo 
poškození spotřebiče.

Pozor!
Péče a čištění
● Před přistoupením k údržbě 

nejprve vypněte spotřebič a 
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

● K čištění spotřebiče 
nepoužívejte kovové předměty, 
parní čističe, éterické oleje, 
organická rozpouštědla ani 
abrazivní čističe.

● K odstranění námrazy ze 
spotřebiče nepoužívejte ostré 
předměty. Použijte pouze 
plastovou škrabku.

Důležité instalační pokyny!
● Při připojování spotřebiče 

k elektrické síti postupujte 
opatrně a řiďte se pokyny 
uvedenými v tomto návodu.

● Vybalte spotřebič a 
zkontrolujte, zda nedošlo k 
jeho poškození. Poškozený 
spotřebič nepřipojujte k 
elektrické síti. Ihned nahlaste 
možné poškození spotřebiče 
v místě, kde jste spotřebič 
zakoupili. V takovémto případě 
si uschovejte obal spotřebiče.

● Po umístění spotřebiče Vám 
doporučujeme vyčkat alespoň 
čtyři hodiny, aby olej mohl 
natéci zpět do kompresoru. 
Teprve poté můžete spotřebič 
připojit k elektrické síti. 
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● Kolem spotřebiče by mělo 
docházet k dostatečné cirkulaci 
vzduchu, v opačném případě 
hrozí přehřátí spotřebiče. 
Dostatečné ventilace 
dosáhnete dodržením pokynů 
k instalaci.

● Zadní stěna spotřebiče by se 
neměla nacházet příliš blízko 
zdi. Části spotřebiče, které 
se během provozu zahřívají 
(kompresor, kondenzátor) by 
se neměly dotýkat zdi, neboť 
by mohlo dojít k požáru. 
Dodržujte pokyny k instalaci 
uvedené v tomto návodu.

● Neumísťujte spotřebič do 
blízkosti radiátorů nebo 
sporáků.

● Ujistěte že, že síťová zástrčka 
je dobře přístupná i po instalaci 
spotřebiče.

Servis
● Veškeré opravy spotřebiče 

spojené s elektřinou smí 
provádět pouze kvalifikovaný 
elektrikář nebo jiná 
kompetentní osoba.

● Opravu tohoto spotřebiče smí 
provádět pouze autorizované 
servisní středisko. Při opravě 
smí být použity pouze 
originální náhradní díly.

1) Pokud spotřebič obsahuje 
pouze chladicí prostor.

2) Pokud spotřebič obsahuje 
mrazicí prostor.

Instalace spotřebiče

Před prvním použitím spotřebiče si 
přečtěte následující tipy.

Ventilace spotřebiče
Zajistěte dobrou ventilaci kolem 
spotřebiče. Zlepšíte tak účinnost 
chladicího systému a ušetříte 

energii.
Z tohoto důvodu je nutné ponechat 
kolem chladničky dostatek volného 
prostoru.
Doporučení: Doporučujeme Vám 
zachovat vzdálenost mezi zadní 
stěnou spotřebiče a zdí alespoň 75 
mm, nejméně 100 mm od horní části 
spotřebiče a alespoň 100 mm mezi boční 
stěnou spotřebiče. Před spotřebičem by 
měl zůstat dostatek volného prostoru, 
aby bylo možné otevřít dvířka spotřebiče 
v úhlu 132°, viz následující schémata.

Důležité informace
Jednotka W W1 D D1

mm 700 260 620 960

Poznámka!
• Tento spotřebič pracuje správně v 

níže uvedených klimatických třídách. 
Může se stát, že nebude pracovat 
správně, pokud se okolní teplota bude 
dlouhodobě pohybovat nad nebo pod 
uvedeným rozsahem.
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Klimatická třída Teplota okolí
SN +10°C to +32°C
N +16°C to +32°C
ST +16°C to +38°C
T +16°C to +43°C

● Spotřebič se musí nacházet na 
suchém místě bez vysoké vlhkosti.

● Nevystavujte spotřebič přímému 
slunečnímu záření, dešti nebo 
mrazu. Spotřebič se musí nacházet v 
dostatečné vzdálenosti od tepelných 
zdrojů, jako jsou kamna, radiátory, 
krby nebo sporáky.

Vyvážení spotřebiče
● Spotřebič musí být vyvážen a kolem 

spodní zadní části spotřebiče musí 
cirkulovat dostatečně vzduchu. 
K vyvážení spotřebiče slouží 
vyrovnávací nožičky. Výšku těchto 
nožiček lze regulovat prsty nebo 
pomocí vhodného klíče.

● Aby se dvířka spotřebiče zavírala 
samovolně, je nutné naklonit horní 
část spotřebiče o cca 10 mm nebo o 
0,5° dozadu pomocí vyrovnávacích 
nožiček.

● Pokud chcete přesunout spotřebič na 
jiné místo, nezapomeňte zašroubovat 
vyrovnávací nožičky zpět, aby se 
spotřebič mohl volně pohybovat. Po 
přemístění opět proveďte vyvážení 
spotřebiče.

 Pozor! Válečky (nejedná se o kolečka) 
slouží pouze k pohybu spotřebiče 
dopředu nebo dozadu. Při pohybu 
spotřebiče do stran by mohlo dojít k 
poškození podlahy a válečků.

Zarážka dvířek
● Před zavřením dvířek se ujistěte, že 

se zarážka nachází ve správné poloze 
a dvířka se tak zavřou správně, viz 
obrázky níže:

ŠpatněSprávně

Poznámka: Zarážka dvířek se zahřívá, 
neboť je za ní nainstalované topné 
těleso zabraňující rosení. Tento jev je 
normální.
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Popis spotřebiče

Poznámka: Vzhledem k neustálým úpravám našich produktů se Vaše 
chladnička může mírně lišit od vyobrazení v tomto návodu, ale její funkce a 
způsob používání zůstávají stejné.

1. Prostřední přihrádka
2. Zarážka dvířek
3. Přihrádka na lahve 
4. Kryt boxu na ovoce a 

zeleninu 
5. Box na ovoce a zeleninu 
6. LED osvětlení 
7. Zásobník na vodu 
8. Police
9. Nastavení teploty
10. Přihrádka horního 

mrazicího prostoru
11. Dvířka horního mrazicího 

prostoru
12. Mělký box mrazicího 

prostoru
13. Police mrazicího prostoru
14. Přihrádka spodního 

mrazicího prostoru
15. Dvířka spodního 

mrazicího prostoru 
16. Zásobník ledových kostek
17. Vyrovnávací nožičky
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Ovládací panel

Používejte spotřebič v souladu s 
následujícími pokyny. Vaše chladnička 
disponuje funkcemi a režimy, které 
jsou vyobrazeny na níže uvedených 
ovládacích panelech.
Po prvním zapnutí spotřebiče se rozsvítí 
podsvícení symbolů na displeji. Pokud 
nestisknete žádné tlačítko a dvířka 
spotřebiče zůstanou zavřená, podsvícení 
se vypne.

Nastavení teploty
Při prvním zapnutí spotřebiče Vám 
doporučujeme nastavit teplotu chladicího 
prostoru na 3 °C a teplotu mrazicího 
prostoru na -18 °C. Pokud chcete změnit 
teplotu, postupujte podle níže uvedených 
pokynů. Pozor! Když nastavíte teplotu, 
nastavíte průměrnou teplotu pro celý 
chladicí prostor spotřebiče. Teplota 
uvnitř každého oddělení se může lišit 
od teploty zobrazované na ovládacím 
panelu v závislosti na tom, kolik potravin 
jste vložili do chladničky a do jaké 
části chladicího prostoru jste je vložili. 
Skutečnou teplotu uvnitř spotřebiče 
může ovlivnit také teplota okolí.
Pokud na ovládacím panelu svítí symbol 
“ ”, všechna tlačítka jsou zablokovaná. 
Stisknutím a podržením tlačítka “ ” 
po dobu 3 sekund odblokujete tlačítka. 
Symbol “ ” se změní na “ ”.

1. Chladicí prostor
Teplotu v chladicím prostoru lze nastavit 
v rozmezí od 8 do 2 °C, a to stisknutím 
tlačítka “ ”. Na ovládacím panelu se 
zobrazí příslušná hodnota v následujícím 
pořadí.

2. Mrazicí prostor
Teplotu v mrazicím prostoru lze nastavit 
v rozmezí od -15 do -25 °C, a to 
stisknutím tlačítka “ ” Na ovládacím 
panelu se zobrazí příslušná hodnota v 
následujícím pořadí.

3. Režim/Odblokování
Stisknutím tlačítka “ ” můžete nastavit 
různé provozní režimy. Po zvolení 
požadovaného režimu bude příslušný 
symbol na ovládacím panelu 10 
sekund blikat. Jakmile začne svítit 
nepřerušovaně, nastavení je dokončeno.

4. Supermrazení
Funkce supermrazení slouží 
k rychlému snížení teploty v 
mrazicím prostoru a rychlejšímu 
zmrazení vložených potravin. Díky tomu 
dojde k zachování vitamínů a živin 
obsažených v čerstvých potravinách 
a zmrazené potraviny zůstanou déle 
čerstvé.
● Funkci supermrazení byste měli 

aktivovat cca 24 hodin před vložením 
maximálního možného množství 
potravin do mrazicího prostoru.

● Supermrazení se automaticky vypne 
po uplynutí 26 hodin a na ovládacím 
panelu se zobrazí teplota mrazicího 
prostoru -25 °C.
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Použití spotřebiče

1. Používání chladicího prostoru
Chladicí prostor je vhodný ke skladování 
ovoce a zeleniny. Potraviny skladované 
v chladicím prostoru musí být zabaleny, 
aby se zabránilo ztrátě vlhkosti nebo 
šíření vůní na jiné potraviny.
Pozor! Nikdy nezavírejte dvířka 
chladničky, pokud jsou boxy, přihrádky 
a/nebo teleskopické police vysunuté. 
Mohlo by dojít k poškození spotřebiče i 
jeho vybavení.

Přihrádky na dvířkách
● Jsou vhodné ke skladování vajec, 

tekutin v plechovkách, nápojů 
v lahvích a balených potravin. 
Neumísťujte do přihrádek přílišné 
množství těžkých potravin.

● Umístění prostřední přihrádky na 
dvířkách lze regulovat podle potřeby. 

 Pokud chcete upravit výšku přihrádky, 
vyjměte z ní nejprve veškeré potraviny.

 Poznámka: Všechny přihrádky na 
dvířkách a jejich kryty lze v případě 
potřeby vyjmout a vyčistit.

5. Dlouhodobá pauza
Pokud budete delší dobu mimo 
domov, je tato funkce to nejlepší, 
co můžete zvolit.
● Po aktivaci této funkce se teplota 

v chladicím prostoru automaticky 
nastaví na 15 °C a minimalizuje se tak 
úspora energie.

 Důležité! Během této doby 
neskladujte v chladicím prostoru 
žádné potraviny.

6. Umělá inteligence
Po aktivaci této funkce se teplota 
ve spotřebiči bude nastavovat 
automaticky.
Poznámka: Pokud chcete vypnout 
zvolený režim, jednoduše stiskněte 
tlačítko „Room“ a nastavte požadovanou 
teplotu.

7. Alarm dvířek
Pokud jsou dvířka chladicího nebo 
mrazicího prostoru otevřená déle než 
2 minuty, zazní akustický signál a na 
displeji chladicího nebo mrazicího 
prostoru se zobrazí „ dr „. Akustický 
signál zazní třikrát každou minutu. 
Akustická signalizace se automaticky 
vypne po uplynutí 8 minut nebo po 
zavření dvířek.
● Nenechávejte dvířka spotřebiče 

otevřená příliš dlouho, snížíte tak 
spotřebu energie. Alarm dvířek lze 
deaktivovat zavřením dvířek.
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Police
● Chladicí prostor je vybaven třemi 

vyjímatelnými skleněnými policemi.
● Pokud chcete tyto police vyjmout, 

opatrně je vytáhněte směrem dopředu 
tak, aby je bylo možné vyjmout z 
držáků. Pokud chcete police zasunout 
zpět na místo, ujistěte se nejprve, že 
se za nimi nenachází žádná překážka, 
a poté je opatrně zasuňte zpět.

Box na ovoce a zeleninu
● Tento box s teleskopickým pojezdem je 

určen ke skladování ovoce a zeleniny.
● Pokud chcete box vyjmout, vysuňte ho 

dopředu a vyjměte ho z teleskopických 
pojezdů. Nezapomeňte nejprve 
vyjmout z boxu veškeré potraviny. Po 
vyjmutí boxu zasuňte teleskopické 
pojezdy zpět.

● Teplotu v boxu lze nastavit zvolením 
jednoho ze tří režimů, a to „Fridge“ 
(chladnička), „Chill“ (chlazené 
potraviny) a „Fresh“ (čerstvé 
potraviny). Můžete tedy skladovat 
nápoje a potraviny při vhodné teplotě.

 Poznámka: Teplota v režimu „Fresh“ 
je o 2 až 3 °C nižší než v chladicím 
prostoru.

 V každém režimu bude povrch 
potravin mírně zmrazený.

● Slouží ke skladování ryb, masa a 
jiných potravin, které by se jinak mohly 
snadno zkazit.

● Platí pouze pro některé režimy.
Chlazené potraviny Čerstvé potravinyChladnička

2. Používání mrazicího prostoru
● Mrazicí prostor je vhodný ke 

skladování zmrazených potravin, jako 
je maso, zmrzlina atd.

Boxy
● Boxy s teleskopickým pojezdem lze 

vyjmout stejným způsobem jako boxy 
v chladicím prostoru.

Mělký box 

Hluboký box

Mělký box
● Mělký box je vhodný ke skladování 

zmrazených potravin malých rozměrů.
● Tento box lze vyjmout a ušetřit tak 

místo. Uchopte box po obou stranách 
a vytáhněte ho ven. Postupujte 
opačným způsobem, pokud ho chcete 
vrátit zpět.

 Pozor! V mrazicím prostoru nelze 
skladovat lahve, neboť by mohlo dojít 
k jejich poškození mrazem.

Používání mrazicího prostoru
Mezi horním a spodním boxem 
se nachází kovová police. Pokud 
potřebujete uskladnit více potravin, 
můžete vyjmout mělký i horní box. Vložte 
potraviny přímo na kovovou polici.

Vyjmutí boxů
Pokud chcete vyjmout box, vyjměte ho 
spolu s dvířky. Poté ho můžete odstranit 
z dvířek.
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Vložení boxu
Nejprve vložte box do úchytů po 
stranách dvířek.
Poté nasaďte dvířka do mrazicího 
prostoru. Ujistěte se, že úchyty dvířek se 
nacházejí na kolečkách pojezdu, takže 
můžete box snadno zasunout.

kolečko

úchyt

box

Zvětšení mrazicího prostoru
Pokud je to nutné, můžete z dvířek 
horního mrazicího prostoru odinstalovat 
spojovací tyč kolejnic.
1. Otočte držáky na každé straně tak, 

aby mohly opustit tyč kolejnice.
2. Vytáhněte spojovací tyč kolejnic z 

jedné strany a poté ji zcela vytáhněte z 
druhé strany.

3. Otočte držáky o cca 90 stupňů a poté 
je vyjměte z úchytů dvířek.

4. Uložte držáky i spojovací tyč kolejnic 
na bezpečném místě. Pokud 
už nepotřebujete tolik prostoru, 
nainstalujte je zpět. Postupujte v 
opačném pořadí.

 

Zásobník ledových kostek
● Používá se k výrobě kostek ledu. 

Naplňte zásobník vodou tak, aby 
voda nepřetékala (voda by v ideálním 
případě měla zaplňovat 80 % objemu 
zásobníku). Umístěte zásobník do 
spodního mrazicího boxu a vyčkejte 
alespoň dvě hodiny, než se vytvoří 
kostky ledu. Poté opatrně otočte 
zásobník a vysypte kostky.

Zásobník na vodu
Zásobník na vodu umístěný ve 
dvířkách chladicího prostoru je určen 
ke skladování pitné vody. Díky tomuto 
spotřebiči máte chlazenou vodu na 
dosah ruky bez nutnosti otevírat 
chladničku. Přečtěte si následující tipy.

Před použitím
Před prvním použitím tohoto zásobníku 
postupujte následovně.
1. Pevně uchopte zásobník po obou 

stranách a vytáhněte ho pohybováním 
nahoru a dolů.

2. Odšroubujte hlavu a vyčistěte hlavu, 
víčka i zásobník.

Hlava



Chladnička Hisense

14

Montáž
Nejprve vyprázdněte zásobník a teprve 
poté ho nasaďte zpět.
1. Vložte hlavu do otvoru.
2. Nasaďte zásobník na místo podle 

značek na dvířkách. 
3. Zatlačte zásobník dolů.
4. Když uslyšíte cvaknutí, znamená 

to, že nasazení zásobníku proběhlo 
úspěšně.

Otvor

Značky 

Varování!
1. Na hlavu nevyvíjejte žádný tlak.
2. Před plněním zásobníku vodou se 

ujistěte, že hlava je zasunutá v otvoru.

Plnění zásobníku vodou
Před plněním zásobníku se ujistěte, že 
se zásobník nachází ve správné poloze.

Pozor!
Doporučujeme Vám plnit zásobník 
maximálně 2 l vody. Nepřekračujte toto 
množství.
V opačném případě voda může po 
zavření víček přetéct.
Doporučujeme Vám plnit zásobník 
vodou následujícím způsobem.
1. Vyjměte malé víčko a nalijte vodu 

otvorem velkého víčka.
2. Vyjměte víko zásobníku a nalijte vodu 

přímo do zásobníku.

Malé víčko

Velké víčko

Hlava
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Varování!
Nedotýkejte se jiných částí zásobníku 
během plnění vodou, neboť by mohlo 
dojít k úniku vody.

Dávkování vody
1. Ujistěte se, že jste nasadili víčka 

zásobníku.
2. Zavřete dvířka chladničky a 

zkontrolujte dávkovač.

• Výdej vody
Pro výdej vody je nutné použít vhodnou 
sklenici.

Páčka dávkovače

Doporučená poloha

Varování!
Netlačte páčku dávkovače dopředu, aniž 
byste pod ni vložili sklenici. Mohlo by 
dojít k úniku vody z dávkovače.

Čištění
1. Opatrně vyjměte zásobník vody ze 

dvířek a poté umyjte zásobník víčka a 
hlavu vodou.

2. Po umytí nechte zásobník uschnout 
přirozeným způsobem nebo použijte 
vysoušeč.

3. Pokud používáte dávkovač vody 
často, voda z odkapávače může 
přetéct a kapat na podlahu. Abyste 
tomu zamezili, měli byste odkapávač 
pravidelně otírat suchým hadříkem. 
Zabráníte jeho přetečení a kapání 
vody na podlahu.

Odkapávač
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Užitečné rady a tipy

Tipy pro úsporu energie
Doporučujeme Vám dodržovat 
následující pokyny, snížíte tak spotřebu 
elektrické energie.
● Neotevírejte dvířka spotřebiče příliš 

často nebo na příliš dlouhou dobu, 
ušetříte tak energii.

 Spotřebič se nesmí nacházet blízko 
tepelných zdrojů (přímé sluneční 
záření, přímotopy, sporák atd.).

● Nenastavujte nižší teplotu, než je 
nutné.

● Neskladujte ve spotřebiči teplé pokrmy 
nebo vypařující se tekutiny.

● Umístěte spotřebič do dobře větratelné 
místnosti bez vlhkosti. Podrobnosti 
naleznete v kapitole o instalaci 
spotřebiče v tomto návodu.

● Na obrázcích v tomto návodu 
je uvedena správná kombinace 
boxů, přihrádek a polic. Neměňte 
tuto kombinaci, neboť se jedná o 
nejefektivnější uspořádání s nejnižší 
spotřebou energie.

Tipy pro skladování čerstvých 
potravin
● Do chladicího ani mrazicího prostoru 

spotřebiče nevkládejte horké pokrmy. 
Teplota ve vnitřním prostoru by 
výrazně stoupla a kompresor by začal 
intenzivněji pracovat, což by vedlo k 
vyšší spotřebě energie.

● Potraviny musí být zakryté nebo 
zabalené, což platí zvláště pro ty, které 
mají výrazné aroma.

● Rozmístěte potraviny tak, aby mezi 
nimi mohl volně cirkulovat vzduch.

Tipy pro chlazení potravin
● Maso (všechny druhy): Zabalte 

do polyetylénu. Potraviny: Zabalte 
a umístěte na skleněnou polici 
nad boxem na ovoce a zeleninu. 
Vždy dodržujte doporučenou dobu 
skladování potravin a řiďte se datem 
trvanlivosti, které uvedl výrobce.

● Tepelně upravené pokrmy, pokrmy 
studené kuchyně atd.:

 Zakryjte a umístěte na libovolnou polici.
● Ovoce a zelenina:
 Ke skladování ovoce a zeleniny slouží 

speciální box.
● Máslo a sýr:
 Zabalte do vzduchotěsné nebo 

plastové fólie.
● Lahve s mlékem:
 Uzavřete víčkem a umístěte do 

přihrádky na dvířkách spotřebiče.
Tipy pro mrazení potravin
● Při prvním použití spotřebiče nebo 

po delší provozní pauze nechte 
spotřebič běžet alespoň 2 hodiny s 
vyšším nastavením. Teprve poté vložte 
potraviny do mrazicího prostoru.

• Zabalte pokrmy v malých porcích tak, 
aby se rychle a kompletně zmrazily a 
poté bylo možné vyjmout z mrazicího 
prostoru jen také množství potravin, 
které skutečně potřebujete.

• Zabalte potraviny do hliníkové 
fólie nebo do polyetylenových 
vzduchotěsných sáčků.

• Čerstvé, nezmrazené potraviny 
nesmí přijít do styku s už zmrazenými 
potravinami, aby nedocházelo ke 
zvyšování teploty.

• Zmrzlina konzumovaná ihned po jejím 
vyjmutí z mrazicího prostoru může 
způsobit popálení kůže mrazem.

• Doporučujeme Vám opatřit zabalené 
potraviny štítkem s popisem a datem. 
Budete tak mít přehled o délce 
skladování.
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Tipy pro skladování zmrazených 
potravin
● Ujistěte že, že zmrazené potraviny 

byly správně skladovány prodejcem.
● Rozmražené potraviny se rychle kazí 

a neměly by být znovu zmrazovány. 
Nepřekračujte dobu skladování 
doporučenou výrobcem potravin.

Vypnutí spotřebiče
Pokud je nutné vypnout spotřebič na 
delší dobu, proveďte následující kroky. 
Zabráníte tak tvorbě plísně ve spotřebiči.
1. Vyjměte veškeré potraviny.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Pečlivě vyčistěte a vysušte vnitřní 

prostor spotřebiče.
4. Nechte všechna dvířka mírně 

pootevřená, aby vzduch mohl 
cirkulovat.

Čištění a péče
Z hygienických důvodů byste měli čistit 
spotřebič (včetně vnějšího i vnitřního 
příslušenství) alespoň jednou za dva 
měsíce.
Pozor! Spotřebič nesmí být během 
čištění připojený k elektrické síti, v 
opačném případě hrozí úraz elektrickým 
proudem! Před čištěním vypněte spotře-
bič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Čištění exteriéru
Spotřebič byste měli pravidelně čistit, 
prodloužíte tak jeho životnost.
- Otřete ovládací panel a displej čistým, 

měkkým hadříkem.
- Nestříkejte vodu přímo na povrch 

spotřebiče, nýbrž pouze na hadřík. 
Zajistíte tak rovnoměrnou vlhkost na 
povrchu spotřebiče.

- Vyčistěte dvířka, madla a vnější 
povrch spotřebiče pomocí jemného 
čisticího prostředku a poté vše vytřete 
dosucha měkkým hadříkem.

 Pozor!
- Nepoužívejte ostré předměty, neboť 

by mohlo dojít k poškrábání povrchu 
spotřebiče.

- K čištění spotřebiče nepoužívejte 
ředidlo, čisticí prostředky pro 
automobily, éterické oleje, abrazivní 
čisticí prostředky ani organická 
rozpouštědla, jako je benzen. 
Mohlo by dojít k poškození povrchu 
spotřebiče a požáru.

Čištění interiéru
Vnitřní prostor spotřebiče byste měli 
pravidelně čistit. Mírně znečištěný 
vnitřní prostor se čistí snadněji. K 
čištění vnitřního prostoru použijte 
hadřík namočený v roztoku vody a jedlé 
sody. Poté vše otřete hadříkem nebo 
houbičkou namočenými v teplé vodě.
Nechte vše zcela vyschnout. Teprve poté 
do spotřebiče umístěte police a boxy. 
Pečlivě vysušte povrch spotřebiče a 
vyjímatelné části.
Ačkoliv se tento spotřebič automatiky 
odmrazuje, přesto může docházet k 
tvorbě námrazy na vnitřních stěnách 
mrazicího prostoru, pokud dvířka 
mrazicího prostoru otevíráte často 
nebo na příliš dlouhou dobu. Pokud 
je vrstva námrazy příliš silná, zvolte 
vhodnou dobu, kdy je v mrazicím 
prostoru uskladněno pouze malé 
množství potravin, a spotřebič odmrazte. 
Postupujte následovně:
1. Vyjměte potraviny a boxy, vytáhněte 

zástrčku ze zásuvky a nechte dvířka 
otevřená. Proces odmrazování 
urychlíte důkladným větráním 
místnosti.

2. Jakmile je odmrazování kompletní, 
vyčistěte mrazicí prostor podle výše 
uvedeného popisu.
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Čištění těsnění dvířek
Dbejte na to, aby těsnění dvířek bylo 
čisté. Lepkavé potraviny a nápoje 
mohou způsobit přilepení těsnění k 
tělu spotřebiče, což vede k poškození 
těsnění při otevření dvířek. K čištění 
těsnění použijte teplou vodou a 
šetrný čisticí prostředek. Po vyčištění 
nezapomeňte těsnění vytřít dosucha.
Pozor! Spotřebič smíte zapnout pouze 
tehdy, když je těsnění dvířek zcela 
suché.

Výměna LED osvětlení
Varování: Výměnu LED osvětlení 
nesmí provést uživatel! Pokud došlo k 
poškození LED osvětlení, obraťte se na 
kvalifikovaného elektrikáře.

Odstranění možných problémů
Pokud se vyskytne problém nebo máte pocit, že spotřebič nepracuje správně, 
nejprve zkontrolujte spotřebič podle pokynů uvedených v následující tabulce. Pokud 
problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis. 

Varování! Nepokoušejte se opravovat spotřebič svými silami. Pokud problém 
přetrvává i po zkontrolování spotřebiče podle níže uvedených pokynů, obraťte se 
na kvalifikovaného elektrikáře, autorizovaný servis nebo obchod, ve kterém jste 
spotřebič zakoupili.

Problém  Možná příčina a náprava

Spotřebič nepracuje 
správně

Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunutá do zásuvky.
Zkontrolujte pojistku. Vadnou pojistku vyměňte.
Teplota okolí je příliš nízká. Zkuste nastavit chladnější teplotu ve 
vnitřním prostoru spotřebiče.
Mraznička nefunguje během procesu odmrazování nebo krátce 
po zapnutí spotřebiče z důvodu ochrany kompresoru. Tento jev je 
normální.

Zápach vycházející z 
vnitřního prostoru

Je nutné vyčistit vnitřní prostor.
Některé potraviny, kontejnery nebo obaly vydávají zápach.

Spotřebič vydává hluk

Níže uvedené zvuky jsou běžné:
● Běžící kompresor vydává hluk.
● Motor malého ventilátoru v mrazicím či chladicím prostoru 

vydává hluk zapříčiněný pohybem vzduchu.
● Bublání podobné vařící se vodě.
● Praskání během automatického odmrazování.
● Cvaknutí před rozběhnutím kompresoru.
Jiné neobvyklé zvuky vznikají z níže uvedených důvodů. 
Zkontrolujte spotřebič a případně proveďte nápravu:
Spotřebič není vyvážený.
Zadní část spotřebiče se dotýká zdi.
Lahve nebo kontejnery spadly nebo se volně pohybují.
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Motor neustále běží

Čas od času uslyšíte zvuk motoru. Tento jev je normální. Motor 
běží častěji za následujících okolností:
● Nastavili jste nižší teplotu než je nutné.
● Vložili jste do spotřebiče velké množství teplých potravin 

najednou.
● Teplota v místnosti, kde se spotřebič nachází, je příliš vysoká.
● Otevíráte dvířka spotřebiče příliš často nebo na dlouhou dobu.
● Po instalaci spotřebiče nebo po jeho zapnutí po dlouhé době.

Vrstva námrazy ve 
vnitřním prostoru

Zkontrolujte, zda nedošlo k zablokování ventilačních otvorů 
potravinami a zda jsou potraviny rozmístěny ve spotřebiči tak, aby 
vzduch mohl volně cirkulovat. Zkontrolujte, zda jsou dvířka zcela 
zavřená. Odmrazte spotřebič podle pokynů uvedených v kapitole o 
čištění a péči.

Teplota ve vnitřním 
prostoru je příliš vysoká

Otevíráte dvířka spotřebiče příliš často nebo na dlouhou dobu; 
dvířka zůstala z nějakých důvodů otevřená; kolem spotřebiče 
se nenachází dostatek volného prostoru umožňujícího cirkulaci 
vzduchu.

Teplota ve vnitřním 
prostoru je příliš nízká

Nastavte vhodnější teplotu podle pokynů v kapitole „Ovládací 
panel“.

Dvířka lze zavřít pouze s 
obtížemi

Zkontrolujte, zda je spotřebič nakloněn dozadu o 10 až 15 mm. 
Zkontrolujte, zda nějaký předmět nebrání zavření dvířek.

Na podlahu kape voda

Miska na vodu (umístěná v zadní části spotřebiče dole) není 
vyvážená; odtoková hubice (umístěná pod horní částí kompresoru) 
nesměřuje tak, aby voda stékala přímo do misky na vodu; 
odtoková hubice je zablokovaná. Odsuňte spotřebič ode zdi a 
zkontrolujte misku na vodu i odtokovou hubici.

Osvětlení nefunguje

● LED osvětlení je poškozené. V tomto případě se obraťte na 
kvalifikovaného elektrikáře.

● Kontrolní systém vypnul osvětlení, protože dvířka spotřebiče 
byla příliš dlouho otevřená. Zavřením a opětovným otevřením 
dvířek aktivujete osvětlení.
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Likvidace vysloužilého spotřebiče

Vysloužilý spotřebič nesmí být zlikvidován spolu s běžným domovním odpadem.

Obalové materiály
Obalové materiály označené recyklačním symbolem jsou recyklovatelné. Vhoďte 
obalové materiály do příslušeného kontejneru.

Před likvidací vysloužilého spotřebiče
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel a zlikvidujte ho i se zástrčkou odpovídajícím způsobem.
Varování! Chladničky obsahují chladivo a plyny. Chladivo i plyny musí být 
zlikvidovány profesionálně, neboť mohou způsobit poranění očí nebo požár. Dbejte 
na to, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu spotřebiče.

Správná likvidace tohoto spotřebiče
Spotřebič označený tímto symbolem nesmí být na území EU 
zlikvidován spolu s běžným domácím odpadem. Odevzdejte 
spotřebič v příslušné sběrně starých elektrických a elektronických 
spotřebičů. Zajistíte tak ekologickou likvidaci a recyklaci spotřebiče 
bez případných negativních vlivů na životní prostředí nebo lidské 
zdraví. Vysloužilý spotřebič lze vrátit prodejci, u kterého jste ho 
zakoupili, nebo využít sběrný systém. Zajistíte tak likvidaci šetrnou k 
životnímu prostředí.
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