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NÁVOD K OBSLUZE
Před používáním tohoto spotřebiče, si prosím důkladně 
přečtěte tento návod k obsluze a uložte jej pro jeho 
budoucí využití
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 Děkujeme, že jste si vybrali výrobek značky Hisense. Jsme si jisti, že vaši novou chladničku 
bude radost používat. Než budete spotřebič používat, doporučujeme, abyste si pozorně 
přečetli pokyny, které poskytují podrobnosti o instalaci a používání výrobku. Uschovejte 
tento návod pro případné další použití.
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Bezpečnostní opatření

Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je velmi důležitá.

V tomto návodu a na vašem spotřebiči jsme uvedli mnoho důležitých bezpečnostních zpráv. 
Vždy si přečtěte a dodržujte všechny bezpečnostní zprávy.

Toto je symbol výstrahy bezpečnosti.
Tento symbol vás upozorňuje na případná rizika, která mohou zabít nebo 
zranit vás i ostatní. Všechny bezpečnostní zprávy budou následovat za 
symbolem bezpečnostní výstrahy a buď slovem „NEBEZPEČÍ“, „VAROVÁNÍ“ nebo 
„UPOZORNĚNÍ“. Tato slova znamenají:

NEBEZPEČÍ Bezprostředně nebezpečná situace. Pokud nebudete okamžitě 
dodržovat, mohli byste být zabiti nebo vážně zraněni.

VAROVÁNÍ Potenciální nebezpečná situace, která, pokud se jí nezabrání, může 
mít za následek smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ Potenciální nebezpečná situace, která, pokud se jí nezabrání, může 
mít za následek mírné nebo lehké zranění.

Všechny bezpečnostní zprávy vám řeknou, jaké je potenciální nebezpečí, řeknou, jak snížit 
pravděpodobnost zranění a řeknou, co se může stát, pokud nebudete postupovat podle pokynů.

    Informace o bezpečnosti a varování

Z důvodu vaší bezpečnosti a správného použití, ještě před instalací a 
prvním použitím spotřebiče, si pozorně přečtěte tento návod k obsluze, 
včetně těchto tipů a varování. Abyste zabránili nežádoucím chybám a 
nehodám, je důležité zajistit, aby se všechny osoby používající tento 
spotřebič důkladně seznámily s jeho obsluhou a bezpečnostními 
funkcemi. Uschovejte si tyto pokyny a v případě předání spotřebiče 
se ujistěte, zda zůstal tento návod ve spotřebiči tak, aby byl používán 
v průběhu celé životnosti a správně informoval o správném používání 
spotřebiče a bezpečnosti.

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu majetku dodržujte pokyny 
v tomto návodu, protože výrobce nenese žádnou zodpovědnost za 
poškození způsobené nedodržením těchto pokynů.
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 Bezpečnost dětí a jiných nezpůsobilých osob

 Podle standardu EN

 Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými 
fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez 
dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem 
nebo byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče 
a porozuměly možným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se 
spotřebičem. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti 
ve věku od 3 do 8 let mohou vkládat a vyjímat položky z chladicích 
spotřebičů.

 Podle standardu IEC

 Tento spotřebič není určen k používání osobám (včetně dětí) s 
omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, 
nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod 
dohledem nebo byly poučeny o správném a bezpečném použití 
spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

 Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem 
nebudou hrát.

 Držte obalové materiály mimo dosah dětí, protože představují riziko 
udušení.

 V případě likvidace spotřebiče odpojte zástrčku od síťové zásuvky, 
odřízněte napájecí kabel (co nejblíže u spotřebiče) a sundejte 
dvířka, abyste zabránili úrazu dětí elektrickým proudem, nebo jejich 
uvěznění ve spotřebiči.

 Pokud tento spotřebič obsahující magnetické těsnění dvířek 
nahrazuje starší model s pružinovým zámkem (západkou) na dvířkách 
nebo víku, před likvidací starého spotřebiče znehodnoťte západku. 
Tímto zabráníte možnému uvěznění dětí ve spotřebiči.
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   Všeobecná bezpečnost

 Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobném 
prostředí, jako jsou:

 - zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích nebo jiném 
pracovním prostředí;

 - farmy a klienti hotelů, motelů a jiné typy ubytovacího zařízení; 
 - penziony s výdejem snídaní;
 - cateringové a jiné podobné neprodejné akcie.

 Ve spotřebiči neskladujte explozivní látky, jako jsou plechovky s 
hořlavými plyny.

 Pokud je poškozený napájecí kabel, musí ho vyměnit výrobce, 
servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo 
případnému nebezpečí.

 VAROVÁNÍ — Udržujte větrací otvory spotřebiče nebo vestavěného 
nábytku volné bez překážek.

 VAROVÁNÍ — K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte 
mechanická zařízení jiná než doporučená výrobcem.

 VAROVÁNÍ — Zabraňte poškození chladicího okruhu.

 VAROVÁNÍ — Ve skladovacím prostoru spotřebiče nepoužívejte 
elektrické spotřebiče, pokud nejde o typ, který je doporučený 
výrobcem.

 Chladicí a izolační plyn je hořlavý. Likvidaci starého spotřebiče může 
provádět pouze autorizované servisní středisko. Nevystavujte ho 
ohni.

 VAROVÁNÍ — Při umístění spotřebiče se ujistěte, zda není napájecí 
kabel zachycený nebo poškozený.
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 VAROVÁNÍ — Neumísťujte mnohočetné přenosné zásuvky nebo 
přenosné zdroje napájení na zadní stranu spotřebiče.

 Výměna LED světla

 VAROVÁNÍ — LED světlo nesmí vyměňovat uživatel! Pokud je LED 
světlo poškozené, požádejte o pomoc zákaznickou linku.

 Chladivo

 Chladicí isobutan (R600a), který je obsažen v chladicím okruhu 
spotřebiče, je přírodní plyn s vysokou kompatibilitou s životním 
prostředím, který je přece jen hořlavý. Během přepravy a instalace 
spotřebiče zabraňte poškození komponentů chladicího okruhu.

 Chladivo (R600a) je hořlavé.

 VAROVÁNÍ — Chladničky v izolaci obsahují chladivo a chladicí plyny. 
Chladivo a chladicí plyny musí být likvidovány odborně, protože 
mohou způsobit poranění očí nebo vznícení. Před provedením 
správné likvidace se ujistěte, zda není potrubí chladicího okruhu 
poškozené.

  Varování: Riziko požáru/hořlavé materiály 

 Pokud by došlo k poškození chladicího okruhu:

 Vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení.
 Důkladně vyvětrejte místnost, ve které se spotřebič nachází.

 Je nebezpečné měnit nebo upravovat spotřebič jakýmkoliv 
způsobem.

 Jakékoliv poškození napájecího kabelu může vést ke zkratu, požáru a/
nebo zasažení elektrickým proudem.
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 Elektrická bezpečnost

 Napájecí kabel nesmí být prodlužován.

 Zkontrolujte, zda není zástrčka napájecího kabelu poškozena. 
Rozdrcená nebo poškozená zástrčka se může přehřívat a způsobit 
požár.

 Ujistěte se, zda máte volný přístup k zástrčce spotřebiče.

 Netahejte za napájecí kabel.

 Pokud je elektrická zásuvka uvolněná, nepřipojujte k ní zástrčku. Hrozí 
riziko zasažení elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

 Nesmíte používat tento spotřebič bez krytu vnitřního osvětlení.

 Chladnička je určena pouze na napájení z jedné fáze střídavého 
proudu s hodnotami 220~240 V/50 Hz. Pokud je kolísání napětí v 
místě bydliště uživatele tak velké, že přesahuje výše uvedené limity, 
z bezpečnostních důvodů použijte pro chladničku automatický 
napěťový regulátor s více než 350 W. Chladnička musí být vybavena 
speciální napájecí zástrčkou namísto běžné s jinými elektrickými 
spotřebiči. Zástrčka musí odpovídat zásuvce s uzemňovacím 
kontaktem.

 Běžné použití

 Ve spotřebiči neskladujte hořlavé plyny ani tekutiny. Hrozí riziko 
exploze.

 Ve spotřebiči nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče (např. elektrický 
výrobník zmrzliny, mixéry atd.).

 Při odpojování spotřebiče z elektrické zásuvky, vždy tahejte za 
zástrčku. Netahejte za kabel.

 Do blízkosti plastových dílů tohoto spotřebiče nedávejte horké 
předměty.
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 Nedávejte žádné předměty do blízkosti vzduchových otvorů v zadní 
stěně.

 Balené mrazené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce 
mrazených potravin.

 Měli byste striktně dodržovat doporučení týkající se skladování v 
spotřebiči od výrobce. Viz příslušné pokyny o skladování.

 Do mrazícího prostoru nedávejte sycené nebo šumivé nápoje, 
protože vytvářejí tlak na nádobu, která může explodovat, což může 
vést k poškození spotřebiče.

 Nekonzumujte mrazené pokrmy ihned po vyjmutí z mrazničky, 
můžete se poranit.

 Neumísťujte spotřebič na přímé sluneční světlo.

 Držte hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm v 
dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, abyste zabránili riziku požáru.

 Spotřebič je určen na uskladnění pokrmů a/nebo nápojů v běžné 
domácnosti podle popisu v návodu. Spotřebič je těžký. Zvyšte 
pozornost při jeho přemisťování.

 Nevyjímejte ani se nedotýkejte položek v prostoru mrazení, pokud 
máte vlhké/mokré ruce, protože to může vést k poraněním pokožky 
nebo popáleninám z mrazu.

 Nikdy nepoužívejte dno, zásuvky, dvířka apod. na stoupání nebo jako 
podpěru.

 Mrazené potraviny nesmějí být po rozmrazení znovu zmrazeny.

 Nekonzumujte ledové nanuky nebo kostky ledu hned po vyjmutí z 
mrazničky, protože byste si tak mohli poranit ústa a rty.
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 Abyste zabránili pádu předmětů a zranění nebo poškození 
spotřebiče, nepřetěžujte přihrádky dvířek ani do zásuvek nedávejte 
nadměrné množství potravin.

 VAROVÁNÍ — Potraviny je třeba zabalit do sáčků před vložením do 
chladničky. Kapaliny musí být skladovány v láhvích nebo uzavřených 
nádobách, aby se zabránilo jejich rozlití, protože konstrukční struktura 
výrobku se nedá snadno vyčistit.

  Upozornění!
 Péče a čištění

 Před údržbou, vypněte spotřebič a odpojte zástrčku od elektrické 
zásuvky.

 Spotřebič nečistěte kovovými předměty, parními čističi, éterickými 
oleji, organickými rozpouštědly ani drsnými čističi.

 Na odstraňování námrazy ze spotřebiče, nepoužívejte ostré 
předměty. Použijte plastovou škrabku.

 Instalace
 Důležité!

 Při připojení k elektrické síti buďte opatrní, dodržujte pokyny v tomto 
návodu.

 Spotřebič vybalte a zkontrolujte ho z hlediska viditelných poškození. 
Pokud je spotřebič poškozený, nepřipojujte ho. Oznamte případné 
poškození v místě zakoupení. V tomto případě si nechte obalový 
materiál.

 Doporučuje se počkat několik hodin před připojením spotřebiče, aby 
se olej v kompresoru ustálil.

 Kolem spotřebiče zajistěte dostatečné větrání, v opačném případě 
může docházet k přehřívání. K dosažení dostatečného větrání 
dodržujte pokyny k instalaci. Pokud je to možné, zadní stěna 
spotřebiče by neměla být velmi blízko stěny a neměl by se dotýkat 
horkých částí (kompresor, kondenzátor), aby se zabránilo riziku 
požáru, dodržujte příslušné pokyny k instalaci.
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 Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.

 Po instalaci spotřebiče se ujistěte, zda je zástrčka snadno přístupná.

 Servis

 Všechny elektrické činnosti ohledně servisu spotřebiče musí provádět 
kvalifikovaný servisní technik, nebo kompetentní osoba.

 Tento spotřebič může opravovat pouze autorizované servisní 
středisko a mohou se používat pouze originální náhradní.

 1. Pokud je spotřebič Frost Free.
 2. Pokud spotřebič obsahuje mrazicí prostor.
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Správná likvidace staré chladničky

  VAROVÁNÍ
Nebezpečí udušení

Odstraňte dvířka ze staré chladničky.
V opačném případě může dojít k smrti nebo 
poškození mozku.

DŮLEŽITÉ: Uvěznění a zadušení dítěte nejsou 
problémy minulosti. Vyřazené nebo opuštěné 
chladničky jsou stále nebezpečné – i když budou stát 
„jenom pár dní“. Pokud se zbavujete staré chladničky, 
postupujte podle těchto pokynů, abyste předešli 
nehodám.

Než vyhodíte starou chladničku nebo mrazničku:
•	 Sejměte	dvířka.
•	 Police	nechte	na	místě,	aby	dovnitř	nemohly	

snadno vylézt děti.

Důležité informace o likvidaci chladiv:

Chladničku zlikvidujte v souladu s národními a 
místními předpisy. Chladiva musí být evakuována 
licencovaným chladírenským technikem s 
certifikátem EPA v souladu se zavedenými 
postupy.

Popis spotřebiče

Mrazicí 
prostor

Volitelný 
prostor

A LED světlo a ovládací panel 
chladničky

B Rotační separátor
C Přihrádka dvířek chladničky
D LED světlo mrazničky
E Výrobník ledu
F Zásuvka mrazničky

G Střední zásuvka mrazničky
H Spodní zásuvka mrazničky
I Přihrádka dvířek mrazničky
J Skleněná polička
K Multifunkční zásuvka
L Kryt
M Střední úložná zásuvka

N Úložná zásuvka
O LED světlo volitelného prostoru
P Zásuvka volitelného prostoru
Q Střední zásuvka volitelného prostoru
R Spodní zásuvka volitelného prostoru
S Nastaviteľná nožička

Poznámka: Váš model se může lišit od tohoto a dalších obrázků v tomto návodu, v závislosti na funkcích vašeho 
modelu.
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Instalační požadavky
Požadavky na prostor

  VAROVÁNÍ

Nebezpečí výbuchu a požáru
Do blízkosti spotřebiče neumísťujte hořlavé materiály a 
výpary, například benzín.
V opačném případě může dojít k smrti, výbuchu nebo 
požáru.

DŮLEŽITÉ: Tato chladnička je určena pouze pro použití 
v interiéru a domácnosti.

Teplota

Tato chladnička je určena pro použití na místech, 
kde se teplota pohybuje od minimálně 16 °C do 
maximálně 43 °C. Preferovaný rozsah pokojové teploty 
pro optimální výkon, který snižuje spotřebu elektrické 
energie a poskytuje vynikající chlazení, je mezi 16 °C a 
32 °C. Doporučuje se, abyste chladničku neinstalovali v 
blízkosti zdrojů tepla, jako jsou trubky nebo radiátory.

Vnější rozměry

	 A Dvířka chladničky
	 B Rukojeti
	 C Dvířka mrazničky
	 D Dvířka a volitelného prostoru

Větrání spotřebiče

Pro efektivní provoz je nutná adekvátní cirkulace 
vzduchu kolem chladničky.

Abyste zajistili správné větrání, dodržujte doporučené 
odstupy.

Doporučené vzdálenosti

	 A 100 mm nad spotřebičem 
	 B 50 mm za spotřebičem
	 C 50 mm na bocích spotřebiče

Poznámka: Pokud umístíte chladničku vedle pevné 
stěny, nechte minimální prostor 1471,4 mm, aby mohly 
otevřít dvířka.

Elektrické požadavky

  VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Zapojte do uzemněné 3kolíkové zásuvky. Neodstraňujte 
uzemňovací kolík ze zástrčky napájecího kabelu.
Nepoužívejte adaptér.
Nepoužívejte prodlužovací kabel.
V opačném případě může dojít k smrti, požáru nebo 
úrazu elektrickým proudem.

Před přemístěním chladničky na její konečné místo je 
důležité zkontrolovat správné elektrické připojení.

Doporučená metoda uzemnění
Vyžaduje se uzemněné elektrické napájení s 220 - 240 
V, 50 Hz, střídavým proudem, s 15 nebo 20 A jištěním. 
Doporučuje se zajistit samostatný okruh, který slouží 
pouze pro vaši chladničku. Používejte zásuvku, kterou 
nelze vypnout vypínačem. Nepoužívejte prodlužovací 
kabel.

POZNÁMKA: Před jakýmkoliv typem instalace nebo 
čištění odpojte chladničku od elektrického zdroje. Po 
dokončení znovu připojte chladničku k elektrickému 
zdroji a obnovte nastavení teploty na požadované 
nastavení.
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Instalační pokyny
Vybalení chladničky

  VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru nebo výbuchu
Nepropichujte chladicí potrubí.
Postupujte opatrně podle pokynů na manipulaci.
Je použito hořlavé chladivo.
V opačném případě může dojít k smrti, výbuchu nebo 
požáru.

DŮLEŽITÉ: Při přemisťování chladničky manipulujte 
opatrně, abyste nepoškodili chladicí potrubí nebo 
nezvyšovali riziko úniku.

  VAROVÁNÍ
Nebezpečí nadměrné hmotnosti

Na přemístění a instalaci chladničky využijte dvě nebo 
více osob. V opačném případě může dojít k poranění zad 
nebo jinému zranění.

Odstranění obalových materiálů
•	 Před	zapnutím	chladničky	odstraňte	pásku	a	zbytky	

lepidla z povrchů. Prsty rozetřete malé množství 
tekutého čisticího prostředku na nádobí. Otřete teplou 
vodou a osušte.

 POZNÁMKA: K odstranění pásky nebo lepidla 
nepoužívejte ostré nástroje, líh, hořlavé kapaliny nebo 
drsné čisticí prostředky. Tyto výrobky mohou poškodit 
povrch vaší chladničky. Další informace naleznete v 
části „Bezpečnost chladničky“.

•	 Zlikvidujte/recyklujte	všechny	obalové	materiály.
•	 Pokud	byla	chladnička	umístěna	v	horizontální	nebo	

nakloněné poloze na libovolné období, počkejte před 
jejím připojením 4 hodiny, aby se olej mohl usadit v 
kompresoru.

Při přemisťování chladničky:
Vaše chladnička je těžká. Při přemisťování 
chladničky kvůli čištění nebo servisu nezapomeňte 
pokrýt podlahu lepenkou nebo sololitem, abyste 
ji nepoškodili. Při přemisťování chladničku 
vždy vytáhněte rovně. Při pokusu o přemístění 
chladničkou netočte ani s ní „nekráčejte“, protože by 
mohlo dojít k poškození podlahy.

Čištění před použitím
Po odstranění všech obalových materiálů před použitím 
vyčistěte vnitřek chladničky. Přečtěte si pokyny na 
čištění v části „Péče o chladničku“.

Důležité informace o skleněných poličkách a 
krytech:
Skleněné poličky nebo kryty nečistěte teplou vodou, 
pokud jsou studené. Poličky a kryty se mohou rozbít, 
pokud jsou vystaveny náhlým změnám teploty nebo 
nárazům, například nárazům. Tvrzené sklo je určeno 
k rozbití na mnoho malých kousků velikosti kamínků. 
Toto je normální. Skleněné poličky a kryty jsou těžké. 
Při jejich vyjímání používejte obě ruce, aby nedošlo 
k pádu.

Dokončení instalace

  VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Zapojte do uzemněné 3kolíkové zásuvky. Neodstraňujte 
uzemňovací kolík ze zástrčky napájecího kabelu.
Nepoužívejte adaptér.
Nepoužívejte prodlužovací kabel.
V opačném případě může dojít k smrti, požáru nebo 
úrazu elektrickým proudem.

1. Zapojte do uzemněné 3kolíkové zásuvky.

 POZNÁMKA: Tato chladnička začne pracovat ihned 
po připojení ke zdroji napájení.

2. Přemístěte chladničku na její konečné místo a 
dodržujte doporučený volný prostor.

Vyrovnání chladničky (pokud je to 
nutné)
Chladnička musí být rovná, aby si udržela optimální 
výkon a vzhled.

1. Otočením nastavitelných nožiček ve spodní části 
přední části skříňky tuto stranu chladničky zvednete 
nebo snižte, dokud nebude chladnička vyrovnaná.

2. Otočte obě nožičky o stejné množství otáček, abyste 
mírně zdvihli přední část chladničky. To usnadní 
zavírání dvířek.

 POZNÁMKA: To, že někdo zvedá chladničku, vezme 
určitou váhu z vyrovnávacích nožiček, což usnadňuje 
otáčení nožiček.
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Otáčením nastavitelných nožek ve směru hodinových 
ručiček chladničku zvednete a proti směru hodinových 
ručiček chladničku spouštíte. Abyste se ujistili, zda 
se dvířka zavírají automaticky, sklopte horní část 
chladničky dozadu asi o 10 mm na 15 mm. V případě 
potřeby nastavte nožičky klíčem.

Zarovnání dvířek (v případě potřeby)
Těsnění slouží k zarovnání dvířek, najdete v sáčku s 
návodem k obsluze.

10 mm až 15 mm
malé těsnění  3 ks velké těsnění  1 ks

A  Nastavitelná nožička
B  Váleček
C  Váleček

Použití chladničky

Otevírání a zavírání dvířek

Zajištění prostoru pro otevření dvířek
Ujistěte se, zda máte před chladničkou dostatek 
prostoru pro otevření dvířek.

Čtyři dvířka je možné otevírat a zavírat samostatně nebo 
společně.
•	 Na	levých	dvířkách	chladicího	prostoru	je	příčka.
•	 Při	zavírání	levých	dvířek	se	příčka	sklopí	za	pravá	

dvířka spojující obě dvířka.
•	 Teplota	rámu	dvířek	je	kontrolována,	aby	se	zabránilo	

vytváření vlhkosti na příčce. Teplota povrchu může být 
vysoká, což je běžné, a nebude to mít vliv na výkon 
chladničky.

POZNÁMKA: Před zavřením levých dvířek se ujistěte, 
zda je příčka ohnutá směrem dovnitř. Pokud se příčka 
vytáhne směrem ven, může se poškodit při pokusu o 
zavření dvířek.
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Použití ovládacích prvků
Používejte svůj spotřebič v souladu s následujícími pravidly o ovládání, váš spotřebič má odpovídající funkce a 
režimy, jako jsou zobrazeny na ovládacích panelech na obrázcích níže. Při prvním zapnutí spotřebiče začne pracovat 
podsvícení ikon na displeji. Pokud nejsou stlačena žádná tlačítka a dvířka jsou zavřená, podsvícení se vypne.

A Ikona napájení
B Ovladač napájení
C Ikona teploty chladicího 

prostoru

D Ikona volitelného 
prostoru

E Ikona teploty mrazicího 
prostoru

F Volba zóny
G Indikátor teploty
H Teplota
I Regulátor teploty

J Ikona rychlého chlazení
K Ikona režimu dovolená
L Ikona rychlého mrazení
M Ovladač režimu

POWER

Stisknutím tlačítka „POWER“ na 3 sekundy zapnete 
napájení a dalším stisknutím na 3 sekundy napájení 
vypnete a na displeji se zobrazí „OF“.

Nastavení teplot v jednotlivých prostorách

Když nastavíte teplotu, nastavíte průměrnou teplotu 
pro celý prostor. Skutečné teploty v prostoru se mohou 
lišit od zobrazených teplot v závislosti na množství a 
umístění skladovaných potravin a na teplotě v místnosti.

Doporučené nastavení teploty
•	 Chladicí	prostor:	4	°C
•	 Prostor	„My	Fresh	Choice“:	-7	°C
•	 Mrazicí	prostor:	-18	°C

Teplota v chladicím prostoru
1. Opakovaně stiskněte tlačítko „ZONE“, dokud se 

nerozsvítí ikona „Fridge“.

2. Když se rozsvítí ikona  následným opakovaným 
stisknutím tlačítka „TEMP.“ přepínáte mezi 
dostupnými	nastaveními	teploty	od	8	°C	do	2	°C.

 POZNÁMKA: Každé stisknutí tlačítka sníží nastavení 
o jeden stupeň.

3. Uvolněte tlačítko „TEMP.“ když se zobrazí požadované 
nastavení teploty.

Teplota v prostoru „My Fresh Choice“
1. Opakovaně stiskněte tlačítko „ZONE“, pokud se 

nezobrazí „My Fresh Choice“.

2. Když je zapnutý prostor „My Fresh Choice“,  se 
rozsvítí a následným opakovaným stisknutím tlačítka 
„TEMP.“ přepínáte mezi dostupnými nastaveními 
teploty od 5 °C do -20 °C.

 POZNÁMKA: Každé stisknutí tlačítka sníží nastavení 
o jeden stupeň.

3. Uvolněte tlačítko „TEMP.“ když se zobrazí požadované 
nastavení teploty.

Teplota v mrazicím prostoru
1. Opakovaně stiskněte tlačítko „ZONE“, dokud se 

nerozsvítí ikona „Freezer“.

2. Když se rozsvítí ikona , následným opakovaným 
stisknutím tlačítka „TEMP.“ přepínáte mezi 
dostupnými nastaveními teploty od -14 °C do -24 °C.

 POZNÁMKA: Každé stisknutí tlačítka sníží nastavení 
o jeden stupeň.

3. Uvolněte tlačítko „TEMP.“ když se zobrazí požadované 
nastavení teploty.
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Rychlé chlazení

Funkce „Super Cool“ pomáhá udržovat potraviny 
uchovávané v chladničce při nastavené teplotě po dobu 
vysokého užívání, velkého množství potravin nebo 
dočasně teplých teplot v místnosti.

Funkce „Super Cool“ sníží teplotu v chladicím prostoru 
na 2 °C, aby se potraviny zchladily rychleji.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko „MODE“, dokud se 
nerozsvítí ikona „Super Cool“ .

 POZNÁMKA: Když je zapnutá funkce rychlého 
chlazení, rozsvítí se ikona  a zobrazí se teplota 2 °C.

2. Stisknutím tlačítka „MODE“ vypnete funkci rychlého 
chlazení manuálně a vrátíte se k dříve nastavené 
teplotě.

 POZNÁMKA: Funkce rychlého chlazení se vypne 
automaticky po 3 hodinách a chladnička se vrátí na 
původní nastavení teploty.

Rychlé mrazení

Funkce „Super Freezer“ pomáhá udržovat potraviny 
uchovávané v mrazničce při nastavené teplotě po dobu 
vysokého užívání, velkého množství potravin nebo 
dočasně teplých teplot v místnosti.

Funkce „Super Freeze“ sníží teplotu v mrazicím prostoru 
na -24 °C, aby se potraviny zmrazily rychleji.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko „MODE“, dokud se 
nerozsvítí ikona „Super Freeze“ .

 POZNÁMKA: Když je zapnutá funkce rychlého 
mrazení, rozsvítí se ikona  a zobrazí se teplota -24 
°C.

2. Stisknutím tlačítka „TEMP.“ vypnete funkci rychlého 
mrazení manuálně a vrátíte se k dříve nastavené 
teplotě.

 POZNÁMKA: Funkce rychlého chlazení se vypne 
automaticky po 52 hodinách a mraznička se vrátí na 
původní nastavení teploty.

Při volbě funkce rychlého mražení zkontrolujte, zda 
v mrazicím prostoru nejsou žádné láhve. Láhve a 
plechovky mohou explodovat.

Režim „dovolená“

Pokud nepoužíváte spotřebič delší dobu, můžete jej 
přepnout do režimu dovolené.

Důležité! Během této doby neskladujte v chladničce 
žádné potraviny.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko „MODE“, dokud se 
nerozsvítí ikona „Holiday“ .

	 Spotřebič	automaticky	nastavuje	následující	teploty:
•	 Chladicí	prostor:	15	°C
•	 Mrazicí	prostor:	-18	°C

2. Stisknutím tlačítka „TEMP.“ vypnete funkci dovolené 
manuálně a vrátíte se k dříve nastavené teplotě.

Alarm otevřených dvířek

Pokud necháte některá z dvířek otevřená déle než 2 
minuty, aktivuje se alarm a bzučák a na ovládacím 
panelu se zobrazí „dr“. V případě alarmu dvířek bude 
bzučák znít třikrát za minutu a zastaví se automaticky po 
8	minutách.

•	 Tento	alarm	lze	vypnout	úplným	zavřením	všech	
dvířek.
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Vybavení spotřebiče

Důležité informace o skleněných poličkách a 
krytech:

Skleněné poličky nebo kryty nečistěte teplou vodou, 
pokud jsou studené. Poličky a kryty se mohou rozbít, 
pokud jsou vystaveny náhlým změnám teploty nebo 
nárazem. Tvrzené sklo je určeno k rozbití na mnoho 
malých kousků velikosti kamínků. Toto je normální. 
Skleněné poličky a kryty jsou těžké. Při jejich vyjímání 
používejte obě ruce, aby nedošlo k pádu.

Chladnička
DŮLEŽITÉ: Před zavřením dvířek zkontrolujte, zda jsou 
všechny poličky a zásuvky zcela zasunuty do spotřebiče, 
aby nedošlo k poškození dvířek.

Nastavitelné poličky

Výšku poliček můžete nastavit tak, aby vyhovovala 
vašim úložným potřebám.
1. Pokud chcete poličku vyjmout, opatrně ji zvedněte 

směrem nahoru a potom poličku zatáhněte 
dopředu, dokud konec poličky nevyjede z vodicí 
drážky.

2. Chcete-li nainstalovat poličku, jemně ji zasuňte zpět 
do chladničky a potom ji položte na vodicí drážku.

Odnímatelné regály dvířek

Regály umístěné uprostřed dvířek jsou nastavitelné.

Demontáž	a	výměna	regálu	dvířek:
1. Ruce položte na obě strany regálu a zvedněte jej 

směrem nahoru.
2. Vytáhněte regál dvířek ven.
3. Vraťte regál dvířek tak, že ho zasunete nad podpěru 

a zatlačením dolů ho zacvakne na místo.

Poznámka: Kvalita vašeho ledu bude pouze tak dobrá 
jako kvalita vody dodávané do vašeho výrobníku ledu. 
Nepřipojujte výrobník ledu k přívodu změkčování vody. 
Chemikálie na změkčování vody (například sůl) mohou 
poškodit části výrobníku ledu a vést k nekvalitnímu 
ledu. Pokud se nelze vyhnout přívodu změkčené vody, 
ujistěte se, zda změkčovač vody pracuje správně a je 
dobře udržovaný.

Zásuvky mrazničky

Vyjmutí/vrácení zásuvky mrazničky:

1. Vytáhněte zásuvku na maximum.
2. Zvednutím vyjměte zásuvku.
3. Otočením kroků 1 a 2 vrátíte zásuvku na své místo.

Všeobecné informace o použití

•	 Při	prvním	zapnutí	chladničky	po	období	nepoužívání	
nechte chladničku vychladnout nejméně 2 hodiny 
před vložením potravin.

•	 Neblokujte	větrací	otvory	uloženými	potravinami.
•	 Skladujte	potraviny	tak,	aby	kolem	nich	mohl	volně	

cirkulovat vzduch.
•	 Skladované	potraviny	dobře	zakryjte	nebo	zabalte,	

abyste zabránili přenosu pachů.
•	 Po	rozmrazení	se	kvalita	potravin	rychle	zhorší.
 Rozmrazené potraviny by se neměly znovu mrazit.
•	 V	mrazničce	by	se	neměly	skladovat	ani	lahvované	

ani konzervované nápoje. Láhve a plechovky mohou 
explodovat.
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 Aby se zabránilo kontaminaci potravin, dodržujte 
následující	pokyny:

•	 Dlouhodobé	otevírání	dveří	může	způsobit	výrazné	
zvýšení teploty v jednotlivých prostorách spotřebiče.

•	 Pravidelně	čistěte	povrchy,	které	mohou	přijít	do	
kontaktu s potravinami a příslušnými vypouštěcími 
systémy.

•	 Syrové	maso	a	ryby	skladujte	ve	vhodných	nádobách	
v chladničce tak, aby nebyly v kontaktu s jinými 
potravinami nebo aby na ně nekapaly.

•	 Prostory	pro	mrazené	potraviny	s	dvěma	hvězdičkami	
jsou vhodné pro skladování mrazených potravin, pro 
skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek 
ledu.

•	 Prostory	se	dvěma	nejsou	vhodné	na	mrazení	
čerstvých potravin.

Č. TYP prostoru Cílová teplota 
skladování  [°C]

Vhodné potraviny

1 Chladnička +2	~	+8 Vejce, vařené pokrmy, balené potraviny, ovoce a 
zelenina, mléčné výrobky, koláče, nápoje a jiné 
potraviny, které nejsou vhodné na mrazení.

2 (***)* - Mraznička ≤-18 Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky 
ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená 
doba jsou 3 měsíce, čím je doba skladování delší, tím 
je horší chuť a nutriční hodnoty), vhodné pro čerstvé 
zmrazené potraviny.

3 ** - Mraznička ≤-12 Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky 
ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená 
doba jsou 2 měsíce, čím je doba skladování delší, tím 
je horší chuť a nutriční hodnoty), vhodné pro čerstvé 
zmrazené potraviny.

4 Chlazení -2 ~ +3 Čerstvé/mrazené	vepřové	maso,	hovězí	maso,	kuřecí	
maso, čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb, atd. 
(7 dní při teplotě pod 0 °C a při teplotě nad 0 °C se 
doporučuje konzumovat v ten samý den, pokud 
možno neskladovat déle než 2 dny).

Mořské plody (při teplotě pod 0 °C skladovat 15 dní, 
nedoporučuje se skladovat při teplotě nad 0 °C).

Poznámka: Uchovávejte různé potraviny podle prostorů 
nebo cílové teploty skladování zakoupených výrobků.

•	 Pokud	necháte	chladicí	spotřebič	delší	dobu	prázdný,	
vypněte ho, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte 
dvířka otevřená, abyste tak zabránili tvorbě plísní ve 
spotřebiči.

 Dodržování se kontroluje prohlídkou.

VAROVÁNÍ! Potraviny je třeba před jejich vložením do 
chladničky zabalit do sáčků a tekutiny je třeba nalít 
do láhví nebo uzavřených nádob, aby se předešlo 
problému, protože designová struktura produktu se 
nečistí snadno.
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Péče o chladničku
Čištění
Chladnička i mraznička se odmrazuje automaticky. 
Oba prostory však čistěte asi jednou za měsíc, abyste 
zabránili hromadění zápachu. Rozlité potraviny ihned 
otřete. Potraviny pevně zabalte nebo zakryjte, abyste 
zabránili přenosu zápachu a jejich vysušení.

  VAROVÁNÍ

Nebezpečí výbuchu
Použijte nehořlavý čisticí prostředek.
V opačném případě může dojít k smrti, výbuchu nebo 
požáru.

DŮLEŽITÉ:
•	 Na	čištění	chladničky	zvenku	ani	zevnitř	nepoužívejte	

chemikálie, čpavek, chlorová bělidla, koncentrované 
čisticí prostředky, rozpouštědla, drsné čisticí 
prostředky nebo kovové čisticí houby. Mohou 
poškodit nebo odbarvit povrchovou úpravu 
chladničky.

•	 Na	čištění	skleněných	poliček,	když	jsou	ještě	studené,	
nepoužívejte teplou vodu. Sklo se může rozbít, pokud 
je vystaveno náhlým změnám teploty nebo nárazům.

Čištění skleněných poliček

•	 Při	čištění	částí	poličky	by	spodní	části	poličky	měly	
být umístěny vodorovně, zepředu nebo zezadu, aby se 
zabránilo vypadnutí podpěry poličky.

•	 Pokud	jsou	části	poličky	umístěny	v	úhlu	a	boční	
strana částí poličky se dotýká země. Pokud čisticí síla 
není správná, držák poličky snadno vypadne.

  VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Před čištěním odpojte spotřebič ze zásuvky nebo odpojte 
napájení.
V opačném případě může dojít k smrti, požáru nebo 
úrazu elektrickým proudem.

1. Odpojte chladničku nebo odpojte napájení.
2. Vyčistěte vnitřní prostor spotřebiče. Odnímatelné 

části a vnitřní povrchy důkladně omyjte, opláchněte 
a osušte. Použijte čistou houbu nebo měkký hadřík a 
jemný čisticí prostředek v teplé vodě.

3. Vyčistěte těsnění dvířek. Znečištěné nebo lepkavé 
těsnění dvířek se může přilepit na skříňku a při 
otevření dvířek se může roztrhnout.

 Jemným hadříkem a roztokem jemného saponátu a 
teplé vody ručně omyjte těsnění dvířek. Opláchněte 
čistou vodou a důkladně osušte.

4. Čištění vnějších povrchů.
 Vnější povrchy omyjte čistým měkkým hadříkem 

nebo houbou a jemným čisticím prostředkem v 
teplé vodě.

 Opláchněte povrchy čistou teplou vodou a ihned 
vysušte, abyste zabránili vzniku vodních skvrn.

5. Připojte chladničku nebo znovu připojte napájení.

Osvětlení

DŮLEŽITÉ: Vaše chladnička je vybavena LED osvětlením. 
Tato světla jsou navržena tak, aby vydržela po celou 
dobu životnosti vaší chladničky. Pokud však světla 
přestanou fungovat, obraťte se na kvalifikovaného 
technika a požádejte je o výměnu.
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Péče v případě dovolené a přemístění

Dovolená

Pokud se rozhodnete nechat chladničku zapnutou, 
když jste pryč:
1. Spotřebujte všechny potraviny podléhající zkáze a 

zmrazte další potraviny.

Pokud se rozhodnete před odjezdem chladničku 
vypnout:
1. Vyjměte všechny potraviny z chladničky a mrazničky.
2. Odpojte chladničku nebo odpojte napájení.
3. Vyčistěte chladničku, otřete ji a dobře osušte.
4. Přilepte gumové nebo dřevěné bloky na vrchní část 

obou dveří, abyste je otevřeli dostatečně daleko na 
to, aby do nich mohl vniknout vzduch. Zabrání se tak 
hromadění zápachu a tvorbě plísní.

Přeprava spotřebiče

  VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru nebo výbuchu
Nepropichujte chladicí potrubí.
Postupujte opatrně podle pokynů na manipulaci.
Je použité hořlavé chladivo.
V opačném případě může dojít k smrti, výbuchu nebo 
požáru.

DŮLEŽITÉ: Při přemisťování chladničky manipulujte 
opatrně, abyste nepoškodili chladicí potrubí nebo 
nezvyšovali riziko úniku.

  VAROVÁNÍ
Nebezpečí nadměrné hmotnosti

Na přemístění a instalaci chladničky využijte dvě nebo 
více osob. V opačném případě může dojít k poranění zad 
nebo jinému zranění.

Pokud stěhujete chladničku do nového domova, 
připravte ji na přesun podle těchto pokynů.
1. Vyjměte všechny potraviny z chladničky a zabalte 

všechny mrazené potraviny do suchého ledu.
2. Odpojte chladničku.
3. Chladničku vyčistěte, otřete a důkladně vysušte.
4. Vyjměte všechny odnímatelné části, dobře je zabalte 

a zalepte lepicí páskou, aby se během přepravy 
nehýbaly a nerachotily.

5. Zvedněte nastavovací nožičky, aby nepoškrábali 
podlahu. Viz „Vyrovnání chladničky“.

6. Přilepte zavřená dvířka a napájecí kabel přilepte 
na zadní část chladničky. Když se dostanete do 
svého nového domu, vraťte vše zpět a viz „Instalační 
pokyny“, kde najdete pokyny pro přípravu.

Opětovná instalace/použití chladničky

Pokud byla chladnička umístěna v horizontální nebo 
nakloněné poloze na libovolné období, počkejte před 
jejím připojením 4 hodiny, aby se olej mohl usadit v 
kompresoru.
1. Vyčistěte chladničku. Viz část „Čištění“.
2. Umístěte chladničku na požadované místo a 

vyrovnejte ji. Viz „Instalační pokyny“.

  VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Zapojte do uzemněné 3kolíkové zásuvky. Neodstraňujte 
uzemňovací kolík ze zástrčky napájecího kabelu.
Nepoužívejte adaptér.
Nepoužívejte prodlužovací kabel.
V opačném případě může dojít k smrti, požáru nebo 
úrazu elektrickým proudem.

3. Zapojte do uzemněné 3kolíkové zásuvky.
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Odstranění možných problémů
Nejdříve vyzkoušejte zde navržená řešení, abyste předešli nákladům na zbytečné volání servisní služby.

Chladnička nefunguje

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Chladnička nefunguje Chladnička je odpojená od 
elektrické sítě.

Připojte chladničku do uzemněné elektrické 
zásuvky.

Je aktivován nebo vypnut jistič 
nebo vypálená pojistka.

Resetujte/zapněte	jistič	nebo	vyměňte	pojistku.

Chladnička je v režimu 
odmrazování.

Počkejte na ukončení odmrazovacího cyklu a 
restart chladicího systému.

Kompresor chladničky 
pracuje často nebo delší 
dobu

Chladnička je připojena poprvé. Toto je normální. Chladničku nechte vychladit 24 
hodin.

Bylo vloženo teplé nebo velké 
množství potravin.

Toto je normální.

Poznámka:	Tato	
chladnička je navržena 
tak, aby fungovala delší 
dobu při nižší spotřebě 
energie.

Dvířka zůstala otevřená nebo 
chladnička není vyrovnaná.

Zkontrolujte, zda některá položka nebrání zavření 
dvířek. Vyrovnejte chladničku. Viz část „Vyrovnání 
chladničky“.

Horké počasí nebo časté 
otevírání dvířek.

Toto je normální.

Regulátor teploty je nastavený na 
nejnižší teplotu.

Upravte teplotu na nastavení vyšší teploty.

Z chladničky je cítit 
zápach

Potraviny nejsou správně 
uzavřené nebo zabalené.

Znovu uzavřete obal. Vložte otevřenou krabičku 
jedlé sody do chladničky, vyměňte ji každé 3 
měsíce.

Je třeba vyčistit vnitřní prostor 
chladničky.

Vyčistěte vnitřní prostor chladničky. Viz část 
„Čištění“.

Potraviny skladované velmi 
dlouho.

Zlikvidujte zkažené potraviny.

Světlo se nerozsvítí Chladnička je odpojená od 
elektrické sítě.

Připojte chladničku do uzemněné elektrické 
zásuvky.

LED světlo je vypálené. Požádejte kvalifikovaného technika o výměnu 
vypáleného LED světla.

Dvířka se nezavírají 
správně

Chladnička nestojí rovně. Viz část „Vyrovnání chladničky“.

Zavírání dvířek něco brání. Zkontrolujte a odstraňte překážky.

Vibrace nebo chrastění Chladnička nestojí pevně na 
podlaze.

Viz část „Vyrovnání chladničky“.

Normální zvuky Zní to, jakoby z chladničky tekla 
voda.

Chladivo proudící v potrubí bude vydávat tento 
zvuk při spuštění a zastavení kompresoru.

Chladnička má systém automatického 
odmrazování. Rozmrazená voda způsobuje tento
zvuk.

Hučení nebo bzučení Tento zvuk může vydávat kompresor a ventilátory 
používané na cirkulaci studeného vzduchu. Pokud 
chladnička nestojí rovně, zvuk bude hlasitější.

Praskání nebo cvakání Vnitřní části budou vydávat tento zvuk, když se 
smršťují a rozšiřují v reakci na změny teploty.

Pukání Může se vyskytnout během automatického 
odmrazování.
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Teplota a vlhkost

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Chladnička nebo 
mraznička je velmi teplá

Regulátor teploty není nastaven 
na dostatečně nízkou hodnotu.

Upravte prostor pro nastavení nižší teploty; 
počkejte 24 hodin, než se teplota upraví.

Dvířka se otevírala často nebo 
byla dlouho otevřená.

Omezte otevírání dvířek, abyste udrželi vnitřní 
teplotu. Zkontrolujte, zda některá položka nebrání 
zavření dvířek.

Nedávno byly přidány teplé 
potraviny.

Nechte potraviny a chladničku vychladnout.

Prostor mezi zadní částí 
chladničky a stěnou je velmi úzký.

Mezi zadní částí chladničky a stěnou ponechejte 5 
cm volného prostoru.

Správné proudění vzduchu 
blokují potraviny umístěné v 
zadní části prostoru.

Skladujte potraviny pouze uvnitř obložení 
skleněných poliček; neumísťujte potraviny proti 
bokům prostor nebo přímo před ventilační otvory.

Teplota v chladničce 
nebo mrazničce je velmi 
nízká

Regulátor teploty je nastaven na 
velmi nízkou hodnotu.

Upravte teplotu v prostoru na další nastavení vyšší 
teploty; počkejte 24 hodin, než se teplota upraví.

Vlhkost	na	vnějším/
vnitřním povrchu 
chladničky

Vysoká vlhkost. To je normální v době vysoké vlhkosti. Povrch 
vysušte a upravte teplotu na mírně chladnější 
nastavení.

Dvířka se otevírala často nebo 
byla dlouho otevřená.

Dvířka ponechejte zavřená. Zkontrolujte, zda 
některé potraviny nebrání zavření dvířek. 
Vyrovnejte chladničku. Viz část „Vyrovnání 
chladničky“.

V chladničce otevřená nádoba s 
vodou.

Zakryjte nebo utěsněte nádobu.

Námraza nebo ledové 
krystaly na mrazených 
potravinách

Dvířka mrazničky zůstala 
otevřená nebo byla otevírána 
často.

Omezte otevírání dvířek, abyste udrželi vnitřní 
teplotu. Zkontrolujte, zda některé potraviny 
nebrání zavření dvířek.

Chladnička nestojí rovno. Vyrovnejte chladničku. Viz část „Vyrovnání 
chladničky“.

Potraviny blokují větrací otvory 
mrazničky a brání správnému 
proudění vzduchu.

Přesuňte potraviny dále od zadní stěny.

Potraviny v chladničce 
mrznou

Potraviny jsou umístěny velmi 
blízko výstupu vzduchu.

Přemístěte potraviny dále od zadní a horní části 
chladničky.

Regulátor teploty je nastaven na 
velmi nízkou teplotu.

Upravte teplotu na méně studenou teplotu.


