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A.  Elektronický ovládací panel
B. Mrazicí oddíl (je-li součástí chladničky)
C. LED kontrolky (v závislosti na modelu)
D. Ventilátor s filtrem (je-li k dispozici), viz zvláštní 

pokyny pro filtr
E. Poličky
F. Deska zakrývající zásuvku na ovoce a zeleninu
G. Zásuvky na ovoce a zeleninu
H.  Typový štítek (umístěný po straně zásuvky 

na ovoce a zeleninu)
I. a L. Poličky dveří
M. Držák na láhve (je-li u modelu)
N. Přihrádka na láhve
 

Nejméně chladná zóna
Středně chladná zóna
Nejchladnější zóna
Zóna pro ovoce a zeleninu 

Poznámka: Všechny přihrádky i police, včetně polic na 
dvířkách, lze vyjmout.

Ideální teploty pro skladování potravin jsou nastaveny 
z výroby.

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod 
k použití.
Funkce, technické údaje a obrázky se mohou lišit 
v závislosti na modelu.
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Co dělat, když... Možné důvody: Řešení:

Ovládací panel je vypnutý, spotřebič nefunguje.

Spotřebič může být v režimu „Zapnout / pohotovostní režim“ (On/Stand-by).
Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.

Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Zapnout / pohotovostní režim (On/Stand-by). Zkontrolujte, zda:
– zda nedošlo k výpadku napájení;
–  zda je zástrčka správně zasunutá do zásuvky a síťový dvoupólový vypínač (je-li k dispozici) je ve správné poloze (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 „Zapnout / pohotovostní režim“ (On/Stand-by)

– Modely s žárovkami LED: 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;
– spotřebič nestojí v blízkosti zdroje tepla;
– je nastavená teplota vyhovující;
– nic nebrání cirkulaci vzduchu větracími mřížkami v dolní části spotřebiče.

Na dně chladicího oddílu je voda. Odpadní kanálek na rozmrazenou vodu není ucpaný. Vyčistěte odpadní kanálek na rozmrazenou vodu (projděte si pokyny v části „Údržba a čištění spotřebiče“).

Bliká červená ikona  a aktivuje se zvukové upozornění.
Výstražné upozornění při otevřených dveřích
Aktivuje se, pokud dveře zůstanou příliš dlouho otevřené.

Zvukový signál vypnete zavřením dvířek spotřebiče. 

Svítí červená ikona , aktivuje se zvukové upozornění a na displeji bliká 
písmeno „F“.

Výstražné upozornění na poruchu
Poplach signalizuje závadu některé technické součásti.

Obraťte se na autorizovanou službu technické pomoci. Pro vypnutí zvukového upozornění stiskněte krátce tlačítko „Vypnout výstražné 
zvukové upozornění“.

Ventilátor
V přednastavení je ventilátor zapnut.
Ventilátor můžete zapnout/vypnout tak, že současně stisknete tlačítka 

 a   a podržíte je stisknutá po dobu 3 sekund.
Rozsvícená ikona  označuje, že ventilátor je zapnutý, a je tedy aktivní 
i funkce „ProFresh“. Je-li okolní teplota vyšší než 27 °C nebo pokud se 
na skleněných policích objeví kapky vody, musí být ventilátor zapnutý, 
aby byly zajištěny odpovídající podmínky pro uchovávání potravin. 
Deaktivací ventilátoru lze optimalizovat spotřebu energie.
Poznámka: Po výpadku proudu či vypnutí spotřebiče se ventilátor 
automaticky restartuje.

Funkce „Fresh Control“ s technologií 6th Sense (6. smysl)
Umožňuje funkci rychle dosáhnout optimálních podmínek pro 
uchování potravin vzhledem k vnitřní teplotě a vlhkosti.
V zájmu zajištění správné funkčnosti je třeba zapnout také ventilátor.

Poznámka: Některé zvuky, například bublání a syčení, způsobené chladicím systémem jsou normální.

Teplota spotřebiče
Odlišnou teplotu lze nastavit pomocí tlačítka „°C“.

Funkce Fast Freeze/Cool (Rychlé chlazení)
Pro rychlé vychlazení chladicího oddílu nebo šest hodin před vložením velkého množství potravin, které mají být zmrazeny 

v mrazicím oddílu (je-li jím spotřebič vybaven), stiskem tlačítka  na 3 sekundy zapněte funkci „Rychlé chlazení“. 
Při zapnutí funkce se zobrazí ikona . Funkce se vypne automaticky po 6 hodinách. Případně ji můžete vypnout ručně podržením 
stisknutého tlačítka  po dobu 3 sekund.

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







 













 






A. Electronic control unit

B. Freezer compartment (if the refrigerator has one)B. Freezer compartment (if the refrigerator has one)

C. LED indicatorsC. LED indicators

D. Fan with filter (if present), see specific instructions for filterD. Fan with filter (if present), see specific instructions for filter

E. ShelvesE. Shelves

F. Level covering the fruit and vegetable drawerF. Level covering the fruit and vegetable drawer

G. Fruit and vegetable drawers

H. Rating plate (placed on the  side of the fruit and vegetable drawer)

I and L. Door shelvesI and L. Door shelves

M. Bottle holder (if provided)M. Bottle holder (if provided)

N. Bottle shelfN. Bottle shelf

Least cold zoneLeast cold zone

Medium zoneMedium zone

Coldest zoneColdest zone

Fruit & vegetable zoneFruit & vegetable zone

STRUČNÝ NÁVOD

Funkce Vacation (prázdninový režim) 
Tuto funkci můžete použít v době své delší nepřítomnosti. Zapnutí 
funkce se provádí stisknutím a podržením tlačítka „Vacation“ 
na dobu 3 sekund. Na displeji se zobrazí teplota chladicího oddílu 
(12 °C) a rozsvítí se ikona . Po aktivaci této funkce vyjměte jídlo 
z chladničky a ponechejte dvířka zavřená. Chladnička bude udržovat 
vhodnou teplotu, při které se eliminuje tvorba zápachu. 
Pro vypnutí této funkce krátce stiskněte příslušné tlačítko nebo 
tlačítko „°C“ .

Zámek tlačítek 
Funkci uzamykání tlačítek lze aktivovat/deaktivovat podržením tlačítka 

 po dobu 3 sekund, dokud nezazní potvrzující signál (ihned se 
rozsvítí ikona a po několika sekundách opět zhasne). Pokud v rámci 
aktivovaného režimu uzamykání tlačítek stisknete kterékoli tlačítko, 
uslyšíte zvukový signál a rozbliká se ikona funkce .

On/Stand-by 
Pro vypnutí spotřebiče podržte tlačítko  stisknuté po dobu 
3 sekund. V pohotovostním režimu Stand-By se tato ikona rozsvítí 
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.

Vypnutí výstražného zvukového signálu 
Přejete-li si vypnout výstražný zvukový signál, stiskněte krátce tlačítko 

.
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SKHUCS

Ukazatel teploty
Displej zobrazuje teplotu oddílu chladničky (mezi 2 °C a 7 °C).


