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        NÁVOD K POUŽITÍ                            CZ 
 

Všeobecný popis: 

 
 
1. Zadní stěna 
2. Čelní panel  
3. Nádržka na vodu 
4. Jednotka odpařovače 
5. Vyhazovací lopatka  
6. Snímač množství ledu 
7. Průhledný kryt 
8.  Košík na led 
9. Nádržka na vodu 
10. Filtr 
11. Zátka pro vypouštění vody 
12. Kompresorová jednotka 
13. Přívodní šňůra 
14. Ovládací panel 

Důležitá poznámka: 

Před prvním použitím tohoto spotřebiče si pečlivě 
přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho k 
případnému budoucímu nahlédnutí. Uschovejte si 
také záruční list. 
 

Pozor: Před připojením spotřebiče k napájecí 

síti jej ponechejte alespoň 2 hodiny v klidu. 
Opomenutí tohoto doporučení může mít za 
následek poruchu kompresoru.    

 
Spotřebič je třeba přepravovat ve svislé poloze.  

Nebezpečí 

 
Zajistěte, aby byl spotřebič umístěn ve svislé 
poloze na rovný povrch a aby byla mezi 
spotřebičem a dalšími s ním sousedícími předměty 
a stěnami ponechána mezera minimálně 
15 centimetrů, která umožní dostatečné větrání. 
Větrací otvory nezakrývejte. Během provozu se 
spotřebičem nehýbejte ani jej nezakrývejte. 
Nesahejte na spotřebič mokrýma rukama.  
Neponořujte spotřebič do vody ani žádné jiné 
kapaliny. 

Po používání a před čištěním odpojte spotřebič od 
napájecí sítě. 
Neomývejte spotřebič vodou o teplotě vyšší než 
80 °C. 

Výstraha 

Před připojením spotřebiče k napájecí síti 
zkontrolujte, zda napětí uvedené na spodní části 
spotřebiče odpovídá napětí napájecí sítě ve vaší 
domácnosti. 
Pokud je zástrčka, napájecí kabel nebo jakákoliv 
jiná součást poškozená, spotřebič nepoužívejte. 
Jestliže je napájecí kabel poškozený, smí ho 
vyměnit pouze společnost Gorenje, autorizované 
servisní středisko společnosti Gorenje nebo 
dostatečně kvalifikovaný odborník. 
Děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo mentálními 
schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností 
a znalostí, smějí spotřebič používat jen tehdy, když 
jsou pod dozorem nebo dostaly pokyny, jak 
spotřebič bezpečně používat, a chápou související 
nebezpečí.  
Nenechávejte děti, aby si se spotřebičem hrály. 
Neponechávejte spotřebič během provozu bez 
dozoru. Jestliže odcházíte z místnosti, ve které je 
spotřebič umístěn, odpojte jej od napájecí sítě.   
 

Pozor: Tento spotřebič je určen výhradně pro 

osobní použití v domácnosti.  

 
Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí. 
Uchovávejte tento spotřebič mimo dosah zdrojů 
tepla, například vařičů, trub nebo topných těles. 
Chraňte jej před přímým slunečním zářením. 
Spotřebič nepoužívejte v místnosti s vysokou 
vlhkostí.  Nepoužívejte náhradní díly od jiných 
výrobců, pokud nejsou výslovně doporučeny 
společností Gorenje. V případě použití takových 
neoriginálních doplňků nebo příslušenství bude 
záruka neplatná. 
Před zapnutím spotřebiče zkontrolujte, zda jsou 
všechny části správně nainstalovány. 
Po použití tento spotřebič vždy odpojte od napájecí 
sítě. 
 

Pozor: Pro přípravu kostek ledu používejte 

pouze čistou vodu bez jakýchkoliv přísad.    
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Toto zařízení je označeno v souladu s 
evropskou směrnicí 2012/19/ES o odpadních 

elektrických a elektronických zařízeních – 
WEEE. Tato směrnice stanoví požadavky na 
sběr odpadních elektrických a elektronických 
zařízení a nakládání s nimi, jež jsou platné v 
celé Evropské unii. 

Příprava k použití 

 
1. Odstraňte obal. 
2. Očistěte spotřebič podle pokynů v kapitole 

„Čištění“. 
3. Naplňte nádržku na vodu čerstvou 

neznečištěnou vodou až po značku MAX. Voda 
v nádržce by neměla dosahovat až po košík na 
led.  

 

Spotřebič naplňte vodou o pokojové teplotě.  

Použití 

 

Při prvním použití se z hygienických důvodů 
doporučuje vyhodit kostky připravené během 
prvních dvou cyklů.     

 
 

= POWER 

= SELECT 

= L (velké kostky)  

= S (malé kostky)  

= ICE FULL 

= ADD WATER 

Po připojení spotřebiče k napájecí síti 
začne kontrolka v tlačítku POWER 
(napájení) červeně blikat. Blikání 
kontrolky znamená, že je spotřebič v 

pohotovostním režimu. Spusťte spotřebič 
stisknutím tlačítka. Kontrolka se rozsvítí trvale. 

Jestliže stisknete tlačítko POWER kdykoliv během 
provozu, spotřebič se přepne zpět do 
pohotovostního režimu a kontrolka začne blikat.  
 

 
Pomocí tlačítka SELECT (volba) zvolte 
velikost kostek ledu. Zvolenou možnost 
signalizují kontrolky nad písmeny S 

(malé kostky) a L (velké kostky).  
 
 

Jestliže bude svítit kontrolka nad 
nápisem ICE FULL (naplnění ledem), 
je košík na led plný. Když bude 

dosaženo maximálního množství ledu, spotřebič se 
přepne do pohotovostního režimu. Vyjměte led z 
košíku, aby došlo k restartování přístroje.  
 

 
Jestliže svítí kontrolka nad nápisem 
ADD WATER (doplnit vodu), v nádržce 
není dostatek vody. Když v nádržce 
nebude dostatek vody, spotřebič se 

přepne do pohotovostního režimu. Abyste 
spotřebič restartovali, vyjměte košík na led, doplňte 
vodu až po značku MAX a stiskněte tlačítko 
POWER. 

První kostky ledu mohou být menší kvůli 
teplotě prostředí a vody.  
 
V důsledku rychlého zmrznutí vody se kostky 
mohou zdát být zakalené nebo neprůhledné. Je 
to způsobeno vzduchem zachyceným uvnitř 
ledu a nemá to vliv na kvalitu ledu.   

 
 

Po přepnutí spotřebiče do pohotovostního 
režimu vyčkejte před spuštěním do provozu 
alespoň 3 minuty. Opomenutí tohoto 
doporučení může mít za následek poruchu 
kompresoru.  

 
Vodu v nádržce vyměňujte minimálně vždy po 
24 hodinách. 
Abyste zabránili šíření plísní a bakterií, 
doporučujeme ponechat po použití otevřený kryt 
(7). 
 

Čištění 

Před čištěním spotřebiče zastavte jeho provoz a 
odpojte jej od napájecí sítě.  
Spotřebič nečistěte drátěnkami, žíravými nebo 
korozi způsobujícími čisticími přípravky nebo 
agresivními kapalinami, jako jsou alkohol, benzin 
nebo aceton. 
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Spotřebič čistěte měkkým vlhkým hadříkem. 
Přístroj nikdy neponořujte do vody, nečistěte ho 
pod tekoucí vodou ani ho neumývejte v myčce 
nádobí. 
 
Košík na led: Košík čistěte vlažnou vodou s 
přídavkem tekutého prostředku na mytí nádobí a 
potom jej důkladně opláchněte a vysušte.  
 
Nádržka na vodu: Pro vyprazdňování nádržky na 
vodu používejte odtok (11).  
 
Vnitřní a vnější strana spotřebiče (plášť): Vnitřní a 
vnější část spotřebiče čistěte měkkým vlhkým 
hadříkem. Lze používat zředěnou směs vody a 
octa.  

Zjišťování a odstraňování závad 

 

Problém Možná 
příčina 

Řešení 

Kontrolka nad 
tlačítkem 
POWER se 
nerozsvítí. 

Napájecí síť 
nemá napětí.  
Spotřebič 
není připojen 
k napájecí 
síti. 

1. Zkontrolujte, zda 
napájecí síť má 
napětí.  

2. Připojte spotřebič k 
napájecí síti. 

3. Došlo k poruše 
vnitřních částí 
spotřebiče. Zavolejte 
zákaznický servis 
Gorenje.   

 

Svítí kontrolka 
nad nápisem 
ICE FULL. 

Košík na led 
je plný.  
 

1. Odstraňte led z 
košíku. 

2. Došlo k poruše 
vnitřních částí 
spotřebiče. Zavolejte 
zákaznický servis 
Gorenje. 

Svítí kontrolka 
nad nápisem 
ADD WATER. 

V nádržce na 
vodu není 
dostatek 
vody.  

1. Doplňte vodu až po 
značku MAX a 
stiskněte tlačítko 
POWER. 

2. Došlo k poruše 
vnitřních částí 
spotřebiče. Zavolejte 
zákaznický servis 
Gorenje. 

Všechny 
kontrolky 
blikají. 

Led brání v 
pohybu 
nádržky na 
vodu.  

1. Přepněte spotřebič do 
pohotovostního režimu 
a odstraňte kostky 
ledu bránící v pohybu 
nádržky na vodu.  

2. Došlo k poruše 
vnitřních částí 
spotřebiče. Zavolejte 
zákaznický servis 
Gorenje. 

Přestože je 
košík na led je 
plný, kontrolka 
ICE FULL se 
nerozsvítí a 
spotřebič se 
nevypne.  

Snímače 
začnou 
fungovat až 
po třech 
dokončených 
cyklech.  
Není žádný 
signál pro 
snímač. 

1. Odpojte spotřebič od 
napájecí sítě. 
Vyprázdněte košík na 
led a po 3 minutách 
spotřebič znovu 
připojte.  

2. Příjem signálu je 
narušován silným 
světlem. Přemístěte 
spotřebič mimo dosah 
zdroje světla.  

3. Došlo k poruše 
vnitřních částí 
spotřebiče. Zavolejte 
zákaznický servis 
Gorenje.   

 

Životní prostředí 

Po uplynutí životnosti nevyhazujte spotřebič jako 
domovní odpad. Předejte jej do autorizovaného 
recyklačního střediska. Tímto způsobem pomůžete 
chránit životní prostředí. 

Záruka a opravy: 

Pokud potřebujete více informací nebo máte 
problémy, navštivte webovou stránku Gorenje na 
www.gorenje.com nebo kontaktujte zákaznický 
servis Gorenje ve vaší zemi (telefonní čísla jsou 
uvedena na mezinárodním záručním listu). Jestliže 
ve vaší zemi není takové zákaznické centrum, 
obraťte se na místního obchodního zástupce 
společnosti Gorenje nebo na oddělení společnosti 
Gorenje pro malé domácí spotřebiče a spotřebiče 
pro osobní péči. 
 
 
 
Pouze pro osobní použití! 
 
 
 
 
 
 

SPOLEČNOST GORENJE VÁM PŘEJE 
MNOHO PŘÍJEMNÝCH ZÁŽITKŮ PŘI 
POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE. 
 
Vyhrazujeme si právo na jakékoli úpravy. 

 

http://www.gorenje.com/

