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Nejprve si přečtěte tento návod!
Vážený zákazníku,
Doufáme, že výrobek, který byl vyroben v moderních závodech a kontrolován 
v souladu s nejpřísnějšími postupy kontroly kvality, vám zajistí účinný provoz.
Z tohoto důvodu vám doporučujeme pozorně si přečíst celý návod k výrobku, 
než jej použijete, a uskladněte je v dosahu pro budoucí použití.

Tento návod
• Pomůže vám s použitím spotřebiče rychle a bezpečně.
• Návod si přečtěte dříve, než produkt nainstalujete a zapnete.
• Dodržujte pokyny, zejména ty, které se týkají bezpečnosti.
• Návod uschovejte na snadno přístupném místě, možná jej budete později potřebovat.
• Kromě toho si přečtěte i další dokumenty dodané s výrobkem.
• Nezapomeňte, že tento návod může platit i pro jiné modely.

Symboly a jejich popis
Tento návod obsahuje následující symboly:

C Důležité informace nebo užitečné tipy k použití.

A Varování před nebezpečnými situacemi pro život a majetek.

B Varování na elektrické napětí.

Dodržování směrnice WEEE a o likvidaci odpadů: 
Tento produkt splňuje směrnici EU WEEE (2012/19/EU).  Tento výrobek nese symbol pro 
třídění, platný pro elektrický a elektronický odpad (WEEE).
Tento produkt byl vyroben z vysoce kvalitních součástí a materiálů, které lze znovu použít a 
které jsou vhodné pro recyklaci. Produkt na konci životnosti nevyhazujte do běžného 
domácího odpadu. Odvezte ho do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických 
zařízení. Informace o těchto sběrných místech získáte na místních úřadech.

Dodržování směrnice RoHS:
Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnicích EU RoHS (2011/65/EU).  Neobsahuje žádné 
škodlivé ani zakázané materiály, které jsou směrnicí zakázané.

Recyklace

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.
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Obrázky uvedené v tomto návodu k použití jsou schematické a nemusejí 
přesně korespondovat s vaším výrobkem. Pokud zobrazené části nejsou 
obsaženy v produktu, který jste zakoupili, jde o součásti jiných modelů.

1  Vaše chladnička

1

C

1) Ovládací panel
2) Umístění osvětlení
3) Posuvné police
4) Přihrádka na víno
5) Zero Stupeň přihrádka
6) Kanál pro sběr odmražené vody –

odčerpávací trubice
7) Krycí sklo
8) Přihrádka na salát

9) Nádoba a přihrádka na led
10) Přihrádky na uchovávání mrazených

potravin
11) Nastavitelné police ve dveřích
12) Prostor pro vajíčka
13) Police na lahve
14) Ventilátor mrazničky
15) Prostor chladniãky
16) Prostor mrazniãky
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2  Důležitá bezpečnostní upozornění

– uvnitř a v uzavřených oblastech, jako
jsou domy;

– v uzavřených pracovních prostředích,
jako jsou obchody a kanceláře;

– v uzavřených obytných oblastech,
jako jsou farmy, hotely, penziony.

Nepoužívejte přístroj venku.

Obecná bezpečnost
• Když chcete výrobek zlikvidovat/

sešrotovat, doporučujeme
kontaktovat autorizovaný servis, kde
zjistíte nezbytné informace a
autorizované orgány.

• Veškeré otázky a problémy
související s chladničkou vám
pomůže vyřešit autorizovaný servis.
Nezasahujte do chladničky a nikomu
toto nedovolte bez upozornění
autorizovaného servisu.

• U výrobků s prostorem mrazničky;
Nejezte zmrzlinu a kostky ledu
bezprostředně poté, co je vyjmete z
prostoru mrazničky! (Může dojít k
omrznutí úst.)

• U výrobků s prostorem mrazničky;
Nevkládejte do prostoru mrazničky
nápoje v lahvích a plechovkách.
Jinak by mohlo dojít k jejich explozi.

• Nedotýkejte se mražených potravin
rukou; mohou se vám přilepit k ruce.

• Odpojte chladničku, než ji vyčistíte
nebo odmrazíte.

• Výpary a parní čisticí materiály nikdy
nepoužívejte při čištění a
odmražování chladničky. V těchto
případech by se totiž výpary mohly
dostat do styku s elektrickými
součástmi a způsobit zkrat či zásah
elektrickým proudem.

•

•

Nikdy nepoužívejte součásti na
chladničce, jako je ochranná deska,
jako dvířka nebo podpěru nebo
schůdek.
Nepoužívejte elektrická zařízení
uvnitř chladničky.

• Nepoškozujte součásti, kde obíhá
chladicí médium, vrtáním nebo
řezáním. Chladicí médium by mohlo
vytéct v místech porušení plynových
kanálů výparníku, prodlouženích
trubek nebo povrchových vrstev a
způsobit podráždění kůže a zranění
očí.

• Nezakrývejte a neblokujte větrací
otvory na chladničce žádným
materiálem.

• Elektrické spotřebiče musejí
opravovat jen autorizované osoby.
Opravy provedené nekompetentními
osobami mohou vést k ohrožení
uživatele.

• V případě poruchy nebo při údržbě
či opravách odpojte napájení
chladničky buď vypnutím příslušné
pojistky nebo odpojením spotřebiče.

• Netahejte za kabel – tahejte za
zástrčku.

• Nápoje umisťujte zavřené a ve svislé
poloze.

• Nikdy neskladujte nádoby s
hořlavými spreji a výbušnými látkami
v chladničce.

Prostudujte si následující informace. 
Nedodržení těchto informací může 
vést ke zraněním nebo škodám na 
majetku. Jinak neplatí záruka ani jiné 
závazky. 

Určené použití
Tento výrobek je určen pro použití:
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• Nepoužívejte mechanické nástroje
nebo jiné prostředky k urychlení
procesu odmrazení s výjimkou těch,
které doporučuje výrobce.

• Tento výrobek by neměly používat
osoby s tělesnými, smyslovými nebo
duševními poruchami či nezkušené
nebo nepoučené osoby (včetně dětí),
pokud jsou bez dohledu osoby, která
bude odpovídat za jejich bezpečnost
nebo která jim poskytné náležité
školení k používání výrobku.

• Nepoužívejte poškozenou chladničku.
V případě jakýchkoli pochybností
kontaktujte servisního zástupce.

• Elektrická bezpečnost chladničky je
zaručena pouze tehdy, pokud systém
uzemnění ve vašem domě splňuje
patřičné normy.

• Vystavení výrobku dešti, sněhu, slunci
a větru je nebezpečné z hlediska
elektrické bezpečnosti.

• Pokud dojde k poškození napájecího
kabelu, kontaktujte autorizovaný
servis.

• Během instalace nikdy nezapojujte
chladničku k zásuvce. Jinak může
dojít k ohrožení zdraví s následkem
smrti.

• Tato chladnička je určena jen k
uchovávání potravin. Neměla by být
používána k žádnému jinému účelu.

• Štítek s technickými parametry
se nachází na levé stěně uvnitř
chladničky.

• Nikdy nepřipojujte chladničku k
systémům pro úsporu elektřiny; mohly
by chladničku poškodit.

• Pokud na chladničce svítí modré
světlo, nedívejte se do něj optickými
nástroji.

• U manuálně ovládaných chladniček
počkejte nejméně 5 minut, než
chladničku po výpadku energie znovu
spustíte.

• Tento návod k použití předejte
novému majiteli v případě prodeje
výrobku.

• Při přepravě chladničky
nepoškozujte napájecí kabel.
Ohnutím kabelu může dojít k
požáru. Na napájecí kabel nikdy
nestavte těžké předměty.

• Nedotýkejte se zástrčky mokrýma
rukama při zapojování výrobku.

• Nezapojujte chladničku, pokud je
zásuvka uvolněna.

• Nestříkejte vodu přímo na vnitřní či
vnější části výrobku z
bezpečnostních důvodů.

• Do blízkosti chladničky nestříkejte
látky s hořlavými plyny, jako je
propan, aby nedošlo k požáru a
výbuchu.

• Na horní stranu chladničky nikdy
nestavte nádoby naplněné vodou,
jinak by mohlo dojít k zásahu
elektrickým proudem nebo k
požáru.

• Do chladničky nevkládejte přílišná
množství potravin. Při přeplnění
mohou potraviny spadnout dolů a
poranit vás a poškodit chladničku
při otevření dveří. Na horní stranu
chladničky nic nestavte; tyto
předměty by jinak mohly spadnout,
až otevřete nebo zavřete dvířka
chladničky.

• Jelikož vakcíny, léky citlivé na teplo
a vědecké materiály atd. vyžadují
přesnou teplotu, neskladujte je tedy
v této chladničce.
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• Pokud chladničku delší dobu
nebudete používat, odpojte ji.
Možný problém napájecího kabelu
by mohl způsobit požár.

• Konec zástrčky pravidelně čistěte;
jinak by mohl způsobit požár.

• Konec zástrčky pravidelně čistěte
suchým hadříkem; jinak by mohl
způsobit požár.

• Chladničku se může pohybovat,
pokud její nožky nejsou řádně
upevněny na podlaze. Správným
nastavením nožek na podlaze
předejdete pohybu chladničky.

• Při přenášení chladničky ji nedržte
za kliku dvířek. Jinak by se mohla
odlomit.

• Když musíte postavit tento výrobek
vedle jiné chladničky nebo
mrazničky, vzdálenost mezi
zařízeními by měla být nejméně 8
cm. Jinak by mohlo dojít k
provlhnutí sousedních stěn.

U výrobků s dávkovačem 
vody;

Tlak vody by měl být minimálně 1 bar. 
Tlak vody by měl být maximálně 8 
barů.

• Používejte jen pitnou vodu.

Bezpečnost dětí
• Pokud mají dvířka zámek, měli byste

skladovat klíč mimo dosah dětí.
• Děti je nutno kontrolovat, aby

nezasahovaly do součástí výrobku.

Upozornění HCA
Pokud chladicí systém vašeho 
výrobku obsahuje R600a: 
Tento plyn je hořlavina. Dávejte tedy 
pozor, abyste nepoškodili systém 
chlazení a potrubí během použití a 
přepravy.  

V případě poškození udržujte výrobek 
mimo potenciální zdroje hoření, které 
mohou způsobit vznícení výrobku, a 
vyvětrejte místnost, v níž je přístroj 
umístěn. 
Ignorujte toto upozornění, pokud 
chladicí systém vašeho výrobku 
obsahuje R134a. 
Typ plynu použitý ve výrobku je 
uveden na typovém štítku na levé 
stěně uvnitř chladničky.
Výrobek nikdy nevhazujte do ohně.

Postup pro úsporu energie
• Nenechávejte dvířka chladničky

otevřená delší dobu.
• Nevkládejte do chladničky horké

potraviny nebo nápoje.
• Nepřeplňujte chladničku, abyste

nebránili oběhu vzduchu uvnitř.
• Neinstalujte chladničku na přímé

sluneční světlo nebo do blízkosti
tepelných spotřebičů, jako je trouba,
myčka nebo radiátor.

• Dávejte pozor, abyste nechávali
potraviny v uzavřených nádobách.

• U výrobků s prostorem mrazničky;
Maximální množství potravin v
mrazničce můžete uskladnit,
pokud vyjmete polici nebo zásuvku
mrazničky. Hodnota spotřeby energie
udaná pro vaši chladničku byla
stanovena při vyjmuté polici nebo
zásuvce mrazničky a při maximální
náplni. Nehrozí riziko při používání
police nebo zásuvky podle tvarů a
rozměrů potravin, které chcete mrazit.

• Rozmrazování zmražených potravin
v prostoru chladničky zajistí úsporu
energie a zachová kvalitu potravin.
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3  Instalace
B Nezapomeňte, že výrobce 

neodpovídá za nedodržení informací 
uvedených v návodu k použití.

Body ke zvážení při přepravě 
chladničky
1. Chladničku je nutno vyprázdnit a

vyčistit před jakoukoli přepravou.
2. Police, příslušenství, prostor pro

čerstvé potraviny atd. v chladničku je
nutno řádně upoutat lepicí páskou,
aby nedocházelo k vibracím.

3. Obaly je nutno upevnit silnými
páskami a lany a je nutno dodržovat
pravidla pro přepravu vytištěná na
obalu.

Nezapomeňte...
Každý recyklovaný materiál je 
nezbytný zdroj pro přírodu a naše 
národní zdroje.
Pokud chcete přispět k recyklaci 
obalových materiálů, další informace 
získáte od orgánů ochrany životního 
prostředí nebo místních úřadů.

Než chladničku zapnete
Než začnete používat chladničku, 
zkontrolujte následující:

5. Přední kraje chladničky mohou být
teplé. Je to zcela normální. Tyto oblasti
mají být teplé, aby nedocházelo ke
kondenzaci.

Zapojení do sítě
Připojte výrobek k uzemněné zásuvce, 
která je chráněna pojistkou vhodné 
kapacity.
Důležité:
• Spojení musí být v souladu s

národními předpisy.
• Napájecí kabel musí být po instalaci

snadno dostupný.
• Specifikované napětí musí být

rovné napětí v síti.
• K připojení nepoužívejte

prodlužovací kabely a
vícecestné zásuvky.

B Poškozený napájecí kabel musí 
vyměnit kvalifikovaný elektrikář.

B Výrobek nesmíte používat, dokud 
není opraven! Hrozí riziko zásahu 
elektrickým proudem!

Likvidace obalu
Obalové materiály mohou být pro děti 
nebezpečné. Udržujte materiály mimo 
dosah dětí nebo je zlikvidujte v 
souladu s pokyny zpracování odpadů. 
Nelikvidujte je s běžným domovním 
odpadem. Balení chladničky je z 
recyklovatelných materiálů.

1. Je vnitřek chladničky suchý a může
za ní volně obíhat vzduch?
2. Vyčistěte vnitřek chladničky podle
kapitoly „Údržba a čištění“.
3. Zapojte chladničku do sítě. Po
otevření dvířek se rozsvítí vnitřní
osvětlení prostoru chladničky.
4. Uslyšíte hluk při startování
kompresoru. Kapalina a plyn v chladicí
soustavě mohou také vydávat zvuky, i
když kompresor neběží, což je
poměrně normální.
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Likvidace vaší staré 
chladničky
Starou chladničku zlikvidujte tak, 
abyste neohrozili životní prostředí
• Informace o likvidaci chladničky

získáte u autorizovaného prodejce
nebo odpadového odboru vašeho
města.

Před likvidací vaší chladničky odřízněte 
zástrčku a v případě, že jsou na 
dveřích zámky, zneškodněte je, aby 
nedošlo k ohrožení dětí.

Umístění a instalace
A Pokud nejsou vstupní dveře 
do místnosti, v níž chladničku 
nainstalujete, dostatečně široké, 
aby chladnička prošla, kontaktujte 
autorizovaný servis a nechte sejmout 
dveře chladničky a protáhněte je 
bokem. 
1. Chladničku umístěte na místo, které
umožňuje snadnou obsluhu.
2. Chladničku umístěte mimo zdroje
tepla, vlhka a přímé světlo.
3. Kolem chladničky musí být
dostatečný prostor pro ventilaci, aby se
zajistila účinnost provozu. Pokud máte
chladničku umístit do výklenku, musí
být nejméně 5 cm od stropu a 5 cm od
stěn. Pokud je na podlaze koberec,
musíte zvednout produkt o 2,5 cm nad
zem.
4. Umístěte chladničku na rovnou
podlahu, aby nedocházelo ke
kymácení.
5. Neskladujte chladničku při teplotách
pod 10°C.

Výměna vnitřní žárovky 
Za účelem výměny žárovky osvětlení v 
chladničce prosím kontaktujte 
Autorizovaný servis. Lampa (y) 
použité v tomto přístroji nejsou 
vhodné pro osvětlení místnosti 
domácnosti. Zamýšlený účel tohoto 
svítidla je pomoci uživateli umístit 
potraviny do chladničky / mrazničky 
bezpečně a pohodlně. Žárovky 
použité v tomto spotřebiči musí 
vydržet extrémní fyzické podmínky, 
např. teploty pod -20°C.
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Změna dvířek
Postupujte podle pořadí. 
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4  Příprava

od zdrojů tepla, jako jsou varné desky, 
trouby, ústřední topení a sporáky a 
nejméně 5 cm od elektrických trub, 
neumisťujte ji na přímé sluneční světlo.

instalujete chladničku, by měla být 
nejméně 10°C. Používání chladničky 
za chladnějších podmínek se 
nedoporučuje vzhledem k její účinnosti.
  

chladničky důkladně vyčištěn.
 
chladničky, měl by mezi nimi být 
rozestup nejméně 2 cm.

dodržujte následující pokyny během 
prvních šesti hodin.
- Dveře neotevírejte často.

- Musí běžet prázdná bez vkládání
potravin.

- Neodpojujte chladničku. Pokud dojde
k výpadku energie, prostudujte si
varování v kapitole “Doporučená řešení
problémů”.

uschovejte pro budoucí přepravu či 
přesun.

C Chladničku instalujte nejméně 30 cm

C Teplota prostředí v místnosti, kde

C Zajistěte, aby byl vnitřek vaší

C Pokud vedle sebe instalujete dvě

C Když spustíte chladničku poprvé,

C Původní obaly a pěnové materiály
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5  Použití ledničky
Ovládací panel 

1- Funkce Zap./Vyp.
Stiskněte tlačítko Zap./Vyp. po

dobu 3 sekund a chladničku
zapněte nebo vypněte.
2- Funkce Nastavení chladničky
Tato funkce vám vždy umožní

provést nastavení teploty
v chladničce. Stiskněte toto tlačítko
a nastavte teplotu chladničky na -
(nejteplejší), --, ---, ----, -----
(nejchladnější).
3- Prostor chladničky - ukazatel
nastavení teploty
Označuje teplotu nastavenou

v chladničce. Nastavení je -
(nejteplejší), --, ---, ----, -----
(nejchladnější).
4- Ukazatel vysoké teploty / chyby
Toto světlo se rozsvítí, dojde-li

k selhání vysoké teploty a výstraze.
5- Ukazatel rychlého chlazení
Tato kontrolka se rozsvítí je-li

aktivní funkce Rychlého chlazení.
6- Funkce rychlého chlazení
Když stisknete tlačítko rychlého
chlazení, teplota v prostoru
chladničky bude nižší než je
nastavená hodnota. Tuto funkci lze
použít pro potraviny uložené v
prostoru chladničky, které je třeba
rychle zchladit.

 Pokud chcete zchladit velké 
množství čerstvých potravin, 
doporučujeme aktivovat tuto funkci, 
než vložíte potraviny do chladničky. 
Kontrolka rychlého chlazení 
zůstane během aktivace funkce 
rychlého chlazení rozsvícená. 
Funkci zrušíte dalším stiskem 
tlačítka Quick Fridge (Rychlé 
chlazení). Ukazatel rychlého 
chlazení zhasne a vrátí se na 
normální nastavení.
 Pokud funkci rychlého chlazení 
nezrušíte, vypne se sama 
automaticky po 8 hodinách nebo 
jakmile prostor chladničky dosáhne 
požadované teploty. Tato funkce se 
nevyvolá po selhání napájení.
7- Vypnutí alarmu
Jsou-li dveře chladničky otevřené po
dobu 2 minut nebo dojde-li k selhání
senzoru, zapne se zvukový alarm.
Alarm lez vypnout stisknutím tlačítka
„Vypnout alarm“.
Alarm selhání senzoru se nespustí
dokud nedojde k selhání napájení.
Pokud zavřete dveře a potom je
znovu otevřete, aktivuje se o 2 minuty
později „Alarm – otevřená dveře“.

71 2 3 4 5 6
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B) Prostor mrazničky
Prostor mrazničky se odmrazuje 

automaticky.
Upozornění!
Větrák rozhání chladný vzduch v prostoru 
mrazničky. Nikdy nevkládejte žádné 
předměty  skrz mřížku. Nedovolte dětem 
hrát si s ventilátorem mrazničky.
Nikdy neskladujte výrobky s obsahem 
vznětlivého pohonného plynu (např. 
dávkovače, plechovky spreje atd.) nebo 
výbušné látky.
Nezakrývejte police ochrannými materiály, 
které by mohly bránit v cirkulaci vzduchu. 
Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem 
nebo manipulovat s ovladači. 
Neblokujte mřížku ventilátoru mrazničky, 
a byste dosáhli co nejlepší výkonnosti 
vašeho spotřebiče.

HarvestFresh
Ovoce a zelenina uložené v přihrádce 
na ovoce a zeleninu které jsou 
osvětleny technologií HarvestFresh si 
zachovávají své vitamíny déle díky cyklu 
s modrým, zeleným, červeným světlem 
a tmou, které simulují denní cyklus.
Pokud otevřete dvířka chladničky v 
tmavém období technologie 
HarvestFresh, chladnička to 
automaticky detekuje a rozsvítí modro-
zelené nebo červené světlo, aby 
osvětlovala přihrádku na ovoce a 
zeleninu pro vaše pohodlí. Po zavření 
dvířek chladničky bude tmavá perioda 
pokračovat a bude představovat noční 
čas v denním cyklu.

Odmrazování
A) Prostor chladničky
V prostoru chladničky dochází k plně 

automatickému odmrazení.
Kapky vody a námraza do síly 7-8 mm 
se mohou objevit na zadní stěně 
chladničky, když se chladnička 
ochlazuje. Tyto jevy jsou normálním 
důsledkem systému chlazení. 
Námraza se uvolní automaticky
v určitých intervalech díky 
automatickému odmrazení na zadní 
stěně. Uživatel nemusí odškrabávat 
námrazu nebo stírat kapky vody. Voda 
po odmrazení stéká do drážky pro sběr 
vody a teče do výparníku udvodňovací 
trubicí, kde se sama vypařuje.
Pravidelně kontrolujte průchodnost 

odvodňovací trubice a podle potřeby ji 
čistěte.

Prostor pro skladování rychle se 
kazících potravin
Tento prostor byl navržen ke skladování 
mražených potravin, které lze pomalu 
rozmrazit (maso, ryby, kuře, atd.). Prostor 
s nízkou teplotou je nestudenější místo v 
chladničce, kde lze v ideálních 
podmínkách skladovat mléčné produkty 
(sýr, máslo), maso nebo kuře.
Do tohoto prostoru nepatří zelenina ani 
ovoce.
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6  Údržba a čištění
A Nikdy na čištění nepoužívejte 

benzín, technický benzín a podobné 
materiály.

B Doporučujeme odpojit přístroj od sítě, 
než jej začnete čistit.

B Nikdy nepoužívejte brusné nástroje, 
mýdlo, domovní čistič, odmašťovač či 
voskové čistidlo.

C Používejte vlažnou vodu pro vyčištění 
skříně a otřete ji pak dosucha.

C Používejte vlhký hadřík namočený 
do roztoku jedné čajové lžičky 
sody bikarbony na půl litru vody na 
vyčištění vnitřku, pak jej dosucha 
otřete.

B Zajistěte, aby do krytu světla a jiných 
elektrických prvků nepronikla voda.

B Pokud chladničku delší dobu 
nebudete používat, odpojte napájecí 
kabel, vyjměte všechny potraviny, 
vyčistěte jej a nechte dveře otevřené.

C Pravidelně kontrolujte těsnění 
dvířek, abyste zajistili jejich čistotu a 
nezanesení částečkami potravin.

A Pro odstranění polic ve dveřích 
odstraňte všechen obsah a pak jen 
zvedněte dveřní polici vzhůru ze 
základny.

AK čištění vnějších povrchů a 
chrómem potažených součástí     
produktu nikdy nepoužívejte čistící 
prostředky nebo vodu, která       
obsahuje chlór. Chlór způsobuje       
korozi takových kovoých povrchů.

Ochrana plastových ploch 
C Nevkládejte tekuté oleje nebo pokrmy 

s obsahem oleje do chladničky v 
neuzavřených nádobách, jelikož 
poškodí plastovou plochu vaší 
chladničky. V případě rozlití nebo 
rozetření oleje na plastové ploše 
vyčistěte a opláchněte příslušnou 
část plochy teplou vodou.
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7  Doporučená řešení problémů
Než zavoláte do servisu, projděte si tento seznam. Možná vám ušetří čas a 
peníze. Tento seznam obsahuje časté stížnosti, které nejsou způsobeny vadným 
zpracováním či použitými materiály. Některé zde uvedené funkce nemusejí být 
přítomny na vašem výrobku.

Chladnička nefunguje. 
• Je chladnička řádně zapojena? Zasuňte zástrčku do sítě.
• Není vypálena pojistka zástrčky, do níž je chladnička zapojena, nebo hlavní

pojistka? Zkontrolujte pojistku.
Kondenzace na boční stěně prostoru chladničky (MULTIZONE, COOL 
CONTROL a FLEXI ZONE).
• Velmi nízká teplota prostředí. Časté otevírání a zavírání dveří. Vysoká vlhkost

v prostředí. Skladování potravin s obsahem kapalin v otevřených nádobách.
Nechání otevřených dveří. Přepnutí termostatu na nižší teplotu.

• Snížení času otevřených dveří nebo méně časté použití.
• Zakrytí potravin v otevřených nádobách vhodným materiálem.
• Otřete kondenzaci suchým hadrem a ověřte, zda je stále přítomna.
Kompresor neběží.
• Tepelná pojistka kompresoru se zapne během náhlého výpadku energie nebo

odpojení a zapojení, jelikož tlak chladicího média v chladicí soustavě chladničky
není dosud vyvážen. Vaše chladnička začne fungovat asi po 6 minutách.
Kontaktujte servis, pokud se chladnička nespustí na konci této doby.

• Chladnička je v režimu odmražování. Toto je normální pro chladničku s plně
automatickým odmražováním. Cyklus odmražení probíhá pravidelně.

• Chladnička není zapojena do zásuvky. Ověřte, zda je zástrčka řádně zasunuta
do zásuvky.

• Je správně nastavena teplota?
• Možná je odpojeno napájení.
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Chladnička často běží nebo běží dlouhodobě.
• Nový výrobek může být širší než předchozí. Je to zcela normální. Cětší

chladničky fungují delší dobu.
• Okolní teplota v místnosti je možná vysoká. Je to zcela normální.
• Chladnička možná byla nedávno zapojena nebo byla naplněna potravinami.

Ochlazování chladničky může trvat o pár hodin déle.
• V nedávné době jste do chladničky vložili velké množství teplých pokrmů. Horké

pokrmy způsobují delší fungování chladničky až do dosažení bezpečné teploty
pro uchování.

• Dveře se mohly otevřít častěji nebo byly ponechány dlouhou dobu otevřené.
Teplý vzduch, který pronikl do chladničky, způsobil dlouhodobější chod
chladničky. Otevírejte dveře méně často.

• Mraznička nebo dveře chladničky zůstaly dokořán. Zkontrolujte, zda jsou dveře
pevně zavřeny.

• Chladnička je nastavena na velmi nízkou teplotu. Upravte teplotu chladničky na
vyšší hodnotu a počkejte na dosažení této teploty.

• Těsnění dveří chladničky nebo mrazničky může být ušpiněno, opotřebené,
prasklé nebo nesprávně usazené. Vyčistěte nebo vyměňte těsnění. Poškození/
prasklé těsnění způsobuje dlouhodobý chod chladničky pro udržení správné
teploty.

Teplota mrazničky je velmi nízká, zatímco teplota v chladničce je dostatečná.
• Teplota mrazničky je nastavena na velmi nízkou teplotu. Upravte teplotu

mrazničky na vyšší hodnotu a zkontrolujte ji.
Teplota chladničky je velmi nízká, zatímco teplota v mrazničce je dostatečná.
• Teplota chladničky může být nastavena na velmi nízkou teplotu. Upravte teplotu

chladničky na vyšší hodnotu a zkontrolujte ji.
Jídlo v chladničce začíná mrznout.
• Teplota chladničky může být nastavena na velmi nízkou teplotu. Upravte teplotu

chladničky na vyšší hodnotu a zkontrolujte ji.
Teplota v mrazničce nebo chladničce je velmi vysoká.
• Teplota chladničky může být nastavena na velmi vysokou teplotu. Nastavení

chladničky má vliv na teplotu v mrazničce. Změňte teplotu chladničky nebo
mrazničky, dokud teplota v chladničce nebo mrazničce nedosáhne dostatečnou
hodnotu.

• Dveře se mohly otevřít častěji nebo byly ponechány dlouhou dobu otevřené;
otevírejte je méně často.

• Možná jste nechali nedovřená dvířka; zavírejte je úplně.
• V nedávné době jste do chladničky vložili velké množství teplých pokrmů.

Počkejte, až chladnička nebo mraznička dosáhne požadované teploty.
• Chladnička byla nedávno zapojena. Úplné ochlazení chladničky trvá nějakou

dobu.
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Provozní hluk se zvyšuje, když je chladnička zapnutá.
• Provozní vlastnosti chladničky se mohou změnit podle výkyvů okolní teploty. Je

to normální, nejde o poruchu.
Vibrace nebo hluk.
• Podlaha není rovná nebo je slabá. Chladnička se při pohybu kymácí. Ověřte, zda

je podlaha dostatečně pevná pro chladničku a zda je rovná.
• Hluk mohou způsobovat předměty vkládané na chladničku. Předměty na horní

straně chladničky sejměte.
Ozvývá se zvuk z chladničky jako rozlévání kapaliny nebo stříkání.
• Proudění kapalin a plynu se může objevit v souladu s provozními zásadami vaší

chladničky. Je to normální, nejde o poruchu.
Ozývá se hluk jako kvílení větru.
• Jsou v provozu ventilátory pro ochlazení chladničky. Je to normální, nejde o

poruchu.
Kondenzace na vnitřních stěnách chladničky.
• Horké a vlhké počasí zvyšuje tvorbu ledu a kondenzace. Je to normální, nejde o

poruchu.
• Možná zůstala nedovřená dvířka; zajistěte úplné uzavření dveří.
• Dveře se mohly otevřít častěji nebo byly ponechány dlouhou dobu otevřené;

otevírejte je méně často.
Vlhkost na vnější straně chladničky nebo mezi dveřmi.
• Ve vzduchu může být vlhkost; toto je ve vlhkém počasí poměrně normální. Po

poklesu vlhkosti kondenzace zmizí.
Nepříjemný zápach v chladničce.
• Chladničku je nutno vyčistit uvnitř. Vyčistěte vnitřek chladničky houbičkou,

vlažnou vodou nebo karbonovou vodou.
• Některé nádoby či obalové materiály mohou způsobit zápach. Použijte odlišnou

nádobu nebo obalový materiál jiné značky.
Dvířka se nezavírají.
• Zabalené potraviny mohou bránit v zavírání dveří. Vyměňte obaly, které brání v

chodu dveří.
• Chladnička nestojí zcela svisle na podlaze a při pohybu se mírně pohupuje.

Upravte seřizovací šrouby.
• Podlaha není rovná či silná. Ověřte, zda je podlaha rovná a unese chladničku.
Přihrádky na čerstvé potraviny jsou zaseklé.
• Potraviny se možná dotýkají horní strany zásuvek. Upravte rozložení potravin v

zásuvce.



Prosím, prečítajte si najskôr túto príručku!
Vážený zákazník,
Dúfame, že váš produkt, ktorý bol vyrobený v moderných továrňach a 
skontrolovaný v rámci prepracovaných postupov riadenia kvality, vám bude 
úspešne a efektívne slúžiť.
Preto vám odporúčame, aby ste si pozorne prečítali celú túto príručku k vášmu 
produktu predtým, ako ho začnete používať, a ponechajte si ju poruke, aby ste si 
ju v prípade potreby mohli prezerať.

Tento manuál
• Vám pomôže používať vaš prístroj rýchle a bezpečne.
• Manuál si prečítajte pred inštaláciou a prevádzkou vášho produktu.
• Dodržiavajte pokyny, obzvlášť tie, ktoré sa týkajú bezpečnosti.
• Manuál si uschovajte na ľahko prístupnom mieste, pretože ho môžete neskôr
potrebovať.
• Okrem toho si prečítajte aj ostatné dokumenty dodané s vašim produktom.
• Majte na pamäti, že tento manuál platí aj pre iné modely.

Symboly a ich popis
Tento návod na obsluhu obsahuje nasledovné symboly:

C Dôležité informácie alebo užitočné tipy.

A Výstraha pred ohrozením života a majetku.

B Výstraha pred elektrickým napätím. 

Tento produkt obsahuje symbol samostatného roztriedenia pre odpadové elektrické 
a elektronické vybavenie (WEEE).
To znamená, že s týmto produktom sa musí narábať v súlade s európskou normou 
2002/96/ES, aby sa mohol recyklovať alebo rozobrať, čím sa minimalizuje jeho 
dopad na životné prostredie. Ohľadom ďalších informácií kontaktujte vaše miestne 
alebo okresné úrady.

Elektronické produkty, ktoré nie sú súčasťou roztrieďovacieho procesu, sú 
potenciálne nebezpečné pre životné prostredie a ľudské zdravie, kvôli prítomnosti 
nebezpečných látok.

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.
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1  Vaša chladnička  

1) Ovládací panel
2) Puzdro osvetlenia
3) Pohyblivé police
4) Priehradka na víno
5) Zero stupeň priehradka
6) Kanálik pre zber rozmrazenej

vody – odtoková rúrka
7) Sklenený kryt
8) Priečinok na zeleninu a ovocie
9) Zásobník priestoru na ľad

10) Priestory pre uchovávanie
mrazených potravín
11) Nastaviteľné poličky na dverách
12) Priečinok na vajíčka
13) Polica na fľašky
14) Ventilátor mrazničky
15) Priečinok chladničky
16) Priečinok mrazničky

C Obrázky v tejto príručke k obsluhe sú schematické a nemusia sa presne zhodovať
s vaším produktom. Ak produkt, ktorý ste si zakúpili, nedisponuje uvádzanými
časťami, potom sa to týka iných modelov.
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2  Dôležité bezpečnostné výstrahy
Prečítajte si nasledujúce informácie. 
Nedodržiavanie týchto informácií môže 
mať za následok zranenia alebo vecné 
škody. Všetky záručné záväzky tým 
strácajú platnosť.

Originálne náhradné súčiastky budú 
dodávané po dobu 10 rokov od kúpy 
výrobku.

Určené použitie
Tento výrobok je určený na použitie:

– v interiéroch a v uzatvorených
oblastiach, ako napríklad v
domoch,

– v uzatvorených pracovných
prostrediach, ako napríklad
obchody a kancelárie,

– v uzatvorených ubytovacích
oblastiach, ako napríklad chalupy,
hotely, penzióny.

• Tento výrobok sa nesmie používať
v exteriéroch.

 Všeobecná bezpečnosť
• Ak chcete vyradiť/zlikvidovať tento

produkt, odporúčame vám poradiť
sa s autorizovaným servisom, aby
ste získali potrebné informácie o
autorizovaných orgánoch
zriadených na tento účel.

• Obráťte sa na autorizovaný servis
so všetkými otázkami a problémami
s vašou chladničkou. Nezasahujte
ani nenechajte iných zasahovať
do chladničky bez upozornenia
autorizovaného servisu.

• Pri výrobkoch s mraziacim
priečinkom nejedzte zmrzlinu v
kornútoch a kocky ľadu ihneď po
ich vybratí z mraziaceho priečinka!
(Môžete si tým spôsobiť nepríjemný
mrazivý pocit v ústach.)

• Pri výrobkoch s mraziacim
priečinkom nedávajte do
mraziaceho priečinka tekuté nápoje
vo fľašiach a plechovkách. V
opačnom prípade by mohli
prasknúť.

• Mrazeného jedla sa nedotýkajte
rukami; mohlo by sa k ruke prilepiť.

• Pred čistením alebo rozmrazovaním
chladničku odpojte.

• Para a parové čistiace prostriedky
by sa nikdy nemali používať pri
čistení a odmrazovaní vašej
chladničky. V takýchto prípadoch by
sa para mohla dostať do kontaktu s
elektrickými dielmi a spôsobiť skrat
alebo zásah elektrickým prúdom.

• Nikdy nepoužívajte rôzne časti, ako
napr. dvere, ako podpery alebo
schodíky.

• Vo vnútri vašej chladničky
nepoužívajte elektrické zariadenia.

• Časti, v ktorých cirkuluje chladivo,
nepoškodzujte nástrojmi na
vŕtanie alebo rezanie. V prípade
perforácie plynových kanálov
výparníka, trubkových rozšírení
alebo povrchových úprav,
spôsobuje rozliaty chladiaci
prostriedok podráždenie pokožky a
zranenia očí.

• Neprekrývajte ani neblokujte
ventilačné otvory na chladničke
žiadnymi materiálmi.

• Elektrické spotrebiče musia
opravovať len oprávnené
osoby. Opravy vykonávané
nekompetentnými osobami
predstavujú riziko pre používateľa.

• V prípade zlyhania alebo počas
údržby alebo opráv odpojte
chladničku od elektrického rozvodu
buď vypnutím príslušnej poistky
alebo odpojením spotrebiča od
siete.

• Pri odpájaní zásuvky neťahajte za
kábel, ale potiahnite zásuvku.

• Nápoje s vysokým obsahom
alkoholu umiestnite tesne vedľa
seba a vertikálne.

• V chladničke neskladujte spreje s
rozprašovačom, ktoré obsahujú
horľavé alebo výbušné látky.



• Nepoužívajte mechanické prístroje
alebo iné prostriedky na urýchľovanie
rozmrazovacieho procesu iné ako tie,
ktoré odporúča výrobca.

• Tento produkt nie je určený na
používanie osobami s fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými
poruchami alebo nepoučenými alebo
neskúsenými osobami
(vrátane detí), pokiaľ pri nich nie je
osoba, ktorá je zodpovedná za ich
bezpečnosť, alebo ktorá ich riadne
poučí o používaní produktu.

• Neuvádzajte do prevádzky
poškodenú chladničku. Ak máte
akékoľvek pochybnosti, obráťte sa na
servisného zástupcu.

• Elektrická bezpečnosť vašej
chladničky je zaručená len vtedy, keď
je váš uzemňovací systém v zhode s
týmito štandardmi.

• Vystavenie produktu pôsobeniu
dažďa, snehu, slnka a vetra je
nebezpečné z pohľadu elektrickej
bezpečnosti.

• Pri poškodení elektrického kábla
kontaktujte autorizovaný servis, aby
ste zabránili ohrozeniu.

• Počas inštalácie nikdy chladničku
nepripájajte do elektrickej zásuvky. V
opačnom prípade vznikne riziko
usmrtenia alebo vážneho zranenia.

• Táto chladnička je určená len na
skladovanie potravín. Nepoužívajte ju
na žiadne iné účely.

• Štítok s technickými údajmi sa
nachádza na ľavej stene vo vnútri
chladničky.

• Chladničku nezapájajte do
elektronických systémov na úsporu
energie, pretože ju môžu poškodiť.

• Ak je v chladničke modré svetlo,
nepozerajte sa naň cez optické
zariadenia.

• Manuálne riadené chladničky
zapínajte po výpadku prúdu s
odstupom najmenej 5 minút.

• Pri odovzdaní produktu inej osobe
odovzdajte túto príručku k obsluhe
novému vlastníkovi.

• Zabráňte poškodeniu elektrického
kábla pri preprave chladničky.
Prehýbanie kábla môže spôsobiť
požiar. Na napájací kábel nedávajte
ťažké predmety.

• Pri zapájaní produktu sa zástrčky
nedotýkajte mokrými rukami.

• Chladničku nezapájajte, ak je
zásuvka na stene uvoľnená.

• Z bezpečnostných dôvodov
nestriekajte vodu priamo na
vnútorné alebo vonkajšie časti
produktu.

• Z dôvodu rizika požiaru a výbuchu
nerozstrekujte v blízkosti chladničky
horľavé materiály, ako napríklad
propánový plyn a pod.

• Na chladničku neumiestňujte
nádoby naplnené vodou, pretože
môžu spôsobiť zásah elektrickým
prúdom alebo požiar.

• Nepreťažujte chladničku
nadmernými množstvami potravín.
Ak je preťažená, potraviny môžu
spadnúť a spôsobiť vám zranenie a
poškodiť chladničku, keď otvoríte
dvere. Na chladničku nikdy
nedávajte predmety, pretože môžu
spadnúť, keď otvoríte alebo
zatvoríte dvere chladničky.

• V chladničke neuchovávajte
vakcíny, lieky citlivé na teplo,
vedecké materiály a pod., ktoré si
vyžadujú presnú teplotu.
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• Ak sa chladnička nebude dlhší čas
používať, treba ju odpojiť zo siete.
Možný problém s napájacím káblom
môže spôsobiť požiar.

•

•

Výbežky zástrčky by sa mali
pravidelne čistiť, pretože v opačnom
prípade môže dôjsť k požiaru.
Výbežky zástrčky by sa mal
pravidelne čistiť suchou handričkou,
pretože v opačnom prípade môže
dôjsť k požiaru.

• Keď nastaviteľné nožičky nie sú
umiestnené pevne na podlahe,
môže dôjsť k posunu chladničky.
Správnym upevnením
nastaviteľných nožičiek na podlahe
možno zabrániť posúvaniu
chladničky.

• Pri prenášaní chladničky ju nedržte
za rukoväť na dverách. V opačnom
prípade môže prasknúť.

• Ak musíte umiestniť produkt vedľa
inej chladničky alebo mrazničky,
vzdialenosť medzi nimi musí byť
najmenej 8 cm. Inak môžu priľahlé
steny strán navlhnúť.

Pri výrobkoch s dávkovačom 
vody

musí byť tlak prívodu vody 
najmenej 1 bar. Tlak prívodu vody 
musí byť najviac 8 barov.

• Používajte len pitnú vodu.

Bezpečnosť detí
• Ak dvere obsahujú zámku, kľúč

uchovávajte mimo dosah detí.
• Deti musia byť pod dohľadom,

aby sa zabránilo ich zasahovaniu
do produktu.

Upozornenie HCA
Chladiaci systém vášho výrobku 
obsahuje R600a: 
Tento plyn je horľavý. Preto dajte pozor 
na to, aby ste nepoškodili chladiaci 
systém a potrubné vedenia pri 
používaní a preprave. V prípade 
poškodenia udržiavajte produkt mimo 
potenciálnych zdrojov plameňa, ktoré 
by mohli spôsobiť vznietenie produktu, 
a miestnosť, kde je zariadenie 
umiestnené, dostatočne vetrajte.

Ignorujte toto upozornenie, ak 
chladiaci systém vášho výrobku 
obsahuje R134a. 
Typ plynu použitý vo výrobku je 
uvedený na typovom štítku, ktorý 
sa nachádza na ľavej stene vnútri 
chladničky.
Produkt nelikvidujte hodením do ohňa.

Veci, ktoré treba urobiť pre 
úsporu energie
• Dvere vašej chladničky nenechávajte

otvorené dlhý čas.
• Do chladničky nevkladajte horúce

jedlá alebo nápoje.
• Chladničku neprepĺňajte, aby ste

neblokovali prúdenie vzduchu v
interiéri.

• Vašu chladničku neumiestňujte na
priame slnečné svetlo alebo do
blízkosti spotrebičov, ktoré
produkujú teplo, ako napr. rúry na
pečenie, umývačky riadu alebo
radiátory.

• Dbajte na to, aby ste jedlo uchovávali
v uzavretých nádobách.

• Pri výrobkoch s mraziacim
priečinkom môžete v mrazničke
skladovať maximálny objem potravín
vtedy, keď odstránite poličku alebo
priečinok mrazničky. Hodnota
spotreby energie stanovená pre vašu
chladničku bola stanovená tak, že sa
odstránila polička alebo priečinok
mrazničky a pri maximálnom
vyťažení. So zreteľom na tvary a
veľkosť potravín určených na
zamrazenie neexistuje pri používaní
police alebo zásuvky žiadne riziko.

• Rozmrazovanie mrazených potravín
v priečinku chladničky zabezpečuje
úsporu energie a taktiež zachováva
kvalitu potravín.
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3  Inštalácia
B Zapamätajte si, že výrobca nie je 

zodpovedný za škody v prípade, 
ak nedodržíte pokyny v návode na 
použitie.

Body, ktoré je potrebné 
zvažovať pri opakovanej 
preprave chladničky
1. Vaša chladnička musí byť pred

presunom prázdna a očistená.
2. Police, príslušenstvo, priehradky atď.

vo vašej chladničke musia byť pred
opätovným zabalením chladničky
zalepené a zaistené voči otrasom.

3. Balenie musíte zaistiť hrubými
páskami alebo silnými lanami a
musíte dodržiavať bezpečnostné
pokyny na balení.

Nezabudnite...
Každý recyklovaný materiál je 
nepostrádateľným zdrojom pre 
prírodu a národné zdroje.
Ak by ste chceli prispieť k recyklácii 
obalových materiálov, informácie 
môžete získať u ekologických 
organizácií alebo na miestnych 
úradoch.

Pred uvedením chladničky 
do prevádzky
Pred začatím používania vašej 
chladničky skontrolujte nasledovné:
1.

2.

Je interiér chladničky suchý a 
môže vzduch ľahko cirkulovať v 
zadnej časti?
Vyčistite interiér chladničky podľa 
odporúčania v časti 
„Údržba a čistenie“.

3. Chladničku pripojte do elektrickej
zásuvky. Keď sa otvoria dvere
chladničky, zapne sa vnútorné
svetlo.

4. Budete počuť zvuk pri zapnutí
kompresora. Kvapalina a plyny
utesnené v chladiacom systéme
môžu vydávať nejaký zvuk, bez
ohľadu na to, či kompresor je
alebo nie je v prevádzke. Toto je
celkom normálne.

5. Predné hrany chladničky môžu byť
zohriate. To je normálne. Tieto
časti sú vytvorené tak, aby boli
zohriate, aby sa predišlo
kondenzácii.

Elektrické pripojenie
Pripojte výrobok k uzemnenej 
zástrčke, ktorá je chránená poistkou 
príslušnej kapacity.
Dôležité:
• Pripojenie musí byť v zhode s

národnými predpismi.
• Elektrická zásuvka musí byť po

inštalácii ľahko prístupná.
• Určené napätie musí byť rovnaké

ako napätie vo vašej elektrickej sieti.
• Predlžovacie káble a rozbočky

sa nesmú používať na
pripojenie zariadenia.

B Poškodený elektrický kábel musí 
vymeniť kvalifikovaný elektrikár.

B Zariadenie sa nesmie prevádzkovať 
dovtedy, pokým nebude opravené! 
Hrozí nebezpečenstvo zásahu 
elektrickým prúdom!
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Likvidácia obalu
Obalový materiál môže byť 
nebezpečný pre deti. Obalový materiál 
držte mimo dosahu detí alebo ho 
vyhoďte podľa pokynov pre likvidáciu 
odpadu. Neodhadzujte ho spolu s 
normálnym domovým odpadom. 
Balenie chladničky je vyrobené z 
recyklovateľných materiálov.

Likvidácia vašej starej 
chladničky
Vašu starú chladničku zlikvidujte 
ekologicky.
• O likvidácii vašej starej chladničky

sa môžete poradiť s vašim
autorizovaným predajcom alebo
zberným miestom.

Pred likvidáciou vašej chladničky 
odrežte elektrickú zásuvku a ak sa na 
dverách nachádzajú nejaké zámky, 
znefunkčnite ich, aby ste nevystavili 
deti žiadnemu nebezpečenstvu.

Umiestnenie a inštalácia
A Ak vstupné dvere v miestnosti, 
kde bude chladnička nainštalovaná, 
nie sú dostatočne široké na to, aby 
cez ne chladnička prešla, zavolajte 
do autorizovaného servisu, aby 
odmontovali dvere vašej chladničky a 
bokom ju preniesli cez dvere. 
1. Chladničku nainštalujte na miesto,
ktoré umožňuje ľahké použitie.
2. Chladničku udržiavajte mimo dosah
zdrojov tepla, vlhkých miest a
priameho slnečného svetla.
3. Kvôli dosiahnutiu účinnej prevádzky
musí byť v okolí chladničky dostatočné
vetranie. Ak bude chladnička
umiestnená vo výklenku v stene,
minimálna vzdialenosť od stropu musí
byť 5 cm a od steny 5 cm.

Ak je podlaha pokrytá kobercom, 
výrobok musí byť zdvihnutý do výšky 
2,5 cm od podlahy. 
4. Kvôli zabráneniu hádzaniu dajte
chladničku na rovnú podlahu.
5. Chladničku neuchovávajte pri
teplote okolia pod 10°C.

Výmena žiarovky vnútorného 
osvetlenia 
Ak chcete vymeniť lampu použitú na 
osvetlenie vašej chladničky, zavolajte 
do autorizovaného servisu.
Lampa(y) použité v tomto prístroji nie 
sú vhodné pre osvetlenie miestnosti 
domácnosti. Zamýšľaný účel tohto 
svietidla je pomôcť užívateľovi umiestniť 
potraviny do chladničky/mrazničky 
bezpečne a pohodlne.
Žiarovky použité v tomto spotrebiči 
musí vydržať extrémne fyzické 
podmienky, napr. teploty pod -20°C.
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Obrátenie dverí
Postupujte podľa číselného poradia. 
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4  Príprava
C Vaša chladnička by mala byť 

umiestnená v najmenej 30 cm 
vzdialenosti od zdrojov tepla, ako sú 
horáky, rúry na pečenie, radiátory a 
kachle a najmenej v 5 cm vzdialenosti 
od elektrických rúr na pečenie 
a nemala by byť umiestnená na 
priamom slnku.

C Teplota prostredia v miestnosti, kde 
chladničku inštalujete, by mala byť 
aspoň 10°C. Prevádzka chladničky v 
chladnejšom prostredí sa neodporúča 
s ohľadom na jej účinnosť.

C Uistite sa, že je interiér vašej 
chladničky dôkladne vyčistený.

C Ak sa budú vedľa seba inštalovať dve 
chladničky, mala by byť medzi nimi 
vzdialenosť minimálne 2 cm.

C Pri prvom spustení vašej chladničky 
počas šiestich hodín dodržujte 
nasledujúce pokyny.
-  Dvere by ste nemali otvárať príliš

často.

-  Chladnička musí byť počas tohto
času prázdna.

-  Chladničku neodpájajte od siete.
Ak dôjde k výpadku napájania,
ktoré nemôžete ovplyvniť, pozrite si
upozornenia v časti „Odporúčané
riešenia problémov“.

C Originálny obal a penové materiály 
by ste si mali odložiť za účelom 
budúceho transportu a prenášania.
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5  Použitie chladničky
Ovládací panel 

1- Funkcia Zap./Vyp.
Stlačením tlačidla Zap./Vyp. na 3
sekundy vypnete alebo zapnete
chladničku.
2- Funkcia Nastavenie chladničky
Táto funkcia vám umožňuje
uskutočňovať nastavenia teploty
priečinku chladničky. Stlačením
tohto tlačidla nastavíte teplotu
priečinka chladničky na možnosť -
(najteplejšie), --, ---, ----, ----- resp.
(najchladnejšie).
3- Indikátor nastavenia teploty
priečinka chladničky
Naznačuje nastavenú teplotu pre
priečinok chladničky. Nastavenia sú
- (najteplejšie), --, ---, ----, -----
(najchladnejšie).
4- Chyba vysokej teploty /
Indikátor upozornenia
Tento indikátor sa zapne počas

výpadkov pri vysokých teplotách a
pri upozorneniach na chyby.
5- Indikátor rýchleho chladenia
Táto ikona svieti, keď je aktívna
funkcia Rýchle chladenie.
6-  Funkcia rýchleho chladenia
Keď stlačíte tlačidlo rýchleho

chladenia, teplota priečinka bude
chladnejšia, ako nastavené hodnoty.
Túto funkciu môžete použiť pre
potraviny, vložené v priečinku
chladničky, ktoré je potrebné rýchlo
schladiť.

 Ak chcete schladiť veľké množstvo 
čerstvých potravín, odporúča sa, 
aby ste túto funkciu aktivovali skôr, 
ako vložíte potraviny do chladničky. 
Indikátor rýchleho chladenia 
zostane rozsvietený, keď sa zapne 
funkcia rýchleho chladenia. Aby ste 
túto funkciu zrušili, znovu stlačte 
tlačidlo rýchleho chladenia. 
Indikátor rýchleho chladenia sa 
vypne a prepne sa na svoje 
normálne nastavenie.
 Ak ho nezrušíte, rýchle chladenie 
sa automaticky zruší po 8 hodinách, 
prípadne vtedy, keď priečinok 
chladničky dosiahne požadovanú 
teplotu. Táto funkcia sa opätovne 
nevyvolá, keď sa obnoví napájanie 
po výpadku elektriny.
7- Alarm vyp.
Keď sa dvierka chladničky ponechajú

otvorené 2 minúty alebo dôjde k
poruche senzora, zaznie zvuk alarmu.
Alarm je možné vypnúť stlačením
tlačidla „Alarm vyp.“.
Alarm poruchy senzora nezaznie,

kým nedôjde k výpadku napájania. Ak
zavriete dvierka a otvoríte ich znova,
po 2 minútach sa znova aktivuje
„Alarm otvorených dverí“.

71 2 3 4 5 6
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B) Priestor mrazničky
Priestor mraznicky rozmrazuje
automaticky.
Varovania!
Ventilátor v priestore mrazničky rozháňa
chladný vzduchu. Cez ochranný prvok
nikdy nezasúvajte žiadny objekt. Nedovoľte
deťom, aby sa hrali s ventilátorom
mrazničky. Nikdy neskladujte produkty,
ktoré obsahujú horľavý stlačený plyn (napr.
dávkovače, postrekovacie konzervy atď.)
alebo výbušné látky. Neprikrývanie poličky
akýmikoľvek ochrannými materiálmi, ktoré
môžu zabrániť cirkulácii vzduchu.
Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením
alebo s ovládačmi. Neblokujte ochranný
prvok ventilátora mrazničky, aby sa zaistilo,
že zariadenie zaistí najlepší možný výkon.

A) Priestor chladničky
Chladnička prevedie plne automatické

odmrazovanie.
Vodné kvapky a námraza do veľkosti
7-8 mm sa môže objaviť vnútri
chladničky kým sa priestor v chladničke
ochlazuje. Takýto jav je normálny
výsledok chladiaceho systému.
Vytvorená námraza sa automaticky
odstraňuje pri automatickom
odmrazovaniu po určitým intervaloch
vďaka automatickému odmrazovaciemu
systému v zadnej stene. Používateľ
nemusi zoškrabávať námrazu alebo
odstraňovať kvapky vody. Voda
pochádzajúca z odmrazovania odtečie
zo zberača vody do odparovača
odkvapovou rúrou, kde sa sama odparí.
Pravidelne kontrolujte, či nie je upchatá

odkvapová rúra a v prípade potreby ju
odopchajte pomocou prepichnutia.

HarvestFresh
Ovocie a zelenina uložené v priehradke na 
ovocie a zeleninu ktoré sú osvetlené 
technológiou HarvestFresh si zachovávajú 
svoje vitamíny dlhšie vďaka cyklu s 
modrým, zeleným, červeným svetlom a 
tmou, ktoré simulujú denný cyklus.
Ak otvoríte dvierka chladničky v tmavom 
období technológie HarvestFresh, 
chladnička to automaticky deteguje a 
rozsvieti modro-zelené alebo červené 
svetlo, aby osvetlilo priehradku na ovocie 
a zeleninu pre vaše pohodlie. Po 
zatvorení dvierok chladničky bude tmavá 
perióda pokračovať a bude predstavovať 
nočný čas v dennom cykle.

Rozmrazenie

Priestor pre skladovanie
rýchlo sa kaziacich potravín
Tento priestor bol navrhnutý na 
skladovanie mrazených potravín, ktoré 
možno pomaly rozmraziť (mäso, ryby, 
kura, atď.). Priestor s nízkou teplotou je 
najchladnejšie miesto v chladničke, kde 
možno v ideálnych podmienkach 
skladovať mliečne produkty (syr, maslo), 
mäso alebo kura.
Do tohto priestoru nepatria zelenina ani 
ovocie.
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6  Údržba a čistenie
A Na čistenie nikdy nepoužívajte benzín, 

benzén alebo obdobné prostriedky.
B Odporúčame vám, aby ste zariadenie 

pred čistením odpojili od siete.
B Na čistenie nikdy nepoužívajte žiadne 

ostré a drsné predmety, mydlo, 
domáce čistidlá, saponáty a voskové 
leštidlá.

C Na čistenie skrine chladničky použite 
vlažnú vodu a vytrite ju do sucha.

C Pomocou vlhkej handry namočenej 
do roztoku jednej lyžičky sódy 
bikarbóny v pol litri vody očistite 
vnútrajšok a vytrite ho do sucha.

B Uistite sa, že do puzdra lampy, 
prípadne iných elektrických súčiastok, 
neprenikne voda.

B Ak sa chladničku nechystáte 
používať dlhšie obdobie, odpojte 
napájací kábel, vyberte všetky 
potraviny, vyčistite ju a dvere nechajte 
pootvorené.

C Pravidelne kontrolujte, či je tesnenie 
dverí čisté a zbavené odrobiniek 
z potravín.

A Ak chcete odstrániť priečinky vo 
dverách, vyberte celý ich obsah 
a potom jednoducho potlačte 
priečinok nahor zo základne.

Ochrana plastových 
povrchov 
C Kvapalné oleje a vyprážané jedlá 

nedávajte do chladničky v otvorených 
nádobách, pretože poškodzujú 
plastové povrchy vašej chladničky. 
V prípade rozliatia alebo roztretia 
oleja na plastové povrchy okamžite 
vyčistite a opláchnite príslušnú časť 
povrchu teplou vodou.

B Na čistenie vonkajších povrchov a
chrómových dielov produktu nikdy
nepoužívajte čistiace prostriedky
ani vodu s obsahom chlóru. Chlór
spôsobuje koróziu takýchto kovových
povrchov.
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7  Odporúčané riešenia problémov
Pred zavolaním servisu si pozrite tento zoznam. Môže vám to ušetriť čas aj 
peniaze. Tento zoznam obsahuje bežné sťažnosti, ktoré sa nevzťahujú na chybné 
spracovanie alebo využitie materiálu. Niektoré z tu popísaných funkcií nemusí váš 
produkt obsahovať.

Chladnička nefunguje. 
• Je chladnička správne pripojená do siete? Zasuňte zásuvku do stenovej zástrčky.
• Nie je prepálená poistka, ku ktorej je pripojená chladnička, alebo hlavná poistka?

Skontrolujte poistku.
Kondenzácia na bočnej stene priestoru chladničky (MULTIZÓNA, OVLÁDANIE 
CHLADU a FLEXI ZÓNA).
• Veľmi studené podmienky prostredia. Časté otváranie a zatváranie dverí. Veľmi

vlhké podmienky prostredia. V chladničke sa nachádzajú potraviny obsahujúce
kvapaliny v otvorených nádobách. Ponechanie pootvorených dverí. Prepnutie
termostatu do chladnejšej polohy.

• Skrátenie doby otvorenia dverí alebo ich zriedkavejšie používanie.
• Prikrytie jedla v otvorených nádobách vhodným materiálom.
• Vlhkosť poutierajte suchou handrou a skontrolujte, či stále pretrváva.
Kompresor nie je v prevádzke.
• Ochranná teplotná poistka kompresora sa vypáli počas náhleho výpadku

napájania alebo pri vytiahnutí a opätovnom zastrčení zásuvky, pretože tlak
chladiva v chladničke ešte nie je vyvážený. Vaša chladnička začne pracovať po
približne šiestich minútach. Ak po tomto čase chladnička nezačne fungovať,
zavolajte servis.

• Chladnička je v rozmrazovacom cykle. Pre plne automatickú rozmrazovaciu
chladničku je to normálne. Cyklus odmrazovania sa vykonáva pravidelne.

• Chladnička nie je pripojená do siete. Ubezpečte sa, že ste zástrčku správne vložili
do zásuvky.

• Sú správne vykonané nastavenia teploty?
• Napájanie je možno prerušené.
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Chladnička pracuje príliš často alebo príliš dlhý čas.
• Váš nový produkt môže byť širší ako predchádzajúci. To je úplne normálne. Veľké

chladničky pracujú dlhší čas.
• Okolitá teplota môže byť vysoká. To je úplne normálne.
• Chladnička mohla byť zapnutá len nedávno alebo mohlo byť do nej vložené jedlo.

Kompletné vychladenie chladničky môže trvať o niekoľko hodín dlhšie.
• Do chladničky mohlo byť len nedávno vložené väčšie množstvo teplého jedla.

Teplé jedlo spôsobuje dlhší chod chladničky, kým sa nedosiahne bezpečná
teplota skladovania.

• Dvere mohli byť často otvárané alebo ponechané po dlhý čas v pootvorenom
stave. Teplý vzduch, ktorý prenikol do chladničky, spôsobuje, že chladnička
pracuje dlhší čas. Dvere otvárajte menej často.

• Oddelenie mrazničky alebo chladničky mohlo byť ponechané pootvorené.
Skontrolujte, či sú dvere tesne zatvorené.

• Teplota v chladničke je nastavená na veľmi nízku hodnotu. Nastavte teplotu v
chladničke na vyššiu a vyčkajte, kým je táto teplota dosiahnutá.

• Tesnenie dverí chladničky alebo mrazničky môže byť zanesené špinou,
opotrebované, poškodené alebo nesprávne nasadené. Vyčistite alebo vymeňte
tesnenie. Poškodené tesnenie spôsobuje, že chladnička pracuje dlhšiu dobu, aby
udržala požadovanú teplotu.

Teplota mrazničky je veľmi nízka, zatiaľ čo teplota chladničky je dostatočná.
• Teplota v mrazničke je nastavená na veľmi nízku hodnotu. Nastavte teplotu v

mrazničke na vyššiu a skontrolujte.
Teplota chladničky je veľmi nízka, zatiaľ čo teplota mrazničky je dostatočná.
• Teplota v chladničke je možno nastavená na veľmi nízku teplotu. Nastavte teplotu

v chladničke na vyššiu a skontrolujte.
Jedlo uložené v spodných zásuvkách chladničky je zmrazené.
• Teplota v chladničke je možno nastavená na veľmi nízku teplotu. Nastavte teplotu

v chladničke na vyššiu a skontrolujte.
Teplota v chladničke alebo mrazničke je príliš vysoká.
• Teplota v chladničke je možno nastavená na veľmi vysokú hodnotu.

Nastavenia chladničky vplývajú na teplotu v mrazničke. Zmeňte teplotu
chladničky alebo mrazničky, pokým sa tieto teploty nedostanú na adekvátnu
úroveň.

• Dvere mohli byť často otvárané alebo ponechané po dlhý čas v pootvorenom
stave - otvárajte ich menej často.

• Dvere ste možno nechali pootvorené - dvere úplne zatvorte.
• Do chladničky ste možno nedávno vložili väčšie množstvo teplého jedla.

Počkajte, kým mraznička alebo chladnička dosiahnu požadovanú teplotu.
• Chladnička mohla byť pripojená do siete len nedávno. Úplné ochladenie

chladničky nejaký čas trvá.



Prevádzkový hluk sa zvyšuje, keď chladnička pracuje.
• Prevádzkový výkon chladničky sa môže meniť podľa zmeny teploty okolia. Je to

úplne normálne a neznamená to poruchu.
Otrasy alebo hluk.
• Podlaha nie je rovná alebo nie je pevná. Chladnička sa trasie pri pomalom

pohybe. Skontrolujte, či podlaha dokáže uniesť hmotnosť chladničky a či je rovná.
• Hluk môže byť spôsobený predmetmi položenými na chladničke. Odstráňte

predmety na vrchu chladničky.
Z chladničky vychádzajú zvuky ako rozliatie alebo rozstrekovanie kvapaliny.
• Tok kvapaliny a plynu sa uskutočňuje podľa prevádzkových princípov. Je to úplne

normálne a neznamená to poruchu.
Chladnička vydáva zvuky ako fúkanie vetra.
• Na ochladenie chladničky sa používajú ventilátory. Je to úplne normálne a

neznamená to poruchu.
Kondenzácia na vnútorných stenách chladničky.
• Horúce a vlhké počasie zvyšuje namrazovanie a kondenzáciu. Je to úplne

normálne a neznamená to poruchu.
• Dvere ste možno nechali pootvorené - ubezpečte sa, že ste dvere úplne zatvorili.
• Dvere mohli byť často otvárané alebo ponechané po dlhý čas v pootvorenom

stave - otvárajte ich menej často.
Na vonkajšej strane chladničky alebo medzi dverami sa tvorí vlhkosť.
• Vo vzduchu sa môže nachádzať vlhkosť - je to celkom bežné pri vlhkom počasí.

Pri nižšej vlhkosti sa kondenzácia stratí.
Vo vnútri chladničky je nepríjemný zápach.
• Musíte vyčistiť interiér chladničky. Interiér chladničky vyčistite špongiou, vlažnou

vodou alebo perlivou vodou.
• Zápach môžu spôsobovať niektoré nádoby alebo obalové materiály. Použite

odlišnú nádobu alebo odlišnú značku baliaceho materiálu.
Dvere sa nezatvárajú.
• Obaly potravín môžu brániť zatvoreniu dverí. Odstráňte obaly, ktoré bránia v ceste

dverám.
• Chladnička nie je na podlahe v úplne zvislej polohe a pri miernom pohybe sa

kolíše. Nastavte elevačné skrutky.
• Podlaha nie je rovná alebo dostatočne pevná. Skontrolujte, či je podlaha rovná a

či dokáže uniesť hmotnosť chladničky.
Špeciálne priehradky sú zaseknuté.
• Jedlo sa môže dotýkať vrchnej strany zásuvky. Znovu usporiadajte jedlo v

zásuvke.
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Prosimo, da najprej preberete navodila za uporabo!
Dragi kupec, 
Upamo, da bo naprava, ki je bila izdelana v modernih obratih in preizkušena z 
natančnimi postopki kakovosti, zagotovila učinkovito delovanje. 
Zato priporočamo, da pred uporabo pazljivo preberete celotna navodila 
za uporabo naprave in jih hranite v bližini, saj jih boste morda potrebovali v 
prihodnje.

Priročnik
• Priročnik vam bo pomagal pri hitri in varni uporabi naprave.
• Priročnik preberite preden napravo namestite in uporabite.
• Sledite navodilom, predvsem varnostnim.
• Priročnik hranite na lahko dosegljivem mestu, saj ga boste morda kasneje
potrebovali.
• Poleg tega preberite tudi ostale dokumente, ki so priloženi napravi.
• Prosimo upoštevajte, da je priročnik lahko veljaven tudi za druge modele.

Simboli in njihov opis
Navodila za uporabo vsebujejo naslednje simbole:
C 
A 
B 

Pomembne informacije in koristni nasveti za uporabo.
Opozorila pred nevarnostmi za življenje in lastnino.
Opozorila pred električno napetostjo. 

Izdelek vsebuje izbirni sortirni simbol za odpadno električno in elektronsko opremo 
(WEEE).
To pomeni, da je treba z izdelkom ravnati v skladu z Evropsko direktivo 2002/96/
ES in ga reciklirati ali demontirati tako, da se zmanjša vpliv na okolje. Za nadaljnje 
informacije se prosimo obrnite na lokalne ali regionalne oblasti.

Elektronski izdelki, ki niso vključeni v selektivni sortirni proces so potencialno 
nevarni za okolje in človeško zdravje zaradi prisotnosti nevarnih substanc.

Recikliranje

OPOZORILO!
Za normalno delovanje vaše zamrzovalne naprave, ki uporablja naravi prijazno 
hladilno sredstvo R600a (vnetljivo samo pod določenimi pogoji), je treba 
upoštevati naslednja pravila:
• Ne zadržujte prostega pretoka zraka okoli naprave.
• Za hitrejše odtajanje, ne uporabljajte mehanskih naprav, ki jih ni priporočil

proizvajalec.
• Ne uničujte hladilnega krogotoka.
• V prostoru za hrano ne uporabljajte električnih naprav, ki jih ni priporočil

proizvajalec.
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proizvodu. Če naprava, ki ste jo kupili, ne vsebuje določenih delov, so veljavni 
za druge modele.
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1  Vaš hladilnik

9. Pladenj in stojalo za led
10. Predali za shranjevanje zamrznjenih živil
11. Nastavljive police na vratih
12. Predel za jajca
13. Polica za steklenice
14. Ventilator zamrzovalnika
15.  Hladilni del
16.  Zamrzovalni del

1. Nadzorna plošča
2. Notranja luc
3. Nastavljive police
4. Podpora za vino
5. Zero stopnja predelek
6. Zbiralni kanal odtaljene vode - cev

za izpust
7. Zelenjavni koš pokrov
8. Predal za svežo solato

CSlike v navodilih za uporabo so shematske in morda ne ustrezajo vašemu
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2  Pomembna varnostna opozorila
Prosimo, preglejte naslednje 
informacije.  Če ne boste upoštevali 
teh informacij, lahko pride do telesnih 
poškodb ali poškodb materiala. V 
nasprotnem primeru garancija in 
zanesljivost nista veljavni. 

Namen uporabe
Naprava je namenjena uporabi:

• znotraj in v zaprtih prostorih, kot so
domovi;

• v zaprtih delovnih prostorih kot so
trgovine ali pisarne;

• v zaprtih prostorih za nastanitev, kot
so kmetije, hoteli, penzioni.

• Naprave ne uporabljajte na prostem.

Splošna varnost
• Ko želite proizvod odstraniti/

odvreči, Vam priporočamo, da se
posvetujete s pooblaščeno
servisno službo in organi, da
pridobite potrebne informacije.

• Pri morebitnih vprašanjih ali
težavah s hladilnikom se
posvetujte s pooblaščeno servisno
službo. Brez sporočila pooblaščeni
servisni službi ne posegajte v
hladilnik sami ali s tujo pomočjo.

• Za naprave z zamrzovalnim delom;
Sladoleda in ledenih kock ne jejte
takoj, ko jih vzamete iz
zamrzovalnega dela! (Povzročijo
lahko ozebline v ustih.)

• Za naprave z zamrzovalnim delom;
V zamrzovalnem delu ne shranjujte
tekočin v steklenicah ali pločevinkah.
V nasprotnem primeru lahko počijo.

• Zamrznjenih živil se ne dotikajte z
rokami, saj lahko primrznejo.

• Pred čiščenjem ali odtajanjem
hladilnik izključite iz električnega
omrežja.

• Hladilnika nikoli ne čistite in odtajajte
s paro ali parnimi čistilnimi sredstvi.
Para lahko pride v stik z električnimi
deli in povzroči kratki stik ali električni
udar.

• Delov hladilnika kot so vrata nikoli ne
uporabljajte kot opornike ali stopnico.

• V hladilniku ne uporabljajte električnih
naprav.

• Delov, kjer hladilno sredstvo kroži,
ne poškodujte z napravami za
vrtanje ali rezanje. Če se plinski
kanali izparilnika, podaljški cevi ali
površinske prevleke prebodejo, lahko
hladilno sredstvo prodre in povzroči
draženje kože ali poškodbe oči.

• Ne pokrivajte ali blokirajte zračnih
odprtin na hladilniku z nobenim
materialom.

• Električne naprave lahko popravljajo
samo pooblaščene osebe. Popravila,
ki jih izvajajo nepooblaščene osebe,
povzročijo nevarnost za uporabnika.

• V primeru kakršnekoli napake ali
pred vzdrževalnimi deli in popravili
obvezno izključite električno napajanje
hladilnika tako, da izključite zadevno
varovalko ali iztaknete vtič naprave.

• Ko izklopite vtič, ne vlecite za kabel.
• Koncentrirane alkoholne pijače

hranite dobro zaprte in v pokončnem
položaju.
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• V hladilniku nikoli ne shranjujte
razpršilcev, ki vsebujejo vnetljive in
eksplozivne substance.

• Za pospeševanje postopka
odtajanja ne uporabljajte mehanskih
naprav ali drugih pripomočkov,
razen tistih, ki jih priporoča
proizvajalec.

• Naprave naj ne uporabljajo osebe s 
fizičnimi, senzornimi ali duševnimi
motnjami ali osebe, ki nimajo
potrebnega znanja oziroma izkušenj
(vključno z otroki), razen če jih
nadzira oseba, ki je odgovorna za
njihovo varnost ali oseba, ki jim bo
ustrezno svetovala glede uporabe
naprave.

• Ne uporabljajte poškodovanega
hladilnika. Če imate kakršne koli
pomisleke, se obrnite na servisno
službo.

• Električna varnost hladilnika je
zagotovljena, le če ozemljitveni
sistem v hiši ustreza standardom.

• Izpostavljanje proizvoda dežju,
snegu, soncu ali vetru predstavlja
električno nevarnost.

• Če je napetostni kabel poškodovan,
se obrnite na pooblaščeno servisno
službo, da se izognete nevarnostim.

• Hladilnika med montažo nikoli ne
vključite v vtičnico. V nasprotnem
primeru obstaja nevarnost smrti ali
resne poškodbe.

• Hladilnik je namenjen samo
shranjevanju živil. Ne uporabljajte ga
v druge namene.

• Etiketa s tehničnimi specifikacijami
se nahaja na levi steni znotraj
hladilnika.

• Hladilnika ne priključujte na sisteme
varčevanja električne energije, saj ga
lahko poškodujejo.

• Če je na hladilniku modra lučka, ne
glejte vanjo skozi optične naprave.

• Pri hladilnikih z ročnim upravljanjem,
počakajte vsaj 5 minut, preden ga
po električnem izpadu ponovno
priključite.

• Če napravo dobi nov lastnik, mu
izročite tudi navodila za uporabo.

• Med prenašanjem hladilnika ne
poškodujte napetostnega kabla.
Upogibanje kabla lahko povzroči
požar. Na napetostni kabel nikoli ne
postavljajte težkih predmetov.

• Ko napravo priklapljate, se ne
dotikajte vtiča z mokrimi rokami.

• Hladilnika ne priključujte v
razrahljano vtičnico.

• Iz varnostnih razlogov na notranjih
ali zunanjih delih naprave ne
škropite vode.

• V bližini hladilnika ne pršite vnetljivih
plinov, kot je propan, saj obstaja
nevarnost požara ali eksplozije.

• Na hladilnik nikoli ne postavljajte
posod z vodo, saj to lahko povzroči
električni udar ali požar.

• Hladilnika ne preobremenjujte s
prekomernimi količinami živil.  Če je
naprava prenapolnjena, lahko živila
med odpiranjem vrat hladilnika
padejo dol in vas poškodujejo ali
povzročijo škodo na hladilniku.  Na
hladilnik nikoli ne postavljajte
predmetov, saj lahko med
odpiranjem ali zapiranjem vrat
hladilnika padejo dol.
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• Cepiv, zdravil, občutljivih na toploto,
znanstvenih materialov itd. ne
shranjujte v hladilnik, saj zahtevajo
določeno temperaturo.

• Če hladilnika ne boste uporabljali
dlje časa, ga izklopite. Težave v
napetostnem kablu namreč lahko
povzročijo požar.

• Konico vtiča je treba redno čistiti, saj
lahko v nasprotnem primeru povzroči
požar.

• Konico vtiča je treba redno čistiti s
suho krpo, saj lahko v nasprotnem
primeru povzroči požar.

• Če nastavljive noge niso dobro
nameščene na tleh, se hladilnik lahko
premika. Če nastavljive noge dobro
namestite na tla, lahko preprečite
premikanje hladilnika.

• Med prenašanjem hladilnika ne
držite za ročaje na vratih, saj jih lahko
odtrgate.

• Če napravo namestite zraven
drugega hladilnika ali zamrzovalnika,
naj bo razdalja med napravami vsaj 8
cm. V nasprotnem primeru se lahko
na sosednjih stenah naprav pojavi
vlaga.

Za naprave z dispenzerjem 
za vodo;

Pritisk vodovodnega omrežja naj 
bo vsaj 1 bar. Pritisk vodovodnega 
omrežja naj bo največ 8 barov.

• Uporabljajte samo pitno vodo.

Varnost otrok
• Če imajo vrata ključavnico, jo hranite

izven dosega otrok.
• Otroke je treba nadzirati, da se ne

igrajo z napravo.

Opozorilo HCA
Če hladilni sistem naprave vsebuje 
R600a: 
Ta plin je vnetljiv. Zato pazite, da 
med uporabo in transportom ne 
poškodujete hladilnega sistema in cevi. 
V primeru poškodbe, naj proizvod ne 
bo v bližini potencialnih virov ognja, ob 
katerih se lahko vname in prezračite 
prostor, v katerem je naprava. 
To opozorilo ne velja, če hladilni 
sistem vaše naprave vsebuje 
R134a. 
Vrsta plina, ki ga vsebuje naprava, je 
navedena na tipski plošči na levi steni 
znotraj hladilnika. Naprave nikoli ne 
sežgite, da bi se je znebili. 

Varčevanje z energijo
• Vrat hladilnika ne puščajte odprtih

dalj časa.
• V hladilniku ne shranjujte toplih živil

ali pijač.
• Hladilnika ne napolnite preobilno,

saj s tem preprečite kroženje zraka.
• Hladilnika ne postavljajte na

neposredno sočno svetlobo ali v
bližino naprav, ki oddajajo toploto,
kot so pečice, pomivalni stroji ali
radiatorji.

• Živila shranjujte v zaprtih posodah.
• Za naprave z zamrzovalnim delom;

v napravo lahko shranite največjo
količino živil, če odstranite polico ali
predal zamrzovalnika. Vrednost
porabe energije se je določila, ko
se je odstranila polica ali predal
zamrzovalnika in je bila naprava
napolnjena z največjo količino živil.
Uporaba police ali predala glede na
oblike in velikost živil, ki jih želite
shraniti, ne predstavlja nevarnosti.

• Odtajanje zamrznjenih živil v
hladilnem delu, bo privarčevalo
energijo in ohranilo kakovost živil.
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3  Namestitev
B Proizvajalec ne bo odgovarjal, če ne 

boste upoštevali informacij v navodilih 
za uporabo.

Napotki, ki jih je treba 
upoštevati ob ponovnem 
prevozu hladilnika
1. Hladilnik morate izprazniti in očistiti

pred vsakim prevozom.
2. Police, pripomočke, predale za sveža

živila itd. v hladilniku pred ponovnim
pakiranjem varno pritrdite z lepilnim
trakom, da jih zaščitite pred sunki.

3. Embalažo pričvrstite z debelimi
trakovi in močnimi vrvmi ter sledite
navodilom za prevoz natisnjenih na
embalaži.

Prosimo, ne pozabite...
Vsak recikliran material je nujen vir za 
naravo in nacionalne vire.
Če želite sodelovati pri recikliranju 
embalažnega materiala, se za nadaljnje 
informacije obrnite na okoljske organe 
ali lokalne oblasti.

Pred uporabo hladilnika
Preden pričnete uporabljati hladilnik, 
preverite naslednje;
1. Ali je notranjost hladilnika suha in

lahko zrak v zadnjem delu prosto
kroži?

2. Notranjost hladilnika očistite kot je
priporočeno v poglavju
»Vzdrževanje in čiščenje«.

3. Hladilnik priključite v vtičnico
električnega omrežja. Ko se vrata
hladilnika odprejo, zasveti notranja
luč hladilnega dela.

4. Ko se vklopi kompresor, boste
zaslišali hrup. Tekočina in plini
v hladilnem sistemu običajno lahko
povzročijo hrup, tudi kadar
kompresor ne deluje.

5. Sprednji robovi hladilnika so lahko
topli na dotik. To je običajno. Te
površine so oblikovane, tako da so
tople, kar preprečuje kondenzacijo.

Električna povezava
Napravo priključite v ozemljeno 
vtičnico, ki je zaščitena z 
varovalko ustrezne zmogljivosti. 
Pomembno:
• Priključitev mora ustrezati

nacionalnim predpisom.
• Vtič napajalnega kabla naj bo po

namestitvi lahko dostopen.
• Določena napetost mora ustrezati

omrežni napetosti.
• Za priključitev ne uporabljajte

podaljševalnih kablov ali
večpotnih vtičev.

B Poškodovan napajalni kabel lahko 
zamenja le usposobljen električar. 

B Naprave ne uporabljajte preden 
ni popravljena! Obstaja nevarnost 
električnega udara!

Odstranjevanje embalaže
Embalažni material je lahko nevaren 
za otroke. Embalažni material 
hranite izven dosega otrok ali ga 
odstranite v skladu z navodili za 
odstranjevanje odpadkov. Ne 
odstranite ga z običajnimi 
gospodinjskimi odpadki. Embalaža 
hladilnika je izdelana iz materiala 
primernega za recikliranje. 
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Odstranjevanje starega 
hladilnika
Star hladilnik odstranite okolju prijazno. 
• Glede odstranjevanja hladilnika

se posvetujte s pooblaščenim
prodajalcem ali centrom za zbiranje
odpadkov v vaši občini.

Preden odstranite hladilnik, izklopite 
električni vtič in onemogočite 
morebitne ključavnice na vratih, da 
zaščitite otroke pred nevarnostmi. 

Namestitev in montaža
A Če vhodna vrata sobe, kjer boste 
namestili hladilnik niso dovolj široka, da 
bi hladilnik lahko spravili skozi, pokličite 
pooblaščeno servisno službo, da bodo 
odstranili vrata hladilnika in ga bočno 
spravite skozi vrata.  
1. Namestite hladilnik na mesto, ki bo

omogočalo preprosto uporabo.
2. Hladilnik naj ne bo v bližini toplotnih

virov, vlažnih prostorov ali
neposredne sončne svetlobe.

3. Za učinkovito delovanje mora biti
prostor okrog hladilnika ustrezno
prezračen. Če bo hladilnik
nameščen v vdolbino v steni, mora
biti najmanj 5 cm razmika od stropa
in najmanj 5 cm razmika od stene.
Če so tla pokrita s preprogo, mora
biti proizvod 2,5 cm nad tlemi.

4. Da bi preprečili tresenje, namestite
hladilnik na ravno talno površino.

5. Temperatura prostora, kjer je
hladilnik, naj ne bo pod 10°C.

Zamenjava notranje žarnice 
Zamenjavo žarnice, ki se uporablja za 
osvetlitev hladilnika, naročite na 
pooblaščenem servisu.
Lučka, uporabljena v tej napravi, ni 
primerna za razsvetljavo prostorov v 
gospodinjstvu. Namembnost te lučke 
je pomagati uporabniku, da lahko daje 
živila v hladilnik / zamrzovalnik na varen 
in udoben način.
Luči, uporabljene v tej napravi, morajo 
prenesti ekstremne fizične pogoje, kot 
so temperature pod -20°C.
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Obrniti vrata
Sledite zaporedju. 
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4 Priprava
• Hladilnik morate namestiti vsaj 30 cm

od virov toplote kot so kuhalne
plošče, pečice, glavni grelci ali
štedilniki in vsaj 5 cm od električnih
pečic, prav tako ga ne postavljajte
pod neposredno sončno svetlobo.

• Temperatura prostora kjer boste
namestili hladilnik naj bo vsaj 10°C.
Delovanje hladilnika v hladnejših
pogojih ni priporočljivo, saj vpliva na
njegovo učinkovitost.

• Prepričajte se, da je notranjost
hladilnika popolnoma čista.

• Če bosta dva hladilnika nameščena
drug ob drugem, naj bo vmes vsaj 2
cm razmika.

• Pri prvi uporabi hladilnika upoštevajte
naslednja navodila med prvimi
šestimi urami delovanja.

• Izognite se pogostemu odpiranju vrat.
• Delovati mora prazen, brez živil.
• Hladilnika ne izklopite. Če se pojavi

nenadzorovan izpad elektrike,
upoštevajte opozorila v oglavju
“Priporočljive rešitve za težave”.

• Originalno embalažo in penasti
material shranite za prihodnji prevoz
ali premikanje.
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5  Uporaba hladilnika
Nadzorna plošča

1- Funkcija vklop/izklop
Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga

držite pritisnjenega 3 sekunde za vklop
ali izklop hladilnika.

2- Funkcija nastavitve hladilnika
(Fridge Set)
Funkcija omogoča nastavitve

temperature hladilnega dela. S pritiskom
na ta gumb nastavite temperaturo
hladilnega dela na - (najtopleje), --, ---,
----, ----- (najhladneje).

3- Kazalec nastavitve temperature
hladilnega dela
Prikazuje nastavljeno temperaturo

hladilnega dela. Nastavitve so -
(najtopleje), --, ---, ----, ----- (najhladneje).

4- Kazalec za napako/opozorilo za
visoko temperaturo
Ta lučka se prižge pri napakah visokih

temperatur in opozorilih na napako.

5- Kazalec hitrega hlajenja
(Quick Fridge)
Ta simbol se osvetli, ko je funkcija

hitrega zamrzovanja (Quick Freeze)
vklopljena.

6-Funkcija hitrega hlajenja
(Quick Fridge)
Ko pritisnete gumb za hitro hlajenje

(Quick Fridge), bodo temperature
predela hladnejše od nastavljenih
vrednosti.

7- Izklop alarma
 Če so vrata odprta 2 minuti ali v 
primeru napake tipala, se vklopi zvočni 
alarm. Alarm lahko izklopite s pritiskom 
na gumb "Alarm Off" (izklop alarma).
 Alarm za napako tipala se ne bo 
vklopil do izpada elektrike. Če zaprete 
vrata in jih znova odprete, se bo "Door 
open alarm" (alarm za odprta vrata) 
znova aktiviral čez 2 minuti.

 Ta funkcija se uporablja za živila, ki jih 
postavite v hladilni del in želite, da se 
hitro ohladijo.
 Če želite ohladiti velike količine svežih 
živil, vklopite funkcijo, preden postavite 
živila v hladilnik. Kazalec hitrega hlajenja 
(Quick Fridge) bo ostal prižgan dokler je 
omogočena funkcija hitrega hlajenja 
(Quick Fridge). Če želite preklicati to 
ponovno pritisnite gumb za hitro 
hlajenje (Quick Fridge). Kazalec hitrega 
hlajenja (Quick Fridge) se bo izključil in 
preklopil na običajne nastavitve.
 Če funkcije hitrega hlajenja (Quick 
Fridge) ne prekličete, se bo po 8 urah ali 
ko hladilni del doseže želeno 
temperaturo samodejno izklopila. Po 
vzpostavitvi napetosti v primeru izpada 
elektrike se funkcija ne povrne.

71 2 3 4 5 6
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A) Predel hladilni
Hladilni del ima popolnoma samodejno 

odtajanje.
Ko se hladilnik ohlaja, se na zadnji 
notranji steni hladilnika lahko pojavijo 
vodne kaplje ali plast ledu do 7-8 mm. 
To je običajno in je rezultat hladilnega 
sistema. Zahvaljujoč samodejnemu 
sistemu odtajanja na zadnji steni, se 
nastali led odtaja s samodejnim 
odtajanjem v določenih intervalih. 
Uporabniku ni potrebno odstranjevati 
ledu ali vodnih kapljic. Voda, ki nastane 
pri odtajanju teče iz zbiralnega kanala 
vode preko odtočne cevi v izparilnik, 
kjer izhlapi.
Redno preverjajte, če je odtočna cev 

zamašena, in jo po potrebi očistite z 
vbodom v odprtino.

B) Zamrzovalni predel
Predel zamrzovalnik se samodejno odtaja.
Opozorila!
Ventilatorj v zamrzovalnem delu krožijo
hladen zrak.
Skozi zaščito nikoli ne vstavljajte
predmetov.
Otrokom ne dovolite, da se igrajo z
ventilatorji predela zamrzovalnega dela.
Ne shranjujte izdelkov, ki vsebujejo
vnetljivo pogonsko sredstvo (npr.
razpršilec, razpršilne posode itd.) ali
eksplozivno sredstvo.
Ne pokrivajte polic z zaščitnim
materialom, ki lahko ovira kroženje zraka.
Otroci se ne smejo igrati z napravo ali
kontrolnim aparatom.
Za doseganje najboljših rezultatov
naprave, ne ovirajte zaščit ventilatorjev.

HarvestFresh
V sadju in zelenjavi, shranjeni v predalih 
Crisper in osvetljeni s tehnologijo 
HarvestFresh, se vitamini ohranijo dlje 
časa zaradi modre, zelene in rdeče 
svetlobe ter temnih ciklov, ki posnemajo 
dnevni cikel.
Če odprete vrata hladilnika v temnem 
ciklu tehnologije HarvestFresh, hladilnik 
to samodejno zazna in za lažjo uporabo 
osvetli predal Crisper z modro-zeleno ali 
rdečo svetlobo. Ko zaprete vrata 
hladilnika, se nadaljuje temni cikel, ki 
predstavlja nočni čas dnevnega cikla.

Odtajanje

Predel za shranjevanje
pokvarljivih živil
Ta predel je oblikovan za shranjevanje 
zamrznjenih živil, ki se lahko glede na 
potrebe odmrznejo počasi (meso, ribe, 
piščanec itd.) Hladilni predel je najhladnejše 
mesto v hladilniku, kjer lahko shranite živila 
kot so mlečni izdelki (sir, maslo), meso, ribe 
in piščanec, v idealnih pogojih shranjevanja. 
Ta predel ni primeren za shranjevanje 
zelenjave in/ali sadja.
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6  Vzdrževanje in čiščenje
A Pri čiščenju nikoli ne uporabljajte 

bencina, benzena ali podobnih snovi.
B Priporočamo, da napravo pred 

čiščenjem izključite iz električnega 
omrežja.

C Za čiščenje ne uporabljajte ostrih 
abrazivnih predmetov, mila, 
gospodinjskih čistil, čistilnih sredstev 
in loščila.

C Omarico hladilnika očistite z mlačno 
vodo in jo do suhega obrišite.

C Za čiščenje notranjosti uporabite 
izžeto krpo, ki ste jo namočili v 
raztopino ene čajne žličke sode 
bikarbonata in 500 ml vode ter nato 
do suhega obrišite.

B Preprečite, da bi ohišje luči in ostali 
električni predmeti prišli v stik z vodo.

B Če hladilnika dalj časa ne boste 
uporabljali, izključite električni kabel, 
odstranite vsa živila, ga očistite in 
pustite vrata priprta.

C Preverite, da so tesnila na vratih čista 
in ne vsebujejo delcev živil.

C Če želite odstraniti vratne police, jih 
izpraznite in jih enostavno potisnite 
navzgor od podlage.

C Za čiščenje zunanjih površin 
in kromiranih delov izdelka ne 
uporabljajte čistilnih sredstev ali 
klorirane vode. Klor povzroči korozijo 
na kovinskih površinah.

Zaščita plastičnih površin  
C Tekočega olja ali na olju kuhanih jedi 

ne shranjujte v hladilniku v odprtih 
posodah, saj lahko poškodujejo 
plastične površine hladilnika.  Če 
na plastičnih površinah razlijete olje 
ali jih umažete z oljem, jih očistite in 
splaknite s toplo vodo.
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7  Priporočljive rešitve za težave
Prosimo, preglejte ta seznam preden pokličete servisno službo. Lahko Vam 
prihrani čas in denar. Na seznamu so pogoste pritožbe, ki niso posledica 
pomanjkljive izdelave ali materiala. Nekatere izmed opisanih značilnosti, morda 
ne veljajo za vašo napravo.

Hladilnik ne deluje.
• Ali je hladilnik pravilno priključen? Priključite vtič v vtičnico na steni.
• Ali je glavna varovalka ali pa varovalka vtičnice v katero je priključen hladilnik

pregorela? Preverite varovalko.
Kondenzacija na stranski steni hladilnega dela. (MULTI ZONE, COOL 
CONTROL in FLEXI ZONE).
• Zelo hladne prostorske razmere. Pogosto odpiranje in zapiranje vrat. Visoka

vlažnost v prostoru. Shranjevanje živil, ki vsebujejo tekočino, v odprtih posodah.
Vrata so bila priprta.

• Termostat preklopite na hladnejšo stopnjo.
• Vrata naj bodo odprta manj časa ali pa jih ne uporabljajte tako pogosto.
• Živila, ki so shranjena v odprtih posodah, pokrijte z ustrezno ovojnino.
• Kondenzacijo obrišite s suho krpo in preverite, če se ponovi.
Kompresor ne deluje.
• Termična zaščita kompresorja bo med nenadnimi izpadi električnega toka ali pri

izključevanju-vključevanju pregorela, saj pritisk hladilnega sredstva v hladilnem
sistemu še ni uravnotežen.

• Po približno 6 minutah se bo hladilnik zagnal. Če se hladilnik po tem času ne
zažene, pokličite servisno službo.

• Hladilnik se odtaja. Za hladilnik s popolnoma samodejnim odtajanjem je to
običajno. Odtajanje poteka v rednih presledkih.

• Hladilnik ni vključen v vtičnico.  Prepričajte se, da je vtič dobro priključen v
vtičnico.

• Ali so temperature pravilno nastavljene? Izpad električnega toka. Pokličite vašega
dobavitelja električne energije.
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Delovanje hladilnika je pogosto ali traja dalj časa.
• Nov hladilnik je širši od prejšnjega.  To je običajno. Veliki hladilniki delujejo dalj

časa.
• Temperatura prostora je lahko visoka. To je normalno.
• Hladilnik je bil pred kratkim priključen ali pa je bil prenapolnjen z živili.  Popolno

ohlajanje hladilnika lahko traja nekaj ur dlje.
• V hladilnik so bile nedavno postavljene večje količine toplih živil.  Topla živila

povzročijo daljše delovanje hladilnika, da dosežejo varno temperaturo za
shranjevanje.

• Vrata so se pogosto odpirala ali bila dalj časa priprta. Topel zrak, ki je prišel v
hladilnik, povzroča daljše delovanje hladilnika. Vrata odpirajte manj pogosto.

• Vrata zamrzovalnega ali hladilnega dela so bila priprta. Preverite, če so vrata
dobro zaprta.

• Hladilnik je nastavljen na zelo nizko temperaturo. Temperaturo hladilnika nastavite
na toplejšo stopnjo in počakajte, da jo doseže.

• Tesnilo na vratih hladilnika ali zamrzovalnika je umazano, izrabljeno, zlomljeno
ali nepravilno nameščeno.  Tesnilo očistite ali zamenjajte. Poškodovano/
zlomljeno tesnilo povzroča, da hladilnik deluje dalj časa za vzdrževanje trenutne
temperature.

Temperatura zamrzovalnika je zelo nizka, medtem ko je temperatura hladilnika 
ustrezna.
• Temperatura zamrzovalnika je nastavljen na zelo nizko stopnjo. Temperaturo

zamrzovalnika nastavite na toplejšo stopnjo in preverite.
Temperatura hladilnika je zelo nizka, medtem ko je temperatura zamrzovalnika 
ustrezna.
• Temperatura hladilnika je nastavljen na zelo nizko stopnjo. Temperaturo hladilnika

nastavite na toplejšo stopnjo in preverite.
Živila shranjena v predalih hladilnega dela zamrzujejo.
• Temperatura hladilnika je nastavljen na zelo nizko stopnjo. Temperaturo hladilnika

nastavite na toplejšo stopnjo in preverite.
Temperature v hladilniku ali zamrzovalniku so zelo visoke.
• Temperatura hladilnika je nastavljen na zelo visoko stopnjo. Nastavitev hladilnika

vpliva na temperaturo zamrzovalnika. Spremenite temperaturo hladilnika ali
zamrzovalnika, da dosežete ustrezno temperaturo.

• Vrata so priprta.  Dobro zaprite vrata.
• V hladilnik so bile nedavno postavljene večje količine toplih živil.  Počakajte, da

hladilnik ali zamrzovalnik doseže želeno temperaturo.
• Hladilnik je bil pred kratkim priključen.   Zaradi velikosti hladilnik potrebuje čas, da

se popolnoma ohladi.
Hladilnik oddaja zvok, ki je podoben zvoku analogne ure.
• Ta zvok oddaja elektromagnetni ventil hladilnika. Elektromagnetni ventil zagotavlja

prehajanje hladilnega sredstva, ki ga lahko nastavimo na hladilne ali zamrzovalne
temperature oz. hladilne funkcije.  To je normalno in ni okvara.
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Med delovanjem hladilnika se hrup poveča.
• Značilnosti učinkovitosti delovanja hladilnika se lahko spremenijo glede na

spremembe temperature prostora. To je običajno in ni napaka.
Tresljaji ali hrup.
• Neravna ali slabotna tla. Hladilnik se med počasnim premikanjem trese.

Prepričajte se, da so tla ravna, močna in primerna podpora za hladilnik.
• Hrup lahko povzročajo predmeti, ki so postavljeni na hladilniku. Takšne predmete

odstranite z vrha hladilnika.
Hrup podoben prelivanju tekočine ali pršenju.
• Način delovanja hladilnika povzroča pretok tekočine in plinov. To je običajno in ni

napaka.
Hrup podoben pihanju vetra.
• Zračni aktivatorji (ventilatorji) pripomorejo k učinkovitemu hlajenju hladilnika. To je

običajno in ni napaka.
Kondenzacija na notranjih stenah hladilnika.
• Vroče in vlažno vreme poveča zaledenitev in kondenzacijo. To je običajno in ni

napaka.
• Vrata so priprta.  Prepričajte se, da so vrata popolnoma zaprta.
• Vrata so se pogosto odpirala ali bila dalj časa priprta. Vrata odpirajte manj

pogosto.
Na zunanji strani hladilnika ali med vrati se pojavi vlaga.
• Vlažno vreme. Pri vlažnem vremenu je to običajno.  Ko se vlaga zniža, bo

kondenzacija izginila.
Neprijeten vonj v hladilniku.
• Notranjost hladilnika naj bo čista. Notranjost hladilnika očistite z gobo, toplo ali

gazirano vodo.
• Vonj povzročajo nekatere posode ali materiali pakiranja. Uporabite druge posode

ali drugačno vrsto materialov pakiranja.
Vrata se ne zapirajo. 
• Ovojnine živil preprečujejo zapiranje vrat. Prestavite pakiranja, ki ovirajo vrata.
• Hladilnik ni popolnoma pokončno postavljen na tla in se zatrese ob rahlem

premiku. Prilagodite vijake za nastavitev.
• Neravna ali šibka tla.  Prepričajte se, da so tla ravna in primerna podpora za

hladilnik.
Predali so obtičali.
• Živila se dotikajo stropa predala. Ponovno razporedite živila v predalu.



Molimo prvo pročitajte ovaj priručnik!
Poštovani kupci,
Nadamo se da će vam naš proizvod, proizveden u suvremenim postrojenjima i 

provjeren po strogim procedurama kontrole kvalitete, pružiti učinkovit rad.
Zbog toga vam preporučujemo da pažljivo pročitate cijeli priručnik proizvoda prije 

uporabe te da ga čuvate na pristupačnom mjestu zbog buduće uporabe.

Ovaj priručnik
• Pomoći će vam da koristite svoj uređaj brzo i sigurno.
• Pročitajte priručnik prije instaliranja i rada s vašim proizvodom.
• Slijedite upute, posebno one vezane  za sigurnost.
• Čuvajte priručnik na lako dostupnom mjestu jer vam može zatrebati kasnije.
• Osim toga, također pročitajte druge dokumente dostavljene s vašim proizvodom.
• Molimo imajte na umu da ovaj priručnik može vrijediti i za druge modele.

Simboli i njihovi opisi
Ovaj korisnički priručnik sadrži sljedeće simbole: 

C Važne informacije ili korisni savjeti za uporabu. 

A Upozorenja protiv opasnosti po život i imovinu. 

B Upozorenje protiv električnog napona. 

Ovaj proizvod nosi znak selektivnog razvrstavanja za električni i elektronski 
otpad (WEEE).
To znači da se ovim proizvodom mora rukovati prema Europskoj direktivi 
2002/96/EC da bi se reciklirao ili razmontirao da bi se smanjio utjecaj na okoliš. 
Za daljnje informacije, molimo javite se lokalnim ili regionalnim vlastima.

Elektronski proizvodi koji nisu uključeni u postupak selektivnog razvrstavanja su 
potencionalno opasni za okoliš i ljudsko zdravlje zbog pristutnosti opasnih tvari.

Reciklaža

UPOZORENJE!
Da biste osigurali normalan rad Vašeg hladnjaka, koji koristi potpuno po okoliš 
neškodljivu tvar za hlađenje R600a (zapaljiv samo pod određenim uvjetima), 
morate se držati sljedećih pravila:
• Nemojte sprječavati slobodan protok zraka oko uređaja.
• Nemojte koristiti mehaničke uređaje da biste ubrzali odmrzavanje, osim onih

koje je preporučio proizvođač.
• Ne uništavajte sklop za zamrzavanje.
• Ne koristite električne uređaje u odjeljku za hranu, osim onih koje je

preporučio proizvođač.
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C Slike koje se nalaze u ovom priručniku su shematske i možda se ne ogovaraju u 
potpunosti vašem proizvodu. Ako dijelovi naslova nisu sadržani u proizvodu koji ste 
kupili, onda to vrijedi za ostale modele.

1  Vaš hladnjak

1. Ploča indikatora
2. Unutarnje svjetlo
3. Podesive police unutrašnjosti
4. Polica za vino
5. Nula stupnjeva odjeljak
6. Kanal za skupljanje otopljene vode –

crijevo za odvodnju
7. Poklopac odjeljka za povrće
8. Odjeljak za povrće
9. Dio za led

10. Odjeljci za čuvanje smrznute hrane
11. Police za staklenke
12. Polica za jaja
13. Polica za boce
14. Ventilator zamrzivača
15. Odjeljak hladnjaka
16. Odjeljak škrinje
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3
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1
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2  Važna sigurnosna upozorenja
Molimo pregledajte sljedeće 

informacije. Ako ih ne budete pratili, 
može doći do ozljede ili oštećenja. U 
suprotnom će sva upozorenja i obveze 
za pouzdanost postati nevaljane.

Predviđena namjena
• Ovaj uređaj je namijenjen uporabi

u kućanstvu i sličnim primjenama
kao što je:

– kuhinja za zaposlenike u trgovinama,
uredima i drugim radnim prostorima;

– farmama i od strane klijenata
u hotelima, motelima i drugim
okruženjima rezidencijalnog tipa;

– prenoćištima s uključenim
doručkom;

– catering i slične primjene koje nisu
namijenjene maloprodaji.

• Ne smije se koristiti vani. Nije
podesan za uporabu na otvorenom
čak i ako je mjesto pokriveno
krovom.

Opća sigurnost
• Kad budete željeli odložiti uređaj,

preporučujemo da konzultirate
ovlašteni servis da biste saznali
potrebne informacije i ovlaštena tijela.

• Konzultirajte se s ovlaštenim servisom
za sva pitanja i probleme vezane za
hladnjak. Nemojte intervenirati
ili dopustiti da netko intervenira
na hladnjaku bez prethodnog
obavještavanja ovlaštenih servisa.

• Ne jedite kornete sladoleda i kockice
leda odmah nakon vađenja kad ih
izvadite iz odjeljka hladnjaka! (To
može uzrokovati ozljede od hladnoće
u vašim ustima.)

• Ne stavljajte pića i tekućine u bocama
i limenkama u odjeljak škrinje. U
suprotnom bi mogli puknuti.

• Ne dodirujte smrznutu hranu rukom;
može vam se zalijepiti za ruku.

• Para i raspršujuća sredstva za
čišćenje se nikada ne smiju koristiti
tijekom postupka čišćenja i
odmrzavanja u vašem hladnjaku. U
takvim slučajevima, para može doći
u kontakt s električnim dijelovima i
uzrokovati kratki spoj ili strujni udar.

• Nikada ne koristite dijelove vašeg
hladnjaka, kao što su vrata, za
pridržavanje ili za stajanje na njima.

• Ne koristite električne uređaje
unutar hladnjaka.

• Ne oštećujte sklop za hlađenje gdje
cirkulira rashladno sredstvo
pomoću alata za bušenje ili rezanje.
Rashladno sredstvo koje može
eksplodirati kad se plinski kanali
isparivača, produžetka cijevi ili
površinskih premaza probuše,
može uzrokovati iritaciju kože i
ozljede oka.

• Ne pokrivajte i ne blokirajte otvore
za ventilaciju na vašem hladnjaku
bilo kakvim materijalom.

• Popravku električne opreme smiju
izvršavati samo kvalificirani
stručnjaci. Popravke koje izvrše
nestručne osobe mogu stvoriti rizik
po korisnika.

• U slučaju bilo kakvog kvara tijekom
održavanja ili popravke, otpojite
hladnjak s napajanja ili
isključivanjem odgovarajućeg
osigurača ili isključivanjem vašeg
uređaja iz struje.

• Kod isključivanja utikača, nemojte
povlačiti za kabel.

• Stavite jača pića čvrsto zatvorena i
uspravno.

• Nemojte spremate eksplozivne
supstance kao što su kantice sa
sprejem sa zapaljivim pogonskim
sredstvom u ovaj uređaj.

• Ne koristite mehaničke uređaje ili
druge načine za ubrzavanje procesa
topljenja od onih koje preporuča
proizvođač.
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• Ovaj uređaj nije namijenjen za
uporabu od strane osoba
(uključujući djecu) sa smanjenim
tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima ili manjkom iskustva i
znanja osim su pod nadzorom ili ih je
osoba odgovorna za njihovu sigurnost
naučila da koriste uređaj.

• Ne uključujte oštećeni hladnjak.
Ukoliko postoje bilo kakve sumnje,
konzultirajte se s vašim servisom.

• Za električnu sigurnost vašeg
hladnjaka se jamči samo ako je
uzemljenje u vašoj kući u skladu sa
standardima.

• Izlaganje proizvoda kiši, snijegu,
suncu i vjetru je opasno u pogledu
električne sigurnosti.

• Javite se ovlaštenom servisu ukoliko
postoje oštećenja kabela itd tako da
to ne stvara opasnost.

• Nikada ne uključujte hladnjak u zidnu
utičnicu tijekom instalacije. Inače
može doći do opasnosti po život ili
ozbiljne ozljede.

• Ovaj hladnjak je napravljen samo za
pohranu hrane. Ne smije se koristiti u
bilo koje druge svrhe.

• Naljepnica koja opisuje tehničke
specifikacije proizvoda se nalazi u
donjem lijevom dijelu hladnjaka.

• Ne povezujte hladnjak na sustave za
uštedu energije jer oni mogu oštetiti
proizvod.

• Ako hladnjak ima plavo svjetlo, ne
gledajte na plavo svjetlo kroz optičke
uređaje.

• Ako se napajanje otpoji na ručno
kontroliranim hladnjacima, molimo
sačekajte bar 5 minuta prije ponovnog
spajanja napajanja.

• Ovaj korisnički priručnik se treba
predati novom vlasniku hladnjaka,
ukoliko se vlasnik promijeni.

• Kod pomicanja hladnjaka, pazite da
ne oštetite strujni kabel. Da biste
spriječili požar, kabel napajanja se ne
smije savijati. Na kabel napajanja se
ne smiju stavljati teški predmeti.

• Kad se hladnjak uključuje, ne rukujte
utičnicom mokrim rukama.

• Ne uključujte hladnjak ako je
električna utičnica labava.

• Ne špricajte vodu direktno na
vanjske ili unutarnje dijelove
hladnjaka zbog sigurnosnih razloga.

• Ne špricajte zapaljive materijale kao
što su propan, plin itd u blizini
hladnjaka zbog opasnosti od požara
i eksplozije.

• Ne stavljajte predmete ispunjene
vodom na hladnjak jer to može
rezultirati električnim udarom ili
požarom.

• Nemojte prepuniti hladnjak s previše
hrane. Višak hrane može pasti kad
se vrata otvore, što može rezultirati
vašom ozljedom ili oštećenjem
hladnjaka. Ne stavljajte predmete na
hladnjak jer predmeti mogu pasti
tijekom otvaranja ili zatvaranja vrata
hladnjaka.

• Materijali koji zahtijevaju određene
temperaturne uvjete, kao što
su cjepiva, lijekovi osjetljivi na
temperaturu, znanstveni materijali,
itd. se ne smiju držati u hladnjaku.

• Ako hladnjak neće raditi dulje
vrijeme, mora se isključiti iz struje.
Problem u izolaciji električnog kabela
može rezultirati požarom.

• Vrh električnog utikača se mora
redovito čistiti, inače može
uzrokovati požar.

• Hladnjak se smije pomicati kad
podesive noge nisu čvrsto
postavljene na zemlji. Pomoću
prilagodljivih nogu možete se
pobrinuti da je hladnjak čvrsto
postavljen na podu.
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• Ako hladnjak ima ručku, ne
povlačite hladnjak za ručke dok
pomičete proizvod, jer može skinuti
ručku s hladnjaka.

• Ako vaš uređaj mora raditi pored
drugog hladnjaka ili škrinje,
udaljenost između uređaja mora biti
najmanje 8 cm. Inače može doći do
kondenzacije na suprotstavljenim
stjenkama.

• Tlak vode ne smije pasti ispod 1
bara. Tlak vodovodne vode ne smije
biti iznad 8 bara.

• Koristite samo pitku vodu.

Sigurnost djece
• Ako vrata imaju bravu, ključ se treba

držati podalje od dosega djece.
• Djeca trebaju biti pod nadzorom da

se ne bi igrali uređajem.

Upozorenje za HCA
Ako je Vaš proizvod opremljen 
sustavom za hlađenjem koji sadrži 
R600a: 
Ovaj plin je zapaljiv. Zato pazite da 
tijekom uporabe i transporta ne oštetite 
sustav za hlađenje i cijevi. U slučaju 
oštećenja, držite uređaj podalje od 
potencijalnog izvora plamena koji može 
dovesti do toga da uređaj zapali, te 
prozračujete sobu u kojoj se nalazi 
uređaj. 
Zanemarite upozorenje ako je vaš 
proizvod opremljen sustavom za 
hlađenje koji sadrži R134a. 
Možete vidjeti plin koji se koristio u 
proizvodnji vašeg uređaja na tipskoj 
pločici koja se nalazi na njegovoj lijevoj 
unutarnjoj strani.
Nikada ne odlažite proizvod u vatru.

Stvari koje se trebaju uraditi 
za uštedu energije
• Ne ostavljajte vrata vašeg

hladnjaka otvorena dulje vrijeme.
• Ne stavljajte toplu hranu ili pića u

hladnjak.
• Nemojte prepuniti hladnjak tako da

se ne sprječava cirkuliranja zraka u
unutrašnjosti.

• Ne postavljajte vaš hladnjak izravno
na sunčevu svjetlost ili blizu uređaja
koji emitiraju toplinu kao što su
pećnice, perilice suđa ili radijatori.

• Pazite da držite svoju hranu u
zatvorenim posudama.

• Maksimalna količina hrane se može
staviti u odjeljak za zamrzavanje
hladnjaka kad se izvadi polica ili
ladica odjeljak za zamrzavanje.
Deklarirana vrijednost potrošnje
energije je određena kad su polica ili
ladica odjeljka škrinje bili izvađeni i
maksimalno napunjeni. Nema rizika
u uporabi police ili ladice prema
oblicima i veličinama hrane koja će
se zamrznuti.

• Odmrzavanje smrznute hrane u
odjeljku hladnjaka uštedit će energiju
te sačuvati kvalitetu hrane.
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3  Instalacija
B Molimo imajte na umu da se 

proizvođač neće smatrati odgovornim 
ukoliko se ne budete pridržavali 
informacija navedenih u korisničkom 
priručniku.

Stvari kojih se treba 
pridržavati kod ponovnog 
transporta vašeg hladnjaka
1. Vaš hladnjak mora biti ispražnjen i

očišćen prije bilo kakvog transporta.
2. Police, dodaci, odjeljak za povrće itd.

u vašem hladnjaku moraju biti čvrsto 
pričvršćeni ljepljivom trakom zbog 
treskanja prije ponovnog pakiranja.

3. Pakiranje se mora pričvrstiti ljepljivom
trakom i mora se pridržavati pravila o
transportu ispisanih na pakiranju.

Molimo ne zaboravite...
 Svaki reciklirani materijal je nezamjenjiv 
izvor za prirodu i za naše nacionalne 
izvore.
Ako želite pridonijeti reciklaži materijala 
pakiranja, možete dobiti dodatne 
informacije od ureda za okoliš ili 
lokalnih vlasti.

Prije uključivanja vašeg 
hladnjaka
 Prije početka uporabe vašeg 
hladnjaka provjerite sljedeće:
1. Je li unutrašnjost hladnjaka suha i

može li zrak slobodno cirkulirati sa
stražnje strane?

2. Očistite unutrašnjost hladnjaka kako
je preporučeno u dijelu "Održavanje i
čišćenje".

3. Uključite hladnjak u zidnu utičnicu.
Kad su vrata hladnjaka otvorena,
uključit će se unutrašnje svjetlo.

4. Čut ćete buku kad kompresor počne
raditi. Tekućine i plinovi zabrtvljeni u
rashladnom sustavu također mogu
stvarati buku, čak i kad kompresor
ne radi i to je potpuno normalno.

5. Prednji krajevi hladnjaka mogu biti
topli na opip. To je normalno. Ova
područja su napravljena da budu
topla da bi se se izbjegla
kondenzacija.

Električno spajanje
Spojite svoj proizvod u uzemljenu 

utičnicu koja je zaštićena osiguračem 
odgovarajućeg kapaciteta.
Važno:
• Spoj mora biti u skladu s

nacionalnim zakonskim
odredbama.

• Kabel napajanja mora biti lako
dostupan nakon postavljanja.

• Navedeni napon mora biti jednak
naponu el. energije.

• Produžni kabeli i razvodnici se
ne smiju koristiti za spajanje.

B Oštećeni kabel napajanja mora 
zamijeniti kvalificirani električar.

B Proizvod ne smije raditi prije popravke! 
Postoji opasnost od električnog 
udara!

Odlaganje pakiranja
 Materijali pakiranja mogu biti opasni 
za djecu. Čuvajte materijale pakiranja 
dalje od dohvata djece ili ih odložite 
svrstavanjem u skladu s uputama o 
odlaganju. Nemojte ih odlagati s 
normalnim otpadom iz kućanstva.
 Pakiranje vašeg hladnjaka je 
proizvedeno od recikliranih materijala.
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Odlaganje stalnog hladnjaka
Odlaganje vašeg starog stroja bez 
štete za okoliš.
• O odlaganju vašeg hladnjaka se

možete konzultirati s vašim ovlaštenim
dobavljačem ili centrom za sakupljanje
otpada u vašoj općini.

Prije odlaganja vašeg hladnjaka, 
odrežite električni utikač i, ukoliko 
postoje bilo kakve brave na vratima, 
onesposobite ih da biste zaštitili djecu 
od bilo kakve opasnosti.

Postavljanje i instalacija
A Ako ulaz u prostoriju gdje će biti 

postavljen hladnjak nije dovoljno širok 
da hladnjak kroz njega prođe, pozovite 
ovlašteni servis da skine vrata vašeg 
hladnjaka tako da kroz vrata prođe 
bočno.
1. Instalirajte vaš hladnjak na mjesto
koje dopušta laku uporabu.
2. Držite vaš hladnjak podalje od izvora
topline, vlažnih mjesta i direktne
sunčeve svjetlosti.
3. Da bi se postigao učinkoviti rad, oko
vašeg hladnjaka mora postojati
odgovarajuća ventilacija. Ako se
hladnjak treba postaviti u otvor u zidu,
mora postojati udaljenost najmanje 5 cm
od plafona i 5 cm od zida. Ako je pod
prekriven tepihom, vaš uređaj mora biti
podignut od poda 2,5 cm.
4. Stavite svoj hladnjak na ravnu
površinu poda da biste spriječili udarce.
5. Ne držite svoj hladnjak na
temperaturama nižim od 10°C.

Zamjena žarulje unutarnjeg 
svjetla 
Da biste zamijenili lampicu koja se koristi 
za osvjetljavanje, molimo nazovite svoj 
ovlašteni servis. Lampa koja se koristi u 
ovom uređaju nije podesna za uporabu 
za osvjetljenje doma. Predviđena 
namjena ove lampe je da pomogne 
korisniku da stavi hranu u hladnjak/
škrinju na siguran i ugodan način.
Svjetiljke ovog uređaja moraju podnijeti 
ekstremne uvjete poput temperatura 
nižih od -20°C.
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Mijenjanje smjera otvaranja vrata
Nastavite po rednim brojevima.  
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4  Priprema
C Vaš hladnjak se treba postaviti 

najmanje 30 cm od izvora topline kao 
što su plamenici, pećnice, grijalice i 
štednjaci i najmanje 5 cm dalje od 
električnih pećnica te se ne smiju 
stavljati na direktnu sunčevu svjetlost.

C Sobna temperatura u prostoriji u 
koju postavite hladnjak treba biti 
najmanje 10°C. Rad vašeg hladnjaka u 
hladnijim uvjetima od navedenih se ne 
preporuča vezano za učinkovitost.

C Pazite da se unutrašnjost vašeg 
hladnjaka temeljito čisti.

C Ako se dva hladnjaka trebaju 
instalirati jedan do drugog, između njih 
treba postojati razmak od najmanje 2 
cm.

C Kada prvi put uključite hladnjak, 
molimo pridržavajte se sljedećih uputa 
tijekom prvih šest sati.

- Vrata se ne smiju često otvarati.
- Mora raditi prazan, bez ikakve hrane

u njemu.
- Ne isključujte vaš hladnjak. Ako

dođe do nestanka el. energije na koji 
ne možete utjecati, molimo pogledajte 
upozorenja u dijelu "Preporučena 
rješenja za probleme".

C Originalno pakiranje i materijali od 
pjene se trebaju čuvati zbog budućeg 
transporta ili selidbe.
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5  Upotreba hladnjaka 
Kontrolna ploča

1- Funkcija uključivanja/isključivanja
Pritisnite i držite tipku za uklj./isklj. na 3

sekunde da biste isključili ili uključili 
hladnjak.

2- Funkcija za podešavanje hladnjaka
Ova vam funkcija omogućuje

postavljanje temperature odjeljka 
hladnjaka. Pritisnite ovu tipku da biste 
postavili temperaturu odjeljka hladnjaka 
na - (najtoplije), --, ---, ----, ----- 
(najhladnije).

3- Oznaka postavke temperature
odjeljka hladnjaka

Označava temperaturu postavljenu za 
odjeljak hladnjaka. Postavke su - 
(najtoplije), --, ---, ----, ----- (najhladnije).

4- Oznaka upozorenja visoke
temperature / upozorenja o pogrešci

Ovo se svjetlo uključuje prilikom 
pogreške visoke temperature i 
upozorenja o pogrešci.

5- Oznaka brzog hlađenja
Ova ikona svijetli kada je uključena

funkcija brzog hlađenja.

6- Funkcija brzog hlađenja
Kad pritisnete tipku za brzo hlađenje,

temperatura odjeljka bit će hladnija od 
postavljenih vrijednosti.

Ova se funkcija može upotrebljavati za 
hranu spremljenu u odjeljak hladnjaka 
koja se treba brzo ohladiti.

Ako želite ohladiti velike količine svježe 
hrane, preporučuje se da uključite ovu 
funkciju prije stavljanja hrane u hladnjak. 
Oznaka brzog hlađenja ostat će 
uključena kad je uključena opcija brzog 
hlađenja. Da biste opozvali ovu funkciju, 
pritisnite ponovno tipku za brzo 
hlađenje. Oznaka brzog hlađenja 
isključit će se i vratiti na normalne 
postavke.

Ako ga ne opozovete, brzo hlađenje 
isključit će se automatski nakon 8 sata ili 
kad odjeljak hladnjaka dosegne 
potrebnu temperaturu.

Ova se funkcija ne poziva ponovno 
kad se vrati napajanje nakon nestanka 
električne energije

11 HR

7- Isključivanje alarma
Ako su vrata hladnjaka otvorena 2

minute ili ako je došlo do kvara senzora, 
uključuje se zvučni alarm. Alarm se 
može isključiti pritiskom tipke 
„Isključivanje alarma”.

Alarm za kvar senzora neće se oglasiti 
do nestanka struje. Ako zatvorite vrata 
pa ih ponovno otvorite, alarm za 
otvorena vrata ponovno će se aktivirati 
nakon 2 minute.
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B) Odjeljak za zamrzavanje
Zamrzivač odmrzava automatski.
Upozorenje!
Ventilator u pretincu škrinje i svježim
odjeljcima cirkulira hladan zrak. Nikada
ne umećite nijedan predmet kroz štitnik.
Ne dopuštajte djeci da se igraju s
ventilatorom svježe hrane i hladnjaka.
Nikad nemojte stavljati proizvode koji
sadrže zapaljivi plin (npr. spremnike sa
šlagom, sprejeve, itd.) ili eksplozivne
tvari. Nemojte prekrivati police s bilo
kakvim zaštitnim materijalima koji
sprječavaju cirkulaciju zraka.
Ne dopuštajte djeci da se igraju s ureñajem
ili da se igraju s kontrolnim gumbima.
Ne zaprečujte štitnik ventilatora škrinje
da biste osigurali najbolje moguće
performanse Vašeg ureñaja.

Odmrzavanje
A) Odjeljak za hlađenje
Odjeljak hladnjaka obavlja potpuno

automatsko odmrzavanje.
Dok se vaš hladnjak hladi, na stražnjoj
stjenci odjeljka hladnjaka se mogu
pojaviti kapi vode i led do 7-8 mm.
Takve nakupine su normalne zbog
sustava za hlađenje. Nakupine leda se
odmrzavaju obavljanjem automatskog
odmrzavanja s određenim intervalima
zahvaljujući sustavu za automatsko
odmrzavanje na stražnjoj stjenci.
Korisnik ne mora strugati led ili uklanjati
kapljice vode. Voda koja nastaje od
otapanja prolazi iz žlijeba za nakupljanje
vode i teče u isparivač kroz cijev za
odlijevanje i tu sama isparava.
Redovito provjeravajte da biste vidjeli je
li cijev za odljev začepljena i po potrebi
je očistite štapom u rupi.

Odjeljak s nultom temperaturom
Ovaj odjeljak je napravljen da čuva 
smrznutu hranu koja se treba sporo 
topiti (meso, riba, piletina, itd), po 
potrebi. Odjeljak s nultom temperaturom 
je najhladnije mjesto u vašem hladnjaku 
u kojem se mliječni proizvodi (sir, 
maslac), meso, riba ili piletina mogu 
čuvati u idealnim uvjetima skladištenja. 
Povrće i/ili voće se ne smije stavljati u 
ovaj odjeljak.

HarvestFresh
Voće i povrće pohranjeno u odjeljcima za 
voće i povrće osvijetljenim tehnologijom 
HarvestFresh duže će održati vitamine u 
sebi zahvaljujući plavim, zelenim, crvenim 
svjetlima i ciklusima mraka, koji simuliraju 
dnevni ciklus.
Ako otvorite vrata hladnjaka tokom 
perioda mraka HarvestFresh 
tehnologije, hladnjak će to automatski 
otkriti i omogućiti da plavo-zeleno ili 
crveno svjetlo osvijetle odjeljke za voće i 
povrće, radi vaše ugodnosti. Nakon što 
zatvorite vrata hladnjaka, period mraka 
će se nastaviti, predstavljajući period 
noći tokom dnevnog ciklusa.
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6  Održavanje i čišćenje
A Nikada za čišćenje nemojte koristiti 

benzin ili slične materijale.

B Savjetujemo da isključite uređaj iz 
struje prije čišćenja.

B Nikada za čišćenje nemojte koristiti 
oštre predmete ili abrazivne tvari, 
sapun, tekućinu za čišćenje 
kućanstva, deterdžent ili vosak za 
poliranje.

C Koristite mlaku vodu za čišćenje kutije 
hladnjaka i osušite ga krpom.

C Koristite ocijeđenu vlažnu krpu 
potopljenu u otopini jedne žličice sode 
bikarbone na pola litre vode da biste 
očistili unutrašnjost i osušite je krpom.

B Pazite da voda ne uđe u kućište 
lampe i druge električne dijelove.

B Ako se aparat neće koristiti dulje 
vrijeme, isključite ga, izvadite svu 
hranu, očistite ga i ostavite vrata 
otvorena.

C Provjeravajte brtve na vratima redovito 
da biste bili sigurni da su čisti i da na 
njima nema dijelova hrane.

A Da biste skinuli police s vrata, izvadite 
sav sadržaj i tada jednostavno gurnite 
policu vrata gore iz osnove.

Zaštita plastičnih površina 
C Ne stavljajte tekuće ulje ili jela kuhana 

na ulju u vaš hladnjak u nezatvorenim 
posudama jer oni mogu oštetiti 
plastične površine hladnjaka. U 
slučaju prolijevanja ili razmazivanja ulja 
na plastičnim površinama, odmah 
očistite i isperite odgovarajuće dijelove 
površine toplom vodom.
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7  Preporučena rješenja za probleme
Molimo provjerite popis prije zvanja servisa. To vam može uštedjeti vrijeme i 

novac. Popis sadrži česte reklamacije koje nisu posljedica oštećenja u proizvodnji 
ili uporabi. Neke od opisanih mogućnosti možda ne postoje na vašem proizvodu.

Hladnjak ne radi. 
• je li hladnjak pravilno uključen na napajanje? Uključite utikač u utičnicu u zidu.

• Je li pregorio osigurač utičnice na koju je priključen vaš hladnjak? Provjerite
osigurač.

Kondenzacija na stjenkama hladnjaka (MULTIZONA, KONTROLA HLAĐENJA 
I FLEKSI ZONA).
• Jako hladna okolina. Često otvaranje i zatvaranje vrata. Jako vlažna okolina.

Čuvanje hrane koja sadrži tekućinu u otvorenim posudama. Ostavljanje vrata
odškrinutim. Prebacivanje termostata na hladniji stupanj.

• Smanjivanje vremena kad su vrata otvorena ili rjeđa uporaba.

• Prekrivanje hrane spremljene u otvorenim posudama odgovarajućim materijalom.

• Obrišite kondenzat pomoću suhe krpe i provjerite ukoliko se i dalje javlja.
Kompresor ne radi.

• Zaštitni termički dio kompresora će pregoriti tijekom naglih nestanaka el. energije
ili isključivanja priključaka jer tlak rashladnog sredstva u sustavu za hlađenje
hladnjaka nije jooš izbalansiran. Vaš hladnjak će početi s radom otprilike nakon
6 minuta. Molimo nazovite servis ako se vaš hladnjak ne uključi na kraju ovog
razdoblja.

• Hladnjak je u ciklusu odmrzavanja. To je normalno za hladnjak s potpuno
automatskim odmrzavanjem. Ciklus za odmrzavanje se događa periodički.

• Vaš hladnjak nije uključen u utičnicu. Provjerite je li utikač pravilno postavljen u
utičnicu.

• Je li temperatura pravilno postavljena?

• Napajanje može biti prekinuto.
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Hladnjak radi često ili dugotrajno.
• Vaš novi hladnjak je možda širi od prethodnog. To je u potpunosti normalno. Veći

hladnjaci rade dulje.

• Sobna temperatura je možda visoka. To je u potpunosti normalno.

• Hladnjak je možda nedavno priključen na el.energiju ili je možda napunjen
hranom. Potpuno hlađenje hladnjaka može trajati nekoliko sati dulje.

• Možda su nedavno u hladnjak stavljene velike količine tople hrane. Topla hrana
uzrokuje dulji rad hladnjaka dok ne dostigne sigurnu temperaturu za čuvanje.

• Vrata su možda često otvarana ili ostavljena odškrinuta dulje vrijeme. Topli zrak
koji je ušao u hladnjak uzrokuje da hladnjak radi dulje vrijeme. Rjeđe otvarajte
vrata.

• Vrata škrinje ili hladnjaka su možda bila odškrinuta. Provjerite jesu li vrata čvrsto
zatvorena.

• Hladnjak je postavljen na vrlo nisku temperaturu. Prilagodite temperaturu
hladnjaka  na topliju razinu dok se ne postigne temperatura.

• Brtva vrata hladnjaka ili škrinje može biti prljava, pohabana, oštećena ili nije dobro
sjela. Očistite ili zamijenite brtvu. Oštećena/pokidana brtva uzrokuje dulji rad
hladnjaka da bi se održala trenutna temperatura.

Temperatura hladnjaka je vrlo niska dok je temperatura frižidera dovoljna.
• Temperatura hladnjaka je postavljena na vrlo nisku temperaturu. Prilagodite

temperaturu hladnjaka na topliji stupanj i provjerite.
Temperatura frižidera je vrlo niska dok je temperatura hladnjaka dovoljna.

• Temperatura hladnjaka je postavljena na vrlo nisku temperaturu. Prilagodite
temperaturu hladnjaka na topliji stupanj i provjerite.

Hrana koja se čuva i ladicama hladnjaka se smrzava.
• Temperatura hladnjaka je postavljena na vrlo nisku temperaturu. Prilagodite

temperaturu hladnjaka na topliji stupanj i provjerite.
Temperatura u hladnjaku ili škrinji je previsoka.

• Temperatura hladnjaka je postavljena na vrlo visoku temperaturu. Prilagođavanje
hladnjaka ima utjecaja na temperaturu škrinje. Mijenjajte temperaturu hladnjaka ili
škrinje dok temperatura hladnjaka ili škrinje ne dosegne dovoljnu razinu.

• Vrata su možda često otvarana ili ostavljena odškrinuta dulje vrijeme.

• Vrata su možda odškrinuta, zatvorite vrata do kraja.

• Možda su nedavno u hladnjak stavljene velike količine tople hrane. Čekajte dok
hladnjak ili škrinja ne dosegnu željenu temperaturu.

• Hladnjak je možda uključen nedavno. Hlađenje hladnjaka do kraja može potrajati.
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Buka tijekom rada se povećava kad hladnjak radi.
• Radne performanse hladnjaka se mogu promijeniti ovisno o promjenama sobne

temperature. To je normalno i ne predstavlja kvar.
Vibracije ili buka.

• Pod nije ravan ili je slab. Hladnjak se njiše kad se polako pomiče. Pazite da je pod
ravan i da je dovoljno jak da može nositi hladnjak.

• Buka može biti uzrokovana predmetima koji se nalaze na hladnjaku. Predmeti koji
stoje na hladnjaku se trebaju ukloniti.

Čuje se buka poput prolijevanja tekućine ili špricanja.
• Protok tekućine i plinova se događa u skladu s radnim principima vašeg

hladnjaka. To je normalno i ne predstavlja kvar.
Čuje se buka poput puhanja vjetra.

• Ventilatori se koriste za hlađenje hladnjaka. To je normalno i ne predstavlja kvar.
Kondenzacija na unutarnjim stjenkama hladnjaka.

• Toplo i vlažno vrijeme povećava nastanak leda i kondenziranje. To je normalno i
ne predstavlja kvar.

• Vrata su možda ostala odškrinuta; pazite da su vrata zatvorena do kraja.

• Vrata su možda često otvarana ili ostavljena odškrinuta dulje vrijeme.
Vlaga se pojavljuje na vanjskom dijelu hladnjaka ili između vrata.

• Možda ima vlage u zraku; to je potpuno normalno kad je vrijeme vlažno. Kad je
vlažnost manja, kondenzat će nestati.

Neugodan miris unutar hladnjaka.
• Mora se očistiti unutrašnjost hladnjaka. Očistite unutrašnjost hladnjaka spužvom,

toplom ili gaziranom vodom.

• Neugodan miris možda uzrokuju neke posude ili materijali pakiranja. Koristite
neku drugu posudu ili drugačiju marku materijala za pakiranje.

Vrata se ne zatvaraju.
• Paketi hrane možda sprječavaju zatvaranje vrata. Uklonite pakete hrane koji

smetaju vratima.

• Vaš hladnjak nije potpuno uspravan na podu i njiše se kad se lagano pomakne.
Prilagodite vijke za podizanje.

• Pod nije ravan ili jak. Pazite da je pod ravan i da može nositi hladnjak.
Odjeljci za voće i povrće su zaglavljeni.

• Hrana možda dodiruje vrh ladice. Presložite hranu u ladici.
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