
Před výměnou žárovky je nutné vytáhnout zástrčku spotřebiče ze síťové zásuvky a řídit se pokyny podle typu 
osvětlení ve vašem spotřebiči.
Žárovku nahraďte za novou stejného typu, kterou získáte v našem servisním středisku nebo u autorizovaných 
prodejců.

Osvětlení 1. typu
1. Uvolněte šroub a odstraňte skleněný kryt.
2. Žárovka ve spotřebiči je bajonetová, nešroubuje se, ale vytahuje 

se ve směru šipky.
3. Po výměně žárovky vraťte kryt žárovky, počkejte 5 minut, a 

teprve pak spotřebič opět připojte k síti.

Osvětlení 2. typu
Žárovku vytáhněte otočením doleva jako na obrázku. Počkejte 5 
minut, a teprve pak spotřebič opět připojte k síti.

Osvětlení 3. typu
Pokud potřebujete žárovky LED vyměnit, obraťte se na servisní 
středisko.
V porovnání s tradiční žárovkou mají Led delší životnost, 
zlepšují viditelnost uvnitř spotřebiče a jsou šetrné k 
životnímu prostředí
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Pravidelně čistěte spotřebič čistým hadříkem namočeným v roztoku vlažné 
vody a neutrálního čisticího prostředku určeného pro čištění vnitřních 
prostor chladničky. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. 
Pravidelně čistěte přiloženým nástrojem vnitřek odtokového otvoru, který je 
umístěný na zadní stěně spotřebiče u zásuvky na ovoce a zeleninu; zajistíte 
tak stálý a pravidelný odtok rozmrazené vody (viz obrázek).
Před každou údržbou nebo čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel ze 
zásuvky nebo jinak odpojte spotřebič od elektrické sítě.

2

1

Připojte spotřebič k přívodu elektrické energie.
U některých modelů se může aktivovat zvukový signál, znamená to poplach teploty: stiskněte a podržte tlačítko 
pro vypnutí zvukových poplachů. U některých modelů můžete instalovat filtr proti bakteriím a zápachu podle 
pokynů na obalu filtru.
Poznámka: Po zapnutí spotřebiče je nutné počkat 4-5 hodin, než dosáhne vhodné teploty k uchovávání 
normálního množství potravin pro tento spotřebič.

PRVNÍ POUŽITÍ

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

VÝMĚNA ŽÁROVKY NEBO SVĚTELNÉHO 
ZDROJE LED (podle modelu)
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Odpojte ho od zdroje elektrického napájení, vyjměte potraviny, odmrazte ho a vyčistěte. Dveře nechte trochu 
pootevřené, aby uvnitř oddílů mohl proudit vzduch. Zabráníte tím vzniku nepříjemného zápachu a plísní.

V PŘÍPADĚ, ŽE SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVÁTE

Neotvírejte dveře, vložené potraviny tak zůstanou co nejdéle zchlazené. Částečně rozmrzlé potraviny znovu 
nezmrazujte. V případě delšího přerušení elektrického napájení se může aktivovat také poplach výpadku 
proudu (podle modelu).

V PŘÍPADĚ VÝPADU ELEKTRICKÉHO 
PROUDU

Chladicí oddíl umožňuje čerstvých potravin a nápojů.
Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.
Pravidelné tvoření vodních kapek na vnitřní zadní stěně chladicího oddílu znamená, že právě probíhá 
automatické odmrazování. Rozmrazená voda stéká do odpadního kanálku a odtud do sběrné nádoby, kde se 
vypařuje.
Spotřebič může být podle modelu vybaven zvláštním oddílem na Maso a ryby, neboli oddíl „Nula stupňů“, který 
se dokonale hodí k uložení čerstvého masa a ryb.
Upozornění: příslušenství chladničky není určeno k mytí v myčkách.
Poznámka: Vnitřní teploty obou oddílů mohou být ovlivněny okolní teplotou, četností otevírání dveří a
umístěním spotřebiče. Doporučujeme proto měnit nastavení teplot s ohledem na
tyto faktory.
Poznámka: Při vysoké vlhkosti vzduchu v chladicím oddílu a zejména na skleněných policích se může tvořit 
kondenzát; v takovém případě doporučujeme zakrýt nádoby s tekutinami (hrnce s vývarem), zabalit potraviny s 
vysokým obsahem vlhkosti (zelenina) a nastavit vyšší teplotu.

Odstranění zásuvky na ovoce a zeleninu (podle modelu)
Jestliže je váš spotřebič vybaven pouze zásuvkou na ovoce a zeleninu, její vyjmutí bude jednodušší, jestliže 
nejprve vyklidíte, a případně odstraníte dvě dolní dveřní přihrádky.

Ventilátor a filtr proti baktériím a zápachu (podle modelu)
Ventilátor umožňuje rovnoměrné šíření teploty uvnitř oddílu, a tedy i lepší uchování potravin a snížení 
nadbytečné vlhkosti. Nezakrývejte větrací zónu potravinami. ventilátor lze aktivovat nebo deaktivovat ručně (viz 
Stručný návod); jestliže je aktivní, automaticky se zapíná v případě potřeby.

CHLADICÍ ODDÍL
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Mrazicí oddíl  umožňuje uchovávat zmrazené potraviny (po dobu uvedenou na obalu) a zmrazovat čerstvé 
potraviny. Množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno na typovém štítku.Čerstvé potraviny ke 
zmrazení vložte do mrazicí zóny uvnitř mrazicího oddílu (viz Stručný návod) a okolo balíčků ponechte dostatečné 
množství prostoru k volnému oběhu vzduchu. Částečně rozmrzlé potraviny znovu nezmrazujte. Potraviny zabalte 
tak, aby do nich nemohla pronikat voda, vlhkost nebo kondenzace.
Do spotřebiče nikdy neukládejte teplá jídla; zmrazováním chladných jídel ušetříte elektrickou energii a prodloužíte 
životnost spotřebiče.

Poznámka: Teplota okolního vzduchu, četnost otvírání dveří a umístění spotřebiče může mít vliv na vnitřní 
teploty obou oddílů. Doporučujeme proto měnit nastavení teplot s ohledem na tyto faktory.

Výroba ledových kostek
Vaničku na ledové kostky do naplňte do 2/3 vodou a postavte ji do mrazicího oddílu. K uvolnění vaničky nikdy 
nepoužívejte špičaté nebo ostré nástroje.

Odstranění košů (podle modelu)
Vytáhněte zásuvky až na doraz, trochu je nadzdvihněte a vytáhněte ven. 
Potřebujete-li získat větší prostor, můžete mrazničku použít i takto
A) Jestliže je dno mrazicího oddílu jako na obrázku A, vyjměte horní zásuvky 

anebo víka. Dolní zásuvka musí ale zůstat na svém místě. Po vložení 
potravin na rošty/police zkontrolujte, zda se dveře správně zavírají.

B) Jestliže je dno mrazicího oddílu jako na obrázku B, můžete vyjmout horní 
zásuvky anebo víka. Po vložení potravin na rošty/police zkontrolujte, zda 
se dveře správně zavírají.

Odstranění víka (je-li u modelu)
Otevřete víko a vytáhněte čep jako na obrázku C.

U modelů No Frost neprovádí uživatel žádné odmrazování.
U dalších modelů doporučujeme odmrazovat mrazničku dvakrát ročně, nebo 
když se vytvoří nadměrná vrstva námrazy (3 mm silná). 

Tvoření námrazy je normální jev.
Její množství a rychlost usazování závisí na okolním prostředí a četnosti 
otvírání dveří mrazničky. Chcete-li mrazničku odmrazit, vypněte ji a vyjměte 
všechny potraviny. Dveře nechte otevřené, aby námraza mohla roztát. 
U spotřebičů s mrazicím oddílem dole pod mrazícím oddílem vytáhněte 
odtokový kanálek na rozmrazenou vodu (viz obrázek) a dejte pod něj misku.
Po odmrazení vraťte odtokový kanálek správně zpět a dejte pozor, aby v 
něm nebyla ještě voda. Vnitřek mrazicího oddílu vymyjte a pečlivě ho osušte.
Zapněte znovu spotřebič a vložte do něj vyjmuté potraviny.

JAK ODMRAZOVAT MRAZICÍ ODDÍL
(podle modelu)

MRAZICÍ ODDÍL

A

B

C
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Oddíl na maso a ryby je zkonstruována tak, aby se doba uchovávání těchto 
čerstvých potravin co nejvíce prodloužila bez zhoršení jejich nutričních 
hodnot a původní svěžesti.
Nedoporučujeme ukládat do tohoto oddílu ovoce nebo zeleninu, protože tu 
teplota může klesnout i pod 0 °C, a voda obsažená v potravinách by mohla 
zmrznout.

Nastavení teploty
Teplota uvnitř oddílu na maso a ryby se zobrazuje pomocí šipky na tomto oddílu a závisí na celkové teplotě 
chladničky.
Doporučujeme nastavit teplotu chladicího oddílu mezi +2° a +6°.
Potřebujete-li zjistit, zda je teplota uvnitř Oddílu na maso a ryby správná, řiďte se následujícími obrázky:

Důležité upozornění: je-li funkce zapnutá, a v chladničce jsou potraviny s vysokým obsahem vody, může se 
na policích tvořit kondenzát. Funkci raději na nějakou dobu vypněte.

Vypnutí a vyjmutí oddílu na maso a ryby

Jestliže na ovládacím panelu není symbol  (viz Stručný návod), 
doporučujeme oddíl na maso a ryby neodstraňovat, aby mohl spotřebič 
správně fungovat, umožňoval správné uchování potravin a nespotřeboval 
příliš energie.  Chcete-li získat v chladničce větší prostor bez ohledu na výše 
uvedené údaje, můžete oddíl na maso a ryby a vyjmout.
Postupujte následujícím způsobem:
1. Vyjměte zásuvku oddílu (obrázek 1).
2. Vyjměte kryt zásuvky uvolněním háčků, které jsou umístěny na dolní 
straně krytu (obrázek 2).
Chcete-li oddíl na maso a ryby vrátit zpět, nejprve vložte kryt zásuvky, a 
teprve potom vraťte zásuvku a znovu zapněte funkci.
3. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko „Funkce oddílu na maso a ryby“ 
na tři vteřiny, až zhasne žlutá kontrolka.
Chcete-li snížit energetickou spotřebu, doporučujeme vypnout oddíl na maso 
a ryby a vyjmout ze spotřebiče jeho díly (mimo police nad zásuvkami na 
ovoce a zeleninu).

ODDÍL NA MASO A RYBY
(podle modelu) 

Když je šipka v levé části, je nutné teplotu 
chladicího oddílu zvýšit.

Když je šipka uprostřed, je teplota správná. Když je šipka v pravé části, je nutné teplotu 
chladicího oddílu snížit.

Obr. 1

Obr. 2
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Oddíl „Nula stupňů“ byl speciálně navržen pro udržení nízké 
teploty a správné vlhkosti za účelem delšího uchování čerstvých 
potravin (např. masa, ryb, a zimního ovoce a zeleniny).

Zapnutí a vypnutí oddílu
Jestliže je oddíl zapnutý, je teplota uvnitř asi 0 °C.

K zapnutí oddílu stiskněte tlačítko zobrazené na 
obrázku na více než tři vteřiny, až se rozsvítí  
příslušný symbol.

Svítící symbol znamená, že je oddíl zapnutý.  
Dalším stisknutím na více než jednu vteřinu  
oddíl vypnete. 

Aby mohl oddíl „Nula stupňů“ správně fungovat, musí být splněny následující podmínky:
- chladicí oddíl musí být zapnutý
- teplota chladicího oddílu musí být mezi +2 °C a +6 °C
- k zapnutí oddílu musí být zásuvka zasunutá
- nejsou vybrané žádné zvláštní funkce, jako např. Standby (Pohotovostní režim), Cooling-Off (Vypnutí chlazení) 
nebo režim Vacation (Dovolená), které by deaktivovaly spotrebič nebo chladící oddíl.
Pokud je zapnutá některá z těchto speciálních funkcí, musí se oddíl „Nula stupňů“ ručně vypnout a uložené 
potraviny vyjmout. 

Poznámka:
- jestliže se po zapnutí oddílu nerozsvítí příslušný symbol, zkontrolujte, zda je zásuvka správně zasunutá; 

jestliže porucha trvá, zavolejte do autorizovaného servisního střediska.
- Jestliže je oddíl zapnutý a zásuvka otevřená, symbol ovládacího panelu mohl automaticky zhasnout. 

Zasunutím zásuvky se symbol opět rozsvítí
- nezávisle na stavu oddílu můžete zaslechnout slabý hluk, který je zcela normální;
- když oddíl není v provozu, závisí jeho vnitřní teplota na teplotě chladicího oddílu. Potom doporučujeme 

skladování ovoce a zeleniny, které nejsou citlivé na chlad (lesní plody, jablka, meruňky, mrkve, špenát, salát 
apod.).

Důležité upozornění: Je-li funkce zapnutá, a v chladničce jsou potraviny s vysokým obsahem vody, může se 
na policích tvořit kondenzát. V takovém případě funkci raději na nějakou dobu vypněte. Doporučujeme dávat 
pozor při pokládání potravin a nádob malých rozměrů na polici nad oddílem „Nula stupňů“, protože by mohly 
snadno propadnout mezi zásuvku a zadní stěnu chladicího oddílu.

ODDÍL „NULA STUPŇŮ“ (podle modelu) 
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Než se spojíte se servisem:
Znovu zapněte spotřebič a zkontrolujte, zda porucha 
zmizela. Jestliže porucha stále trvá, spotřebič opět 
vypněte a zkoušku po hodině opakujte.
Pokud spotřebič nefunguje správně ani po provedení 
výše uvedených kontrol, obraťte se na servisní 
středisko. Popište přesně závadu a sdělte:
• druh poruchy
• model

• typ a sériové číslo spotřebiče (najdete je na 
typovém štítku)

• servisní číslo (číslo za slovem SERVICE na 
typovém štítku umístěném uvnitř spotřebiče) 
 
 
 
 

Poznámka:
Změna otevírání dveří provedená servisním 
střediskem se nepovažuje za opravu splňující 
podmínky záruky.

SERVISNÍ STŘEDISKO

Odstranění oddílu „Nula stupňů“:
Chcete-li získat v chladničce větší prostor, můžete oddíl „Nula stupňů“ odstranit. V tomto případě postupujte 
následujícím způsobem:
- doporučujeme vyklidit (a případně odstranit) dvě dolní dveřní přihrádky;
- vypnout oddíl
- vytáhnout zásuvku a bílou plastovou polici pod oddílem.

Poznámka: Horní polici a boční držáky nelze odstranit.

Chcete-li oddíl „Nula stupňů“ vrátit zpět, nejprve vložte bílou plastovou polici pod oddíl, a teprve potom vraťte 
zásuvku, a znovu zapněte funkci. Chcete-li snížit spotřebu energie, doručujeme oddíl „Nula stupňů“ vypnout a 
odstranit.
Oddíl a jeho díly pravidelně čistěte hadříkem namočeným v roztoku vlažné vody (dávejte pozor, abyste 
nenamočili bílou plastovou polici pod oddílem), a neutrálního čisticího prostředku určeného pro čištění vnitřních 
prostor chladničky.

Před čištěním oddílu (i z vnější strany) je nutné zásuvku vytáhnout, aby se odpojilo elektrické 
napájení oddílu.
Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.


