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Návod k použití platí pro několik modelů. Mohou tedy nastat rozdíly oproti skutečnosti.
Před uvedením do provozu

1)

Všeobecné pokyny

UPOZORNĚNÍ: Větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ve
vestavěné konstrukci nezakrývejte a udržujte průchozí.
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte mechanická zařízení nebo
jiné prostředky k urychlení procesu rozmrazování kromě
těch,
které
doporučuje
výrobce.
UPOZORNĚNÍ:
Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř úložných prostor
pro potraviny kromě těch, které výrobce doporučuje.
VAROVÁNÍ:
Nepoškozujte
chladivový
okruh.
UPOZORNĚNÍ: Spotřebič řádně upevněte dle návodu, aby
nedošlo k nebezpečí v důsledku jeho nestability.
• Pokud vaše zařízení používá chladivo R600a (tato
informace bude uvedena na štítku chladiče), měli byste se
během přepravy a instalace postarat o to, aby nedošlo k
poškození chladicích prvků.
• R600a je ekologický uhlovodík, ale je výbušný. V
případě úniku z důvodu poškození chladicích prvků
přemístěte chladničku mimo otevřené plameny nebo
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zdroje tepla a větrat místnost, kde je spotřebič umístěn,
několik minut.
• Během nošení a umístění chladničky nepoškozujte
okruh chladiče.
• Neukládejte do spotřebiče výbušné látky, jako jsou
aerosolové plechovky, s hořlavým hnacím plynem.
• Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a
podobném prostředí, jako jsou:
• v
kuchyňských
koutech
vyhrazených
pro
zaměstnance obchodů, kanceláří a dalších profesních
prostředích,
- použití klienty v hotelích, motelech a dalších
prostředích obytného charakteru;
- v prostředích typu hostinských pokojů;
- v restauračních provozech a dalších podobných
zařízeních.
• Pokud zásuvka neodpovídá zástrčce chladničky, musí
ji vyměnit výrobce, servisní zástupce nebo osoby s
podobnou kvalifikací, aby nedošlo k nebezpečí.
• Napájecí kabel chladničky obsahuje uzemněnou
zástrčka. Tato by měla být použita se speciálně
uzemněnou zásuvkou o proudové hodnotě 16 ampérů.
Pokud v domě není žádná zásuvka, nechte ji instalovat
autorizovaným elektrikářem.
• Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a
znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny
o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí
souvisejícím nebezpečím. Děti si nesmí hrát se
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spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez
dozoru.
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn
výrobcem, autorizovaným servisním zástupcem nebo
podobnými kvalifikovanými osobami, aby se předešlo
nebezpečí.
• Tento spotřebič není určen k použití v nadmořských
výškách přesahujících 2000 m.
Nakládání s vysloužilými spotřebiči
•
Z vysloužilé chladničky odstraňte zámek, aby uvnitř
nemohly uvíznout děti.
•
Staré chladničky a mrazničky mohou obsahovat izolační
materiál a chladivo s CFC nebo HFC. Zařízení nerozebírejte
svépomocí, hrozí nebezpečí poškození životního prostředí.
•
Chladničku odevzdejte do místního sběrného dvora pro
likvidaci elektrického a elektronického odpadu.

Poznámky:
Před instalací a používáním spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití. Výrobce
ani dovozce nezodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím.
Postupujte podle pokynů na přístroji a návodu k obsluze a uchovejte si tento návod na
bezpečném místě, abyste vyřešili problémy, které se mohou v budoucnu vyskytnout.
Tento spotřebič se vyrábí pro použití v domácnostech a může být používán pouze v
domácích prostředích a pro určené účely. Není vhodný pro komerční či běžné použití.
Takové použití způsobí zneplatnění záruky na spotřebič a výrobce ani dovozce nebude
odpovědný za vzniklé škody.
Tento spotřebič je vhodný pouze pro chlazení / skladování potravin. Není vhodný pro
komerční či běžné použití a/nebo pro skladování látek kromě potravin. Výrobce ani
dovozce není zodpovědný za škody vzniklé nesprávným používáním.
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Bezpečnostní upozornění
• Nepřipojujte ledničku k elektrické síti pomocí prodlužovacího kabelu.
• Nepřipojujte poškozené, prasklé nebo staré zástrčky.
• Nenatahujte, neohýbejte a nepoškozujte
kabel.

• Tento spotřebič je určen pro použití dospělými osobami.
• Nedovolte dětem hrát se spotřebičem nebo věšet se na dveře.
• Nikdy se nedotýkejte napájecí šňůry / zástrčky mokrými rukami,
protože by to mohlo způsobit zkrat nebo úraz elektrickým proudem.
• Neklaďte skleněné lahve ani nádoby na nápoje do mrazícího
prostoru, protože by mohl jejich obsah zmrznout.
• Neumísťujte do ledničky výbušný nebo hořlavý materiál.
Nápoje s vysokým obsahem alkoholu umístěte do chladicího
prostoru svisle a ujistěte se, že jsou pevně uzavřeny.
• Při odstraňování ledu z mrazícího oddílu se jej nedotýkejte.
Led by mohl způsobit omrzliny nebo zranění.
• Nedotýkejte se mrazených výrobků mokrými rukami! Nejezte zmrzlinu
a ledové kostky ihned po vyjmutí z mrazícího prostoru!
• Nezakrývejte korpus nebo horní část chladničky závěsem. Může to negativně
ovlivnit výkon chladničky.
• Během přepravy zabezpečte veškeré příslušenství v chladničce, aby nedošlo
k jeho poškození.

Instalace a provoz zařízení
Před započetím provozu věnujte pozornost následujícím bodům:
• Provozní napětí chladničky je 220-240 V při 50 Hz.
• Konektor musí po instalaci zůstat přístupný.
• Chladnička může být cítit po plastech po prvním zapnutí. To je normální a
časem vlivem chladu pachy zmizí.
• Před připojením ledničky se ujistěte, že informace uvedené na typovém štítku
(napětí a příkon) odpovídají údajům síťové přípojky. V případě pochybností se
obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
• Zasuňte zástrčku do zásuvky s funkčním uzemněním. Pokud zásuvka nemá
zemnící kontakt nebo neodpovídá zástrčce, obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
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• Spotřebič musí být připojen se správně nainstalovanou zásuvkou. Napájecí
napětí (AC) a napětí v provozním bodě musí odpovídat údajům na typovém
štítku spotřebiče (typový štítek je umístěn na levé straně spotřebiče).
• Výrobce ani dovozce nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené
nesprávným použitím.
• Umístěte chladničku na místě, kde nebude vystavena přímému slunečnímu
světlu.
• Chladnička by se neměla nikdy používat ve venkovním prostředí nebo vystavit
dešti.
• Váš spotřebič by se měl nacházet nejméně 50 cm od sporáků, plynových pecí
a ohřívačů a minimálně 5 cm od elektrických trub.
• Pokud se chladnička umístí vedle mrazničky, měla by být mezi nimi alespoň 2
cm, aby se zabránilo tvorbě vlhkosti na vnějším povrchu.
• Nepokládejte na přístroj těžké předměty.
• Před použitím spotřebič důkladně vyčistěte, zejména vnitřek (viz Čištění a
údržba).
• Postup instalace do kuchyňské jednotky je uveden v instalační příručce. Tento
výrobek je určen pouze k použití v příslušných kuchyňských jednotkách.
• Než začnete chladničku používat, utřete její vnitřní části roztokem teplé vody s
lžičkou hydrouhličitanu sodného, poté čistou vodou a vysušte.
• Po vyčištění vložte všechny součásti do chladničky.
• Namontujte plastové distanční podložky (část s černými lopatkami vzadu)
otáčením o 90 ° (jak je znázorněno na obrázku), aby se zabránilo kontaktu
kondenzátoru se stěnou.
• Chladnička by měla být umístěna proti stěně s volným prostorem
nepřesahujícím 75 mm.

Než chladničku zapnete
• Pokud používáte ledničku poprvé nebo po přepravě, ponechejte ji ve svislé
poloze po dobu nejméně 3 hodin před připojením do sítě. To umožní efektivní
provoz a zabraňuje poškození kompresoru.
• Chladnička může být cítit po plastech po prvním zapnutí. To je normální a
časem vlivem chladu pachy zmizí.
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2) Provoz zařízení
Technologie Frost Free
Chladničky Frost Free se liší od ostatních obyčejných
chladniček svou technologií.
V běžných lednicích dochází k tvorbě námrazy v mrazicím
prostoru vlhkostí, která vstupuje do chladničky s ohledem na
otevírání dveří a vlhkosti, která je v potravinách. Chcete-li
odstranit led v mrazicím prostoru, musíte pravidelně vypínat
ledničku, umístit potraviny, které je třeba uchovávat,
zmrazené v oddělené ochlazené nádobě a odstranit led
shromážděný v mrazicím oddílu.
Situace v chladničkách bez námrazy je zcela odlišná. Suchý
a studený vzduch je foukán do chladničky a mrazícího
prostoru homogenně a rovnoměrně z několika míst
prostřednictvím ventilátoru. Studený vzduch homogenně a
rovnoměrně rozptýlený mezi policemi ochladí veškeré vaše
jídlo rovnoměrně a rovnoměrně, čímž zabraňuje vzniku
kondenzátu a námrazy.
Frost Free chladnička tak nabízí kromě kapacity a stylu také
snadnou obsluhu.

Nastavení teploty
Chladící oddíl
Termostat
zajišťuje, aby se nastavení teploty v
chladicích a mrazicích oddílech chladničky
provádělo automaticky. Může se nastavit na
libovolnou hodnotu v rozmezí od 1 do 5. Jak
otočíte knoflík pro nastavení termostatu z 1
na 5, teplota klesne. Chcete-li ušetřit energii
v zimních měsících, používejte chladničku v
dolní poloze.
Knoflík termostatu mrazícího oddílu
4–5: Hluboké mrazení
2–3: Normální mrazení
1: Slabší mrazení

Doporučení pro nastavení teploty
• Teplotu v chladničce ovlivňuje teplota okolí, teplota čerstvě uloženého jídla a
doba otevření dveří. V případě potřeby změňte nastavení teploty.
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• Nedoporučujeme používat chladničku v prostředí s teplotou nižší než 10 ° C,
účinnost chlazení se může snížit.
• Termostat by měl být nastaven
s ohledem na čerstvost
Klimatická
potravin, frekvenci otevírání
Teplota prostředí (°C)
třída
dveří, množství potravin
v lednici a prostředí, ve kterém
je umístěna chladnička.
T
16–43 °C
• Když poprvé zapnete
ST
16–38 °C
spotřebič, nechte jej v provozu
po dobu 24 hodin a
N
16–32 °C
neotevírejte dveře. Pokud
lednici potřebujete provozovat
SN
10–32 °C
okamžitě, nevkládejte do ní
najednou velké množství
potravin.
• Funkce ochrany kompresoru zpožďuje zapnutí kompresoru po jeho vypnutí o 5
minut, aby nedošlo k poškození kompresoru při vypnutí nebo výpadku energie.
Po 5 minutách se kompresor automaticky zapne.
• Chladnička je navržena tak, aby fungovala v rozmezí teploty v souladu s
normami podle klimatické třídy uvedené na informačním štítku.
Nedoporučujeme provozovat chladničku v prostředí, které se vymyká
uvedenému intervalu platnému pro lednici. Tím se sníží chladicí výkon
chladničky.
• Tento spotřebič je určen pro provoz při okolní teplotě v rozmezí 10 ° C–43 ° C.

Příslušenství
Forma na led (podle modelu)
• Naplňte zásobník na ledu vodou a
umístěte jej do mrazícího
prostoru.
• Jakmile voda zmrzne, led
uvolněte z formy pootáčením
formy tak, jak je znázorněno na
obrázku.

Držák lahví (podle modelu)
Aby se zabránilo vyklouznutí nebo pádu lahví, můžete použít držák. Ten také
napomáhá zabránit vzniku hluku z lahví při otevírání nebo zavírání dveří.
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Posuvník Fresh pro regulaci vlhkosti
Když je regulátor vlhkosti v uzavřené
poloze, prodlouží to trvanlivost
čerstvého ovoce a zeleniny.
V případě, že je zásuvka zcela
naplněná, posuvník Fresh by měl být
zcela otevřen. Tímto způsobem se
reguluje
vlhkost
v zásuvce
a
trvanlivost zeleniny se prodlouží.
Pokud na skle kondenzuje vlhkost, je
třeba zcela otevřít posuvník Fresh.
Všechny písemné a vizuální
popisy příslušenství se mohou
lišit podle modelu spotřebiče.

3) Ukládání potravin
Chladící oddíl
• Vždy se ujistěte, že jídlo je zabaleno nebo uloženo v uzavřených nádobách.
• Teplé potraviny a nápoje by měly být před umístěním do chladničky ochlazeny
na pokojovou teplotu.
• Balené potraviny a šálky neukládejte u osvětlení a krytu chladicího prostoru.
• Ovoce a zeleninu uskladňujte volně uložené v zásuvkách.
Níže najdete doporučení pro umístění a skladování potravin v chladicím
oddílu.

Maximální čas uskladnění

Potravina

Kam umístit v chladničce

1 týden

Zásuvka na zeleninu

Maso a ryby

2–3 dny

Balené v plastové fólii nebo v
pytlích nebo v nádobě na
maso
(na skleněné polici)

Čerstvý sýr

3–4 dny

V určené dveřní přihrádce

Ovoce
zelenina

a
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Máslo
margariny

a

1 týden

V určené dveřní přihrádce

Mléko a jogurt
v lahvích

Dle expirační doby na
V určené dveřní přihrádce
obalu

Vejce

1 měsíc

V přihrádce na vejce
Všechny police

Hotové jídlo

Mrazící oddíl
Mrazící oddíl se hodí především pro dlouhodobé skladování zmrazených potravin a
výrobu ledu.
Potraviny, které chcete zmrazit, uložte napřed do horního koše tak, aby nedošlo k
překročení mrazícího výkonu chladničky. Nepokládejte potraviny, které chcete zmrazit,
v blízkosti již zmrazených potravin. Po zamrznutí (po dobu nejméně 24 hodin) můžete
potraviny umístit vedle dalších již zmrazených potravin.
Potraviny (maso, mleté maso, ryby apod.) rozdělte předem na porce pro jedno použití.
Nezmrazujte již jednou zmrazené a následně rozmrazené potraviny. Hrozí nebezpečí
pro vaše zdraví kvůli možné otravě potravinami.
Horké pokrmy nevkládejte do mrazu dříve, než se ochladí. Ostatní potraviny kolem by
mohly roztát a snížila by se tak jejich trvanlivost.
Zkontrolujte kupované zmrazené potraviny, ujistěte se, že byly zmrazeny za vhodných
podmínek a že obal není roztrhaný.
Při skladování zmrazených potravin je třeba dodržovat podmínky skladování uvedené
na obalu. Pokud nejsou k dispozici žádné pokyny, musí být potravina spotřebována v
co nejkratší době.
Mrazené potraviny po zakoupení musí být co nejdříve umístěny v rychlé mrazící
poličce. Pro mrazení nevkládejte potraviny do dveřních přihrádek.
Pokud je obal mrazené potraviny vlhký a zapáchá, potravina předtím uložena za
vhodných podmínek může být nyní zkažená. Podobné potraviny nikdy nekupujte!
Doba skladování zmrazených potravin se mění v závislosti na teplotě prostředí, častém
otevírání a zavírání dveří, nastavení termostatu, druhu pokrmu a délce doby, která
uplynula od doby, kdy bylo jídlo zakoupeno, až do okamžiku, uložení do mrazničky.
Vždy dodržujte pokyny na obalu a nikdy nepřekračujte dobu skladování.
Několik doporučení pro umístění a skladování potravin v chladícím
prostoru je uvedeno níže.
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Mléčné výrobky

Homogenizované
mléko

Příprava

Maximální doba
uskladnění (měsíce)

Ve svém obalu

Sýr kromě
tavených sýrů

V plátcích

Máslo, margarín

V původním obalu

Skladovací podmínky

2–3

Čisté mléko
v původním obalu.

6–8

Původní balení lze
použít pro krátké
skladování. Měl by
být zabalen do fólie
pro delší dobu
skladování.
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Maximální doba
uskladnění (měsíce)

Doba rozmrazování
v pokojové teplotě
(v hodinách)

Chléb

4–6

2–3

4-5 (220-225 °C)

Sušenky

3–6

1 - 1,5

5-8 (190-200 °C)

Pečivo

1–3

2–3

5-10 (200-225 °C)

Koláč

1 - 1,5

3–4

5-8 (190-200 °C)

Filo těsto

2–3

1 - 1,5

5-8 (190-200 °C)

Pizza

2–3

2–4

Příprava

Maso a ryby

Doba rozmrazování v
troubě (minuty)

15-20 (200 °C)

Maximální
doba
uskladnění
(měsíce)

Steak

Zabalen ve fólii

6–8

Jehněčí

Zabaleno ve fólii

6–8

Telecí maso

Zabaleno ve fólii

6–8

Telecí kostky

V malých kouscích

6–8
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Příprava

Maso a ryby

Maximální
doba
uskladnění
(měsíce)

Jehněčí kostky

V kouscích

4–8

Mělněné maso

V balíčcích, bez úpravy kořením

1–3

Droby (kusy)

V kusech

1–3

Boloňská klobása/salám

Měl/a by být zabalen/a, i když je ve
svém obalu

Kuře a krůta

Zabaleno ve fólii

4–6

Husa a kachna

Zabaleno ve fólii

4–6

Jelen, králík, divočák

V porcích po 2.5 kg nakrájeno na
řízky

6–8

Sladkovodní ryby (losos,
Kapr, jeřáb, sumec)
Nízkotučné ryby mořčák, platýs,

2
Po vyvrhnutí a zvážení rybu
umyjte a osušte v případě
potřeby odřízněte ocas a hlavu.

Tučné ryby (Tuňák, Makrela,
lufara, sardel)

4
2–4

Mořské plody

Umyté a v původních obalech

4–6

Kaviár

V původním obalu nebo
v hliníkových, či plastových
krabicích

2–3

Šneci

Ve slané vodě, hliníkových či
plastových krabicích

3

Poznámka: Zmrazené maso by se mělo po rozmrazení připravovat jako
čerstvé. Pokud se maso po rozmrazení nezpracuje, nesmí se znovu
zmrazit.

13

Příprava

Maximální
doba
uskladnění
(měsíce)

Zelené fazolky a fazole

Umyjte a nakrájejte na malé kousky a vařte
ve vodě

10–13

Fazole

Vylouskat, umýt a vařit ve vodě

12

Zelí

Umýt a vařit ve vodě

6–8

Mrkev

Očistěte a nakrájejte na plátky a vařte ve
vodě

12

Paprika

Vyjměte jádřinec, nakrájejte na dva kusy, a
vařte ve vodě

8–10

Špenát

Umyjte a krátce spařte horkou vodou

6–9

Květák

Oddělte listy, nakrájejte na kousky a chvíli
ho nechte ve vodě s přídavkem citronu

10–12

Lilek

Po umytí nakrájejte na plátky tlusté 2 cm

10–12

Kukuřice

Očistěte a uchovejte celé klasy nebo zrna

Zelenina a ovoce

12

Jablka a hruška

Peeling a plátek

8–10

Meruňky a broskve

Nakrájejte na dva kusy a odstraňte pecku

4–6

Jahody a ostružiny

Umyjte a odstraňte stonky

Vařené ovoce

Přidejte do nádoby 10 % cukru

Švestky, třešně,
bobuloviny

Umyjte a odstraňte stopky
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8–12
12
8–12

4) Čištění a údržba
Před čištěním lednici odpojte od elektrické
sítě.
• Do chladničky nelijte vodu.
• Dejte pozor, aby se do osvětlení a dalších
elektrických součástí nedostala voda.
• Chladnička by se měla pravidelně čistit
roztokem hydrouhličitanu sodného ve
vlažné vodě.
• Příslušenství omyjte samostatně mýdlem a
vodou Neumisťujte je do myčky nádobí.
• Nepoužívejte abrazivní přípravky, čisticí
prostředky ani mýdla. Po promytí
opláchněte čistou vodou a
důkladně osušte. Po dokončení
čištění znovu připojte zástrčku
síťového napájení suchými
rukama.
• Kondenzátor vyčistěte nejméně
dvakrát ročně. To vám pomůže
šetřit náklady na energii a zvýšit účinnost
chlazení.
Při údržbě nezapomeňte odpojit zařízení od
sítě!

Odmrazování
Chladnička má plně automatické odmrazování.
Voda, která vznikla v důsledku rozmrazování,
vychází z lednice výtokem do odpařovací nádoby
pod kondenzátorem a odpaří se.
Výměna LED osvětlení
V případě, že je lednice opatřena LED
osvětlovacím tělesem, nechte ho opravit
v autorizovaném servisu.

Odpařovací
miska
kondenzátu
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5) Přeprava a stěhování chladničky
• Původní balení a pěnový polystyren (PS) lze v případě potřeby zachovat.
Během přepravy by měl být spotřebič zajištěn popruhem nebo silným
provazem. Při přepravě je nutno dodržovat pokyny uvedené na obalu z vlnité
lepenky.
• Před přepravou nebo změnou montážní
polohy by měly být všechny pohyblivé
předměty (tj. Police, ostřičky ...) vyjmuty
nebo upevněny lepící páskou, aby se
zabránilo jejich poškození.
• Lednici přenášejte ve svislé poloze.

6) Než zavoláte servis
Pokud chladnička nepracuje správně, nemusí to ještě ukazovat na závadu. Abyste
ušetřili čas a prostředky, dříve, než zavoláte servis, zkontrolujte následující:

Co dělat, když chladnička nefunguje:
Zkontrolujte, zda:
• Je napětí v síti,
• Není vypnutý nebo vyhozený hlavní jistič, nebo jistič okruhu,
• Není vadná zásuvka. Připojte do ní spotřebič, o kterém víte, že není vadný.
Chladnička nechladí správně,
Pak zkontrolujte:
• Vložili jste velké množství potravin najednou
• Termostat ne nastaven na „1“, přestavte jej na přijatelnější hodnotu zhruba do
poloviny stupnice
• Zda jsou zavřeny dveře,
• Zda kondenzátor není zaprášen,
• Zda je dost místa mezi kondenzátorem a zadní stěnou
Chladnička je hlučná:
Chladicí plyn, který cirkuluje v okruhu chladničky, může způsobit mírný šum (bublinový
zvuk), i když kompresor neběží. Nemějte obavy, je to zcela normální. Pokud slyšíte jiné
zvuky, zkontrolujte zda:
• Je zařízení vyváženo
• Zadní části chladničky se nedotýká nic,
• Předměty na chladničce nevydávají vibrace.
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Ve spodní části chladničky je voda,
Zkontrolujte, zda:
Není ucpaný výtokový otvor pro kondenzát (vyčistěte jej nástrojem pro tento účel)
Doporučení
• Tepelná pojistka na ochranu kompresoru se po výpadku poruchy nebo při
odpojení spotřebiče vypne, protože plyn v chladicím systému není stabilizován.
To je zcela normální a lednice se po 4 nebo 5 minutách restartuje.
• Chladicí jednotka je uložena v zadní části spotřebiče. Vlivem provozu
kompresoru ve stanovených intervalech se na zadní vnitřní straně chladničky
mohou vyskytnout kapky kondenzátu nebo námraza. To je normální. Pokud
námrazy není moc, není potřeba odmrazovat.
• Chcete-li spotřebič úplně vypnout, odpojte jej od elektrické zásuvky (pro čištění
a při otevřených dveřích).
• Pokud problém přetrvává poté, co jste dodrželi všechny výše uvedené pokyny,
obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko.
• Zakoupený spotřebič je určen pro domácí použití a může být použit pouze
doma a pro určené účely. Není vhodný pro komerční použití. Výrobce a
prodejce nezodpovídají za jiné než zde popsané využití spotřebiče. V takovém
případě nebude uznána záruka.
• Životnost spotřebiče je uvedena a deklarována ministerstvem průmyslu. Doba,
po kterou jsou na výrobek dodávány náhradní díly určené pro provoz
spotřebiče je 10 let.

Doporučení ohledně úspory energie
• Spotřebič umístěte do chladné, dobře větrané místnosti, nikoli však na přímé
sluneční světlo nebo do blízkosti zdroje tepla (chladič, sporák atd.).
• Potraviny před vložením do lednice nechte vychladnout.
• Rozmrazujte zmrazené potraviny vložením do chladícího prostoru. Nízká
teplota zmrazených potravin napomáhá při ochlazování prostoru při
rozmrazování. Tímto způsobem šetříte energii.
• Před umístěním do chladničky všechny potraviny dobře zabalte, nebo umístěte
do nádob. V opačném případě dochází k odpařování vody, vzniku kondenzátu
a námrazy a také se prodlužuje pracovní cyklus kompresoru. Zakrytí napomáhá
uchování aromatu potravin a brání jeho přenosu.
• Snažte se vyvarovat se příliš dlouhého otevření dveří nebo příliš častého
otevření dveří. Teplý vzduch, který se dostává do chladničky způsobí zbytečné
zapnutí kompresoru.
• Jednotlivé zásuvky a oddíly s rozdílnou vnitřní teplotou vždy správně uzavřete.
• Těsnění dveří musí být čisté a pružné. Opotřebené těsnění vyměňte.
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7) Popis jednotlivých částí chladničky

Tato prezentace je určena pouze pro informace o součástech spotřebiče.
Části se mohou lišit podle modelu spotřebiče.
A)
B)

Chladící oddíl
Mrazící oddíl

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ventilátor

8.
9.
10.
11.
12.

Poličky lednice
Kryt zásuvky na zeleninu

Skleněné police mrazničky*
Police na lahve
Dveřní přihrádky
Držák vajec *

Knoflík
a osvětlení s krytem

Zásuvka na zeleninu

termostatu

Kryt mrazícího prostoru
* U některých modelů

Mrazící zásuvky
Zásobník na led *
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Instalace
! Před instalací si pozorně přečtěte pokyny.
! Namontujte chladničku / mrazničku pouze do stabilního kuchyňského
nábytku.
! Je-li to nutné, otočte dveře podle návodu níže.
! Zkontrolujte montážní rozměry podle obr. C. Poloha spojů mezi dveřmi
nábytku musí být vyrovnaná s polohou spojů mezi dveřmi spotřebiče.
1. Na obr. A najdete potřebný montážní materiál a díly.
2. Do štěrbiny vložte montážní lištu1 a přichyťte ji prostřednictvím šroubů6. (obr. D)
3. Napájecí šňůru přetáhněte větracím kanálem a umístěte ji tak, aby šla snadno
připojit po instalaci chladničky. (obr. B - obr. C)
4. Vyjměte těsnění2 umístěné na boční straně chladničky a nalepte jej na opačnou
stranu dveřních pantů chladničky. (obr. D - obr. E)
5. Zvedněte chladničku a usaďte ji do skříně. Posuňte chladničku k opačné straně
dveřních pantů tak, aby těsnění2 vyplnilo prostor mezi chladničkou a skříní.
6. Přední nožky chladničky srovnejte s přední hranou skříně. (obr. F)
7. Zašroubujte přední nožky pomocí šroubů5. (obr. F)
8. Pomocí šroubů5 přišroubujte ke skříni také montážní lištu1. (obr. G)
9. Přišroubujte upevňovací konzoli11, tak, aby přiléhala ke skříni, pomocí šroubů5.
Stejně postupujte také na opačné straně. (obr. H)
10. Šrouby6 přišroubujte ke dveřím chladničky vodítka3. V úhlu otevření 90° přiložte
dveře chladničky ke dveřím skříně. Zasuňte do vodítek3 kolejničky4 tak, aby
jejich drážky byly srovnané. Šrouby5 přišroubujte kolejničky4 ke dveřím skříně.
(obr. J)
11. Mezi skříňkou a její dveřmi ponechte mezeru 1~2 mm na straně madla
nastavením vodítek3.
Je to důležité pro správné fungování zařízení. (obr. J)
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Otočení dveří
1. Odšroubujte závěs horních dveří15 a uložte horní dveře14 na bezpečné místo.
2. Odšroubujte čep závěsu16 a našroubujte jej pevně na opačnou stranu závěsu.
3. Odšroubujte prostřední závěs dveří12 sejměte spodní dveře10 a uložte je na
bezpečné místo. a uložte Našroubujte zpět do původní polohy upevňovací
konzoli11 ovšem bez prostředního závěsu dveří12.
4. Spodní čep spodních dveří18 vyšroubujte a namontujte jej na opačnou stranu.
5. Zátky17 umístěte do děr po závěsu na opačné straně.
6. Spodní dveře10 postavte na spodní čep dveří18 a zavřete jimi skříň lednice.
7. Odšroubujte upevňovací konzoli13. Umístěte prostřední závěs dveří12 na spodní
dveře10. Umístěte upevňovací konzoli11 na prostřední závěs dveří 12 a společně
je pevně přišroubujte na skříň lednice.
8. Umístěte horní dveře14 na prostřední závěs dveří 12 a umístěte závěs horních
dveří 15 na horní dveře14. Následně závěs horních dveří 15 pevně přišroubujte na
opačnou stranu na jeho původní pozici.
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Výrobce si vyhrazuje právo na změny specifikace, které nemají vliv na
funkci a provoz spotřebiče.

Údržba a opravy
Oddělení technické pomoci
Pokud jste při řešení problémů postupovali dle kapitoly 6) ale váš problém stále
přetrvává, nepokoušejte se provádět jakékoliv opravy sami a obraťte se na nejbližší
servisní středisko.
Veškeré opravy na tomto zařízení musí být provedeny De Dietrich – akreditovaným
kvalifikovaným odborníkem.
Voláte-li, uveďte kompletní informace o vašem spotřebiči (model, typ, výrobní číslo):
tyto informace naleznete v Záručním listu nebo na informačním štítku na vašem
spotřebiči.

Originální náhradní díly
Zeptejte se vašeho servisního střediska, zda používá pouze certifikované originální
náhradní díly.
Pro zákazníky značky De Dietrich poskytuje její výhradní distributor v ČR, společnost
ELMAX STORE, a.s., plný servis od prvního kontaktu, až po vyřešení opravy. Pokud
se na Vašem spotřebiči De Dietrich vyskytne závada, využijte prosím formulář
centrálního servisu v odkaze „servis“ na internetové stránce www.de-dietrich.cz.
Případně můžete využít následující kontakty:
Příjem reklamací a technická podpora
tel.: +420 599 529 258
email: servis@de-dietrich.cz
Prosím neobracejte se se závadou přímo na naše autorizované servisy, protože tyto
nejsou schopny vám bez předchozího nahlášení závady na centrálním servisu De
Dietrich provést servisní zásah.
Přejeme vám, aby vám spotřebič De Dietrich pomáhal ve vaší domácnosti dlouho a
spolehlivě.
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se obsluhy a ovládání vašeho spotřebiče De
Dietrich se obraťte na výše uvedenou servisní linku.
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Výhradní dovozce:
ELMAX STORE a. s.
Topolová 777/2
735 42 Těrlicko
tel: 599 529 262
CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU:
tel.: 599 529 251

24

