Vážený zákazníku!
Prostudujte si pečlivě tento návod k použití, abyste mohl zakoupený spotřebič správně používat.
Návod k použití pečlivě uschovejte.

1 OBECNÉ POKYNY
Vaše kombinovaná chladnička (obr. 1) je určena pro mražení čerstvých potravin, dlouhodobé skladování zmrazených potravin a přípravu ledu v mrazničce (dále jen M); pro chlazení a krátkodobé uchovávání
čerstvých potravin, nápojů, ovoce a zeleniny v části určené ke skladování čerstvých potravin (dále jen CH).
Ovládací panel, který je umístěný na dveřích chladničky, umožňuje nastavit a kontrolovat teplotu v
jednotlivých částech spotřebiče, vypnout provoz spotřebiče nebo jeho chladicího oddílu, disponuje indikací
provozních režimů a výstrah a také zobrazuje teplotu v chladničce i mrazničce a aktuální čas.
Spotřebič disponuje těmito funkcemi: «Super mrazení» ( ), «Časovač» ( ), «Super chlazení» ( ),
«Dovolená» (
), «Dětská pojistka» ( ).
Pokud zůstanou dveře chladničky otevřené déle než 60 sekund, zazní zvukový signál.
Obě komory spotřebiče disponují automatickým systémem odmrazování předcházejícím tvorbě a
usazování námrazy (Full No Frost systém).
Celkový prostor potřebný pro provoz spotřebiče lze určit podle údajů uvedených (v mm) na obr. 1. Aby
bylo možné ze spotřebiče bezpečně vyjmout potraviny, popř. části příslušenství, měly by dveře chladničky
i mrazničky umožňovat otevření v úhlu alespoň 90 °.

Tabulka 1 Informační list
pro chladicí a mrazicí přístroje a kombinace chladničky s mrazničkou pro domácnost dle normy EU č.1060/2010

Značka
Identifikační označení modelu
Energetická třída
Kategorie chladicích přístrojů pro domácnost
Celkový hrubý objem, l
Hrubý objem mrazničky, l
Jmenovitý objem pro čerstvých potravin/beznámrazový
skladování, l
zmražených potravin/beznámrazový
Jmenovitá úložná plocha polic, dm2
Výška
Celkové vnější rozměry, mm
Šířka
Hloubka (bez madla)
Hmotnost, kg
Teplota skladování mrazených potravin v mrazničce, °С
Teplota skladování čerstvých potravin, °С
Průměrná teplota skladování čerstvých potravin, °С
Klimatická třída
Jmenovitý čas vzestupu teploty v mrazničce (v případě výpadku
elektrického proudu) z -18 na -9 °С při teplotě okolního vzduchu
+25 °С, h
Mrazicí výkon, kg/24 h
Jmenovitá denní produkce ledu, kg
Jmenovitá roční spotřeba energie při teplotě okolního vzduchu
+25 °С, kWh
Hlučnost, dBA
Spotřebič určen k montáži jako vestavný
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