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STRUČNÝ NÁVOD K RYCHLÉMU POUŽITÍ
ON/STANDBY
Chcete-li spotřebič vypnout, podržte toto tlačítko stisknuté po dobu 
3 sekund. 
V pohotovostním režimu Stand-by se na displeji rozsvítí dvě čárky 
a osvětlení chladicího oddílu zůstane vypnuté.
Chcete-li spotřebič znovu zapnout, stačí tlačítko opět krátce stisknout.
Poznámka: V rámci tohoto postupu se neodpojuje napájení 
spotřebiče.
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6TH SENSE
Umožňuje rychle dosáhnout optimálních podmínek pro uchování 
potravin vzhledem k vnitřní teplotě spotřebiče

FUNKCE „ECO NIGHT“ (noční provoz)  
Funkce Eco Night umožňuje nasměrovat spotřebu energie 
u spotřebiče do doby mimo špičku (obvykle v noci), kdy se energie 
dodává ve velkém množství a je levnější než ve dne (tento systém 
je dostupný jen v některých zemích s možností více tarifů podle 
denní doby – ověřte si svůj tarif u svého elektrického podniku). 
Funkci můžete aktivovat, stisknete-li na začátku snížené sazby 
(podle konkrétního rozpisu) tlačítko Eco Night. Pokud například ke 
snížení sazby dochází ve 22 hodin, stiskněte tlačítko, které odpovídá 
tomuto času. Funkce je aktivní, jestliže LED svítí. Po zapnutí funkce 
spotřebič automaticky přizpůsobí spotřebu energie denní době (tzn. 
že spotřebuje více energie v noci než ve dne).
DŮLEŽITÉ: Má-li tato funkce správně fungovat, musí být zapnuta 
v průběhu dne i noci. Funkce zůstává zapnutá, dokud není 
vypnuta (nebo se vypne v případě výpadku napájení nebo vypnutí 
spotřebiče). Chcete-li tuto funkci deaktivovat, stiskněte opět tlačítko. 
Když LED NESVÍTÍ, není funkce zapnutá.
Poznámka: Uvedená spotřeba energie se vztahuje k provozu 
s deaktivovanou funkcí Eco Night

UKAZATEL TEPLOTY
Displej zobrazuje teplotu oddílu mrazničky (mezi −16 °C a −24 °C).
Odlišnou teplotu lze nastavit pomocí tlačítka „C° “.

RYCHLÉ MRAŽENÍ
24 hodin před vložením velkého množství potravin do 
mrazicího oddílu stiskněte tlačítko .
Při zapnutí funkce se rozsvítí ikona .
Tato funkce se automaticky vypne po 48 hodinách nebo ji 
můžete vypnout manuálně stiskem tlačítka .

Poznámka: Potraviny, které mají být zmrazeny, umísťujte tak, 
aby nepřišly do kontaktu s již zmrazenými potravinami

POPLACH FUNKCE BLACK OUT
Tento poplach se aktivuje v případě delšího výpadku proudu, 
který způsobil zvýšení teploty v oddílu mrazničky.
Bliká červený indikátor  a zní zvukový signál, který neustane, 
dokud nejsou dveře zavřeny. Indikátory teploty oddílu mrazničky 
mohou blikat.

Přejete-li si vypnout zvukový signál, stiskněte tlačítko „Vypnout 
poplach“ . Pokud oddíl mrazničky ještě nedosáhl teploty pro 
optimální uchovávání potravin, může dojít k aktivaci poplachu 
teploty (viz poplach teploty). Před konzumací potraviny 
zkontrolujte.

A. Ovládací panel 
B. Osvětlení (systém LED)
C. Víka mrazničky (prostor pro mrazení)
D. Střední zásuvka mrazáku
E. Malá zásuvka mrazáku
F. Velká zásuvka mrazáku
G. Přepážka zásuvky*
H. Dolní zásuvka
I. Typový štítek* (umístěný na boku zásuvky)
L. Eutektika
M. Tác na led* 

* K dispozici pouze u vybraných modelů.

Ideální teploty pro uchování potravin byly 
nastaveny již ve výrobě.

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte 
návod k použití.
Funkce, technické údaje a obrázky se mohou 
lišit v závislosti na modelu.

VYPNUTÍ VÝSTRAŽNÉHO ZVUKOVÉHO SIGNÁLU  
Přejete-li si vypnout výstražný zvukový signál, stiskněte krátce 
tlačítko.

ŘÍZENÍ MRAZENÍ  
„Řízení mražení“ je pokročilou technologií, která omezuje teplotní výkyvy v celém oddílu mrazničky na 
minimum díky inovativnímu vzduchovému systému zcela nezávislému na chladničce. Spálení mrazem je 
sníženo na 50 % a potraviny si zachovávají svoji původní kvalitu a barvu.
Přejete-li si funkci „Řízení mražení“ aktivovat/deaktivovat, podržte tlačítko „Eco Night“ stisknuté po dobu 
3 sekund .
Funkce pracuje správně, pokud je teplota nastavena v určeném rozmezí:
mezi −22 °C a −24 °C. Je-li funkce zapnuta a aktuální teplota v mrazničce je nastavena na teplotu vyšší než 
−22 °C, teplota se pak automaticky nastaví na −22 °C, aby mohl přístroj pracovat správně.
Je-li tato funkce zapnuta a uživatel změní nastavení teploty v mrazničce tak, že toto nastavení neodpovídá 
danému rozmezí pro správné fungování zařízení, funkce se automaticky deaktivuje.
V případě, že je aktivní funkce „Rychlé mražení“, funkce „Řízení mražení“ není umožněna, dokud se funkce 
„Rychlé mražení“ nedeaktivuje.

KONTROLKA FUNKCE ŘÍZENÍ 
MRAŽENÍ 

Co dělat, když... Možné důvody: Řešení:

Ovládací panel je vypnutý, spotřebič nefunguje. Spotřebič může být v režimu On/Stand by.
Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.

Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Zapnout / pohotovostní režim (On/Stand-by). Zkontrolujte:
- zda nedošlo k výpadku napájení;
- zda je zástrčka správně zasunutá do zásuvky a vypínač na zásuvce (pokud je jím zásuvka 
vybavena) je ve správné pozici (tj. umožňuje napájení spotřebiče)
- zda jsou zařízení pro ochranu elektrického systému domácnosti účinná;
- zda není poškozen napájecí kabel.

Vnitřní osvětlení nefunguje.
Může být nutné vyměnit žárovku.

Spotřebič může být v režimu On/Stand-by

– Obraťte se na službu technické pomoci.
– Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Zapnout / pohotovostní režim (On/Stand-by)

Teplota uvnitř oddílů není dostatečně nízká. Příčiny mohou být různé (viz „Řešení“)

Zkontrolujte:
– zda jsou dveře správně zavřené;
- zda spotřebič nestojí v blízkosti zdroje tepla;
- zda je nastavená teplota vyhovující;
– zda nic nebrání cirkulaci vzduchu větracími mřížkami v dolní části spotřebiče.

Přední okraj spotřebiče u dosedacího těsnění dvířek je horký. Nejedná se o závadu. Zabraňuje to kondenzaci. Není nutné žádné řešení.

Bliká červená ikona  a zní zvukový poplach Upozornění při otevřených dveřích
Aktivuje se, pokud dveře zůstanou příliš dlouho otevřené. Zvukový poplach vypnete zavřením dvířek spotřebiče.

Svítí červená ikona , zní zvukový poplach a na displeji bliká písmeno „F“. Výstražné upozornění na poruchu
Poplach signalizuje závadu některé technické součásti.

Obraťte se na autorizovanou službu technické pomoci. Přejete-li si vypnout zvukový signál, krátce 
stiskněte tlačítko „Vypnout zvukový poplach“ 

Ukazatel teploty bliká (°C) a kontrolka poplachu zůstává zapnutá. Poplach teploty
Vnitřní teplota není vyhovující.

Stiskněte tlačítko pro deaktivaci alarmu (Stop Alarm) ; výstražné zvukové upozornění se 
deaktivuje, displej pro zobrazení teploty (°C) bliká a kontrolka pro alarm (Alarm)  zůstane svítit, 
dokud není dosaženo teploty < −10 °C.

Ikona funkce Black Out  zůstává zapnutá, kontrolka pro alarm (Alarm)  bliká, stejně 
jako displej pro zobrazení teploty (°C), který zobrazuje maximální teplotu, které bylo při 
výpadku proudu dosaženo.

Poplach upozorňující na dlouhodobý výpadek elektrického proudu
Dlouhodobější výpadek elektrického proudu, při němž se může vnitřní teplota zvýšit až na 0 °C.

Stiskněte tlačítko pro deaktivaci alarmu (Stop Alarm) ; výstražné zvukové upozornění se 
deaktivuje, displej pro zobrazení teploty (°C) bliká a kontrolka pro alarm (Alarm)  zůstane svítit, 
dokud není dosaženo teploty < −10 °C.
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