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WARNING! 
 

In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally 
friendly refrigerant the R 600a (flammable only under certain conditions) you must observe the folloving rules: 
� Do not hinder the free circulation of the air around the appliance. 
� Do not use mechanic devices in order to accelerate the defrosting, others than the ones recommended by the 

manufacturer. 
� Do not destroy the refrigerating circuit. 
� Do not use electric appliances inside the food beeping compartment, others than those that might have been 

reccommended by the manufacturer. 
 

UPOZORNĚNÍ!  
 

Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné chladicí 
médium R600a (vznětlivé pouze za určitých podmínek), musíte dodržet následující pravidla: 
� Nebraňte ve volné cirkulaci vzduchu kolem přístroje. 
� Nepoužívejte mechanická zařízení pro zrychlení odmražení kromě těch, která jsou doporučená výrobcem. 
� Nelikvidujte chladicí okruh. 
� Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostoru pro potraviny kromě těch, která by mohl doporučit výrobce. 
 

FIGYELMEZTETÉS!   
 

Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal mőködı 
hőtıberendzés normális mőködésének eléréséhez,  kövesse a következı szabályokat: 
� Ne gátolja a levegı keringését a készülék körül! 
� Ne használjon más mechanikus eszközöket a gyorsabb felolvasztás érdekében, mint amit a gyártó ajánl! 
� Ne szakítsa meg a hőtıközeg keringésirendszerét! 
� Ne használjon más elektromos eszközöket a mélyfagyasztó részben, mint amiket a gyártó javasolhat! 
 

VAROVANIE!   
 

Aby sa zabezpečila normálna prevádzka vašej chladničky, ktorá používa úplne ekologicky nezávadné chladivo R 
600a (horľavé len pri určitých podmienkach), musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá: 
� Nebráňte voľnej cirkulácii vzduchu okolo spotrebiča. 
� Nepoužívajte mechanické prístroje na urýchľovanie rozmrazovacieho procesu, iné ako odporúča výrobca. 
� Neporušujte chladiaci okruh. 
� Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri pípacieho priestoru potravín, iné ako tie, ktoré odporúčal výrobca. 
 

UWAGA!  
 

Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w 
instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi naleŜy przechowywać w bezpiecznym miejscu tak, aby moŜna było z niej 
korzystać w razie konieczności. MoŜe być ona przydatna równieŜ dla innego uŜytkownika. 
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Blahopřejeme k výběru kvalitního spotřebiče             , 
který je určen pro mnoho let služby.  
 
 
 
 
Bezpečnost p ředevším! 
 
Nezapojujte spotřebič do napájecí sítě, dokud 
neodstraníte všechny obalové a přepravní materiály. 
• Před zapnutím nechte nejméně 4 hodin stát, aby se 
usadil olej v kompresoru po přepravě v horizontální 
poloze. 
• Pokud likvidujete starý spotřebič s zámkem nebo 
západkou na dveřích, ujistěte se, že je v bezpečném 
stavu a dětem nehrozí uvíznutí uvnitř. 
• Tento spotřebič musí být používán pro stanovený 
účel. 
• Neodkládejte spotřebič do ohně. Váš spotřebič 
obsahuje v izolační vrstvě látky bez CFC, které jsou 
hořlavé. Doporučujeme kontaktovat místní úřady pro 
informace o likvidaci a dostupných zařízeních. 
• Nedoporučujeme používat tento spotřebič v 
nevytápěné chladné místnosti.  (např. garáž, sklad, 
přístavba, kůlna, hospodářské stavení atd.) 
Pro co nejlepší výkonnost a bezporuchovou službu 
vašeho spotřebiče je velmi důležité pozorně si přečíst 
tyto pokyny. Nedodržením těchto pokynů se vystavujete 
riziku zrušení možnosti bezplatného servisu po dobu 
záruční lhůty.  
Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro 
snadné vyhledání. 
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Elektrické požadavky 
 

Před zasunutím zásuvky do sítě se ujistěte, 
že napětí a kmitočet  (na štítku uvnitř 
spotřebiče) odpovídají vašemu zdroji. 
Doporučujeme připojit tento spotřebič do sítě 
přes vhodně vypínanou a zajištěnou zásuvku 
na snadno dostupném místě. 
 

Upozorn ění! Tento spot řebič musí být 
uzemněn. 
Opravy elektrického vybavení by měl provádět 
jen kvalifikovaný technik. Nesprávné opravy 
provedené nekvalifikovanou osobou 
představují riziko, které by mohlo mít kritické 
dopady pro uživatele spotřebiče. 
POZOR! 
Tento spotřebič používá R 600a, což je plyn, 
který je šetrný k životnímu prostředí, ale je 
hořlavý. Během přepravy a upevňování 
výrobku je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby 
nedošlo k poškození chladicí soustavy. Pokud 
je chladicí soustava poškozená a ze systému 
uniká plyn, udržte výrobek mimo otevřený 
oheň a nějakou dobu v místnosti větrejte. 
UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte mechanické 
nástroje nebo jiné prostředky k urychlení 
procesu odmrazení s výjimkou těch, které 
doporučuje výrobce. 
UPOZORNĚNÍ – Nepoškozujte chladicí 
obvod. 
UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte elektrické 
spotřebiče uvnitř prostor na skladování 
potravin spotřebiče, pokud se nejedná o typy 
doporučené výrobcem. 
 

Pokyny pro p řepravu 
 

1. Spotřebič se smí přenášet jen ve svislé 
pozici. Obaly musí zůstat během přepravy 
neporušené. 
2. Pokud byl spotřebič během přepravy 
umístěn vodorovně, nesmí být používán po 
vybalení nejméně 4 hodin, aby se systém 
mohl ustálit. 
 
 

3. Nedodržení výše uvedených pokynů by 
mohlo vést k poškození spotřebiče, za které 
výrobce nezodpovídá. 
4. Spotřebič je třeba chránit proti dešti, vlhku 
a jiným atmosférickým vlivům. 
 

Důležité upozorn ění! 
• Při čištění/přenášení spotřebiče se 
nedotýkejte spodní části kovových kabelů 
kondenzátoru na zadní straně spotřebiče, 
mohlo by dojít k poranění prstů a rukou. 
• Nepokoušejte se stoupat nebo sedat na 
horní okraj spotřebiče, jelikož na toto není 
určen. Mohli byste se zranit nebo poškodit 
spotřebič. 
• Ujistěte se, že napájecí kabel není zachycen 
pod spotřebičem během a po přesouvání, 
mohlo by to poškodit kabel. 
• Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem 
nebo manipulovat s ovladači. 
 

Pokyny pro instalaci 
 

1. Nepřechovávejte spotřebič v místnosti, kde 
může teplota klesnout pod 10°C v noci a/nebo 
zejména v noci, jelikož je určen na provoz v 
teplotách mezi +10 a +32 stupni Celsia. Při 
nižších teplotách nemusí spotřebič fungovat, 
čímž poklesne doba skladovatelnosti potravin. 
2. Neumisťujte spotřebič do blízkosti sporáků 
nebo radiátorů nebo na přímé sluneční světlo, 
dojde tím ke zvýšenému napětí funkcí 
spotřebiče. Při instalaci v blízkosti zdroje tepla 
nebo mrazničky udržujte minimální odstupy 
po stranách: 
Od sporáků 30 mm 
Od radiátorů 300 mm 
Od mrazniček 25 mm 
3. Ujistěte se, že kolem spotřebiče je 
dostatečný odstup tak, aby se zaručil volný 
oběh vzduchu (Položka 2) . 
• Umístěte zadní odvětrávací víko na zadní 
stranu vaší chladničky, abyste viděli 
vzdálenost mezi chladničkou a stěnou 
(Položka 3).  
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4. Spotřebič by měl být umístěn na hladkém 
povrchu. Obě přední nožky lze nastavit dle 
potřeby. Abyste měli jistotu, že váš spotřebič 
stojí vzpřímeně, nastavte obě přední nožky 
tak, že jimi otočíte doprava nebo doleva, 
dokud není zajištěn pevný kontakt s podlahou. 
Správným nastavením nožek předejdete 
přílišným vibracím a hluku (Položka 4) . 
5. Informace pro přípravu spotřebiče na 
použití naleznete v oddíle „Čištění a údržba“. 
 
Seznámení s vaším spot řebičem 
(Položka 1) 
 

1 - Umístění termostatu a světla 
2 - Nastavitelné poličky        
3 -  Podpěra na láhve vína 
4 - Kolektor vody 
5 - Kryt přihrádek na čerstvé potraviny 
6 - Přihrádky na čerstvé potraviny 
7 - Podpěra podnosu na led a podnos na led 

   8 - Prostor pro rychlé zmražení 
   9 - Přihrádky pro uchovávání zmražených 

potravin 
 10 - Nastavitelná nožka 
 11 - Prostor pro mléčné výrobky 
 12 - Polička na nádoby 
 13 - Polička na lahve 
 
 
Doporu čené rozložení potravin ve 
spot řebiči 
 
Návody pro optimální uskladnění a hygienu: 
  1. Prostor chladničky je pro krátkodobé 
ukládání čerstvých potravin a nápojů. 
  2. Prostor mrazničky je                vhodný a 
určený pro mražení a skladování před-
mražených potravin.  
Doporučení pro                 skladování dle 
informací na obalu potraviny by měly být vždy 
dodržovány. 
 

  3. Mléčné výrobky by měly být skladovány ve 
zvláštním prostoru ve dveřích. 
  4. Vařené potraviny by se měly skladovat ve 
vzduchotěsných nádobách. 
  5. Čerstvé balené výrobky lze skladovat na 
polici. Čerstvé ovoce a zeleninu je třeba očistit 
a skladovat v přihrádkách na čerstvou 
zeleninu. 
  6. Láhve lze uchovat ve dveřní části. 
  7. Chcete-li skladovat syrové maso, zabalte 
je do polyetylénových sáčků a umístěte na 
nejnižší polici. Nenechte je přijít do kontaktu s 
vařenými potravinami, aby nedošlo ke 
kontaminaci. Z bezpečnostních důvodů 
skladujte syrové maso jen dva až tři dny. 
  8. Pro maximální účinnost by se neměly 
výsuvné police překrývat papírem nebo jinými 
materiály, aby studený vzduch mohl volně 
proudit. 
  9. Neskladujte rostlinný olej na policích ve 
dveřích. Potraviny uchovávejte zabalené, 
chráněné nebo překryté. Teplé potraviny a 
nápoje nechte před zchlazením vychladnout. 
Zbývající potraviny z konzerv by se neměly 
skladovat v konzervách. 
10. Šumivé nápoje by se neměly zmrazovat a 
výrobky jako ochucený led do vody by se 
neměly konzumovat příliš studené. 
11. Některé ovoce a zelenina se může 
poškodit, pokud se skladuje v teplotách kolem 
0°C. Ananasy, melouny, okurky, raj čata a 
podobné produkty balte do polyetylénových 
sáčků. 
12. Silný alkohol se musí skladovat ve 
vzpřímené pozici a pevně uzavřených 
nádobách. Nikdy neskladujte výrobky 
s obsahem vznětlivého pohonného plynu 
(např. šlehačku ve spreji, plechovky spreje 
atd.) nebo výbušné látky. Představují riziko 
výbuchu. 
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Kontrola a nastavení teploty 
 

Provozní teploty kontroluje tlačítko termostatu 
(Položka 5)  a lze jej nastavit na jakoukoli 
pozici mezi 1 a 5 (nejchladnější pozice). 
Průměrná teplota uvnitř chladničky by měla 
být kolem +5°C. 
Nastavte tedy termostat tak, abyste dosáhli 
požadované teploty. Některé části chladničky 
mohou být chladnější či teplejší (např. 
přihrádka na uchovávání čerstvého salátu a 
horní část chladničky), což je naprosto 
normální. Doporučujeme vám kontrolovat 
teplotu pravidelně teploměrem, abyste měli 
jistotu, že chladnička stále zachovává tuto 
teplotu. Častým otevíráním dveří stoupnou 
vnitřní teploty, takže doporučujeme zavírat 
dvířka co nejdříve po použití. 
 

Před zahájením provozu 
 

Poslední kontrola 
Než začnete používat spotřebič, zkontrolujte, 
zda: 
1. Nožky byly seřízeny pro ideální rovnováhu. 
2. Vnitřek je suchý a vzduch může vzadu 
volně cirkulovat. 
3. Vnitřek je čistý dle doporučení v oddíle 
„Čištění a údržba“. 
4. Zásuvka byla zasunuta do sítě a elektřina 
je zapnutá. Po otevření dvířek se rozsvítí 
vnitřní osvětlení. 
A nezapome ňte, že: 
5. Uslyšíte hluk při startování kompresoru. 
Kapalina a plyny uzavřené v chladicí soustavě 
mohou dělat další hluk, ať je kompresor 
v chodu, nebo není. Je to zcela normální. 
6. Nepatrné zvlnění horní části chladničky je 
zcela normální a je způsobeno použitým 
výrobním procesem; nejedná se o závadu. 
7. Doporučujeme nastavovat tlačítko 
termostatu na střed a sledovat teplotu, abyste 
zajistili, že spotřebič udržuje požadovanou 
teplotu skladování (viz oddíl Kontrola a 
nastavení teploty). 
 

8. Nezaplňujte spotřebič ihned po jeho 
zapnutí. Počkejte na dosažení správné 
skladovací teploty. Doporučujeme kontrolovat 
teplotu přesným teploměrem (viz: Kontrola a 
nastavení teploty). 
 

Skladování zmražených potravin 
 

Vaše mraznička je vhodná na dlouhodobé 
uchovávání běžně dostupných zmražených 
potravin a lze ji též použít na zmražení a 
uskladnění čerstvých potravin. 
Dojde-li k výpadku elektrické energie, 
neotvírejte dveře. Zmrzlé potraviny by měly 
zůstat nepoškozeny, pokud závada trvá 
necelých 18 hodin. Pokud je výpadek delší, 
pak by měly být potraviny zkontrolovány a 
buď ihned upraveny, nebo uvařeny a pak 
znovu zmraženy. 
 

Mražení čerstvých potravin 
 

Pro dosažení nejlepších výsledků prosím 
dodržujte následující pokyny. 
Nezmrazujte příliš velké množství najednou. 
Množství potravin se nejlépe uchovává, pokud 
se zmrazí hloubkově a co nejrychleji. 
Nepřekračujte mrazicí kapacitu vašeho 
spotřebiče na 24 hodin. 
Umístěním teplých potravin do mrazničky 
uvedete chladicí zařízení do nepřetržitého 
chodu, dokud nejsou potraviny zcela zmrzlé. 
Může tím dojít k dočasnému přílišnému 
zchlazení chladicího prostoru. 
Při zmrazování čerstvých potravin nastavte 
tlačítko termostatu na střední pozici. Malé 
množství potravin až do ½ kg lze zmrazit bez 
nastavování ovládacího tlačítka termostatu. 
Dávejte zvýšený pozor, abyste nesmísili již 
zmrzlé a čerstvé potraviny. 
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Tvorba ledových kostek 
 

Zaplňte podnos na kostky ledu ze ¾ vodou a 
umístěte jej do mrazničky. Zmrzlé podnosy 
uvolněte koncem lžičky nebo podobným 
nástrojem; nepoužívejte ostré předměty, jako 
jsou nože nebo vidličky. 
 

Odmrazování 
 

A) Prostor chladni čky 
Prostor chladničky se odmrazuje automaticky. 
Odmražená voda stéká do odčerpávací 
trubice přes sběrnou nádobu na zadní straně 
spotřebiče (Položka 6).  
Během odmrazování se mohou na zadní 
stěně prostoru chladničky utvořit kapky vody 
v místech, kde je umístěn odpařovač. Několik 
kapek může zůstat na obvodu, ty zmrznou po 
skončení odmrazování. Znovu zmrzlé kapky 
neodstraňujte špičatými nebo ostrými 
předměty, jako jsou nože nebo vidličky. 
Pokud se kdykoli odmražená voda 
neodčerpává ze sběrného kanálu, 
zkontrolujte, zda odčerpávací trubici neblokují 
části potravin. Odčerpávací trubici lze vyčistit 
čističem potrubí nebo podobným nástrojem. 
Zkontrolujte, zda je hadice neustále umístěná 
koncem v sběrném tácu na kompresoru, aby 
nedošlo k rozlití vody na elektrickou instalaci 
nebo zem (položka 7).  

B) Prostor mrazni čky 
Odmrazování je velmi jednoduché a bez 
nečistot díky zvláštní nádržce pro sběr 
odmražené vody. 
Odmrazujte dvakrát ročně nebo tehdy, když 
se utvoří vrstva námrazy asi 7 mm. Pro 
spuštění procesu odmrazování vypněte 
přístroj ze sítě. 
Všechny potraviny zabalte do několika vrstev 
novinového papíru a uskladněte na chladném 
místě (např. chladnička nebo spíž). 
Nádoby s teplou vodou lze umístit opatrně do 
mrazničky, urychlí se tím odmrazování. 

Námrazu neodstra ňujte špi čatými nebo 
ostrými p ředměty, jako jsou nože nebo 
vidli čky. 
Nepoužívejte sušiče na vlasy, elektrické 
radiátory nebo jiné elektrické spotřebiče na 
odmražení.  
Odmraženou vodu setřete houbičkou ze dna 
prostoru mrazničky. Po odmražení pečlivě 
vnitřek vysušte (Položky 8 a 9).  Zasuňte 
zásuvku do sítě a zapněte přívod elektrické 
energie. 
 

Výměna vnit řní žárovky 
 

Pokud přestane svítit světlo, vypněte přístroj a 
odpojte napájecí kabel. 
Pak se ujistěte, zda je žárovka pevně 
našroubována v objímce. Zasuňte zásuvku do 
sítě a zapněte spotřebič. 
Pokud světlo stále nesvítí, zakupte v obchodě 
s elektrickými spotřebiči náhradní žárovku 
E14 šroubovací 15 Watt (maximálně) a 
založte ji na místo (Položka 10).  
Nefunkční žárovku okamžitě opatrně 
zlikvidujte. 
 

Čišt ění a péče 
 

  1. Doporučujeme vypnout přístroj ze sítě a 
vyjmout hlavní zásuvku, než přistoupíte 
k čištění. 
  2. Nikdy nepoužívejte ostré předměty či 
brusné látky, mýdlo, domovní čistič, 
odmašťovač či voskové čistidlo. 
  3. Používejte vlažnou vodu pro vyčištění 
skříně a otřete ji pak dosucha. 
  4. Používejte vlhký hadřík namočený do 
roztoku jedné čajové lžičky sody bikarbony na 
půl litru vody na vyčištění vnitřku, pak jej 
dosucha otřete. 
  5. Ujistěte se, že do skříňky pro kontrolu 
teploty nepronikne žádná voda. 
  6. Pokud spotřebič delší dobu nebudete 
používat, vypněte jej, vyjměte všechny 
potraviny, vyčistěte jej a nechte dveře 
otevřené. 
  7. Doporučujeme vyčistit kovové součásti 
výrobku (např. vnější část dvířek, posuvné 
části) silikonovým voskem (autoleštidlem) pro 
ochranu vysoce kvalitního povrchového 
nátěru. 
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  8. Prach, který se usadí na kondenzátoru, 
který je umístěný na zadní straně spotřebiče, 
by měl být jednou ročně odstraněn 
vysavačem. 
  9. Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek, 
abyste zajistili jejich čistotu a nezanesení 
částečkami potravin. 
10. Nikdy: 
• Nečištěte spotřebič nevhodnými materiály; 
tzn. výrobky na bázi petroleje. 
• Nevystavujte spotřebič vysokým teplotám. 
• Nedrhněte, nebruste atd. brusnými 
materiály. 
11. Odstranění krytu mléčných výrobků a 
dveřního podnosu: 
• Pro odstranění krytu mléčných výrobků 
nejprve zvedněte kryt asi o 2,5 cm nahoru a 
vytáhněte jej ze strany, kde je v krytu otvor. 
• Pro odstranění dveřního podnosu odstraňte 
všechen obsah a pak jen zvedněte dveřní 
podnos vzhůru ze základny. 
12. Ujistěte se, že zvláštní plastová nádoba 
na zadní straně spotřebiče, která 
shromažďuje odmraženou vodu, je neustále 
čistá. Pokud chcete odstranit podnos a vyčistit 
jej, postupujte podle níže uvedených pokynů: 
• Vypněte přístroj a odpojte napájecí kabel. 
• Jemně odpojte čep na kompresoru pomocí 
kleští, aby bylo možné tác vyjmout. 
• Zvedněte jej. 
• Očistěte jej a otřete. 
• Při montáži postupujte v opačném pořadí. 
13. Pro vyjmutí zásuvky ji vytáhněte co 
nejdále, nadzvedněte ji a pak ji zcela 
vytáhněte ven. 
 
Výměna dví řek 
 
Postupujte v číselném pořadí (Položka 11) . 
 

Co dělat a co ned ělat 
 

Ano-  Pravidelně čistěte a odmrazujte 
spotřebič (viz „Odmrazování“) 

Ano-  Syrové maso a drůbež skladujte pod 
vařenými potravinami a mléčnými 
výrobky. 

Ano-  Otrhávejte ze zeleniny nepoužitelné 
lístky a otírejte přebytečnou zeminu. 

Ano-  Nechte salát, zelí, petržel a květák na 
stonku. 

Ano-  Sýr balte do nepropustného papíru a 
pak do polyetylénového sáčku tak, aby 
uvnitř zůstalo co nejméně vzduchu. 
Nejlepší je jej vyjmout z chladničky asi 
hodinu před podáváním. 

Ano-  Obalte syrové maso těsně do 
polyetylénu nebo alobalu. Zabráníte tím 
vysušení. 

Ano-  Balte ryby a vnitřnosti do 
polyetylénových sáčků. 

Ano-  Balte potraviny se silným aroma nebo 
ty, které by mohly vyschnout, do 
polyetylénových sáčků, alobalu nebo je 
ukládejte do vzduchotěsných nádob. 

Ano-  Chléb dobře zabalte, aby zůstal čerstvý. 
Ano-  Bílé víno, pivo, ležák a minerální vodu 

před podáváním vychlaďte. 
Ano-  Průběžně kontrolujte obsah mrazničky. 
Ano-  Uchovávejte potraviny co nejkratší dobu 

a dodržujte jejich lhůtu spotřeby atd. 
Ano-  Již zmrazené potraviny skladujte 

v souladu s instrukcemi uvedenými na 
jejich obalech. 

Ano-  Vždy si vybírejte kvalitní čerstvé 
potraviny a před jejich zmrazením se 
ujistěte, zda jsou zcela čisté. 

Ano-  Připravte čerstvé potraviny na zmrazení 
v malých částech, abyste zajistili rychlé 
zmražení. 

Ano-  Zabalte všechny potraviny do alobalu 
nebo polyetylénových sáčků vhodných 
pro mražení potravin a ujistěte se, že 
uvnitř není žádný vzduch. 

Ano-  Zmrazené potraviny obalte ihned po 
zakoupení a co nejrychleji je vložte do 
mrazničky. 

Ano- Potraviny rozmrazujte v chladničce. 
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Ne- skladujte banány v chladničce. 
Ne- skladujte melouny v chladničce. Lze je 

zchladit na krátkou dobu, dokud jsou 
zabaleny, aby nemohly ovlivnit svým 
aroma jiné potraviny. 

Ne- zakrývejte police ochrannými materiály, 
které by mohly bránit v cirkulaci vzduchu. 

Ne- skladujte ve spotřebiči jedovaté nebo 
nebezpečné látky. Byl určen na 
skladování jen jedlých potravin. 

Ne- konzumujte potraviny, které byly 
zmraženy po příliš dlouhou dobu. 

Ne- skladujte vařené a čerstvé potraviny 
společně ve stejné nádobě. Měly by být 
zabaleny a uskladněny zvlášť. 

Ne- nechte rozmrazované potraviny nebo 
šťávy potravin kapat na potraviny. 

Ne- nechte dveře otevřené delší dobu, provoz 
spotřebiče se tím prodraží a dojde 
k nadbytečné tvorbě ledu. 

Ne- používejte ostré předměty jako nože nebo 
vidličky na odstranění ledu. 

Ne- vkládejte do spotřebiče teplé potraviny. 
Nechte je nejprve vychladnout.  

Ne- vkládejte lahve s kapalinou nebo zavřené 
plechovky s perlivými kapalinami do 
mrazničky, mohly by explodovat. 

Ne- překračujte maximální náplň mrazničky 
při zmrazování čerstvých potravin. 

Ne- dávejte dětem zmrzlinu a led do vody 
přímo z mrazničky. Nízká teplota může 
způsobit na rtech „popáleniny od mrazu“. 

Ne- zmrazujte šumivé nápoje.  
Ne- snažte se uchovat zmrzlé potraviny, které 

rozmrzly; měli byste je sníst do 24 hodin, 
nebo uvařit a znovu zmrazit. 

Ne- odstraňujte předměty z mrazničky 
mokrýma rukama. 
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Informace o provozních hlucích 
 

Aby zvolená teplota zůstala konstantní, zapne 
váš spotřebič občas kompresor. 
Výsledný hluk je zcela normální. 
Jakmile spotřebič dosáhne provozní teploty, 
zvuk se automaticky ztiší. 
 

Hučení vychází z motoru (kompresoru). Když 
se motor zapne, hluk může na chvíli zesílit. 
 

Bublání, vrčení nebo šplouchání je způsobeno 
chladicím médiem, které prochází vedením. 
 

Vždy, když termostat zapne/vypne motor, je 
slyšet cvaknutí. 
Cvaknutí se může ozývat, když 
- je automatický systém odmrazování aktivní. 
- se spotřebič zahřívá nebo zchlazuje 

(rozpínání materiálu). 
Pokud tyto zvuky jsou příliš hlasité, příčiny 
nejsou nejspíš vážné a obvykle se velmi 
snadno odstraňují. 
 

- Spotřebič nestojí rovně – použijte nožky na 
nastavení výšky nebo umístěte pod nožky 
nějakou podložku. 

- Spotřebič nestojí volně – Posuňte tedy 
spotřebič mimo kuchyňské prostředky nebo 
jiné spotřebiče. 

- Zásuvky, košíky nebo poličky jsou volné 
nebo zaseklé – Zkontrolujte snímací 
součásti a v nutném případě je znovu 
osaďte. 

- Lahve a/nebo nádoby se navzájem dotýkají 
- Přesuňte lahve a/nebo nádoby dál od 
sebe. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry 
 

Značka     

Typ spotřebiče             COMBI  
Model CSA29022 
Celkový hrubý objem (l) 290 
Celkový užitný objem (l) 237 
Užitný objem mrazničky (l) 62 
Užitečný objem chladničky (l) 175 
Kapacita mražení (kg/24 h) 5 
Energetická třída (1) A+ 
Spotřeba energie (kWh/rok) (2) 227 
Uchování bez napájení (h) 18 
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) 41 
Hmotnost (kg) 55 
Rozměry (cm) 170,5x54,5x60 

Ekologické chladicí činidlo R600 a 
(1) Energetická třída: A  .  .  .  G      (A = economická . . .  G = méně ekonomická) 
(2) skutečná spotřeba energie závisí na podmínkách používání a umístění spotřebiče. 

 
 

 
BEKO 

 

PRODUKTOVÉ ČÍSLO    7506620017  
MODEL CSA29022  
COMBI */*** Class SN              
CELKOVÝ OBJEM/ČISTÝ OBJEM 290/237 l  
ČISTÝ OBJEM CHLADNIČKY 175 l                     
ČISTÝ OBJEM MRAZNIČKY 62 l    
MRAZÍCÍ KAPACITA 5 Kg/24 hr            
CHLADIVO R 600a 0,050 kg  
IZOLACE C5 H10   
KOMPRESOR   
 230 V ~ 50 Hz 90 W/0,70 A  

 
 
 

Odstra ňování potíží 
 

Pokud spotřebič po zapnutí nefunguje, 
zkontrolujte; 
• Zda je zásuvka správně zasunutá do sítě a 

je zapnutý přívod elektrické energie. (Pro 
kontrolu napětí v zásuvce do ní zapojte další 
spotřebič). 

• Zda není vyhozená pojistka/se neaktivoval 
přerušovač obvodu/hlavní jistič není 
vypnutý. 
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• Zda byla správně nastavena funkce ovládání 
teploty. 

• Zda je nová zásuvka správně propojená, 
pokud jste změnili osazenou tvarovanou 
zásuvku. 

Pokud spotřebič po provedení těchto kontrol 
stále nefunguje, kontaktujte prodejce, u něhož 
jste přístroj zakoupili. 
Proveďte prosím všechny výše uvedené 
kontroly, v případě nezjištění závady bude 
kontrola zpoplatněna. 
 


