
WQ9 E1L, WQ9 B1L,
6WM591NIHAS and 
WQ70900SXX

W11211074C
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 BEZPEÈNOST CHLADNIÈKY

Pokud nebudete ihned postupovat podle pokynů, 
může dojít k vašemu usmrcení nebo vážnému zranění.

Pokud nebudete postupovat podle pokynů, může
dojít k vašemu usmrcení nebo vážnému zranění.

Všechna bezpečnostní hlášení vám sdělí, jaké je potenciální nebezpečí, sdělí vám, jak snížit možnost zranění, a rovněž 
uvede, co by se mohlo stát, pokud nebudete pokyny dodržovat.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velice důležitá.
V tomto návodu a na vašem spotřebiči uvádíme spoustu důležitých bezpečnostních hlášení. Všechny bezpečnostní
hlášení si vždy přečtěte a dodržujte je.

Toto je symbol bezpečnostního upozornění.

Tento symbol vás upozorňuje na potenciální nebezpečí , které vás či jiné osoby může usmrtit nebo zranit.

Všechna bezpečnostní hlášení budou následovat po uvedení symbolu bezpečnostního upozornění a 

slovu „NEBEZPEČÍ“ nebo „VAROVÁNÍ“. 

Tato slova znamenají:

NEBEZPEČÍ

VAROVÁNÍ
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před používáním spotřebiče si přečtěte tyto 
bezpečnostní pokyny. Uschovejte je v blízkosti 
spotřebiče pro budoucí použití. Tyto pokyny 
a samotný spotřebič poskytují důležitá 
bezpečnostní varování, která musí být za všech 
okolností dodržována. Výrobce neodpovídá za 
nedodržení těchto bezpečnostních pokynů, za 
nevhodné použití přístroje nebo za nesprávné 
nastavení ovládacích prvků.

 Velmi malé děti (0-3 let) by měly být mimo dosah 
spotřebiče. Malé děti (3-8 let) by měly být mimo 
dosah spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým 
dohledem. Děti od 8 let a starší a osoby se 
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi 
a znalostmi mohou používat toto zařízení pouze 
tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly 
poskytnuty pokyny pro bezpečné používání a 
pochopily příslušná rizika. Děti si se spotřebičem 
nesmějí hrát. Děti nesmějí spotřebič čistit ani 
provádět jeho údržbu bez dohledu dospělých.
POVOLENÉ POUŽITÍ

 UPOZORNĚNÍ: Spotřebič není určen k 
používání pomocí externího spínacího zařízení, 
např. časovače, nebo samostatného dálkově 
ovládaného systému.

 Tento spotřebič je určen k použití v domácnos-
ti a podobných prostředích, jako jsou: kuchyňské 
prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelá-
řích a jiných pracovních prostředích; zemědělské 
budovy; pro klienty v hotelích, motelech, penzio-
nech a jiných obytných prostorách.

 Tento spotřebič není určen pro profesionální 
použití. Nepoužívejte spotřebič venku.

 Spotřebič je určen pro provoz v místech, kde 
teplota okolí dosahuje následujících rozsahů, 
podle klimatické třídy uvedené na typovém štítku. 
Spotřebič nemusí pracovat správně, pokud je 
ponechán delší dobu při teplotě mimo stanovený 
rozsah.
Klimatická třída okol. tepl. (°C)
SN: Od 10 do 32 °C;  N: Od 16 do 32 °C
ST: Od 16 do 38 °C;  T: Od 16 do 43 °C

 Tento spotřebič neobsahuje CFC. Okruh chladiva 
obsahuje R600a (HC). Spotřebiče s izobutanem 
(R600a): isobutan je zemní plyn bez vlivu na 
životní prostředí, ale je hořlavý. Proto se ujistěte, že 
potrubí okruhu chladiva není poškozeno, zejména 
při vypouštění okruhu chladiva.

 VAROVÁNÍ: Nepoškozujte potrubí chladicího 
okruhu spotřebiče.

 VAROVÁNÍ: Udržujte ventilační otvory v krytu 
spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci bez 
překážek.

DŮLEŽITÉ – PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE

 VAROVÁNÍ: Nepoužívejte jiné mechanické, elek-
trické nebo chemické prostředky, než které dopo-
ručuje výrobce k urychlení procesu odmrazování.

 VAROVÁNÍ: Nepoužívejte a neumisťujte 
elektrická zařízení do oddílů spotřebiče, pokud 
nejsou výslovně schválena výrobcem.

 VAROVÁNÍ: Výrobníky ledu a / nebo dávkovače 
vody, které nejsou přímo připojeny k přívodu vody, 
musí být naplněny pouze pitnou vodou.

 VAROVÁNÍ: Automatické výrobníky ledu a / nebo 
zásobníky vody musí být připojeny k vodovodnímu 
potrubí, které dodává pouze pitnou vodu, při tlaku 
vody v rozvodné síti mezi 0,17 a 0,81 MPa (1,7 a 
8,1 baru).

 Neukládejte do tohoto spotřebiče výbušné 
látky, jako například aerosolové plechovky s 
hořlavým hnacím plynem.

 Nepolykejte obsah (netoxických) balení ledu 
(dodávané s některými modely). Nejezte kostky 
ledu ani ledová lízátka ihned po jejich vyjmutí z 
mrazničky, protože mohou způsobit omrzliny.

 U výrobků určených pro použití vzduchového 
fi ltru uvnitř přístupného krytu ventilátoru musí 
být fi ltr vždy v poloze, kdy je chladnička v provozu.

 Neskladujte skleněné nádoby s kapalinami v 
mrazicím prostoru, protože by mohly prasknout. 
Nezakrývejte ventilátor (pokud je součástí 
dodávky) potravinami. Po uložení potravin 
zkontrolujte, zda se dveře oddílu řádně zavřou, 
zejména dveře mrazničky.

 Poškozená těsnění musí být co nejdříve 
vyměněna.

 Použijte chladničku pouze pro uchovávání 
čerstvých potravin a oddíl mrazničky pouze 
pro skladování zmrazených potravin, zmrazení 
čerstvých potravin a výrobu kostek ledu.

 Zabraňte skladování nezabaleného jídla v 
přímém kontaktu s vnitřními plochami chladničky 
nebo mrazničky. Spotřebiče by mohly mít speciální 
oddíly (oddíl na pro čerstvé potraviny, schránku s 
teplotou 0 stupňů apod.). Pokud není uvedeno v 
konkrétní brožurce k produktu jinak, mohou být 
odstraněny a zachovány odpovídající výkony.
INSTALACE

 Se spotřebičem musí manipulovat a instalovat 
jej dvě nebo více osob - nebezpečí zranění. Pou-
žívejte ochranné rukavice k rozbalení a instalaci - 
nebezpečí pořezání.

 Instalace včetně případného přívodu vody 
(pokud je zapotřebí) a elektrických přípojek 
a opravy musí prováděny kvalifi kovaným 
technikem. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou 
část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno 
v uživatelské příručce. Držte děti mimo místo 
instalace. 
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Po vybalení spotřebiče se ujistěte, že během 
přepravy nebyl poškozen. V případě problémů 
se obraťte na prodejce nebo na nejbližší servis. 
Po  instalaci musí být obalový odpad (plast, 
polystyrén atd.) uložen mimo dosah dětí - 
nebezpečí udušení. Před každou instalací musí 
být spotřebič odpojen od napájecího zdroje - 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Během 
instalace se ujistěte, že spotřebič nepoškodil 
napájecí kabel - nebezpečí požáru nebo úrazu 
elektrickým proudem. Spotřebič zapněte až po 
dokončení instalace.

 Dbejte na to, aby při přemísťování spotřebiče 
nedošlo k poškození podlah (např. parket). 
Umístěte spotřebič na podlahu nebo podložku 
dostatečně silnou, aby unesla jeho hmotnost, a 
na místě vhodném pro jeho velikost a použití. 
Ujistěte  se, že spotřebič není blízko zdroje tepla 
a že jeho čtyři nohy jsou stabilní a spočívají na 
podlaze. Nastavte je podle potřeby a pomocí 
vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale 
vyrovnaný. Před zapnutím spotřebiče počkejte 
nejméně dvě hodiny, abyste zajistili, že okruh 
chladiva bude plně účinný. 

 Chcete-li zajistit dostatečné větrání, ponechte 
prostor na obou stranách a nad spotřebičem. 
Vzdálenost mezi zadní částí spotřebiče a stěnou 
za spotřebičem by měla být 50 mm, aby nedošlo 
k přístupu k horkým plochám. Snížením tohoto 
prostoru se zvýší spotřeba energie produktu.

 VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo nebezpečí z důvodu 
nestability, musí být umístění nebo upevnění 
spotřebiče provedeno v souladu s pokyny 
výrobce. Je zakázáno umístit chladničku tak, aby 
kovová hadice plynového sporáku, kovového 
plynové nebo vodovodní potrubí nebo elektrické 
vodiče byly v kontaktu se zadní stěnou chladničky 
(kondenzátorovou cívkou).

 Pokud je nutné vyměnit dveře, kontaktujte 
centrum technické asistence.
ELEKTRICKÁ UPOZORNĚNÍ

 Musí být možné odpojit spotřebič od napájení 
jeho odpojením ze sítě, pokud je zástrčka přístupná, 
nebo vícepólovým spínačem namontovaným před 
zásuvkou v souladu s pravidly elektroinstalace a 
spotřebič musí být uzemněn v souladu s národními 
bezpečnostními elektrickými normami.

 Nepoužívejte prodlužovací kabely, vícenásobné 
zásuvky nebo adaptéry. Po instalaci nesmějí 
být elektrické komponenty uživateli přístupné. 
Nepoužívejte spotřebič, pokud jste mokří nebo 
bosí. Nepoužívejte tento spotřebič, pokud má 
poškozený napájecí kabel nebo zástrčku, pokud 
nefunguje správně, je poškozen nebo spadl.

 Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho za 
identický vyměnit pouze výrobce, servisní technik 
nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifi kací, 
jinak by mohlo dojít k úrazu - nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem.

 VAROVÁNÍ: Při umístění spotřebiče se ujistěte, 
že přívodní kabel není zachycen nebo poškozen.

 VAROVÁNÍ: Neumisťujte k zadní straně spotře-
biče více přenosných zásuvek nebo přenosných 
napájecích zdrojů .
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

 VAROVÁNÍ: Před prováděním jakékoli údržby 
se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od 
napájení; nikdy nepoužívejte úklidová zařízení - 
riziko úrazu elektrickým proudem. 

 Nepoužívejte na plastové součásti, vnitřní 
povrchy a vložky dveří nebo těsnění abrazivní 
či drsné čisticí prostředky, jako jsou spreje na 
okna, čisticí písek, hořlavé kapaliny, čisticí vosky, 
koncentrované čisticí prostředky, bělicí prostředky 
nebo čisticí prostředky obsahující ropné produkty. 
Nepoužívejte papírové ručníky, brusné houbičky 
nebo jiné drsné čisticí nástroje.
LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU
Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen symbolem 
recyklace .
Různé části obalového materiálu proto nevyhazujte s domácím 
odpadem, ale zlikvidujte ho podle platných místních předpisů.
LIKVIDACE DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ
Tento spotřebič je vyroben s použitím recyklovatelných nebo opakovaně 
použitelných materiálů. Zlikvidujte jej v souladu s místními předpisy 
pro likvidaci odpadů. Další informace o úpravě, využití a recyklaci 
elektrických domácích spotřebičů získáte od místního úřadu, centra pro 
sběr domovního odpadu nebo od obchodu, kde jste spotřebič zakoupili. 
Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/
EU o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním 
správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit negativním 
následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.
Symbol  na spotřebiči nebo přiložených dokumentech udává, že 
tento spotřebič nepatří do domácího odpadu, ale je nutné ho odvézt do 
příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických 
zařízení.
TIPY NA ÚSPORU ENERGIE
Instalujte spotřebič na suchém, dobře větraném místě, vzdáleném od 
zdroje tepla (např. radiátor, sporák apod.) a na místě, které není přímo 
vystaveno slunci. V případě potřeby použijte izolační desku.
Pro zajištění dostatečného větrání dodržujte pokyny k instalaci. 
Nedostatečná ventilace na zadní straně výrobku zvyšuje spotřebu 
energie a snižuje účinnost chlazení.
Časté otevírání dveří může způsobit zvýšení spotřeby energie. Vnitřní teplo-
ta spotřebiče a spotřeba energie mohou být ovlivněny také teplotou okolí a 
umístěním spotřebiče. Nastavení teploty by mělo brát v úvahu tyto faktory.
Omezte otevírání dveří na minimum.
Když rozmrazujete zmrazené potraviny, umístěte je do chladničky. 
Nízká  teplota zmrazených produktů ochladí potraviny v chladničce. 
Před vložením do spotřebiče nechte teplé pokrmy a nápoje vychladnout.
Umístění polic v chladničce nemá vliv na efektivní využití energie. 
Potraviny by měly být umístěny na policích tak, aby byla zajištěna 
správná cirkulace vzduchu (potraviny by se neměly dotýkat a měla by 
být zachována vzdálenost mezi potravinami a zadní stěnou).
Můžete zvýšit skladovací kapacitu mražených potravin odstraněním 
košů a, pokud je k dispozici, pomocí police Stop Frost.
Nedělejte si starosti o zvuky vycházející z kompresoru, které jsou popsány 
jako normální zvuky v Rychlém průvodci k tomuto produktu.
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 Správná likvidace vaší staré chladnièky 

DÙLEŽITÉ: Zachycení a udušení dìtí nejsou problémy minulosti. 
Zastaralé nebo opuštìné chladnièky jsou stále nebezpeèné - i 
když budou stát na místì „jen pár dní“. Pokud se zbavujete 
vaší staré chladnièky, postupujte podle tìchto pokynù, 
abyste zabránili nehodám.

Než vyhodíte svou starou chladnièku nebo mraznièku:

 ■ Odstraòte dveøe.

 ■ Nechte police na místì, aby dìti nemohly snadno vlézt dovnitø.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí zadušení

Ze své staré chladničky odstraňte dveře.

V opačném případě může dojít k usmrcení nebo 
poškození mozku.

Důležité informace k likvidaci chladniček:
Chladničky likvidujte v souladu s federálními a místními 
předpisy. Chladničky musí být vypuštěny licencovaným 
technikem a v souladu se stanovenými postupy.
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 DÍLY A FUNKCE

Závìsné tìsnìní

A

B C

Pøihrádka ve 
dveøích

Horní svìtlo

Funkce 6. 
smysl

Sklenìná 
police

A . Chladnièka
B . Mrazák
C . Flexi Freeze (pouze u WQ9 B1L, 6WM591NIHAS a 
      WQ70900SXX)

Pøihrádka na 
ovoce a zeleninu

Výrobník ledu Mrazicí 
pøihrádka

Zásuvky na 
rychlé zmrazení
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 POKYNY K INSTALACI

 Zaèínáme
KONTROLNÍ SEZNAM INSTALACE

 Elektrická energie

 ■ Pøipojte chladnièku do uzemnìné zásuvky.

 Dveøe

 ■ Pokud jsou bìhem instalace odstranìny dveøe, pøeètìte si 
èásti „Odstranìní a výmìna dveøí chladnièky“ a Odstranìní 
a výmìna dveøí mraznièky“.

 ■ Dveøe jsou zcela utìsnìny.

 ■ Chladnièka je rovnì umístìna. Nastavte vyrovnávací nožky 
tak, aby spoèívaly na podlaze.

 ■ Dveøe jsou v horní èásti rovné. (V pøípadì potøeby použijte 
funkci zarovnání dveøí.)

 Závìreèné kontroly

 ■ Odstraòte veškerý pøepravní materiál.

 ■ Nastavte ovládací prvky teploty na doporuèené nastavení.

 ■ Uložte pokyny a další literaturu.

 ■ Chcete-li získat podrobnìjší asistenci, zaregistrujte svùj 
produkt na adrese www.whirlpool.eu/register.

 Vybalení chladnièky

Doruèení chladnièky

Minimální otevøení dveøí je 838 mm (33"). Pokud je otevøení dveøí 
914 mm (36") nebo ménì, je nutné odstranit dveøe, zásuvku a panty.

Pøevážejte chladnièku ze strany, na které se otevírají dveøe.

Odstranìní obalu

 ■ Pøed zapnutím chladnièky odstraòte z povrchu zbytky lepidla 
a lepicí pásky. Na prsty si naneste malé množství tekutého 
prostøedku na mytí nádobí a odstraòte lepidlo. Místo otøete 
teplou vodou a osušte.

 ■ Nepoužívejte ostré nástroje, alkohol, hoølavé kapaliny nebo 
brusné èisticí prostøedky, abyste odstranili lepicí pásku nebo 
lepidlo. Tyto výrobky mohou poškodit povrch vaší chladnièky.

 ■ Zlikvidujte / recyklujte všechny obalové materiály.

Èištìní pøed použitím

Po odstranìní všech obalových materiálù a pøed použitím 
chladnièku uvnitø vyèistìte. Pokyny pro èištìní naleznete 
v èásti „Údržba chladnièky“. 

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Zapojte do uzemněné zásuvky.

Neodstraňujte uzemňovací kontakt.

Nepoužívejte adaptér (rozdvojku).

Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrt, 
požár nebo úraz elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí nadměrné hmotnosti

Při přesouvání a instalaci chladničky pracujte ve dvou 
nebo více osobách.

V opačném případě může dojít ke zranění zad či jinému 
zranění.

Při přemísťování chladničky:

Vaše chladnička je těžká. Při přemísťování chladničky pro 
čištění nebo údržbu nezapomeňte zakrýt podlahu lepenkou 
nebo dřevotřískovou deskou, aby nedošlo k poškození 
podlahy. Při přemisťování vždy chladničku tlačte přímo. 
Chladničkou nekývejte ani s ní „nechoďte“, když se ji snažíte 
přesunout, protože by mohlo dojít k poškození podlahy.

Důležité informace o skleněných policích a krytech:

Nečistěte skleněné police nebo kryty teplou vodou, když jsou
studené. Police a kryty se mohou zlomit, pokud jsou
vystaveny náhlým změnám teploty nebo nárazům. 
Tvrzené sklo je navrženo tak, aby se rozpadlo na mnoho
malých kousků. To je normální. Skleněné police a kryty jsou
těžké. Při jejich vyjímání použijte obě ruce, aby nedošlo k
pádu. 



352

 Požadavky na umístìní

Aby byla zajištìna správná ventilace chladnièky, nechte na každé 
stranì a nahoøe prostor o rozmìrech 1,25 cm. Za chladnièkou 
ponechte prostor 5 cm. Pokud vaše chladnièka obsahuje výrobník 
ledu, nechte na zadní stranì spotøebièe prostor na pøípojku 
vodovodního potrubí. Pøi instalaci chladnièky vedle pevné stìny 
ponechte mezi chladnièkou a stìnou minimální prostor o velikosti 
9,5 cm, aby se dveøe otevøely.

POZNÁMKA: Tato chladnièka je urèena pro použití v místech, 
kde se teplota pohybuje od minimálnì 10 °C do maximálnì 43 °C. 
Preferovaný rozsah pokojové teploty pro optimální výkon, který 
snižuje spotøebu elektøiny a poskytuje vynikající chlazení, je mezi 
15 °C a 32 °C. Nedoporuèujeme instalovat chladnièku poblíž 
zdroje tepla, jako je trouba nebo radiátor.

 Požadavky na elektroinstalaci

DÙLEŽITÉ: Montáž a elektrické pøipojení musí provádìt 
kvalifi kovaný technik podle pokynù výrobce a v souladu 
s místními bezpeènostními pøedpisy.

 ■ Chladnièka je navržena tak, aby fungovala na samostatném 
obvodu 220-240 V, 10 A, 50/60 Hz.

 ■ Ujistìte se, že napìtí uvedené na typovém štítku odpovídá 
napìtí vaší domácnosti.

 ■ Musí být možné odpojit spotøebiè od napájení jeho odpojením 
ze sítì nebo pomocí hlavního dvoupólového spínaèe 
nainstalovaného pøed zásuvkou.

 ■ Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vymìnit pouze 
výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou pøíslušnou 
kvalifi kací, jinak by mohlo dojít k úrazu.

Pøed pøemístìním chladnièky do koneèné polohy je dùležité 
zajistit správné elektrické pøipojení:

 Doporuèená metoda uzemnìní

Je vyžadováno pouze uzemnìné napájení 220-240 V 50 Hz, 220 V 
60 Hz nebo 230/240 V 50 Hz, 10 A.

 Austrálie a Nový Zéland:

Váš nový spotøebiè byl speciálnì vyroben tak, aby vyhovoval všem 
australským normám a podmínkám.

Nìkteré poznámky v pokynech k instalaci se mohou týkat 
elektrických požadavkù v jiných zemích, proto tìmto konkrétním 
poznámkám vìnujte zvláštní pozornost.

Váš spotøebiè musí být zapojen pouze do uzemnìné síťové 
zásuvky 230/240 V 50 Hz, 10 A.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí výbuchu

Uchovávejte hořlavé materiály a výpary, jako je benzín, 
mimo chladničku.

V opačném případě může dojít k úmrtí, výbuchu nebo 
požáru.

1,25 cm

9,5 cm 

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Zapojte do uzemněné zásuvky.

Neodstraňujte uzemňovací kontakt.

Nepoužívejte adaptér (rozdvojku).

Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrt, 
požár nebo úraz elektrickým proudem.

Typ B Typ E a F

Typ I Typ M Typ G
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Elektrické požadavky (pouze Velká Británie a Irsko)

DÙLEŽITÉ: Tato chladnièka musí být uzemnìna.

 Výmìna pojistek

Pokud je hlavní kabel této chladnièky vybaven zástrèkou s 
pojistkou BS1363A, 13 A, pøi výmìnì pojistky v této zástrèce 
použijte pojistku schválenou A.S.T.A. podle typu BS 1362 a 
postupujte následovnì:

1. Odmontujte kryt pojistky (A) a pojistku (B).

2. Namontujte náhradní 13A pojistku do krytu pojistky. 

3. Opìt vložte pojistku i její kryt do zástrèky.

DÙLEŽITÉ: Po výmìnì pojistky musí být kryt pojistky znovu 
nainstalován. Pokud dojde k ztrátì krytu pojistky, zástrèka nesmí 
být použita, dokud není nainstalován správný náhradní kryt. 
Správný náhradní kryt je oznaèen barevnou vložkou nebo 
barevným „slovem“ vyraženým na spodní stranì zástrèky. 
Náhradní kryty pojistky jsou k dispozici ve vašem místním 
obchodì s elektrickými spotøebièi.

 Irská republika (pouze):

Èasto platí informace týkající se Velké Británie, ale používá se také 
tøetí typ zástrèky a zásuvky, dvoukolíkový s boèním uzemnìním.

 Zásuvka/zástrèka (platí pro obì zemì):

Není-li nainstalována zástrèka vhodná pro vaši zásuvku, obraťte 
se na prodejní servis pro další pokyny. Nepokoušejte se mìnit 
zástrèku sami. Tento postup musí být provádìn kvalifi kovaným 
technikem v souladu s pokyny výrobce a souèasnými 
standardními bezpeènostními pøedpisy.

Teplota

Tato chladnièka je urèena pro provoz v místech, kde teplota 
dosahuje následujících rozsahù, podle klimatické tøídy uvedené 
na typovém štítku. Chladnièka nemusí pracovat správnì, pokud 
je ponechána delší dobu pøi teplotì mimo stanovený rozsah.

POZNÁMKA: Nedoporuèujeme instalovat chladnièku poblíž 
zdroje tepla, jako je trouba nebo radiátor.

Klimatická tøída Okol. tepl. (°C) Okol. tepl. (°F)

SN Od 10 do 32 Od 50 do 90

N Od 16 do 32 Od 61 do 90

ST Od 16 do 38 Od 61 do 100

T Od 16 do 43 Od 61 do 110

A

A. Kryt pojistek

B. Pojistka

B
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 Odstranìní a nasazení dveøí chladnièky
POZNÁMKA: Zmìøte šíøku otvoru dveøí, abyste zjistili, zda potøebujete odstranit dveøe chladnièky, abyste ji mohli pøestìhovat do svého 
domu èi bytu. Je-li nutné demontovat dveøe, postupujte podle následujících pokynù.

DÙLEŽITÉ: Pokud jste døíve chladnièku nainstalovali a stìhujete ji z domova, než zaènete odstraòovat dveøe, vypnìte ovládací prvek 
chladnièky. Odpojte chladnièku nebo odpojte napájení. Vyjmìte potraviny a nastavitelné dveøe nebo zásobníky ze dveøí.

Pøed odstranìním dveøí si sežeòte potøebné nástroje a pøeètìte si všechny pokyny.

POTØEBNÉ NÁSTROJE: 6mm nástrèný klíè, 5mm nástrèný klíè a køížový šroubovák è. 2. 

 

VAROVÁNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Před odstraněním dveří odpojte napájení.

V opačném případě může dojít k úmrtí nebo úrazu elektrickým proudem.

A

Levý horní pant

Levý støední pant

Kryt levého horního 
pantu

Kryt pravého horního 

pantu

A. 5 mm šrouby

A. Pant

A. Pant

A. Šrouby krytu horního pantu
B. Kryt horního pantu

A. Šrouby krytu horního pantu
B. Kryt horního pantu

 

Pravý horní pant

Pravý støední pant

A

A

A

B

A. 5 mm šrouby

A

B

A
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Odstranìní dveøí chladnièky

Odstranìní pravých dveøí

1. Odpojte chladnièku nebo odpojte napájení.

2. Nechejte dveøe chladnièky zavøené, dokud nebudete 
pøipraveni je vyjmout ze skøínì. 

POZNÁMKA: Zajistìte dodateènou podporu dveøí chladnièky pøi 
odstraòování pantù. Nespoléhejte se na magnety tìsnìní dveøí pøi 
udržení dveøí na místì bìhem práce.

3. Pomocí køížového šroubováku odstraòte kryt z horního pantu.

4. Pomocí 5mm nástrèného klíèe odstraòte ètyøi šrouby z 
horního pantu a odložte je stranou.

5. Zvednìte dveøe chladnièky z èepu støedního pantu. Horní pant 
se odpojí spolu s dveømi.

Odstranìní levých dveøí

DÙLEŽITÉ: Elektroinstalace pro uživatelské rozhraní prochází 
pantem levých dveøí, a proto je tøeba ji pøed odstranìním dveøí 
odpojit.

1. Pomocí køížového šroubováku odstraòte kryt z horního pantu.

2. Odpojte dvì zástrèky elektroinstalace umístìné na horní 
stranì pantu dveøí.

 ■ Uchopte každou stranu zástrèek elektroinstalace. 
Pomocí levého palce zatlaète dolù a uvolnìte západku 
a vytáhnìte zástrèky ven.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí nadměrné hmotnosti

Dveře chladničky zvedejte ve dvou nebo více lidech.

V opačném případě může dojít ke zranění zad či jinému 
zranění.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Před odstraněním dveří odpojte napájení.

V opačném případě může dojít k úmrtí nebo úrazu 
elektrickým proudem.

C

A. Šroub krytu horního pantu

B. Kryt horního pantu

C. 5 mm šrouby

D. Horní pant

A

B

D

A. Šroub krytu horního pantu

B. Kryt horního pantu

A

B

A. Elektrická zástrèka

B. Uzemòovací konektor

A

B
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3. Pomocí 5mm nástrèného klíèe odstraòte ètyøi vnitøní šrouby 
z horního pantu a odložte je stranou.

POZNÁMKA: Zajistìte dodateènou podporu dveøí chladnièky pøi 
odstraòování pantù. Nespoléhejte se na magnety tìsnìní dveøí pøi 
udržení dveøí na místì bìhem práce.

4. Zvednìte dveøe chladnièky z èepu spodního pantu. Horní pant 
se odpojí spolu s dveømi.

POZNÁMKA: Pro pøesunutí chladnièky pøes dveøe nemusí být 
nutné demontovat spodní panty a sestavy brzdných nožièek.

 ■ Pouze v pøípadì potøeby použijte 6mm nástrèný klíè a 
køížový šroubovák è. 2 pro odstranìní støedního pantu.

Nasazení pravých dveøí chladnièky

1. Nasaïte pravé dveøe na èep støedního pantu. 

2. Vložte èep horního pantu do otevøeného otvoru v horní èásti 
dveøí chladnièky.

3. Pomocí ètyø 5mm šroubù upevnìte pant na skøíò. 
Neutahujte šrouby zcela.

Nasazení levých dveøí chladnièky

1. Nasaïte levé dveøe na èep støedního pantu. 

2. Pomocí ètyø 5mm šroubù upevnìte pant na skøíò. 
Neutahujte šrouby zcela. 

3. Zapojte elektrické vedení.

 ■ Spoleènì zapojte dvì èásti zástrèky elektroinstalace.

 ■ Znovu pøipojte uzemòovací vodiè ke šroubu pantu. 

Závìreèné kroky

1. Zcela utáhnìte osm 5mm šroubù. 

2. Nasaïte kryty horních pantù.

 Odstranìní a nasazení dveøí mraznièky/
Flexi Freeze

1. Nechejte dveøe mraznièky zavøené, dokud nebudete pøipraveni 
je vyjmout ze skøínì. 

POZNÁMKA: Zajistìte dodateènou podporu dveøí mraznièky pøi 
odstraòování pantù. Nespoléhejte se na magnety tìsnìní dveøí pøi 
udržení dveøí na místì bìhem práce.

 ■ Pomocí køížového šroubováku è. 2 a 6mm nástrèného klíèe 
odstraòte støední pant ze skøínì.

 ■ Zvednìte dveøe mraznièky z èepu spodního pantu.

A. 5 mm šrouby

B. Horní pant

A

B

A. Støedový pant

A

A. Spodní pant

A
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Závìreèné kroky

1. Zapojte spotøebiè do uzemnìné zásuvky.

2. Vraťte všechny odnímatelné èásti a potraviny do zásuvek.

 Vyrovnávání chladnièky
1. Pøesuòte chladnièku na koneèné místo.

2. Rukou otáèejte brzdnými nožkami. Otáèejte jimi proti smìru 
hodin, dokud nebudou pojízdné váleèky zvednuté z podlahy 
a obì brzdné nožky nebudou spoèívat na podlaze. Tím se 
zabrání pohybování chladnièky pøi otevøení dveøí.

 DÙLEŽITÉ: Pokud potøebujete provést další úpravy týkající 
se brzdných nožek, musíte obì brzdné nožky otoèit o stejný 
poèet otáèek, aby byla chladnièka vyrovnaná.

3. Použijte vodováhu, abyste se ujistili, že je chladnièka je v 
pravo-levém i pøedo-zadním smìru. 

 

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Zapojte do uzemněné zásuvky.

Neodstraňujte uzemňovací kontakt.

Nepoužívejte adaptér (rozdvojku).

Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrt, 
požár nebo úraz elektrickým proudem.

A
A. Brzdné nožky
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 Používání ovládacích prvkù
Dotyková ovládací prvky se nacházejí na levých dveøích chladnièky. Ovládací panel obsahuje informace o rùzných tlaèítkách a 
indikátorech. Indikátory teploty chladnièky a mraznièky ukazují poslední nastavené teploty.

1. Tlaèítko zapnutí/vypnutí zvuku

2. Tlaèítko teploty chladnièky (podržte 3 sekundy pro rychlé 
chlazení)

3. Tlaèítko pøedvolby teploty Flexi Freeze (pouze u WQ9 B1L, 
6WM591NIHAS a WQ70900SXX)

4. Tlaèítko teploty mraznièky (podržte 3 sekundy pro rychlé 
zmrazení)

5. Indikátor zámku kláves

6. Tlaèítko zámku kláves

7. Indikátor otevøení dveøí

8. Indikátor rychlého zmrazení

9. Indikátor mírného zmrazení (pouze u WQ9 B1L, 
6WM591NIHAS a WQ70900SXX)

10. Indikátor tradièního zmrazení (pouze u WQ9 B1L, 
6WM591NIHAS a WQ70900SXX)

11. Indikátor funkce 6. smysl

12. Indikátor tvrdého zmrazení (pouze u WQ9 B1L, 
6WM591NIHAS a WQ70900SXX)

13. Indikátor rychlého chlazení

14. Tlaèítko režimu „Dovolená“

15. Indikátor demo režimu (pouze u WQ9 B1L, 6WM591NIHAS 
a WQ70900SXX)

16. Indikátor režimu „Dovolená“

17. Zvukový indikátor

Ovládací panel se po jedné minutì neèinnosti automaticky vypne. Chcete-li zapnout ovládací panel, stisknìte libovolné tlaèítko.

 Zobrazení a úprava nastavené teploty

Nastavení teploty chladnièky a mraznièky: 

Pro vaše pohodlí jsou ovládací prvky chladnièky a mraznièky 
pøednastaveny z výroby.

Pøi první instalaci chladnièky se ujistìte, že ovládací prvky jsou 
stále nastaveny na doporuèené hodnoty. Doporuèené požadované 
hodnoty jsou 3 °C pro chladnièku a -18 °C pro mraznièku.

Stisknutím tlaèítka teploty chladnièky nebo mraznièky se pøepíná 
požadovaná teplota ve stupních Celsia (°C)

DÙLEŽITÉ:

 ■ Poèkejte 24 hodin, než do chladnièky vložíte potraviny. 
Pokud vložíte potraviny døíve, než se chladnièka úplnì 
ochladí, vaše jídlo se mùže zkazit.

 POZNÁMKA: Úpravou nastavených teplot na chladnìjší než 
doporuèené hodnoty se oddíly neochladí rychleji.

 ■ Pokud je teplota v chladnièce nebo v mraznièce pøíliš vysoká 
nebo pøíliš nízká, pøed úpravou pomocí ovládacích prvkù 
nejprve zkontrolujte všechny ventilaèní otvory, zda nejsou 
zablokovány.

 ■ Doporuèená nastavení by mìla být správná pro bìžné použití 
v domácnosti. Ovládací prvky jsou nastaveny správnì, když 
jsou mléko nebo džus tak chladné, jak chcete, a když je 
zmrzlina pevná.

 POZNÁMKA: Oblasti, jako je garáž, suterén nebo veranda, 
mohou mít vyšší vlhkost nebo extrémní teploty. Budete možná 
muset nastavit teplotu mimo doporuèená nastavení, abyste 
tìmto podmínkám vyhovìli.

 ■ Mezi jednotlivými úpravami poèkejte alespoò 24 hodin. 
Pøed provedením dalších úprav znovu zkontrolujte teplotu.

 Funkce 6th Sense Fresh Lock a Freeze Control

Snímaè funkce 6th SENSE Fresh Lock zajišťuje pøesné a 
konzistentní øízení teploty pro zachování èerstvosti potravin déle 
a nejpøirozenìjší cestou. Jakmile je detekována zmìna teploty, 
snímaè aktivuje kompresor, který rychle obnoví pùvodní teplotu.

Snímaè funkce 6th. SENSE Freeze minimalizuje kolísání teploty 
v mraznièce díky inovativnímu systému regulace teploty. 
Kolísání teploty mraznièky se sníží za úèelem zachování 
kvality a barvy potravin.

  Nastavení Flexi Freeze (pouze u WQ9 B1L, 
6WM591NIHAS a WQ70900SXX)

Funkce Flexi Freeze umožòuje pøepínat pøednastavenou teplotu 
pro oddíl Flexi Freeze.

Symbol Funkce Teplota

 
Tradièní mraznièka -18 °C)

 
Mírná mraznièka -12 °C)

Jemná mraznièka -7 °C)

* Chcete-li aktivovat / deaktivovat nejchladnìjší nastavení (-20 °C), stisknìte tlaèítko pøedvolby teploty Flexi Freeze  

na dobu 3 sekund.

Úprava nastavení více teplot

 ■ Tradièní mraznièka (-18 °C): potraviny již zmrazené a èerstvé 
potraviny (max. 12 mìsícù)

 ■ Mírná mraznièka (-12 °C): potraviny již zmrazené (max. 1 mìsíc)

 ■ Jemná mraznièka (-7 °C): potraviny již zmrazené (max. 1 týden)

15

51 2 3 4 6

7813 91011

16

17

1214
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  Pøi nastavování požadovaných hodnot teploty použijte 
následující tabulku jako vodítko: 

 STAV  NASTAVENÍ TEPLOTY

 Chladnièka je pøíliš 
chladná 

 Nastavení chladnièky o 1° vyšší

 Chladnièka je pøíliš teplá  Nastavení chladnièky o 1° nižší

 Mraznièka je pøíliš chladná  Nastavení mraznièky o 1° vyšší

 Mraznièka pøíliš teplá / 
pøíliš málo ledu

 Nastavení mraznièky o 1° nižší

 Rychlé chlazení

Funkce Rychlé chlazení pomáhá v obdobích zvýšeného používání 
chladnièky, pøi plném naplnìní potravinami nebo pøi doèasnì 
teplých pokojových teplotách.

 ■ Chcete-li zapnout funkci Rychlé chlazení, stisknìte a podržte 
tlaèítko Teplota chladnièky  po dobu 3 sekund. Když je 
funkce aktivována, rozsvítí se ikona rychlého chlazení. 
Funkce Rychlé chlazení zùstane zapnutá po dobu 2 hodin, 
pokud není ruènì vypnuta.

 ■ Chcete-li ruènì vypnout funkci Rychlé chlazení, stisknìte 
a podržte tlaèítko Teplota chladnièky  po dobu 3 sekund. 
Ikona rychlého ochlazení zhasne, když není funkce aktivována.

 ■ Nastavení teploty chladnièky automaticky vypne funkci 
Rychlé chlazení.

 Rychle zmrazení

Množství èerstvých potravin (v kg), které lze zmrazit za 24 hodin, 
je uvedeno na typovém štítku spotøebièe.

 ■ Stisknìte tlaèítko Teplota mraznièky  po dobu 3 sekund 
(dokud se nerozsvítí kontrolka rychlého zmrazení), a to 
24 hodin pøed vložením èerstvých potravin do mraznièky. 
Po vložení èerstvých potravin do mraznièky obecnì postaèuje 
24 hodin pøi rychlém zmrazení; po 50 hodinách se funkce 
rychlého zmrazení automaticky deaktivuje.

 ■ Chcete-li ruènì vypnout funkci Rychlé zmrazení, stisknìte 
a podržte tlaèítko Teplota mraznièky  po dobu 3 sekund. 
Ikona rychlé zmrazení zhasne.

 ■ Nastavení teploty mraznièky automaticky vypne funkci Rychlé 
zmrazení.

 Režim „Dovolená“

Tento režim je navržen tak, aby se zabránilo tomu, že váš 
spotøebiè bude plýtvat energií v období, kdy není pravidelnì 
používán (napøíklad bìhem dovolené).

Zvolením této funkce bude teplota oddílu chladnièky automaticky 
nastavena na nejteplejší požadovanou hodnotu.

 ■ Chcete-li použít režim „Dovolená“, stisknìte tlaèítko režimu, 
dokud se na displeji nerozsvítí kontrolka režimu „Dovolená“.

 ■ Pro ukonèení režimu „Dovolená“ stisknìte tlaèítko režimu, 
dokud ikona režimu na displeji nezhasne.

 ■ Nastavení teploty chladnièky automaticky vypne funkci režimu 
„Dovolená“.

DÙLEŽITÉ: Pokud je vybrán tento režim, musí být všechny 
potraviny a nápoje z chladnièky vyjmuty.

 Zapnutí-vypnutí zvuku

Stisknìte tlaèítko pro aktivaci / deaktivaci zvukové odezvy.

 Zámek tlaèítek

 ■ Stisknìte a podržte tlaèítko zámku po dobu 3 sekund, èímž 
dojde k aktivaci funkce zámku. 

 ■ Chcete-li zámek deaktivovat, stisknìte a podržte tlaèítko 
zámku po dobu 3 sekund.

Funkce zámku ignoruje veškerou komunikaci s ovládacím 
panelem, dokud uživatel ovládací panel znovu neodemkne. 
Tato funkce má zabránit neúmyslné zmìnì nastavení.

Demo režim (pouze u WQ9 B1L, 6WM591NIHAS a 
WQ70900SXX)

Tento režim se používá, když je chladnièka vystavena v obchodì, 
nebo pokud chcete vypnout chlazení a deaktivovat všechny 
ostatní funkce (kromì vnitøního osvìtlení). 

Demo režim lze použít pøi delší dovolené. Viz èást „Dovolená a 
údržba pøi stìhování“, kde naleznete správné kroky pøi ponechání 
chladnièky v tomto režimu po delší dobu.

 ■ Pokud zapnete režim Demo, na displeji se rozsvítí ikona „Demo“. 

 ■ Zadejte nebo ukonèete režim Demo stisknutím a podržením 
tlaèítka Zapnutí nebo vypnutí zvuku a souèasnì tlaèítka 
zámku po dobu 3 sekund.

Další funkce

Alarm otevøení dveøí

 ■ Funkce alarmu otevøení dveøí spustí alarm a rozbliká ikonu 
„Otevøených dveøí“ , když jsou nìkteré ze ètyø dveøí 
otevøeny po dobu 2 minut nebo více. 

 ■ Alarm se opakuje každých 5 minut. Zavøete všechny dveøe 
a alarm vypnìte.

POZNÁMKA: Chcete-li ztlumit zvukový alarm pøi zachování 
otevøených dveøí, napøíklad pøi èištìní uvnitø chladnièky, dotknìte 
se jakéhokoli tlaèítka na ovládacím panelu. Zvuk alarmu se 
doèasnì vypne, ale na ovládacím panelu bude stále zobrazena 
ikona otevøených dveøí.

 Osvìtlení chladnièky
Chladnièka má vnitøní svìtlo, které se rozsvítí pøi každém otevøení 
dveøí.

POZNÁMKA: Svìtlo je typu LED a není potøeba jej vymìòovat. 
Pokud se pøi otevøení dveøí LED svìtlo nerozsvítí, zavolejte servis 
a nechejte svìtlo vymìnit.
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 POUŽITÍ CHLADNIÈKY

 Otevírání a zavírání dveøí
K dispozici jsou dvoje dveøe chladnièky. Dveøe lze otevírat a 
zavírat samostatnì nebo spoleènì. Na levých dveøích chladnièky 
je vertikálnì zavìšené tìsnìní.

 ■ Když se otevøou levé dveøe, zavìšené tìsnìní se automaticky 
sklopí dovnitø, takže nebrání v cestì.

 ■ Když jsou obì dveøe zavøené, závìsné tìsnìní automaticky 
vytvoøí tìsnìní mezi obìma dveømi.

Spínaè dveøí chladnièky je umístìn v krytu horního levého a 
pravého pantu.

 ■ Pro mraznièku a zónu s více teplotami je spínaè dveøí umístìn 
ve spodním sloupku.

 ■ Spínaè dveøí používá magnet pro snímání otevøení / zavøení 
dveøí.

 ■ Zajistìte, aby v rozteèích 7,62 cm od krytu pantu nebyly žádné 
magnetické nebo elektronické pøístroje (reproduktor, Coolvox® 
atd.).

POZNÁMKA: Pokud se nezjistí otevøení dveøí, svìtlo se nerozsvítí.

 Výrobník ledu

 ■ Chcete-li vyrobit led, naplòte misku na led èistou 
vodou a vložte výrobník ledu do horní police mraznièky. 
Nechejte vytvoøit led a až bude vyroben, otoète knofl íky ve 
smìru hodin, abyste vysunuli kostky ledu do nádoby na led.

 ■ Mírnì zvednìte nádobu na led a vytáhnìte ji, abyste získali 
pøístup ke kostkám ledu.

Sestava ruèního výrobníku ledu mùže být vyjmuta z mraznièky, 
když nepotøebujete led vyrábìt, abyste vytvoøili v mraznièce více 
prostoru.

 Skladování potravin

Skladování vajec

Doporuèuje se skladovat vejce pøi konzistentní teplotì, aby 
se zachovala jejich èerstvost, takže je nejlepší uchovávat je 
v chladnièce na prostøední polici.

A. Závìsné tìsnìní

A

A

A. Kryt pantu
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 POLICE, NÁDOBY A ZÁSUVKY

Nastavení výšky police

Výška police mùže být nastavena zmìnou polohy od spodní 
podpìry k horní podpìøe a naopak

 ■ Zcela otevøete pravé boèní dveøe. 

 ■ Zcela otevøete levé boèní dveøe a poté zvednìte dveøe, 
aby se otevøely na 180°.

 ■ Vyjmìte z chladnièky polici a umístìte ji do požadované 
montážní polohy . 

 ■ Zajistìte, aby byla police správnì usazena na držácích.

Police a rámy polic

Police ve vaší chladnièce jsou nastavitelné tak, aby vyhovovaly 
vašim individuálním požadavkùm na skladování.

Uložení podobných potravin spoleènì v chladnièce a nastavení 
polic tak, aby vyhovovaly rùzným výškám potravin, usnadní 
nalezení pøesné potraviny, kterou právì hledáte. Také se tím 
zkracuje doba, po kterou jsou dveøe chladnièky otevøené, 
a šetøí se energie.

  Vyjmutí a nasazení polic:

1. Zcela otevøete pravé boèní dveøe a levé boèní dveøe a levé 
dveøe zvednìte, aby se otevøely až na 180°. 

2. Vyjmìte prostøední polici nebo horní polici tak, že je zdvihnete 
a vysunete z podpìr. Potom vytáhnìte polici dopøedu a 
nakloòte ji dolù do svislé polohy. Otoète polici pod úhlem 
a vysuòte ji z chladnièky.

3. Vyjmìte dolní polici tak, že ji zdvihnete a vysunete z podpìr. 
Potom vytáhnìte polici dopøedu a nakloòte ji nahoru do svislé 
polohy. Otoète polici pod úhlem a vysuòte ji z chladnièky.

4. Nasaïte prostøední a horní police položením police do 
chladnièky pod úhlem s pøední stranou smìøující dolù. 
Zvednìte pøední stranu police nahoru a zasuòte ji, dokud 
zadní èást police nezapadne do podpìr. Snižte pøední èást 
police a ujistìte se, že je police správnì na místì.

5. Nasaïte spodní polici jejím vložením do chladnièky pod 
úhlem s pøední stranou smìøující vzhùru. Zvednìte pøední èást 
police dolù a zasuòte ji, dokud zadní èást police nezapadne 
do podpìr. Snižte pøední èást police a ujistìte se, že je police 
správnì na místì.

Pøihrádky na ovoce a zeleninu

  Vyjmutí a nasazení pøihrádek:

1. Uchopte rukojeť pøihrádky a vysuòte ji pøímo až do zarážky. 
Zvednìte pøihrádku ze spodního vodicího prvku.

2. Nasaïte / zasuòte pøihrádku tak, že ji umístíte do spodního 
vodicího prvku a zatlaèíte ji pøes zarážku až na místo.

Důležité informace o skleněných policích a krytech:

Nečistěte skleněné police nebo kryty teplou vodou, když jsou
studené. Police a kryty se mohou zlomit, pokud jsou
vystaveny náhlým změnám teploty nebo nárazům. 
Tvrzené sklo je navrženo tak, aby se rozpadlo na mnoho
malých kousků. To je normální. Skleněné police a kryty jsou
těžké. Při jejich vyjímání použijte obě ruce, aby nedošlo k
pádu. 

180° 130°

Pøihrádka 
na ovoce 
a zeleninu
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Pøihrádky ve dveøích chladnièky

Pøihrádka ve dveøích chladnièky je nastavitelná tak, aby splòovala 
vaše individuální požadavky na skladování.

  Úložné prostory mraznièky

Mrazicí pøihrádka

Mrazicí pøihrádka je užiteèná pro snadný pøístup k èasto 
používaným produktùm, zmrazení nebo jednoduché ukládání 
zbytkù nebo drobných pøedmìtù.

Zásuvky mraznièky

Oddíl rychlého zmrazení

 ■ Zásuvky rychlého zmrazení vám umožòují pohodlnì ukládat 
velkoobjemové položky. 

 ■ Možnost rychlého zmrazení vám umožòuje bezpeènì 
a transparentnì ukládat všechny zmrazené potraviny.

Oddíl Flexi Freeze (pouze u WQ9 B1L, 6WM591NIHAS 
a WQ70900SXX)

Oddíl Flexi Freeze vám umožòuje vybrat jednu ze tøí úrovní 
teplot mraznièky: -7 °C, -12 °C a -18 °C, aby se zajistily nejlepší 
skladovací podmínky pro rùzné druhy potravin.

Pro získání maximální kapacity mraznièky mùžete zásuvku 
vyjmout, abyste odkryli polici mraznièky.

Vyjmutí horní zásuvky:

1. Uchopte rukojeť zásuvky a vysuòte zásuvku rovnì až na 
doraz. Zvednìte zásuvku ze spodního vodicího prvku.

2. Vymìòte / zasuòte zásuvku tak, že ji umístíte na spodní vodicí 
prvek a zasunete pøes doraz až do správné polohy.

Police mraznièky (pouze u WQ9 E1L a WQ9 B1L)

Chcete-li maximalizovat kapacitu mrazáku, mùžete vyjmout 
prostøední zásuvku, abyste odkryli police mraznièky pod 
zásuvkami. Pak mùžete horní zásuvku uložit stranou a ukládat 
potraviny pøímo na polici.

 Zvukové signály
  Pøiøazení tónù

Název tónu Pøíklady použití

Zapnutí Chladicí systém se zapne pøi každém zapnutí 
pøístroje.

Stisknutí tlaèítka Uživatel stiskne platné tlaèítko.

Neplatné 
(chyba) 

Uživatel stiskne souèasnì dvì nebo více 
platných tlaèítek. Pøerušení odpoètu u 
tlaèítek stisknutí a pøidržení. 

Aktivace Potvrzení vstupu do libovolného režimu.

Deaktivace Potvrzení ukonèení libovolného režimu.

Upozornìní Alarm otevøení dveøí.

Tato tabulka slouží pouze jako rychlý pøehled. Podrobné informace 
naleznete v odpovídajících èástech. V pøípadì nesrovnalosti 
budou mít pøednost informace v dané èásti.

 Pøíslušenství
Chcete-li si objednat pøíslušenství, obraťte se na prodejce, 
od kterého jste koupili chladnièku .

 Asistence nebo servis
Než zavoláte servis èi asistenèní službu, pøeètìte si èást 
„Odstraòování závad“. Mùže vám ušetøit náklady na servisní 
volání. Pokud potøebujete pomoc, postupujte podle níže 
uvedených pokynù.

 Pokud potøebujete náhradní díly

Chcete-li ve vaší oblasti vyhledat náhradní díly, které byly 
stanoveny výrobcem, kontaktujte prodejce, od nìhož jste si 
chladnièku zakoupili.

 Záruka

Ohlednì informací o záruce se obraťte na prodejce, u nìhož jste 
chladnièku zakoupili.

Uchovávejte tuto knihu a prodejní doklad spoleènì pro 
budoucí použití. Pro uplatnìní záruèního servisu musíte 
pøedložit doklad o koupi nebo datu instalace.

Zapište si následující informace o vašem spotøebièi, které vám 
pomohou získat pomoc nebo servis, pokud je nìkdy budete 
potøebovat. Budete potøebovat znát celé èíslo modelu a sériové 
èíslo. Tyto informace najdete na štítku modelu a sériového èísla 
umístìném na vnitøní stìnì oddílu chladnièky.

Jméno prodejce ___________________________________________

Sériové èíslo ______________________________________________

Adresa ___________________________________________________

Telefonní èíslo _____________________________________________

Modelové èíslo ____________________________________________

Datum nákupu ____________________________________________

Mrazicí 
pøihrádka

Zásuvky 
na rychlé 
zmrazení

Flexi Freeze 

Zásuvky
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 ÚDRŽBA CHLADNIÈKY

 Èištìní

Všechny èásti chladnièky, mraznièky a Flexi Freeze (pouze u 
modelù WQ9 B1L, 6WM591NIHAS a WQ70900SXX) se odmrazují 
automaticky. Èistìte však všechny èásti asi jednou za mìsíc, 
abyste zabránili vytváøení pachù. Okamžitì utøete rozlité kapaliny.

Èištìní vnìjšího povrchu

Viz informace o èištìní vnìjšího povrchu specifi cké pro váš model.

 Styl 1 - Hladké dveøe

DÙLEŽITÉ: Na poškození hladké povrchové úpravy zpùsobené 
nesprávným použitím èisticích prostøedkù nebo použitím 
nedoporuèených èisticích prostøedkù se nevztahuje záruka. 
Ostré nebo tupé nástroje poškodí povrch.

POUŽÍVAT NEPOUŽÍVAT

 Mìkká, èistá tkanina  Brusné tkaniny 
 Papírové ruèníky nebo novinový papír 
 Drátìnky

 Teplá, mýdlová voda 
s jemným èisticím 
prostøedkem

 Abrazivní prášky nebo kapaliny 
 Okenní spreje 
 Amoniak 
  Èisticí prostøedky na bázi kyseliny 
nebo octa 
 Èistièe na peèicí trouby 
 Hoølavé kapaliny

POZNÁMKA: Papírové ruèníky poškrábou lakovaný povrch a 
zpùsobí jeho matný vzhled. Abyste pøedešli možnému poškození, 
používejte pouze mìkké, èisté látky k leštìní a otírání dveøí.

 Styl 2 - Nerezová ocel

DÙLEŽITÉ:

 ■ Používejte pouze doporuèené èistící prostøedky a utìrky 
na nerezovou ocel. Na poškození povrchu z nerezové oceli 
zpùsobené nesprávným použitím èisticích prostøedkù nebo 
použitím nedoporuèených èisticích prostøedkù se nevztahuje 
záruka.

 ■ Vyvarujte se vystavení nerezových spotøebièù žíravým nebo 
korozivním prostøedím, jako je prostøedí s vysokým obsahem 
soli nebo vysokou vlhkostí. Poškození zpùsobené vystavením 
tìmto prostøedím není kryto zárukou.

POUŽÍVAT NEPOUŽÍVAT

 Mìkká, èistá tkanina  Brusné tkaniny 
 Papírové ruèníky nebo novinový papír 
 Drátìnky

 Teplá, mýdlová voda 
s jemným èisticím 
prostøedkem 

 Abrazivní prášky nebo kapaliny 
 Amoniak 
 Citrusové èisticí prostøedky 
  Èisticí prostøedky na bázi kyseliny 
nebo octa 

 Èistièe na peèicí trouby

 U tìžkého zneèištìní 
používejte pouze èistící 
prostøedek urèený na 
spotøebièe z nerezové 
oceli. Chcete-li 
objednat èisticí 
prostøedek, obraťte se 
na prodejce, u nìhož 
jste si chladnièku 
zakoupili. 

 Èistící prostøedek na nerezovou 
ocel je urèen pouze pro díly z 
nerezové oceli. Nedovolte, aby 
se èisticí prostøedek na nerezovou 
ocel a leštidlo dostaly do kontaktu 
s plastovými souèástmi, jako jsou 
obložení, kryty dávkovaèe nebo 
tìsnìní dveøí.

 Styl 3 - Odolný vùèi otiskùm prstù

DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ:

 ■ Vyvarujte se vystavení nerezových spotøebièù žíravým nebo 
korozivním prostøedím, jako je prostøedí s vysokým obsahem 
soli nebo vysokou vlhkostí. Poškození zpùsobené vystavením 
tìmto prostøedím není kryto zárukou.

POUŽÍVAT  NEPOUŽÍVAT

 Mìkká, èistá tkanina  Brusné tkaniny 
 Papírové ruèníky nebo novinový papír 
 Drátìnky

 Teplá, mýdlová voda 
s jemným èisticím 
prostøedkem 

 Abrazivní prášky nebo kapaliny 
 Okenní spreje 
 Amoniak 
  Èisticí prostøedky na bázi kyseliny 
nebo octa 

 Èistièe na peèicí trouby 
 Hoølavé kapaliny

POZNÁMKY:

 ■ Pokud dojde k neúmyslnému kontaktu, vyèistìte plastovou 
èást houbou a jemným èisticím prostøedkem rozpuštìným 
v teplé vodì. Osušte peèlivì mìkkým hadøíkem.

 ■ Jen proto, že je èisticí prostøedek kapalný, neznamená to, 
že je neabrazivní. Mnoho kapalných èisticích prostøedkù, 
které mají takové složení, aby byly jemné na dlaždicích a 
hladkých površích, poškozuje nerezovou ocel.

 ■ Kyselina citronová trvale zbarvuje nerezovou ocel. 

 ■ Aby nedošlo k poškození povrchu chladnièky z nerezové oceli: 

Nedovolte, aby tyto látky zùstaly na povrchu:

 Hoøèice   Omáèky na bázi citrusù

 Rajèatová šťáva  Výrobky na bázi citrusù

 Marinády

Nebezpečí výbuchu

Používejte nehořlavý čistič.

V opačném případě může dojít k úmrtí, výbuchu nebo 

požáru.

VAROVÁNÍ
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Èištìní interiéru

1. Odpojte chladnièku nebo odpojte napájení.

2. Dùkladnì ruènì umyjte, opláchnìte a osušte vyjímatelné èásti 
a vnitøní plochy. Používejte èistou houbu nebo mìkký hadøík a 
jemný èisticí prostøedek rozpuštìný v teplé vodì.

 POZNÁMKA: Nepoužívejte na plastové souèásti, vnitøní 
povrchy a vložky dveøí nebo tìsnìní abrazivní èi drsné èisticí 
prostøedky, jako jsou spreje na okna, èisticí písek, hoølavé 
kapaliny, èisticí vosky, koncentrované èisticí prostøedky, bìlicí 
prostøedky nebo èisticí prostøedky obsahující ropné produkty.

3. Pøipojte chladnièku do sítì nebo zapojte napájení.

Èištìní kondenzátoru

Tato chladnièka má kondenzátor na obou stranách chladnièky. 
Je normální cítit na obou stranách chladnièky teplo.

 Svìtla
Svìtla v chladnièce a mraznièce jsou svìtla typu LED, která se 
nemusí vymìòovat. Pokud se pøi otevøení dveøí svìtlo nerozsvítí, 
obraťte se na prodejce, od kterého jste si chladnièku zakoupili.

 Dovolená a údržba pøi stìhování

Dovolená

Pokud se rozhodnete nechat chladnièku zapnutou, když jste 
pryè:

1. Spotøebujte veškeré potraviny, které se mohou zkazit, 
a ostatní zmrazte.

2. Pokud je vaše chladnièka vybavena automatickým výrobníkem 
ledu a je pøipojena k pøívodu vody, vypnìte pøívod vody do 
chladnièky. Pokud není pøívod vody vypnutý, mùže dojít k 
poškození majetku.

3. Pokud máte automatický výrobník ledu, vypnìte jej.

 ■ Pøepnìte vypínaè výrobníku ledu do polohy Vypnuto (O).

4. Vyprázdnìte nádobu na led.

Pokud se rozhodnete vypnout chladnièku pøed odjezdem:

POZNÁMKA: Uveïte chladnièku do režimu Demo bìhem 
dovolené. Viz èást „Použití ovládacích prvkù“.

1. Vyjmìte z chladnièky veškeré potraviny.

2. Pokud má vaše chladnièka automatický výrobník ledu:

 ■ Vypnìte pøívod vody do výrobníku ledu nejménì 1 den 
pøedem.

 ■ Po vypadnutí posledního ledu stisknìte vypínaè do polohy 
Vypnuto (O), aby displej v horní èásti chladnièky zhasl, 
a to v závislosti na modelu.

3. Vyprázdnìte nádobu na led.

4. Vypnìte ovládací prvky teploty. Viz èást „Použití ovládacích 
prvkù“.

5. Vyèistìte chladnièku, utøete ji a dobøe osušte.

6. Pøilepte pryžové nebo døevìné hranoly na obì dveøe, aby 
zùstaly dostateènì otevøené, aby se vzduch mohl dostat 
dovnitø. Tím se zastaví šíøení pachù a plísní.

Stìhování

Když stìhujete chladnièku do nového domova, pøipravte ji k 
pøesunu následujícím postupem.

1. Pokud má vaše chladnièka automatický výrobník ledu:

 ■ Vypnìte pøívod vody do výrobníku ledu nejménì 1 den 
pøedem.

 ■ Odpojte pøívod vody od zadní èásti chladnièky.

 ■ Po vypadnutí posledního ledu stisknìte vypínaè na 
výrobníku ledu nebo ovladaèi do polohy Vypnuto (O), 
a to v závislosti na modelu.

2. Vyjmìte z chladnièky všechny potraviny a všechny zmrazené 
potraviny pokryjte suchým ledem.

3. Vyprázdnìte nádobu na led.

4. Odpojte chladnièku.

5. Vyèistìte ji, otøete a dùkladnì osušte.

6. Vyjmìte všechny vyjímatelné souèásti, dobøe je zabalte a 
pøilepte k sobì tak, aby se bìhem pohybu nepohybovaly 
a nedrnèely.

7. V závislosti na modelu zvednìte pøední èást chladnièky tak, 
aby se snadnìji pohybovala nebo zvednìte vyrovnávací 
šrouby tak, aby nedošlo k poškrábání podlahy. Viz èást 
„Nastavení dveøí“ nebo „Vyrovnání chladnièky a zavírání dveøí“.

8. Zavøené dveøe zalepte a napájecí kabel pøilepte k zadní stranì 
chladnièky.

Když pøijedete do svého nového domova, dejte vše zpìt a pøeètìte 
si èást „Instalaèní pokyny“ ohlednì pøípravy k instalaci. Pokud má 
vaše chladnièka automatický výrobník ledu, nezapomeòte znovu 
pøipojit pøívod vody k chladnièce. 
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Pokud se stane Možné pøíèiny Øešení

Provoz chladnièky

Chladnièka nefunguje. Zkontrolujte elektrické napájení. Zapojte napájecí kabel do uzemnìné zásuvky.

Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Ujistìte se, že do zásuvky je pøivádìna elektrická energie. 
Zapojte do zásuvky svítilnu, abyste zjistili, zda je zásuvka 
funkèní.

Resetujte sepnutý jistiè. Vymìòte všechny vyhoøelé pojistky. 

POZNÁMKA: Pokud problémy pøetrvávají, obraťte se na 
elektrikáøe.

Zkontrolujte ovládací prvky. Zkontrolujte, zda jsou ovládací prvky zapnuté. Viz èást „Použití 
ovládacích prvkù“.

Nová instalace. Po instalaci nechte chladnièku zcela ochladit po dobu 24 hodin.

POZNÁMKA: Nastavení ovladaèù teploty na nejchladnìjší 
nastavení nebude rychleji ochlazovat ani jeden z oddílù.

Ovládání chladnièky je v režimu Demo 
(u nìkterých modelù).

Pokud je chladnièka v režimu Demo, chlazení se vypne a na 
ovládacím panelu se rozsvítí „Demo“. Další informace naleznete 
v èásti „Použití ovládacích prvkù“.

Zdá se, že motor bìží pøíliš 
rychle.

Vysoce úèinný kompresor a 
ventilátory.

Vìtší a úèinnìjší chladnièky bìží delší dobu v nižších a 
energeticky úèinnìjších rychlostech.

Pokojová nebo venkovní teplota je 
vysoká.

Pøi tìchto podmínkách je normální, že chladnièka bude pracovat 
déle. Pro dosažení optimálního výkonu umístìte chladnièku do 
vnitøního prostøedí s regulovanou teplotou. Viz èást „Požadavky 
na umístìní“.

Nedávno jste do chladnièky vložili 
velké množství teplého jídla.

Teplé potraviny zpùsobí, že chladnièce bude trvat déle, dokud 
se vzduch nezchladí na požadovanou teplotu.

Dveøe se otevírají pøíliš èasto nebo 
jsou otevøené pøíliš dlouho.

Teplý vzduch, který vstupuje do chladnièky, zpùsobuje, že se 
motor více spouští. Otevírejte dveøe ménì èasto.

Dveøe chladnièky nebo zásuvka 
mraznièky jsou otevøené.

Ujistìte se, že je chladnièka vyrovnaná. Viz èást „Vyrovnání 
chladnièky a zavírání dveøí“. Zabraòte tomu, aby potraviny 
a nádoby blokovaly dveøe.

Ovladaè chladnièky je nastaven na 
pøíliš chladnou teplotu.

Upravte nastavení chladnièky na ménì chladné nastavení, 
dokud nebude teplota chladnièky podle vašich požadavkù.

Tìsnìní dveøí nebo zásuvky je 
špinavé, opotøebované nebo prasklé.

Vyèistìte nebo vymìòte tìsnìní. Netìsnost dveøí zpùsobí, 
že chladnièce bude delší dobu trvat, aby byla udržena 
požadovaná teplota.

Nejprve zde vyzkoušejte navrhovaná řešení, abyste se případně vyhnuli servisnímu hovoru.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Zapojte do uzemněné zásuvky.

Neodstraňujte uzemňovací kontakt.

Nepoužívejte adaptér (rozdvojku).

Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrt, 
požár nebo úraz elektrickým proudem.
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Svìtla nefungují. Vaše chladnièka je vybavena 
osvìtlením typu LED, které není 
tøeba vymìòovat.

Pokud je chladnièka napájena a svìtla nesvítí pøi otevøení 
dveøí nebo zásuvky, zavolejte servis nebo pomoc.

Dveøe byly otevøeny déle než 
10 minut.

Zavøete dveøe a zásuvku a znovu je otevøete, èímž èinnost 
svìtla aktivujete.

Spínaè dveøí nezaznamenává 
otevøení dveøí.

Ujistìte se, že ve vzdálenosti 7,62 cm (3") od krytu pantu 
nejsou žádné magnety nebo elektronická zaøízení.

Uživatelské rozhraní regulace 
teploty se nezapne.

Uživatelské rozhraní regulace 
teploty pøešlo do režimu spánku.

Stisknìte libovolné tlaèítko na uživatelském rozhraní, abyste 
probudili uživatelské rozhraní regulace teploty.

Tlaèítka uživatelského rozhraní 
regulace teploty nefungují správnì.

Zkuste cyklus zapnutí chladnièky, aby se tlaèítka resetovala. 
Pokud problém trvá, vyžádejte si servis nebo pomoc.

Uživatelské rozhraní regulace 
teploty není napájeno.

Zkontrolujte kabelový svazek na pantu dveøí.

Nelze upravit nastavení na 
uživatelském rozhraní regulace 
teploty.

Dveøe jsou otevøené a je aktivován 
alarm otevøení dveøí.

Zavøete dveøe.

Neobvyklý hluk

Aby chladnièka vydávala normální zvuky, pøejdìte na stránku Nápovìda k produktu / Èasto kladené dotazy na webové stránce znaèky 
a vyhledejte heslo „normální zvuky“. Níže jsou uvedeny nìkteré normální zvuky s vysvìtlením.

Chladnièka se zdá být hluèná. Kompresor ve vaší nové chladnièce 
reguluje teplotu efektivnìji, 
spotøebovává ménì energie 
a pracuje tiše.

V dùsledku tohoto omezení provozního hluku mùžete 
zaznamenat neobvyklé zvuky, které jsou normální.

Zvuk kompresoru bìží déle, 
než se oèekává.

Vysoce úèinný kompresor a 
ventilátory.

Vìtší a úèinnìjší chladnièky bìží delší dobu v nižších a 
energeticky úèinnìjších rychlostech.

Pulzování / vrèení Ventilátory / kompresor pøizpùsobené 
pro optimalizaci výkonu pøi bìžném 
provozu kompresoru.

To je normální.

Praskání Kontrakce / roztahování vnitøních 
stìn, zejména pøi poèáteèním 
ochlazení.

To je normální.

Syèení / Odkapávání Prùtok chladiva nebo proudìní 
oleje v kompresoru.

To je normální.

Vibrace Chladnièka nemusí být stabilní. Nastavte vyrovnávací šrouby a snižte vyrovnávací nožku 
k podlaze. Viz èást „Vyrovnání chladnièky a zavírání dveøí“.

Rachocení / Bouchání Pohyb pøívodù vody u skøínì 
chladnièky nebo pøedmìtù 
umístìných na horní stranì 
skøínì chladnièky.

Pøesuòte pøebyteèné vedení vody ze skøínì chladnièky nebo 
pøipevnìte vedení ke skøíni. Viz èást „Pøipojení pøívodu vody“ 
nebo odstraòte pøedmìty z horní èásti chladnièky.

Syèení Odkapávání vody na ohøívaè 
bìhem cyklu odmrazování.

To je normální.

Tekoucí voda / Bublání Mùžete slyšet, když taje led v 
prùbìhu cyklu odmrazování a voda 
se dostane do odtokové nádoby.

To je normální.

Nejprve zde vyzkoušejte navrhovaná řešení, abyste se případně vyhnuli servisnímu hovoru.
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Teplota a vlhkost

Teplota je pøíliš vysoká. Chladnièka byla právì 
nainstalována.

Po instalaci nechte chladnièku zcela ochladit po dobu 24 hodin.

Ovládací prvky nejsou 
nastaveny správnì pro 
okolní podmínky.

Nastavte ovládací prvky na chladnìjší nastavení. Zkontrolujte 
teplotu bìhem 24 hodin. Viz èást „Použití ovládacích prvkù“.

Dveøe jsou èasto otevírány 
nebo nejsou zcela zavøené. 
Umožòuje vniknutí teplého 
vzduchu do chladnièky.

Minimalizujte otevírání dveøí a dveøe zcela uzavøete.

Nedávno jste vložili do 
chladnièky velké množství 
potravin.

Nìkolik hodin nechte lednièku vrátit se na normální teplotu.

Režim Demo je zapnutý. Vypnìte režim Demo. Viz èást „Použití ovládacích prvkù“.

Režim „Dovolená“ je zapnutý. Vypnìte režim „Dovolená“. Viz èást „Použití ovládacích prvkù“.

Teplota je v chladnièce / 
pøihrádce na ovoce a zeleninu 
pøíliš nízká.

Ventilaèní otvory chladnièky 
jsou zablokovány.

Pokud je ventilaèní otvor umístìný ve støední èásti zadní èásti 
oddílu chladnièky zablokován pøedmìty umístìnými pøímo pøed 
ním, chladnièka bude pøíliš chladná. Odstraòte pøedmìty od 
ventilaèního otvoru.

Ovládací prvky nejsou 
nastaveny správnì pro 
okolní podmínky.

Nastavte ovládací prvky na teplejší nastavení. Zkontrolujte teplotu 
bìhem 24 hodin. Viz èást „Použití ovládacích prvkù“.

Nádoba na led se nenachází 
ve správné poloze.

Podívejte se do èásti „Výrobník ledu a nádoba na uskladnìní ledu“.

Teplota je v zásuvce s 
regulovanou teplotou pøíliš nízká.

Ovládací prvek není nastaven 
správnì pro pøedmìty 
uložené v zásuvce.

Upravte nastavení teploty. Viz èást „Použití ovládacích prvkù“ v 
èásti „Používání chladnièky“.

Vzniká vnitøní vlhkost.

POZNÁMKA: Urèitá vlhkost je 
normální.

Místnost je vlhká. Vlhké prostøedí pøispívá k vytváøení vlhkosti.

Dveøe jsou èasto otevírány 
nebo nejsou zcela zavøené. 
To umožòuje vniknutí vlhkého 
vzduchu do chladnièky.

Minimalizujte otevírání dveøí a zcela je zavøete.

Dveøe jsou zablokované v 
otevøené poloze.

Pøesuòte potraviny pryè od dveøí.

V cestì pøekáží nádoba nebo 
police.

Zatlaète nádobu nebo polici zpìt do správné polohy.

Skladování kapalin v 
otevøených nádobách.

Tím se dostává vlhkost do vnitøku chladnièky. Uchovávejte všechny 
nádoby tìsnì zakryté.

V oddílu mraznièky se vytváøí 
námraza / led.

Dveøe se èasto otevírají nebo 
zùstávají otevøené.

Minimalizujte otevírání dveøí a po použití zásuvku zcela zavøete.

Dveøe mají špatné tìsnìní. Zajistìte, aby tìsnìní dveøí dosáhlo úplného kontaktu s chladicí 
skøíní, aby bylo zajištìno adekvátní utìsnìní.

Regulace teploty není 
nastavena správnì.

Viz èást „Použití ovládacích prvkù“, kde jsou uvedena doporuèená 
nastavení teploty.

Nejprve zde vyzkoušejte navrhovaná řešení, abyste se případně vyhnuli servisnímu hovoru.
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Chcete-li zobrazit animaci, která ukazuje, jak nastavit a vyrovnat dveøe, vyhledejte sekci Nápovìda k produktu / Èasto kladené otázky na 
stránkách znaèky a vyhledejte heslo „Zavírání dveøí a vyrovnání dveøí“.

Pokud se stane Možné pøíèiny Øešení

Dveøe

Dveøe se zcela nezavírají. Dveøe jsou zablokované v otevøené 
poloze.

Pøesuòte potraviny pryè od dveøí.

V cestì pøekáží nádoba nebo police. Zatlaète nádobu nebo polici zpìt do správné polohy.

Nedávno nainstalováno Odstraòte všechny obalové materiály.

Dveøe se tìžko otevírají. Tìsnìní dveøí jsou špinavá nebo 
lepkavá.

Oèistìte tìsnìní a kontaktní plochy jemným mýdlem a teplou 
vodou. Opláchnìte je a osušte mìkkým hadøíkem.

Dveøe se zdají být 
nevyrovnané.

Dveøe musí být zarovnány nebo 
musí být vyrovnána chladnièka.

Pokud potøebujete zarovnat dveøe, zavolejte servis.

Chladnièka je nestabilní 
nebo se naklání dopøedu 
pøi otevírání a zavírání dveøí.

Brzdné nožky chladnièky se 
nedotýkají podlahy.

Obì brzdné nožky (jedna na každé stranì) otáèejte proti smìru 
hodin o stejné množství otáèek, dokud se nebudou dotýkat 
podlahy. Viz èást „Vyrovnání chladnièky a zavírání dveøí“.

Nejprve zde vyzkoušejte navrhovaná řešení, abyste se případně vyhnuli servisnímu hovoru.

Nebezpečí výbuchu

Používejte nehořlavý čistič.

V opačném případě může dojít k úmrtí, výbuchu nebo 

požáru.

VAROVÁNÍ


