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Výrobce neustále pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Proto Vás 
prosíme o pochopení, že si vyhrazujeme právo provádět změny designu, 
zařízení a technologie.

Chcete-li poznat všechny výhody svého nového spotřebiče, přečtěte si prosím 
pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze pečlivě. Tento návod je určen pro 
více modelů se mohou objevit odchylky. Profily, které se vztahují pouze na 
konkrétní zařízení, jsou označeny hvězdičkou (*).

Pokyny jsou opatřena výrazný
vyznačující se tím, výsledky opatření s.

1 Celkový pohled na přístroj

1.1 zařízení a přehled zařízení

náznak
u třídění, jak je znázorněno na obrázku v potravinách. taku třídění, jak je znázorněno na obrázku v potravinách. tak

spotřebič mnohem úspornější.
u Police, zásuvky a koše jsou při dodáníu Police, zásuvky a koše jsou při dodání

byla uspořádána pro optimální energetické účinnosti.

Obr. 1 
(1) řídicí panel (1) řídicí panel (9) Polička na láhve *(9) Polička na láhve *
(2) stropní osvětlení (2) stropní osvětlení (10) vypouštěcí otvor(10) vypouštěcí otvor
(3) větrák (3) větrák (11) skleněná deska(11) skleněná deska

(4) Dairy přihrádka (4) Dairy přihrádka (12) jmenovka(12) jmenovka
(5) Skleněné desky, přemístitelný (5) Skleněné desky, přemístitelný (13) nejchladnější zóna(13) nejchladnější zóna
(6) Dveře regály hájemství,(6) Dveře regály hájemství,

přemístitelný 

(14) ostřejší(14) ostřejší

(7) Skleněná deska, dělená * (7) Skleněná deska, dělená * (15) Nastavitelné nohy, výškově stavitelné(15) Nastavitelné nohy, výškově stavitelné

(8) Dveřní regály, láhve,(8) Dveřní regály, láhve,
přemístitelný 

(16) přepravní rukojeti(16) přepravní rukojeti

1.2 Rozsah spotřebiče
Přístroj je vhodný pouze k chlazení potravin v domácím či 
podobném prostředí. Tyto pokyny zahrnují použití

- v osobních kuchyních, bed and breakfast,
- hosty ve venkovských domech, hotelech, motelech a jiných 

ubytovacích,
- v gastronomii a podobné služby ve velkoobchodě

Používejte přístroj pouze v rozsahu domácností je obvyklé. Typy 
hnůj Všechny ostatní aplikace nejsou povoleny. Přístroj není 
vhodný pro skladování a chlazení

Přístroj v kostce

2



Léky, krevní plazmy, laboratorních přípravky nebo podobné 
zdravotnické prostředky Směrnice 2007/47 / EC podkladové 
materiály a výrobky. Nedovolené použití přístroje může vést k 
poškození uloženého zboží nebo znehodnocení. Dále přístroj 
není vhodný pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
Přístroj je navržen tak, v závislosti na třídě klimatu pro provoz při 
teplotách okolí omezen. Pravý pro vaše zařízení Klimatická třída 
je uvedena na typovém štítku.

náznak
u Okolní teploty uvedenéu Okolní teploty uvedené

splnit, jinak Kühlleis- snížena zpracování.

klimatická třída za teploty okolí

SN 10 ° C až 32 ° C

N 16 ° C až 32 ° C

ST 16 ° C až 38 ° C

T 16 ° C až 43 ° C

1.3 shoda
Chladicí okruh byl testován na těsnost. Přístroj splňuje příslušné bezpečnostní 
předpisy a nařízení ES 2006/95 / ES, 2004/108 / ES, 2009/125 / ES a 2010/30 
/ EU.

Poznámka pro zkušební ústavy:

Zkoušky musí být provedeny, jak je stanoveno platnými normami a 
směrnicemi.
Příprava a testování zařízení musí brát v úvahu Vkládání plány výrobcePříprava a testování zařízení musí brát v úvahu Vkládání plány výrobce

a Pokyny v uživatelské příručce přepravované kabely jsou.a Pokyny v uživatelské příručce přepravované kabely jsou.a Pokyny v uživatelské příručce přepravované kabely jsou.

1.4 Rozměry

Na obr. 2 

označení H (mm)

K .. 36, KP 36 .., 36 .. KPesf 1655

K .. 42, KP (ESF) 42 .., SK 
(ESF) 42 .. 

1852

x U zařízení s doprovodnými stěn rozpěrkami, se zvyšuje, a sice 35 mm (viz x U zařízení s doprovodnými stěn rozpěrkami, se zvyšuje, a sice 35 mm (viz 

bod 4.2).

úsporu energie 1.5
- Vždy zajistit dobré větrání. Výpočty Lüftungsöff- nebo mřížky nepokrývá.

- udržovat štěrbiny ventilátoru jasné.

- Nestanovují vedle sporáku, topení nebo podobného zařízení v přímém 
slunečním světle.

- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, například na okolní 
teplotě (viz 1.2).

- otevřít tak krátká, jak je to možné zařízení.

- Čím nižší je teplota nastavena, tím vyšší je spotřeba energie.

- Obchod s potravinami řazeny (viz Celkový pohled na přístroj).

- Zachovat všechny potraviny správně zabalené a na které se vztahuje. Aby nedošlo 
k jeho polevu.

- Odstraňte potraviny po dobu nezbytně nutnou, aby se jim nedostává příliš 
teplá.

- teplá jídla: nechte vychladnout na pokojovou teplotu.

zvyšovat prach spotřebovává energii:

- Chladicí jednotka a výměníky tepla - kovová 
mřížka na zadní straně přístroje - jednou ročně, 
prachu.

Přístroj v kostce
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2 Všeobecné bezpečnostní
Nebezpečí pro uživatele:
- Tento přístroj dokáže děti ve věku 8 a výše, a osoby s 

tělesným verrin- obležení, 
smyslovými nebo

duševní schopnosti či nedostatek zkušeností a znalostí bude 
použit, pokud byly pod dohledem nebo instrukce týkající se 
bezpečného používání zařízení a pochopit plynoucí rizika. 
Děti nemusí hrát s přístrojem. Čištění a uživatelskou údržbu 
nesmějí provádět děti bez pečlivě dohlížet na dodávky.

- I když je přístroj odpojen od sítě vždy uchopte zástrčku. 
Netahejte za šňůru.

- Vytáhnout z chyb síťové napájení nebo přepnutí zajištění 
vání.

- Nepoškozují napájecí kabel. Nepracujte s poškozeným 
zařízením napájecí kabel.

- může běžet na vyškoleným personálem deteten opravy, 
údržba se provádí i změna napájecího kabelu pouze 
zákaznický servis nebo jiný.

- Zařízení pouze podle specifikace instrukce shromáždit, 
propojit a vyhoďte.

- Uchovejte si tyto pokyny na bezpečném místě a předejte jej v 
případě potřeby k dalšímu majiteli.

- Speciální svítilny (žárovky, LED, zářivky) v zařízení slouží k 
osvětlení zařízení interiéru, a nejsou vhodné pro osvětlení 
místnosti.

Nebezpečí požáru:

- Chladicí prostředek R 600a obsažený je šetrný k životnímu 
prostředí, ale je hořlavý. Unikající chladivo se může vznítit.

• Nepoškozují potrubí chladicího cyklu.

• Uvnitř zařízení neumožňuje nahý plamen ani jiné zdroje 
vznícení.

• Stroj interiéru žádné elektrické zařízení používat (např. 
Jako parní čistič rad, ohřívačů, výrobníky zmrzliny atd.)

• Jestliže chladivo unikne: odstranit otevřený oheň nebo 
zápalné zdroje v blízkosti Austritt- představit. vyvětrejte 
dobře místnost. oznámit zákaznický servis.

- Žádné výbušniny nebo spreje s hořlavými hnacími plyny, jako 
je. I butan, propan, pentan, atd

v jednotce store.
Příslušné sprejů mohou být identifikovány pomocí tištěných 
obsahu nebo

symbol plamene. Možná austre- bývají plyny lze zapálit 
elektrických součástek.

- Udržovat hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným 
ohněm dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, takže nemají 
nastavit spotřebič do ohně.

- Uchovávat alkoholické nápoje nebo jiné alkoholické 
kontejnery obsahující pouze uzavřen. Alkohol případně 
unikající může být zapálen elektrických součástek.

Crash a převrácení:
- a tak nebude zneužívat podstavci, zásuvky nebo dveře jako 

krok, nebo pro podporu. To platí zejména pro děti.

Nebezpečí otravy jídlem:
- nespotřebovává superponovány jídlo.

Nebezpečí omrzlin, Taubheitsge- pocit a bolest:

- Delší kontakt s pokožkou s chladnými SUR- tváří nebo 
chlazení Objet / mražených potravin nebo přijmout ochranná 
opatření, např. používat jako ruční boty. jíst zmrzlinu, led 
nebo ledové kostky ihned a ne příliš studené.

Poranění a poškození:
- Horká pára může způsobit zranění. Používat s otevřeným 

ohněm nebo rozmrazovacích sprejů pro odmrazování 
jakéhokoli elektrického topení nebo párou zařízení.

- led ne ostré předměty
Odebrat.

Poznámka: konkrétních informací v ostatních sekcích:

NEBEZPEČÍ indikuje okamžitou nebezpečnou situaci, 
že smrt nebo vážné zranění bude mít za 
následek, pokud není zabráněno.

POZOR označuje nebezpečnou situaci,
ce, může mít za následek smrt nebo těžké 
ublížení na zdraví zranění, pokud se jí 
nevyhnete.

POZOR označuje nebezpečnou situaci,
ce, může mít za následek menší nebo střední 
tělesná zranění dojít, pokud není zabráněno.

POZOR označuje nebezpečnou situaci,
ce, by mohlo vést k poškození majetku, 
pokud se jí nevyhnete.

náznak identifikuje užitečné informace a rady.

Všeobecné bezpečnostní
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3 Ovládací prvky a displeje

3.1 Ovládací a kontrolní prvky

Na obr. 3 

(1) On / Off tlačítko (1) On / Off tlačítko (4) tlačítko SuperCool(4) tlačítko SuperCool
(2) SELECT (2) SELECT (5) tlačítko fan(5) tlačítko fan
(3) zobrazení teploty(3) zobrazení teploty

Displej 3,2 Teplota
V normálním provozu se zobrazí:

- požadované teploty chlazení

4. uvedení do provozu

4,1 dopravní zařízení

UPOZORNĚNÍ
Zranění a poškození při špatné přepravě!

u Přístroj zabalené dopravu.u Přístroj zabalené dopravu.
u Přepravovat spotřebič ve vzpřímené poloze.u Přepravovat spotřebič ve vzpřímené poloze.

u Nepřepravujte zařízení sám.u Nepřepravujte zařízení sám.

4.2 Nastavení zařízení

VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru v důsledku vlhkosti!
V případě živých částí nebo je napájecí kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.

u Přístroj je určen pro použití v uzavřených prostoráchu Přístroj je určen pro použití v uzavřených prostorách
určen. Neprovozujte přístroj venku nebo ve vlhkých prostorách nebo v 
blízkosti stříkající vodě.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru v důsledku zkratu!
Když kabel / konektor na zařízení nebo jiného zařízení a zadní dotykové, 
napájecí kabel / konektor může být poškozen vibrace na zařízení, tak, že tam 
může být zkrat.

u Spotřebič tak, že není zástrčka nebo napájecí kabelu Spotřebič tak, že není zástrčka nebo napájecí kabel
ovlivněna.

u Do zásuvky v zadní části aniu Do zásuvky v zadní části ani
nelze připojit zařízení jiný přístroj.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru v důsledku chladiva!

Chladicí prostředek R 600a obsažený je šetrný k životnímu prostředí, ale je 
hořlavý. Unikající chladivo se může vznítit.
u Nepoškozují potrubí chladicího cyklu.u Nepoškozují potrubí chladicího cyklu.

VAROVÁNÍ
Požáru a poškození!
u Spotřebiče produkující teplo, např. B. mikrovlnná trouba, toustovaču Spotřebiče produkující teplo, např. B. mikrovlnná trouba, toustovač

atd. nejsou umístěny poblíž přístroje!

VAROVÁNÍ
otvory proti požáru a nebezpečí poškození v důsledku zablokovaného větrání!

u Větrací otvory vždy jasné. Vždy se ujistěte, dobráu Větrací otvory vždy jasné. Vždy se ujistěte, dobrá
Větrání osmé!

POZOR
Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu! Pokud váš přístroj 
není Side-by-Side (SBS) zařízení:
u Jednotka přímo vedle dalšího chladničky / mrazničkyu Jednotka přímo vedle dalšího chladničky / mrazničky

přijde.

q V případě poškození přístroj ihned - ještě před připojením -q V případě poškození přístroj ihned - ještě před připojením -
obraťte se na svého dodavatele.

q Podlaha v místě instalace musí být vodorovný a rovný.q Podlaha v místě instalace musí být vodorovný a rovný.
q Zařízení není na přímém slunečním světle nebo v blízkostiq Zařízení není na přímém slunečním světle nebo v blízkosti

Kamna, ohřívače a podobně.
q Zařízení se zadní a pomocí beilieg-q Zařízení se zadní a pomocí beilieg-

tvořící stěnové sloupky (viz níže) se jedná vždy nastavit přímo na stěnu.

q Přístroj se může pohybovat pouze tehdy, když je prázdnáq Přístroj se může pohybovat pouze tehdy, když je prázdná
být.

q Neinstalujte spotřebič bez cizí pomoci.q Neinstalujte spotřebič bez cizí pomoci.
q Místo instalace spotřebiče musí být v souladu s normouq Místo instalace spotřebiče musí být v souladu s normou

CS 378 na 8 g chladiva R 600a objem 1 m 3CS 378 na 8 g chladiva R 600a objem 1 m 3

mají. Pokud umístění instalace je příliš malý, v případě úniku z chladicího 
okruhu může dojít k hořlavá směs plynu se vzduchem. Údaj o množství 
chladiva jsou uvedeny na typovém štítku uvnitř spotřebiče.

u Odpojte připojovací kabel od zadního panelu.u Odpojte připojovací kabel od zadního panelu.
Odstraňte držák kabelu, protože jinak vzniká onsgeräusche vibracím!

u Ochranná fólie z vnější strany skříně. *u Ochranná fólie z vnější strany skříně. *

POZOR *
Dveře z nerezové oceli jsou potažení vysoce kvalitní povrchové a nemohou 
být léčeny pomocí přiložené péče produktu.

Povrchová úprava je jinak napaden.
u potažený dveřní povrchy výhradněu potažený dveřní povrchy výhradněu potažený dveřní povrchy výhradněu potažený dveřní povrchy výhradně

měkký, čistý hadřík.
u Pouze na Nerezové oceli boční stěny Edelstahlpflege-u Pouze na Nerezové oceli boční stěny Edelstahlpflege-u Pouze na Nerezové oceli boční stěny Edelstahlpflege-u Pouze na Nerezové oceli boční stěny Edelstahlpflege-

médium rovnoměrně ve směru vláken. Následné čištění se stává 
snadnější.

u malované obložení používejte pouze měkký,u malované obložení používejte pouze měkký,u malované obložení používejte pouze měkký,
čistou látkou.

u Odstraňte ochrannou fólii z ozdobných lišt. *u Odstraňte ochrannou fólii z ozdobných lišt. *
u Odstraňte všechny přepravní pojistky.u Odstraňte všechny přepravní pojistky.

Ovládací prvky a displeje
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To znamená, že prohlášen spotřeby energie se dosáhne, že distanční vložky 
mají být použity, která jsou připojena některá zařízení. To umožňuje, aby 
hloubka zařízení je o cca 35 mm. Zařízení je neúplné funkčnosti bez použití 
distanční vložky, které mají o něco vyšší energetickou spotřebu.

u Pro zařízení s doprovodnýmiu Pro zařízení s doprovodnými
stěnové sloupky toto
stěnové sloupky na der
Namontovat zadní straně přístroje doleva a 
těsně nad bránou.

u Obaly,. (Viz bod 4.5)u Obaly,. (Viz bod 4.5)
u Přístroj s průvodníu Přístroj s průvodní

Klíč k nastavovacím stop (A), a pevně 
pomocí vodováhy, ebenste- výchozí 
zarovnání.

u pak u pak dveře podpora:
Nastavitelná noha na ložiskovém 
bloku (B) tak dlouho, až se opře o 
podlahu a další otočení o 90 °.

Když side-by-side přístroj (S ...) montuje společně s druhým zařízením 
(jako kombinace SBS):

u Po montážního návodu u Po montážního návodu Side-by-side kombinace
postupovat. (Sáček příslušenství SBS s mrazničkou, nebo zařízení s 
mrazákem)

náznak
u Vyčistěte přístroj (viz 6.2).u Vyčistěte přístroj (viz 6.2).

Je-li přístroj instalován ve velmi vlhkém prostředí, může tvořit na vnější straně 
jednotky kondenzátu.

u Je třeba dbát na dobré větrání v místě instalace.u Je třeba dbát na dobré větrání v místě instalace.

obrácení 4,3 dveří
V případě potřeby můžete změnit zastavit:

POZOR
Nebezpečí škody na stranu-by-side spotřebičů v důsledku kondenzační vody!

Když se Side-by-Side spotřebič (S ...) montuje společně s druhým zařízením, 
musí být závěsy dveří zůstávají za doručenou (jako kombinace SBS).

u nic nemění na dveře.u nic nemění na dveře.

Ujistěte se, že tyto nástroje jsou po ruce:

q Torx® 25q Torx® 25
q Torx® 15q Torx® 15
q šroubovákq šroubovák
q případně akumulátorový šroubovákq případně akumulátorový šroubovák

q pokud je to nutné, druhá osoba v montážních pracíq pokud je to nutné, druhá osoba v montážních prací

Vyjměte dveře 4.3.1

náznak
u Potraviny z regálů dveří před přijetímu Potraviny z regálů dveří před přijetím

dveře jsou odstraněny, takže žádné jídlo vypadnout.

Na obr. 4 

u Zavřít dveře.u Zavřít dveře.
u víko Obr. 4 (10) vytáhnout směrem dopředu a nahoru.u víko Obr. 4 (10) vytáhnout směrem dopředu a nahoru.u víko Obr. 4 (10) vytáhnout směrem dopředu a nahoru.u víko Obr. 4 (10) vytáhnout směrem dopředu a nahoru.
u víko Obr. 4 (11) vyniknout.u víko Obr. 4 (11) vyniknout.u víko Obr. 4 (11) vyniknout.u víko Obr. 4 (11) vyniknout.

UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí zranění, když se dveře převrátí!
u hold dveře pevně.u hold dveře pevně.
u nechte dveře opatrně.u nechte dveře opatrně.

u Horní ložiskový blok Obr. 4 (12) Odšroubujte (2 krát Torx®u Horní ložiskový blok Obr. 4 (12) Odšroubujte (2 krát Torx®u Horní ložiskový blok Obr. 4 (12) Odšroubujte (2 krát Torx®u Horní ložiskový blok Obr. 4 (12) Odšroubujte (2 krát Torx®
25) Fig. 4 (13) a vytáhnout směrem nahoru.25) Fig. 4 (13) a vytáhnout směrem nahoru.25) Fig. 4 (13) a vytáhnout směrem nahoru.

u Zvedněte dvířka směrem nahoru a stranou.u Zvedněte dvířka směrem nahoru a stranou.

4.3.2 realizovat ložiskové díly

Na obr. 5 

u nesoucí čep Fig. 5 (22) s podložkou Fig. 5 (23)u nesoucí čep Fig. 5 (22) s podložkou Fig. 5 (23)u nesoucí čep Fig. 5 (22) s podložkou Fig. 5 (23)u nesoucí čep Fig. 5 (22) s podložkou Fig. 5 (23)u nesoucí čep Fig. 5 (22) s podložkou Fig. 5 (23)
a základna Fig. 5 (24) vytáhnout směrem nahoru.a základna Fig. 5 (24) vytáhnout směrem nahoru.a základna Fig. 5 (24) vytáhnout směrem nahoru.

u věc Fig. 5 (21) vyniknout.u věc Fig. 5 (21) vyniknout.u věc Fig. 5 (21) vyniknout.u věc Fig. 5 (21) vyniknout.
u ložiskový blok Fig. 5 (25) odšroubovat Fig. 5 (26).u ložiskový blok Fig. 5 (25) odšroubovat Fig. 5 (26).u ložiskový blok Fig. 5 (25) odšroubovat Fig. 5 (26).u ložiskový blok Fig. 5 (25) odšroubovat Fig. 5 (26).u ložiskový blok Fig. 5 (25) odšroubovat Fig. 5 (26).
u nosnou částí Fig. 5 (28) odšroubovat Fig. 5 (29) a veu nosnou částí Fig. 5 (28) odšroubovat Fig. 5 (29) a veu nosnou částí Fig. 5 (28) odšroubovat Fig. 5 (29) a veu nosnou částí Fig. 5 (28) odšroubovat Fig. 5 (29) a veu nosnou částí Fig. 5 (28) odšroubovat Fig. 5 (29) a veu nosnou částí Fig. 5 (28) odšroubovat Fig. 5 (29) a ve

implementovat naproti díru ve stojanu ložiska a přišroubujte jej zase dolů.

u Rukojeť boční kryt Fig. 5 (27) opatrně zvedněte au Rukojeť boční kryt Fig. 5 (27) opatrně zvedněte au Rukojeť boční kryt Fig. 5 (27) opatrně zvedněte au Rukojeť boční kryt Fig. 5 (27) opatrně zvedněte a
převést na druhou stranu.

u ložiskový blok Fig. 5 (25) na nové straně závěsu, případně su ložiskový blok Fig. 5 (25) na nové straně závěsu, případně su ložiskový blok Fig. 5 (25) na nové straně závěsu, případně su ložiskový blok Fig. 5 (25) na nové straně závěsu, případně s
Použití akumulátorový šroubovák pevně (4 Nm) zpět.Použití akumulátorový šroubovák pevně (4 Nm) zpět.Použití akumulátorový šroubovák pevně (4 Nm) zpět.

u věc Fig. 5 (21) vložte jej do druhé díry.u věc Fig. 5 (21) vložte jej do druhé díry.u věc Fig. 5 (21) vložte jej do druhé díry.u věc Fig. 5 (21) vložte jej do druhé díry.
u nesoucí čep Fig. 5 (22) spolu s ostřikovačem a nastavitelným nohy,u nesoucí čep Fig. 5 (22) spolu s ostřikovačem a nastavitelným nohy,u nesoucí čep Fig. 5 (22) spolu s ostřikovačem a nastavitelným nohy,u nesoucí čep Fig. 5 (22) spolu s ostřikovačem a nastavitelným nohy,

vyměnit. Ujistěte se, že Rastno- CKEN záda přehlídky.

uvedení do provozu
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4.3.3 realizovat rukojeť

u pružinová spona Obr. 6 (31)u pružinová spona Obr. 6 (31)u pružinová spona Obr. 6 (31)
implementovat: blokovací výstupek

tlačit dolů pružina
Svorka z nad ním.

u Pružinová spona nau Pružinová spona na
nový Závěs na straně 
opět tlačit, dokud nezapadne. 

Na obr. 6 

Obr. 7 
u věc Obr. 7 (33) zvedněte ji z ložiskového dveří pouzdremu věc Obr. 7 (33) zvedněte ji z ložiskového dveří pouzdremu věc Obr. 7 (33) zvedněte ji z ložiskového dveří pouzdremu věc Obr. 7 (33) zvedněte ji z ložiskového dveří pouzdrem

a realizovat.
u klika Obr. 7 (32) věc Obr. 7 (33) a tlakové desky *u klika Obr. 7 (32) věc Obr. 7 (33) a tlakové desky *u klika Obr. 7 (32) věc Obr. 7 (33) a tlakové desky *u klika Obr. 7 (32) věc Obr. 7 (33) a tlakové desky *u klika Obr. 7 (32) věc Obr. 7 (33) a tlakové desky *u klika Obr. 7 (32) věc Obr. 7 (33) a tlakové desky *

Obr. 7 (34) Rozebrat a přenést na opačnou stranu.Obr. 7 (34) Rozebrat a přenést na opačnou stranu.
u Při montáži tiskové desky na opačné straně vzhledem ku Při montáži tiskové desky na opačné straně vzhledem k

Osmý snap správně na svém místě. *

Nainstalovat 4.3.4 Dveře

u Dveřní shora na spodní nosný čep Fig. 5 (22) Vyměnit.u Dveřní shora na spodní nosný čep Fig. 5 (22) Vyměnit.u Dveřní shora na spodní nosný čep Fig. 5 (22) Vyměnit.u Dveřní shora na spodní nosný čep Fig. 5 (22) Vyměnit.
u Zavřít dveře.u Zavřít dveře.
u Horní ložiskový blok Obr. 4 (12) na nové straně závěsuu Horní ložiskový blok Obr. 4 (12) na nové straně závěsuu Horní ložiskový blok Obr. 4 (12) na nové straně závěsuu Horní ložiskový blok Obr. 4 (12) na nové straně závěsu

vložte ji do dveří.
u Horní ložiskový blok Obr. 4 (12) pevně (4 Nm) našroubováníu Horní ložiskový blok Obr. 4 (12) pevně (4 Nm) našroubováníu Horní ložiskový blok Obr. 4 (12) pevně (4 Nm) našroubováníu Horní ložiskový blok Obr. 4 (12) pevně (4 Nm) našroubováníu Horní ložiskový blok Obr. 4 (12) pevně (4 Nm) našroubování

(2 krát Torx® 25) Fig. 4 (13). Otvory pro šrouby případně preparting nebo používání (2 krát Torx® 25) Fig. 4 (13). Otvory pro šrouby případně preparting nebo používání (2 krát Torx® 25) Fig. 4 (13). Otvory pro šrouby případně preparting nebo používání 
akumulátorových šroubováků.

u víko Obr. 4 (10) a víko Obr. 4 (11) každýu víko Obr. 4 (10) a víko Obr. 4 (11) každýu víko Obr. 4 (10) a víko Obr. 4 (11) každýu víko Obr. 4 (10) a víko Obr. 4 (11) každýu víko Obr. 4 (10) a víko Obr. 4 (11) každýu víko Obr. 4 (10) a víko Obr. 4 (11) každý
Štěkat na opačné straně.

Srovnejte 4.3.5 Dveře

u Dveře případně prostřednictvím dvou podélnými otvory v úložném blokuu Dveře případně prostřednictvím dvou podélnými otvory v úložném bloku
níže Fig. 5 (25) sladit v jedné rovině s tělesem přístroje. Prostřední šroub níže Fig. 5 (25) sladit v jedné rovině s tělesem přístroje. Prostřední šroub níže Fig. 5 (25) sladit v jedné rovině s tělesem přístroje. Prostřední šroub 
vyšroubovat.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí poranění od dveří vypadnutí!
V případě, že ložiskové části nejsou přišroubovány dostatečně hustá, mohou 
dvířka vypadnout. To může vést k vážnému zranění. Navíc se dveře nemohou 
zavřít, takže nechladí správně.

u Ložiskové bloky šroub pevně s 4 Nm.u Ložiskové bloky šroub pevně s 4 Nm.
u Zkontrolujte, zda všechny šrouby a v případě potřeby dotáhnout.u Zkontrolujte, zda všechny šrouby a v případě potřeby dotáhnout.

4.4 Zasunutí do kuchyňské linky

Na obr. 8 

(1) horní skříňka (1) horní skříňka (3) skříň(3) skříň
(2) zařízení (2) zařízení (4) stěna(4) stěna

x U zařízení s doprovodnými stěn rozpěrkami, se zvyšuje, a sice 35 mm (viz x U zařízení s doprovodnými stěn rozpěrkami, se zvyšuje, a sice 35 mm (viz 
bod 4.2). Spotřebič může být vložen s kuchyňským zařízením. Pro použití 
přístroje Obr. 8 (2) vyrovnávání výšky kuchyňské linky, zařízení může horní přístroje Obr. 8 (2) vyrovnávání výšky kuchyňské linky, zařízení může horní přístroje Obr. 8 (2) vyrovnávání výšky kuchyňské linky, zařízení může horní 
jednotku

Obr. 8 (1) být připojen.Obr. 8 (1) být připojen.

Když předělávání s kuchyňskou linkou (max. Hloubka 580 mm) umožňuje stroji 
vedle kuchyňské skříňky Obr. 8 (3) uvedené dárky jsou. Zařízení je příčně 34 vedle kuchyňské skříňky Obr. 8 (3) uvedené dárky jsou. Zařízení je příčně 34 vedle kuchyňské skříňky Obr. 8 (3) uvedené dárky jsou. Zařízení je příčně 34 
mm x a v temitte zařízení 50 mm x směrem k přední části skříně přední straně. mm x a v temitte zařízení 50 mm x směrem k přední části skříně přední straně. mm x a v temitte zařízení 50 mm x směrem k přední části skříně přední straně. mm x a v temitte zařízení 50 mm x směrem k přední části skříně přední straně. mm x a v temitte zařízení 50 mm x směrem k přední části skříně přední straně. 
Důležité informace pro větrání:

- ventilační kanál být přítomen po celé horní jednotku šířky hloubky nejméně 
50 mm na zadní straně skříňky nástavce.

- Oblast větrání pod stropem musí být nejméně 300 cm 2 v tomto pořadí. *Oblast větrání pod stropem musí být nejméně 300 cm 2 v tomto pořadí. *Oblast větrání pod stropem musí být nejméně 300 cm 2 v tomto pořadí. *

- Čím větší je větrací průřez je energeticky účinnější zařízení pracuje.

V případě, že zařízení se závěsy vedle stěny
Obr. 8 (4) je stanovena vzdálenost mezi zařízením a stěnou musí být Obr. 8 (4) je stanovena vzdálenost mezi zařízením a stěnou musí být 
minimálně 40 mm. To koresponduje s rukojetí, když jsou dveře otevřené.

Obalů likvidovat 4.5

VAROVÁNÍ
Udušení balicím materiálem a fólií!
u Nedovolte dětem hrát si s obalovým materiálem. Obal je vyroben z u Nedovolte dětem hrát si s obalovým materiálem. Obal je vyroben z 

recyklovatelného MATE- zástavního práva:

- Vlnitá lepenka / lepenka

uvedení do provozu
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- Rozšířené části polystyrenu

- Fólie a sáčky z polyethylenu

- polypropylenové popruhy

- přibitý dřevěný rám s panelem z polyethylenu *

u Obalový materiál do oficiálního sběrnéhou Obalový materiál do oficiálního sběrného
přinést.

4.6 Připojení zařízení

POZOR
Nebezpečí poškození elektroniky!
u Žádná samostatná měniče (přeměna stejnosměrného proudu dou Žádná samostatná měniče (přeměna stejnosměrného proudu do

použijte AC nebo tři fáze) nebo v úsporách energie svíčky.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru a přehřátí!
u Nepoužívejte prodlužovací šňůry nebo rozdvojky. Typ prouduu Nepoužívejte prodlužovací šňůry nebo rozdvojky. Typ proudu

(AC) a napětí na místě instalace musí souhlasit s údaji na 
typovém štítku (viz Celkový pohled na přístroj).

Zásuvka musí být řádně zabezpečeny a elektricky uzemněny. Spouštěcí proud 
pojistky musí být mezi 10 A a 16 A jsou.

Zásuvka musí být snadno přístupná, takže může být jednotka odpojena rychle 
v případě, že aktuální. Ty musí být mimo oblast zadních sedadel.

u Zkontrolujte elektrické připojení.u Zkontrolujte elektrické připojení.
u Zapojte napájecí kabel.u Zapojte napájecí kabel.

4,7 spínací zařízení
u On / Off tlačítko Fig. 3 (1) stiskněte tlačítko.u On / Off tlačítko Fig. 3 (1) stiskněte tlačítko.u On / Off tlačítko Fig. 3 (1) stiskněte tlačítko.u On / Off tlačítko Fig. 3 (1) stiskněte tlačítko.

w Přístroj je zapnutý. Ukazatel teplotyw Přístroj je zapnutý. Ukazatel teploty
nastavené teploty.

w Pokud se na displeji LED na displeji teplotyw Pokud se na displeji LED na displeji teploty
lit, aktivuje se ukázkový režim. Obraťte se na zákaznický servis.

5 provoz

pohodě 5.1 Foods

Poznámka *
Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se snižuje, pokud je větrání 
nedostatečné.
u Vždy mějte žaluzie ventilátoru.u Vždy mějte žaluzie ventilátoru.

u Podléhají zkáze potraviny, jako hotová jídla,u Podléhají zkáze potraviny, jako hotová jídla,
Skladujte maso a uzeniny skladujte v nejchladnější oblasti. V horní části a 
ve dveřích máslo a konzervy einsor- zvířat. (Viz Celkový pohled na přístroj)

u U obalů na jedno použití plastu, kovu,u U obalů na jedno použití plastu, kovu,
Použití hliníku a skleněné nádoby a fólie.

u Přední plocha dna chladničky pouze pro krátkodobéu Přední plocha dna chladničky pouze pro krátkodobé
Odložila chlazených potravin, např. použít jako při překládání a třídění. 
Nicméně nenechávejte chlazených potravin tam jinak mohou být tlačena 
nebo když jsou dveře zavřené rozrušená.

u Potraviny neskladujte příliš těsně u sebe, aby dobré vzduchu cirkulujeu Potraviny neskladujte příliš těsně u sebe, aby dobré vzduchu cirkuluje
ztratit plechovku.

u bezpečné láhve z převrácení: Láhevu bezpečné láhve z převrácení: Láhev
přesunout.

5.2 Nastavení teploty
Teplota závisí na těchto faktorech:

- četnost dveřních otvorů

- pokojová teplota v místě instalace

- druh, teplota a množství doporučené nastavení teploty potravin: 5 ° C 
Teplota se může měnit průběžně. V případě, že nastavení dosáhne 1 ° C se 
znovu začít s 9 ° C

u Volání funkce teploty: Tlačítko pro nastavení Fig. 3 (2)u Volání funkce teploty: Tlačítko pro nastavení Fig. 3 (2)u Volání funkce teploty: Tlačítko pro nastavení Fig. 3 (2)
stiskněte tlačítko.

w Na ukazateli teploty, LED bliká proudw Na ukazateli teploty, LED bliká proud
Teplota.

u SELECT Fig. 3 (2) klávesy, dokud se LEDu SELECT Fig. 3 (2) klávesy, dokud se LEDu SELECT Fig. 3 (2) klávesy, dokud se LEDu SELECT Fig. 3 (2) klávesy, dokud se LED
Požadovaná teplota se rozsvítí.

náznak
u Po stisknutí tlačítka pro nastavení v rámciu Po stisknutí tlačítka pro nastavení v rámci

malý rozsah teploty (například mezi 5 ° C a 7 ° C), mírně chladnější 
hodnotu. zobrazit v Temperaturan- pak LED v příštích nižších teplot 
raturbereichs.

5.3 Super cool
Pomocí SuperCool přepínáte na nejvyšší Abkühlleis- tung. Tím se dosáhne 
nižších chladicích teplot. Použijte SuperCool pro rychlé ochlazení velkého 
množství potravin. Když super cool je zapnutý, běží ventilátor *. Zařízení 
pracuje s maximální chladicí kapacita, čímž hluk chladící jednotky může být 
dočasně hlasitější. Super chlazení má mírně vyšší spotřebu energie.

5.3.1 Chlazení pomocí SuperCool

u tlačítko SuperCool Fig. 3 (4) krátce.u tlačítko SuperCool Fig. 3 (4) krátce.u tlačítko SuperCool Fig. 3 (4) krátce.u tlačítko SuperCool Fig. 3 (4) krátce.
w Tlačítko Super chlazení Fig. 3 (4) světla.w Tlačítko Super chlazení Fig. 3 (4) světla.w Tlačítko Super chlazení Fig. 3 (4) světla.w Tlačítko Super chlazení Fig. 3 (4) světla.
w Teplota chlazení klesne na nejnižší hodnotu. Super chlazeníw Teplota chlazení klesne na nejnižší hodnotu. Super chlazení

zapnutý.
w Super chlazení se automaticky vypne po 6 až 12 hodinw Super chlazení se automaticky vypne po 6 až 12 hodin

z. Stroj je v energeticky úsporné, normálním režimu.

off 5.3.2 super cool předčasně

u tlačítko SuperCool Fig. 3 (4) krátce.u tlačítko SuperCool Fig. 3 (4) krátce.u tlačítko SuperCool Fig. 3 (4) krátce.u tlačítko SuperCool Fig. 3 (4) krátce.
w Tlačítko Super chlazení Fig. 3 (4) zhasne.w Tlačítko Super chlazení Fig. 3 (4) zhasne.w Tlačítko Super chlazení Fig. 3 (4) zhasne.w Tlačítko Super chlazení Fig. 3 (4) zhasne.
w Super chlazení je vypnutý.w Super chlazení je vypnutý.

5.4 fan
S ventilátorem můžete rychle ochladit velké množství čerstvých 

potravin nebo dosáhnout relativně rovnoměrné rozložení teploty 

napříč všemi skladování. Chlazení s cirkulací vzduchu se 

doporučuje:

- v místnosti je vysoká teplota (vyšší než 33 ° C)

- při vysoké vlhkosti

Chlazení s cirkulací vzduchu využívá o něco více energie. Pro úsporu energie 
se ventilátor s otevřenými dveřmi se automaticky vypne.

Přepnout 5.4.1 Fan

u tlačítko fan Fig. 3 (5) krátce.u tlačítko fan Fig. 3 (5) krátce.u tlačítko fan Fig. 3 (5) krátce.u tlačítko fan Fig. 3 (5) krátce.
w Tlačítko ventilátoru se rozsvítí.w Tlačítko ventilátoru se rozsvítí.
w Ventilátor je aktivní. To se automaticky zapnew Ventilátor je aktivní. To se automaticky zapne

, když je kompresor v chodu.

operace
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off 5.4.2 Fan

u tlačítko fan Fig. 3 (5) krátce.u tlačítko fan Fig. 3 (5) krátce.u tlačítko fan Fig. 3 (5) krátce.u tlačítko fan Fig. 3 (5) krátce.
w Tlačítko ventilátoru zhasne.w Tlačítko ventilátoru zhasne.
w Ventilátor je vypnutý.w Ventilátor je vypnutý.

5.5 police

5.5.1 umožnit police
Police jsou zabezpečeny proti náhodnému odstranění výpisem zastávek.

u Zvedněte police au Zvedněte police a
táhnout dopředu.

u police u police dem
Hrana vzadu směřuje vzhůru tlak. *

w jídlo w jídlo zmrazit
není připevněno k zadní stěně.

*

rozebírat 5.5.2 police

u Police mohouu Police mohou
na čistý rozložit
být.

*

5.6 Použití dělených polic *

Na obr. 9 

u Skleněná deska s dorazovou plochou (2) musí ležet za sebou.u Skleněná deska s dorazovou plochou (2) musí ležet za sebou.

5.7 dveřní regály

5.7.1 umožnit regály dveří

u viz skladovací regál podle obr.u viz skladovací regál podle obr.

5.7.2 Demontovat regály dveře

u Dveřní police lze rozebrat a vyčistit.u Dveřní police lze rozebrat a vyčistit.

viz 5.8 držák lahví
u láhev Cage u láhev Cage na obrázku

odebrat.

5.9 Rostlinné koše

Na obr. 10 

viz rostlinné zásobníků:
u Zcela odstranit zásuvku zeleniny, a mírně dopředuu Zcela odstranit zásuvku zeleniny, a mírně dopředu

tilt.
w Ve spodní zásuvce vedle tlačné řešíw Ve spodní zásuvce vedle tlačné řeší

Zajištění nákladu a zásuvka zeleniny mohou být odstraněny.

u Vložte znovu Vyčnívající teleskopické kolejnice.u Vložte znovu Vyčnívající teleskopické kolejnice.

Na obr. 11 

použít rostlinné slupky:
u dát zásuvku zeleniny na teleskopických kolejničkách au dát zásuvku zeleniny na teleskopických kolejničkách a

Push lehký tlak na zadní.
w Ve spodní zásuvky navíc, západky Schubla-w Ve spodní zásuvky navíc, západky Schubla-

densicherung a zásuvka zeleniny sedí pevně na teleskopických kolejnicích.

6 údržba

6.1 odmrazování

Odmrazovat 6.1.1 chladničky

Chladnička se odmrazuje automaticky. Zkondenzovaná voda se odpařuje. 
Kapky vody na zadní stěně jsou naprosto normální.

u Pravidelně čistěte otvor pro vypouštění tak, aby kondenzovaná vodau Pravidelně čistěte otvor pro vypouštění tak, aby kondenzovaná voda
může pokračovat. (Viz 6.2)

údržba
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6.2 Čištění zařízení

UPOZORNĚNÍ
Zranění a poškození horkou párou! Horká pára může poškodit povrchy a 
způsobit popáleniny.

u Nepoužívat parní čističe!u Nepoužívat parní čističe!

POZOR
Nesprávné čištění přístroji škodí!
u čisticího prostředku není zaměřen.u čisticího prostředku není zaměřen.
u Brusné nebo abrazivní houbičky nebou Brusné nebo abrazivní houbičky nebo

použít ocelovou vlnu.
u Žádné ostré, brusné, písek, chloridy, chemikálieu Žádné ostré, brusné, písek, chloridy, chemikálie

použití nebo kyselé čisticí prostředky.
u Nepoužívají chemická rozpouštědla.u Nepoužívají chemická rozpouštědla.
u Typový štítek na vnitřní straně přístroje není ŠKODYu Typový štítek na vnitřní straně přístroje není ŠKODY

Odebrat nebo skončila. To je důležité pro zákaznický servis.
u Žádné kabely nebo jiné součásti vytáhnout, zatáčky nebou Žádné kabely nebo jiné součásti vytáhnout, zatáčky nebo

Poškození.
u Žádné čištění vody do žlabu, na větrací mřížkuu Žádné čištění vody do žlabu, na větrací mřížku

může proniknout a elektrické části.
u Měkký hadřík a všestranný čistič s neutralizaceu Měkký hadřík a všestranný čistič s neutralizace

použití ralem pH.
u Uvnitř přístroje pouze u Uvnitř přístroje pouze potravinářské

použijte čisticí prostředky.

u Prázdné zařízení.u Prázdné zařízení.
u Vytáhnout zástrčku.u Vytáhnout zástrčku.

u Vnější a vnitřní plochy z plastu vlažnouu Vnější a vnitřní plochy z plastu vlažnouu Vnější a vnitřní plochy z plastu vlažnou
čistá voda a trochu mycího prostředku ručně. Nerez ocel Čistič nevztahuje 

na skleněných nebo plastových povrchů, aby se zabránilo poškrábání. 
Počáteční tmavší oblastí a intenzivnější barva povrchu z nerezové oceli jsou 
normální. *

POZOR *
Dveře z nerezové oceli jsou potažení vysoce kvalitní povrchové a nemohou 
být léčeny pomocí přiložené péče produktu.

Povrchová úprava je jinak napaden.
u potažený dveřní povrchy výhradněu potažený dveřní povrchy výhradněu potažený dveřní povrchy výhradněu potažený dveřní povrchy výhradně

měkký, čistý hadřík. -Li silně znečištěn, použijte trochu vody nebo neutrální 
čisticí prostředek. Volitelně lze použít mikrovlákna hadřík.

u Nerezové oceli boční stěny po kontaminaci s dlouholetouu Nerezové oceli boční stěny po kontaminaci s dlouholetouu Nerezové oceli boční stěny po kontaminaci s dlouholetou
Čistý komerčně dostupný čistič z nerezové oceli. Potom uzavřený 
přípravek na ošetřování nerezových rovnoměrně ve směru zábrusem.

u malované obložení používejte pouze měkký,u malované obložení používejte pouze měkký,u malované obložení používejte pouze měkký,
čistou látkou. -Li silně znečištěn, použijte trochu vody nebo neutrální čisticí 
prostředek. Volitelně lze použít mikrovlákna hadřík.

u vypouštěcí otvor Clean: podáníu vypouštěcí otvor Clean: podáníu vypouštěcí otvor Clean: podání
klanice s tenkým předmětem,
z. B. odstraňte vatovým tamponem.

u zařízení díly vlažnou vodou s trochou mytí nádobíu zařízení díly vlažnou vodou s trochou mytí nádobíu zařízení díly vlažnou vodou s trochou mytí nádobí
Clean medium ručně.

Po vyčištění:
u Spotřebiče a položky vyschnout.u Spotřebiče a položky vyschnout.
u Připojte a zapněte zařízení.u Připojte a zapněte zařízení.

u Umístěte potraviny zpět.u Umístěte potraviny zpět.

6.3 Zákaznický servis

Nejprve zkontrolujte, zda nemůžete závadu odstranit sami. (Viz Poruchy). Je-li 
tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis. Můžete najít adresu v 
přiloženém seznamu zákaznických servisů.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí poranění neodbornou opravou!
u Opravy a údržba se provádí a připojení k sítiu Opravy a údržba se provádí a připojení k síti

linie, které nejsou výslovně zmíněny (viz Údržba), smí provádět pouze 
zákaznický servis.

u označení zařízeníu označení zařízení
Obr. 12 (1) Žádná služba. Obr. Obr. 12 (1) Žádná služba. Obr. Obr. 12 (1) Žádná služba. Obr. 
12 (2) a Ser. Obr. 12 (3)12 (2) a Ser. Obr. 12 (3)12 (2) a Ser. Obr. 12 (3)

z číst štítek. 
Typový štítek se nachází 
na levé straně zařízení 
uvnitř.

Na obr. 12 

u Kontaktujte servis a porucha, přístroju Kontaktujte servis a porucha, přístroj
označení Obr. 12 (1) Servis no. Obr. 12 (2) a Serial No. Obr. 12 (3) Zpráva.označení Obr. 12 (1) Servis no. Obr. 12 (2) a Serial No. Obr. 12 (3) Zpráva.označení Obr. 12 (1) Servis no. Obr. 12 (2) a Serial No. Obr. 12 (3) Zpráva.označení Obr. 12 (1) Servis no. Obr. 12 (2) a Serial No. Obr. 12 (3) Zpráva.označení Obr. 12 (1) Servis no. Obr. 12 (2) a Serial No. Obr. 12 (3) Zpráva.označení Obr. 12 (1) Servis no. Obr. 12 (2) a Serial No. Obr. 12 (3) Zpráva.označení Obr. 12 (1) Servis no. Obr. 12 (2) a Serial No. Obr. 12 (3) Zpráva.

w To umožňuje rychlé a přesné služby.w To umožňuje rychlé a přesné služby.
u Nechte přístroj zavřený, dokud zákaznický servisu Nechte přístroj zavřený, dokud zákaznický servis

dorazí.
w Jídlo zůstane chladný déle.w Jídlo zůstane chladný déle.
u Zástrčka (nikoliv tahem za přívodní kabel)u Zástrčka (nikoliv tahem za přívodní kabel)

off nebo pojistka.

7 poruchy
Přístroj je navržen a vyroben tak, aby funkční spolehlivost a dlouhou životnost, 
jsou uvedeny. Pokud přesto dojde k poruše během provozu, zkontrolujte, zda 
je porucha přičíst vést k provozní chyby. V tomto případě se náklady měli 
byste být účtovány i během záruční doby. Tyto poruchy mohou být vyřešeny 
bez:

Zařízení nefunguje.
→ Přístroj není zapnutý.

u Zapnutí přístroje.u Zapnutí přístroje.
→ Síťová zástrčka není správně zasunutá do zásuvky.

u Zkontrolujte síťovou zástrčku.u Zkontrolujte síťovou zástrčku.

→ Pojistka zásuvka je mimo provoz.

u Zkontrolujte pojistku.u Zkontrolujte pojistku.

Kompresor běží dlouho.
→ Kompresor na nízkým požadavkem chladicím na nízkou rychlost. 

Dokonce i když to zvyšuje provozní dobu, šetří energii.

u To je normální v energeticky úsporných modelů.u To je normální v energeticky úsporných modelů.
→ Super cool je zapnutý.

u Ochladit jídlo rychle běžíu Ochladit jídlo rychle běží
Kompresorové déle. To je normální.

LED dioda za spodní části přístroje (v kompresoru) pravidelně 
bliká každých 15 sekund *.
→ Střídač je vybaven diagnostickým poruchy LED vyloučena.

u Blikání je normální.u Blikání je normální.

poruchy
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Hluk je příliš hlasitý.
→ S regulací počtu otáček * kompresory mohou být z důvodu různých 

rychlostech, různé hlučnost provozu příčinou ..

u Tento zvuk je normální.u Tento zvuk je normální.

Bublání a šplouchání
→ Tento zvuk pochází ze chladivo, které protéká chladicím okruhu.

u Tento zvuk je normální.u Tento zvuk je normální.

Tiché cvaknutí
→ Hluk je produkován, když se chladící agregát (motor) automaticky zapne 

nebo vypne.
u Tento zvuk je normální.u Tento zvuk je normální.

Hum. Je stručně trochu hlasitější, když je chladicí jednotka (motor) 
zapne.
→ Když se Super Cool, čerstvé nakládané potraviny nebo nechal otevřené 

dveře se automaticky zvyšuje chladicí výkon.

u Tento zvuk je normální.u Tento zvuk je normální.
→ Okolní teplota je příliš vysoká.

u Řešení: (viz 1.2)u Řešení: (viz 1.2)

Nízký šum
→ Zvuk vzniká při proudění vzduchu ventilátorem.

u Tento zvuk je normální.u Tento zvuk je normální.

hluk vibrací
→ Přístroj není pevně na zemi. Tato objekty a přilehlý nábytek jsou 

stanoveny chod chladicí jednotky, aby vibroval.

u Srovnejte zařízení přes nohy.u Srovnejte zařízení přes nohy.
u Láhve a kelímky pohybují od sebe.u Láhve a kelímky pohybují od sebe.
Teplota zobrazit všechny LED diody.
→ Je aktivován režim demo.

u kontaktujte zákaznický servis. (Viz Údržba).u kontaktujte zákaznický servis. (Viz Údržba).

Zařízení je teplý na vnějších plochách.
→ Teplo z chladicího okruhu se používá, aby se zabránilo kondenzaci.

u To je normální.u To je normální.

Teplota není dostatečně nízká.
→ Dveře nejsou řádně zavřeny.

u Zavřete dvířka.u Zavřete dvířka.
→ Ventilace není dostatečná.

u Odhalit větrací mřížku.u Odhalit větrací mřížku.
→ Okolní teplota je příliš vysoká.

u Řešení: (viz 1.2).u Řešení: (viz 1.2).
→ Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho.

u Počkat, zda požadovaná teplota sama o soběu Počkat, zda požadovaná teplota sama o sobě
nastavení znovu. Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis. 
(Viz Údržba).

→ Spotřebič je příliš blízko zdroje tepla (kamna, ohřívače, apod).

u změnit polohu zařízení nebo tepelného zdroje.u změnit polohu zařízení nebo tepelného zdroje.

Vnitřní osvětlení není.
→ Přístroj není zapnutý.

u Zapnutí přístroje.u Zapnutí přístroje.
→ Dveře byly otevřené déle než 15 minut. otevřené.

u Osvětlení interiéru se vypne po otevřených dveříu Osvětlení interiéru se vypne po otevřených dveří
asi 15 minut. automaticky.

→ LED osvětlení je vadné nebo je poškozený kryt:

VAROVÁNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! jsou proudovodné části krytu.

u LED osvětlení interiéru zákaznický servis nebou LED osvětlení interiéru zákaznický servis nebo
Vyměnit vyškolený personál nebo opravit.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí poranění LED lampy! Intenzita světla LED osvětlení odpovídá 
laserové třídě 1 / 1M. Je-li kryt je vadná:

u Ne s optickými čočkami z blízkosti přímou Ne s optickými čočkami z blízkosti přímo
průzkum osvětlení. Oči mohou přijít k úrazu.

set 8 Uvedení mimo provoz

z 8.1 zařízení
u On / Off tlačítko Fig. 3 (1) Stiskněte, dokud se na obrazovce ztmavne.u On / Off tlačítko Fig. 3 (1) Stiskněte, dokud se na obrazovce ztmavne.u On / Off tlačítko Fig. 3 (1) Stiskněte, dokud se na obrazovce ztmavne.u On / Off tlačítko Fig. 3 (1) Stiskněte, dokud se na obrazovce ztmavne.

uvolnění tlačítka.
w Pokud se přístroj nevypne, dětiw Pokud se přístroj nevypne, děti

zajištění aktivní.

Nastavte 8.2 Vyřazování
u Prázdné zařízení.u Prázdné zařízení.

u Vytáhnout zástrčku.u Vytáhnout zástrčku.
u Vyčistěte přístroj (viz 6.2).u Vyčistěte přístroj (viz 6.2).

u nechte otevřené dveře, aby se zabránilo nepříjemné pachyu nechte otevřené dveře, aby se zabránilo nepříjemné pachy
vzniknou.

9 disponuje zařízení
Přístroj stále obsahuje hodnotné materiály a je 

jeden z komunálního odpadu
zásobování oddělený sběr. Likvidace vyřazených elektrických 
spotřebičů musí být profesionální a vhodným právním souladu s 
místními předpisy a zákony.

Nepoškozují starého spotřebiče Při likvidaci chladicího okruhu tak, aby se 
chladivo obsahuje (data na štítku) a olej nebrání nekontrolovanému úniku.

u znehodnocovat zařízení.u znehodnocovat zařízení.
u Vytáhnout zástrčku.u Vytáhnout zástrčku.
u pomocí propojovacího kabelu.u pomocí propojovacího kabelu.

render nefunkční
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Výrobce neustále pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Proto Vás 
prosíme o pochopení, že si vyhrazujeme právo provádět změny designu, 
zařízení a technologie.

Chcete-li poznat všechny výhody svého nového spotřebiče, přečtěte si prosím 
pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze pečlivě. Tento návod je určen pro 
více modelů se mohou objevit odchylky. Profily, které se vztahují pouze na 
konkrétní zařízení, jsou označeny hvězdičkou (*).

Pokyny jsou opatřena výrazný
vyznačující se tím, výsledky opatření s.

1 Celkový pohled na přístroj

1.1 zařízení a přehled zařízení

náznak
u Police, zásuvky a koše jsou při dodáníu Police, zásuvky a koše jsou při dodání

byla uspořádána pro optimální energetické účinnosti.

Obr. 1 
(1) transportní úchyty (1) transportní úchyty (6) jmenovka(6) jmenovka
(2) Provozní a Kontrollele-(2) Provozní a Kontrollele-

mente 
(7) VarioSpace(7) VarioSpace

(3) Chránit před mrazem zařízení (3) Chránit před mrazem zařízení (8) mrazák(8) mrazák
(4) Bylinné a bobule(4) Bylinné a bobule

přihrádka 

(9) Nastavitelné nohy, doprava(9) Nastavitelné nohy, doprava
madla vpředu, transportní kolečka vzadu

(5) Pohodě balení *(5) Pohodě balení *

1.2 Rozsah spotřebiče
Účel použití
Přístroj je vhodný pouze k chlazení potravin v domácím či 
podobném prostředí. Tyto pokyny zahrnují použití

- v osobních kuchyních, bed and breakfast,
- hosty ve venkovských domech, hotelech, motelech a jiných 

ubytovacích zařízení,
- v gastronomii a podobné služby ve velkoobchodě.

Jakékoli jiné použití je nepřípustné.

předvídatelné nesprávné
Následující aplikace jsou výslovně zakázány:

- Skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních 
preparátů nebo podobných

Přístroj v kostce
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Materiály a výrobky z něhož se směrnice o zdravotnických 
prostředcích 2007/47 / EC

- Prostředí s nebezpečím výbuchu použití přístroje může vést k 
poškození uloženého zboží nebo znehodnocení.

třídy klimatu
Přístroj je navržen tak, v závislosti na třídě klimatu pro provoz při 
teplotách okolí omezen. Pravý pro vaše zařízení Klimatická třída 
je uvedena na typovém štítku.

náznak
u Za účelem zárukou dokonalé operaciu Za účelem zárukou dokonalé operaci

dovolit okolních teplotách specifikovaných v souladu.

klimatická třída za teploty okolí

SN, N až 32 ° C

ST na 38 ° C

T až 43 ° C

Správná funkce zařízení je zajištěna až na nižší okolní teplotě 5 
° C,

1.3 shoda
Chladicí okruh byl testován na těsnost. Přístroj splňuje příslušné bezpečnostní 
předpisy a směrnice 2014/35 / EU 2014/30 / EU, 2009/125 / ES, 2011/65 / EU 
a 2010/30 / EU.

1.4 Rozměry

Na obr. 2 

úsporu energie 1.5
- Vždy zajistit dobré větrání. Výpočty Lüftungsöff- nebo mřížky nepokrývá.

- Nestanovují vedle sporáku, topení nebo podobného zařízení v přímém 
slunečním světle.

- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, například na okolní 
teplotě (viz 1.2). na

Odchylka teploty okolí na teplotu 25 ° C, Normtem-, spotřeba energie se 
mohou měnit.

- otevřít tak krátká, jak je to možné zařízení.

- Čím nižší je teplota nastavena, tím vyšší je spotřeba energie.

- Obchod s potravinami řazeny (viz Celkový pohled na přístroj).

- Zachovat všechny potraviny správně zabalené a na které se vztahuje. Aby nedošlo 
k jeho polevu.

- teplá jídla: nechte vychladnout na pokojovou teplotu.

zvyšovat prach spotřebovává energii:

- Chladicí jednotka a výměníky tepla - kovová 
mřížka na zadní straně přístroje - jednou ročně, 
prachu.

1,6 izolační deska
Izolační deska pro provoz při částečném zatížení je k dispozici jako 
příslušenství u svého prodejce. Pokud nechcete ukládat mnoho potravin v 
přístroji, můžete použít spotřebu energie izolační desky až o 50%. Tam může 
být vypnut v závislosti na modelu až do výše 5 zásuvek. Alespoň 3 zásuvky 
jsou nezbytné pro chlazení. Více informačních ty, viz příslušenství na Isola- 
vého štítku.

2 Všeobecné bezpečnostní
Nebezpečí pro uživatele:
- Tento přístroj dokáže děti ve věku 8 a výše, a osoby s 

tělesným verrin- obležení, 
smyslovými nebo

duševní schopnosti či nedostatek zkušeností a znalostí bude 
použit, pokud byly pod dohledem nebo instrukce týkající se 
bezpečného používání zařízení a pochopit plynoucí rizika. 
Děti nemusí hrát s přístrojem. Čištění a uživatelskou údržbu 
nesmějí provádět děti bez pečlivě dohlížet na dodávky. Děti 
od 3-8 let vkládáte přístroj a vybité. Děti do 3 let jsou 
hospodářství je stále daleko od zařízení, pokud nejsou trvale 
pod dohledem Untitled.

- I když je přístroj odpojen od sítě vždy uchopte zástrčku. 
Netahejte za šňůru.

- Vytáhnout z chyb síťové napájení nebo přepnutí zajištění 
vání.

- Nepoškozují napájecí kabel. Nepracujte s poškozeným 
zařízením napájecí kabel.

Všeobecné bezpečnostní
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- může běžet na vyškoleným personálem deteten opravy, 
údržba se provádí i změna napájecího kabelu pouze 
zákaznický servis nebo jiný.

- Zařízení pouze podle specifikace instrukce shromáždit, 
propojit a vyhoďte.

- Uchovejte si tyto pokyny na bezpečném místě a předejte jej v 
případě potřeby k dalšímu majiteli.

Nebezpečí požáru:

- Chladicí prostředek R 600a obsažený je šetrný k životnímu 
prostředí, ale je hořlavý. Unikající chladivo se může vznítit.

• Nepoškozují potrubí chladicího cyklu.

• Uvnitř zařízení neumožňuje nahý plamen ani jiné zdroje 
vznícení.

• Stroj interiéru žádné elektrické zařízení používat (např. 
Jako parní čistič rad, ohřívačů, výrobníky zmrzliny atd.)

• Jestliže chladivo unikne: odstranit otevřený oheň nebo 
zápalné zdroje v blízkosti Austritt- představit. vyvětrejte 
dobře místnost. oznámit zákaznický servis.

- Žádné výbušniny nebo spreje s hořlavými hnacími plyny, jako 
je. I butan, propan, pentan, atd

v jednotce store.
Příslušné sprejů mohou být identifikovány pomocí tištěných 
obsahu nebo symbolu plamene. Možná austre- bývají plyny 
lze zapálit elektrických součástek.

- Udržovat hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným 
ohněm dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, takže nemají 
nastavit spotřebič do ohně.

- Uchovávat alkoholické nápoje nebo jiné alkoholické 
kontejnery obsahující pouze uzavřen. Alkohol případně 
unikající může být zapálen elektrických součástek.

Crash a převrácení:
- a tak nebude zneužívat podstavci, zásuvky nebo dveře jako 

krok, nebo pro podporu. To platí zejména pro děti.

Nebezpečí otravy jídlem:
- nespotřebovává superponovány jídlo.

Nebezpečí omrzlin, pocitu otupění a bolestí:

- Delší kontakt s pokožkou s chladnými SUR- tváří nebo 
chlazení Objet / mražených potravin nebo přijmout ochranná 
opatření, např. používat jako ruční boty. jíst zmrzlinu, led 
nebo ledové kostky ihned a ne příliš studené.

Poranění a poškození:
- Horká pára může způsobit zranění. Používat s otevřeným 

ohněm nebo rozmrazovacích sprejů pro odmrazování 
jakéhokoli elektrického topení nebo párou zařízení.

- led ne ostré předměty
Odebrat.

drcení:
- Při otevírání a zavírání dveří nedosahuje do závěsu. Prsty 

mohou být uvízl.

Symboly na stroji:

Ikona může být umístěn na kompresoru. To se odkazuje na 
olej v kompresoru a má následující nebezpečí: Může při 
požití a vniknutí do dýchacích cest. Tato poznámka je 
relevantní pouze pro recyklaci. Za normálního provozu 
nehrozí žádné nebezpečí.

Poznámka: konkrétních informací v ostatních sekcích:

NEBEZPEČÍ indikuje okamžitou nebezpečnou situaci, 
že smrt nebo vážné zranění bude mít za 
následek, pokud není zabráněno.

POZOR označuje nebezpečnou situaci,
ce, může mít za následek smrt nebo těžké 
ublížení na zdraví zranění, pokud se jí 
nevyhnete.

POZOR označuje nebezpečnou situaci,
ce, může mít za následek menší nebo střední 
tělesná zranění dojít, pokud není zabráněno.

POZOR označuje nebezpečnou situaci,
ce, by mohlo vést k poškození majetku, 
pokud se jí nevyhnete.

náznak identifikuje užitečné informace a rady.

3 Ovládací prvky a displeje

3.1 Ovládací a kontrolní prvky

Na obr. 3 

(1) On / Off tlačítko (1) On / Off tlačítko (4) tlačítko SuperFrost(4) tlačítko SuperFrost
(2) SELECT (2) SELECT (5) tlačítko alarm(5) tlačítko alarm
(3) zobrazení teploty(3) zobrazení teploty

Ovládací prvky a displeje
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Displej 3,2 Teplota

- nastavená teplota tuhnutí

4. uvedení do provozu

4,1 dopravní zařízení

UPOZORNĚNÍ
Zranění a poškození při špatné přepravě!

u Přístroj zabalené dopravu.u Přístroj zabalené dopravu.
u Přepravovat spotřebič ve vzpřímené poloze.u Přepravovat spotřebič ve vzpřímené poloze.

u Nepřepravujte zařízení sám.u Nepřepravujte zařízení sám.

4.2 Nastavení zařízení

VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru v důsledku vlhkosti!
V případě živých částí nebo je napájecí kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.

u Přístroj je určen pro použití v uzavřených prostoráchu Přístroj je určen pro použití v uzavřených prostorách
určen. Neprovozujte přístroj venku nebo ve vlhkých prostorách nebo v 
blízkosti stříkající vodě.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru v důsledku zkratu!
Když kabel / konektor na zařízení nebo jiného zařízení a zadní dotykové, 
napájecí kabel / konektor může být poškozen vibrace na zařízení, tak, že tam 
může být zkrat.

u Spotřebič tak, že není zástrčka nebo napájecí kabelu Spotřebič tak, že není zástrčka nebo napájecí kabel
ovlivněna.

u Do zásuvky v zadní části aniu Do zásuvky v zadní části ani
nelze připojit zařízení jiný přístroj.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru v důsledku chladiva!

Chladicí prostředek R 600a obsažený je šetrný k životnímu prostředí, ale je 
hořlavý. Unikající chladivo se může vznítit.
u Nepoškozují potrubí chladicího cyklu.u Nepoškozují potrubí chladicího cyklu.

VAROVÁNÍ
Požáru a poškození!
u Spotřebiče produkující teplo, např. B. mikrovlnná trouba, toustovaču Spotřebiče produkující teplo, např. B. mikrovlnná trouba, toustovač

atd. nejsou umístěny poblíž přístroje!

VAROVÁNÍ
otvory proti požáru a nebezpečí poškození v důsledku zablokovaného větrání!

u Větrací otvory vždy jasné. Vždy se ujistěte, dobráu Větrací otvory vždy jasné. Vždy se ujistěte, dobrá
Větrání osmé!

q V případě poškození přístroj ihned - ještě před připojením -q V případě poškození přístroj ihned - ještě před připojením -
obraťte se na svého dodavatele.

q Podlaha v místě instalace musí být vodorovný a rovný.q Podlaha v místě instalace musí být vodorovný a rovný.
q Zařízení není na přímém slunečním světle nebo v blízkostiq Zařízení není na přímém slunečním světle nebo v blízkosti

Kamna, ohřívače a podobně.

q Optimální místo instalace je suché, dobře větranéq Optimální místo instalace je suché, dobře větrané
Space.

q Přístroj se zadní vždy přímo na zeďq Přístroj se zadní vždy přímo na zeď
up.

q Přístroj se může pohybovat pouze tehdy, když je prázdnáq Přístroj se může pohybovat pouze tehdy, když je prázdná
být.

q Podklad musí být zařízení ve stejné výšce jako svěrákuq Podklad musí být zařízení ve stejné výšce jako svěráku
mají bene zem.

q Neinstalujte spotřebič bez cizí pomoci.q Neinstalujte spotřebič bez cizí pomoci.
q Čím více chladiva R 600a je v prostředku, tím vyšší musíq Čím více chladiva R 600a je v prostředku, tím vyšší musí

být v místnosti, kde je spotřebič stojí. V malých místnostech na hořlavou 
směs plynu se vzduchem, může vyplývat z úniku. Podle EN 378 norma 
musí na 11 g chladiva R 600a, je instalace alespoň 1 m 3 bylo skvělé. musí na 11 g chladiva R 600a, je instalace alespoň 1 m 3 bylo skvělé. musí na 11 g chladiva R 600a, je instalace alespoň 1 m 3 bylo skvělé. 
Množství chladiva v vašeho přístroje je uvedeno na typovém štítku uvnitř 
spotřebiče.

u Odpojte připojovací kabel od zadního panelu.u Odpojte připojovací kabel od zadního panelu.
Odstraňte držák kabelu, protože jinak vzniká onsgeräusche vibracím!

u Ochranná fólie z vnější strany skříně. *u Ochranná fólie z vnější strany skříně. *

POZOR *
Dveře z nerezové oceli jsou potažení vysoce kvalitní povrchové a nemohou 
být léčeny pomocí přiložené péče produktu.

Povrchová úprava je jinak napaden.
u potažený dveřní povrchy výhradněu potažený dveřní povrchy výhradněu potažený dveřní povrchy výhradněu potažený dveřní povrchy výhradně

měkký, čistý hadřík.
u Pouze na Nerezové oceli boční stěny Edelstahlpflege-u Pouze na Nerezové oceli boční stěny Edelstahlpflege-u Pouze na Nerezové oceli boční stěny Edelstahlpflege-u Pouze na Nerezové oceli boční stěny Edelstahlpflege-

médium rovnoměrně ve směru vláken. Následné čištění se stává 
snadnější.

u malované obložení používejte pouze měkký,u malované obložení používejte pouze měkký,u malované obložení používejte pouze měkký,
čistou látkou.

u Odstraňte všechny přepravní pojistky.u Odstraňte všechny přepravní pojistky.
u Obaly,. (Viz bod 4.5)u Obaly,. (Viz bod 4.5)
u Přístroj s průvodníu Přístroj s průvodní

Klíč k nastavovacím stop (A), a pevně 
pomocí vodováhy, ebenste- výchozí 
zarovnání.

Když side-by-side přístroj (S ...) montuje společně s druhým zařízením 
(jako kombinace SBS):

u Po montážního návodu u Po montážního návodu Side-by-side kombinace
postupovat. (Sáček příslušenství SBS s mrazničkou, nebo zařízení s 
mrazákem)

náznak
u Vyčistěte přístroj (viz 6.2).u Vyčistěte přístroj (viz 6.2).

Je-li přístroj instalován ve velmi vlhkém prostředí, může tvořit na vnější straně 
jednotky kondenzátu.

u Je třeba dbát na dobré větrání v místě instalace.u Je třeba dbát na dobré větrání v místě instalace.

obrácení 4,3 dveří
V případě potřeby můžete změnit zastavit:

uvedení do provozu
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POZOR
Nebezpečí škody na stranu-by-side spotřebičů v důsledku kondenzační vody!

Když se Side-by-Side spotřebič (S ...) montuje společně s druhým zařízením, 
musí být závěsy dveří zůstávají za doručenou (jako kombinace SBS).

u nic nemění na dveře.u nic nemění na dveře.

Ujistěte se, že tyto nástroje jsou po ruce:

q Torx® 25q Torx® 25
q Torx® 15q Torx® 15
q šroubovákq šroubovák
q případně akumulátorový šroubovákq případně akumulátorový šroubovák

q pokud je to nutné, druhá osoba v montážních pracíq pokud je to nutné, druhá osoba v montážních prací

Vyjměte dveře 4.3.1

Na obr. 4 

u Zavřít dveře.u Zavřít dveře.
u víko Obr. 4 (10) vytáhnout směrem dopředu a nahoru.u víko Obr. 4 (10) vytáhnout směrem dopředu a nahoru.u víko Obr. 4 (10) vytáhnout směrem dopředu a nahoru.u víko Obr. 4 (10) vytáhnout směrem dopředu a nahoru.
u víko Obr. 4 (11) vyniknout.u víko Obr. 4 (11) vyniknout.u víko Obr. 4 (11) vyniknout.u víko Obr. 4 (11) vyniknout.

UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí zranění, když se dveře převrátí!
u hold dveře pevně.u hold dveře pevně.
u nechte dveře opatrně.u nechte dveře opatrně.

u Horní ložiskový blok Obr. 4 (12) Odšroubujte (2 krát Torx®u Horní ložiskový blok Obr. 4 (12) Odšroubujte (2 krát Torx®u Horní ložiskový blok Obr. 4 (12) Odšroubujte (2 krát Torx®u Horní ložiskový blok Obr. 4 (12) Odšroubujte (2 krát Torx®
25) Fig. 4 (13) a vytáhnout směrem nahoru.25) Fig. 4 (13) a vytáhnout směrem nahoru.25) Fig. 4 (13) a vytáhnout směrem nahoru.

u Zvedněte dvířka směrem nahoru a stranou.u Zvedněte dvířka směrem nahoru a stranou.

4.3.2 realizovat ložiskové díly

Na obr. 5 

u nesoucí čep Fig. 5 (22) s podložkou Fig. 5 (23)u nesoucí čep Fig. 5 (22) s podložkou Fig. 5 (23)u nesoucí čep Fig. 5 (22) s podložkou Fig. 5 (23)u nesoucí čep Fig. 5 (22) s podložkou Fig. 5 (23)u nesoucí čep Fig. 5 (22) s podložkou Fig. 5 (23)
a báze * Fig. 5 (24) vytáhnout směrem nahoru.a báze * Fig. 5 (24) vytáhnout směrem nahoru.a báze * Fig. 5 (24) vytáhnout směrem nahoru.

u věc Fig. 5 (21) vyniknout.u věc Fig. 5 (21) vyniknout.u věc Fig. 5 (21) vyniknout.u věc Fig. 5 (21) vyniknout.
u ložiskový blok Fig. 5 (25) odšroubovat Fig. 5 (26).u ložiskový blok Fig. 5 (25) odšroubovat Fig. 5 (26).u ložiskový blok Fig. 5 (25) odšroubovat Fig. 5 (26).u ložiskový blok Fig. 5 (25) odšroubovat Fig. 5 (26).u ložiskový blok Fig. 5 (25) odšroubovat Fig. 5 (26).
u nosnou částí Fig. 5 (28) odšroubovat Fig. 5 (29) a veu nosnou částí Fig. 5 (28) odšroubovat Fig. 5 (29) a veu nosnou částí Fig. 5 (28) odšroubovat Fig. 5 (29) a veu nosnou částí Fig. 5 (28) odšroubovat Fig. 5 (29) a veu nosnou částí Fig. 5 (28) odšroubovat Fig. 5 (29) a veu nosnou částí Fig. 5 (28) odšroubovat Fig. 5 (29) a ve

implementovat naproti díru ve stojanu ložiska a přišroubujte jej zase dolů.

u Rukojeť boční kryt Fig. 5 (27) Opatrně zvedněte,u Rukojeť boční kryt Fig. 5 (27) Opatrně zvedněte,u Rukojeť boční kryt Fig. 5 (27) Opatrně zvedněte,u Rukojeť boční kryt Fig. 5 (27) Opatrně zvedněte,
šroub Fig. 5 (40) Odšroubovat a realizovat jak na opačné straně.šroub Fig. 5 (40) Odšroubovat a realizovat jak na opačné straně.šroub Fig. 5 (40) Odšroubovat a realizovat jak na opačné straně.

u ložiskový blok Fig. 5 (25) na nové straně závěsu, případně su ložiskový blok Fig. 5 (25) na nové straně závěsu, případně su ložiskový blok Fig. 5 (25) na nové straně závěsu, případně su ložiskový blok Fig. 5 (25) na nové straně závěsu, případně s
Použití akumulátorový šroubovák pevně (4 Nm) zpět.Použití akumulátorový šroubovák pevně (4 Nm) zpět.Použití akumulátorový šroubovák pevně (4 Nm) zpět.

u věc Fig. 5 (21) vložte jej do druhé díry.u věc Fig. 5 (21) vložte jej do druhé díry.u věc Fig. 5 (21) vložte jej do druhé díry.u věc Fig. 5 (21) vložte jej do druhé díry.
u nesoucí čep Fig. 5 (22) spolu s ostřikovačem a nastavitelným nohy *u nesoucí čep Fig. 5 (22) spolu s ostřikovačem a nastavitelným nohy *u nesoucí čep Fig. 5 (22) spolu s ostřikovačem a nastavitelným nohy *u nesoucí čep Fig. 5 (22) spolu s ostřikovačem a nastavitelným nohy *

vyměnit. Ujistěte se, že Rastno- CKEN záda přehlídky.

4.3.3 realizovat rukojeť

u pružinová spona Obr. 6 (31)u pružinová spona Obr. 6 (31)u pružinová spona Obr. 6 (31)
implementovat: blokovací výstupek

tlačit dolů pružina
Svorka z nad ním.

u Pružinová spona nau Pružinová spona na
nový Závěs na straně 
opět tlačit, dokud nezapadne. 

Na obr. 6 

Obr. 7 
u věc Obr. 7 (33) zvedněte ji z ložiskového dveří pouzdremu věc Obr. 7 (33) zvedněte ji z ložiskového dveří pouzdremu věc Obr. 7 (33) zvedněte ji z ložiskového dveří pouzdremu věc Obr. 7 (33) zvedněte ji z ložiskového dveří pouzdrem

a realizovat.
u klika Obr. 7 (32) věc Obr. 7 (33) a tlakové desky *u klika Obr. 7 (32) věc Obr. 7 (33) a tlakové desky *u klika Obr. 7 (32) věc Obr. 7 (33) a tlakové desky *u klika Obr. 7 (32) věc Obr. 7 (33) a tlakové desky *u klika Obr. 7 (32) věc Obr. 7 (33) a tlakové desky *u klika Obr. 7 (32) věc Obr. 7 (33) a tlakové desky *

Obr. 7 (34) Rozebrat a přenést na opačnou stranu.Obr. 7 (34) Rozebrat a přenést na opačnou stranu.
u Při montáži tiskové desky na opačné straně vzhledem ku Při montáži tiskové desky na opačné straně vzhledem k

Osmý snap správně na svém místě. *

Nainstalovat 4.3.4 Dveře

u Dveřní shora na spodní nosný čep Fig. 5 (22) Vyměnit.u Dveřní shora na spodní nosný čep Fig. 5 (22) Vyměnit.u Dveřní shora na spodní nosný čep Fig. 5 (22) Vyměnit.u Dveřní shora na spodní nosný čep Fig. 5 (22) Vyměnit.
u Zavřít dveře.u Zavřít dveře.
u Horní ložiskový blok Obr. 4 (12) na nové straně závěsuu Horní ložiskový blok Obr. 4 (12) na nové straně závěsuu Horní ložiskový blok Obr. 4 (12) na nové straně závěsuu Horní ložiskový blok Obr. 4 (12) na nové straně závěsu

vložte ji do dveří.
u Horní ložiskový blok Obr. 4 (12) pevně (4 Nm) našroubováníu Horní ložiskový blok Obr. 4 (12) pevně (4 Nm) našroubováníu Horní ložiskový blok Obr. 4 (12) pevně (4 Nm) našroubováníu Horní ložiskový blok Obr. 4 (12) pevně (4 Nm) našroubováníu Horní ložiskový blok Obr. 4 (12) pevně (4 Nm) našroubování

(2 krát Torx® 25) Fig. 4 (13). Otvory pro šrouby případně preparting nebo používání (2 krát Torx® 25) Fig. 4 (13). Otvory pro šrouby případně preparting nebo používání (2 krát Torx® 25) Fig. 4 (13). Otvory pro šrouby případně preparting nebo používání 
akumulátorových šroubováků.

u víko Obr. 4 (10) a víko Obr. 4 (11) každýu víko Obr. 4 (10) a víko Obr. 4 (11) každýu víko Obr. 4 (10) a víko Obr. 4 (11) každýu víko Obr. 4 (10) a víko Obr. 4 (11) každýu víko Obr. 4 (10) a víko Obr. 4 (11) každýu víko Obr. 4 (10) a víko Obr. 4 (11) každý
Štěkat na opačné straně.

Srovnejte 4.3.5 Dveře

u Dveře případně prostřednictvím dvou podélnými otvory v úložném blokuu Dveře případně prostřednictvím dvou podélnými otvory v úložném bloku
níže Fig. 5 (25) sladit v jedné rovině s tělesem přístroje. Prostřední šroub níže Fig. 5 (25) sladit v jedné rovině s tělesem přístroje. Prostřední šroub níže Fig. 5 (25) sladit v jedné rovině s tělesem přístroje. Prostřední šroub 
vyšroubovat.

uvedení do provozu
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VAROVÁNÍ
Nebezpečí poranění od dveří vypadnutí!
V případě, že ložiskové části nejsou přišroubovány dostatečně hustá, mohou 
dvířka vypadnout. To může vést k vážnému zranění. Navíc se dveře nemohou 
zavřít, takže nechladí správně.

u Ložiskové bloky šroub pevně s 4 Nm.u Ložiskové bloky šroub pevně s 4 Nm.
u Zkontrolujte, zda všechny šrouby a v případě potřeby dotáhnout.u Zkontrolujte, zda všechny šrouby a v případě potřeby dotáhnout.

4.4 Zasunutí do kuchyňské linky

Na obr. 8 

(1) horní skříňka (1) horní skříňka (3) skříň(3) skříň
(2) zařízení (2) zařízení (4) stěna(4) stěna

Spotřebič může být vložen s kuchyňskou linkou. Pro použití přístroje Obr. 8 (2) výška Spotřebič může být vložen s kuchyňskou linkou. Pro použití přístroje Obr. 8 (2) výška Spotřebič může být vložen s kuchyňskou linkou. Pro použití přístroje Obr. 8 (2) výška 
kuchyně řádek tak, aby odpovídala, zařízení může horní skříňky Obr. 8 (1) být kuchyně řádek tak, aby odpovídala, zařízení může horní skříňky Obr. 8 (1) být kuchyně řádek tak, aby odpovídala, zařízení může horní skříňky Obr. 8 (1) být 
připojen.

Když předělávání s kuchyňskou linkou (max. Hloubka 580 mm) umožňuje stroji 
vedle kuchyňské skříňky Obr. 8 (3) uvedené dárky jsou. Dvířka přístroje vedle kuchyňské skříňky Obr. 8 (3) uvedené dárky jsou. Dvířka přístroje vedle kuchyňské skříňky Obr. 8 (3) uvedené dárky jsou. Dvířka přístroje 
přesahují bočně a 34 mm ve středu zařízení 50 mm od kuchyňské skříňky 
přední předtím. Můžeš tím správně otevřít a zavřít. požadavky na větrání:

- ventilační kanál být přítomen po celé horní jednotku šířky hloubky nejméně 
50 mm na zadní straně skříňky nástavce.

- Oblast větrání pod stropem musí být nejméně 300 cm 2 resp.Oblast větrání pod stropem musí být nejméně 300 cm 2 resp.Oblast větrání pod stropem musí být nejméně 300 cm 2 resp.

- Čím větší je větrací průřez je energeticky účinnější zařízení pracuje.

V případě, že zařízení se závěsy vedle stěny
Obr. 8 (4) je stanovena vzdálenost mezi zařízením a stěnou musí být Obr. 8 (4) je stanovena vzdálenost mezi zařízením a stěnou musí být 
minimálně 40 mm. To koresponduje s rukojetí, když jsou dveře otevřené.

Obalů likvidovat 4.5

VAROVÁNÍ
Udušení balicím materiálem a fólií!
u Nedovolte dětem hrát si s obalovým materiálem. Obal je vyroben z u Nedovolte dětem hrát si s obalovým materiálem. Obal je vyroben z 

recyklovatelných materiálů:

- Vlnitá lepenka / lepenka

- Rozšířené části polystyrenu

- Fólie a sáčky z polyethylenu

- polypropylenové popruhy

- přibitý dřevěný rám s panelem z polyethylenu *

u Obalový materiál do oficiálního sběrnéhou Obalový materiál do oficiálního sběrného
přinést.

4.6 Připojení zařízení

POZOR
Nesprávné připojení! Poškození 
elektroniky.
u Nepoužívají samostatné měničů.u Nepoužívají samostatné měničů.
u Nepoužívejte šetřit energii svíčky.u Nepoužívejte šetřit energii svíčky.

VAROVÁNÍ
Nesprávné připojení! Požáru.

u Nepoužívejte prodlužovací šňůry.u Nepoužívejte prodlužovací šňůry.
u Nepoužívejte rozdvojky. Typ prouduu Nepoužívejte rozdvojky. Typ proudu

(AC) a napětí na místě instalace musí souhlasit s údaji na 
typovém štítku (viz Celkový pohled na přístroj). Zásuvka musí být řádně 
zabezpečeny a elektricky uzemněny. Spouštěcí proud pojistky musí být mezi 
10 A a 16 A jsou.

Zásuvka musí být snadno přístupná, takže může být jednotka odpojena rychle 
v případě, že aktuální. Ty musí být mimo oblast zadních sedadel.

u Zkontrolujte elektrické připojení.u Zkontrolujte elektrické připojení.
u Zapojte napájecí kabel.u Zapojte napájecí kabel.

4,7 spínací zařízení
u On / Off tlačítko Fig. 3 (1) stiskněte tlačítko.u On / Off tlačítko Fig. 3 (1) stiskněte tlačítko.u On / Off tlačítko Fig. 3 (1) stiskněte tlačítko.u On / Off tlačítko Fig. 3 (1) stiskněte tlačítko.

w Přístroj je zapnutý. Displej teploty aw Přístroj je zapnutý. Displej teploty a
Tlačítko Alarm blikají, dokud teplota je dostatečně nízká.

w Pokud se na displeji LED na displeji teplotyw Pokud se na displeji LED na displeji teploty
lit, aktivuje se ukázkový režim. Obraťte se na zákaznický servis.

5 provoz

alarm 5,1 Door
Je-li otevřen déle než 60 sekund, ozve se výstražný bzučák.

Akustický bzučák se vypne automaticky, když jsou dveře 
zavřené.

operace
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5.1.1 obrat alarm dveří mute
Akustický alarm se dá ukončit, když jsou dveře otevřené. Zvuk přepínač je 
účinná, pokud dojde k otevření dveří.

u tlačítko alarm Fig. 3 (5) stiskněte tlačítko.u tlačítko alarm Fig. 3 (5) stiskněte tlačítko.u tlačítko alarm Fig. 3 (5) stiskněte tlačítko.u tlačítko alarm Fig. 3 (5) stiskněte tlačítko.

w Dveře alarm off.w Dveře alarm off.

alarm 5,2 Teplota
Když mrazicí teplota není dostatečně nízká, ozve se zvukový 
alarm.

Ukazatel teploty a bliká tlačítko alarm.

Příčinou příliš vysoké teplotě může být:

- teplé čerstvé potraviny byl vložen

- při překládání a vytahování potravin příliš teplý vzduch proudil

- výpadek proudu déle

- přístroj je vadný

Akustický bzučák se vypne automaticky, tlačítko alarmu
Fig. 3 (5) zhasne a ukazatel teploty přestane blikat, když je teplota zase Fig. 3 (5) zhasne a ukazatel teploty přestane blikat, když je teplota zase 
dostatečně nízká. V případě, že poplachový stav zůstává zachován: (viz 
Poruchy).

náznak
V případě, že teplota není dostatečně nízká, jídlo může zkazit.

u Jídlo dne u Jídlo dne kontrolovat jejich kvalitu. poskvrněný
Nenechte konzumovat potraviny.

Přepínač 5.2.1 Teplota Alarm Silence
Zvukový alarm lze ztlumit. Když je teplota zase dostatečně nízká, je funkce 
alarmu opět aktivní.

u tlačítko alarm Fig. 3 (5) stiskněte tlačítko.u tlačítko alarm Fig. 3 (5) stiskněte tlačítko.u tlačítko alarm Fig. 3 (5) stiskněte tlačítko.u tlačítko alarm Fig. 3 (5) stiskněte tlačítko.

w Slyšitelné ticho.w Slyšitelné ticho.

zmrazit 5,3 Jídlo
Plechovka zásuvky každý s max. Pro zmrazené 25 kg, desky každá s max. 35 
kg jsou načteny.

Aby potraviny z jádra se rychle zmrazí, překročit následující množství na 
balení:

- Ovoce, zelenina do 1 kg
- Maso na 2,5 kg
u Jídlo v sáčky, opakovaně použitelné plastovéu Jídlo v sáčky, opakovaně použitelné plastové

substance-, CKEN kov nebo hliníkové nádoby po částech obalu.

krát 5,4 skladování

Standardní hodnoty pro skladovatelnost různých potravin
Intermediate:

zmrzlina 2 až 6 měsíců

Klobása, šunka 2 až 6 měsíců

Chléb, pečivo 2 až 6 měsíců

divoké prase 6 až 10 měsíců

Ryby, tuk 2 až 6 měsíců

Ryby, libové 6 až 12 měsíců

sýr 2 až 6 měsíců

Drůbež, hovězí maso 6 až 12 měsíců

Standardní hodnoty pro skladovatelnost různých potravin
Intermediate:

Zelenina, ovoce 6 až 12 měsíců

Skladovací Uvedené doby jsou přibližné hodnoty.

Obleva potraviny 5.5
- v chladničce
- v mikrovlnné troubě
- v peci / konvekční peci
- se při teplotě místnosti
u Rozmražené potraviny pouze ve výjimečných případech znovuu Rozmražené potraviny pouze ve výjimečných případech znovu

zmrazit.

5.6 Nastavení teploty
Doporučené nastavení teploty: -18 ° C Teplota se může měnit průběžně. Je-li 
dosaženo nastavení -32 ° C se znovu začít s -15 ° C

u Volání funkce teploty: Tlačítko pro nastavení Fig. 3 (2)u Volání funkce teploty: Tlačítko pro nastavení Fig. 3 (2)u Volání funkce teploty: Tlačítko pro nastavení Fig. 3 (2)
stiskněte tlačítko.

w Na ukazateli teploty, LED bliká proudw Na ukazateli teploty, LED bliká proud
Teplota.

u SELECT Fig. 3 (2) klávesy, dokud se LEDu SELECT Fig. 3 (2) klávesy, dokud se LEDu SELECT Fig. 3 (2) klávesy, dokud se LEDu SELECT Fig. 3 (2) klávesy, dokud se LED
Požadovaná teplota se rozsvítí.

náznak
u Po stisknutí tlačítka pro nastavení v rámciu Po stisknutí tlačítka pro nastavení v rámci

malý rozsah teploty (například mezi -15 ° C a
-18 ° C), upraví na mírně chladnější hodnotu. V teploty zobrazení LED 
dalšího nižšího rozsahu teplot a pak osvětlen.

5.7 SuperFrost
Pomocí této funkce lze čerstvé potraviny rychle až do morku kostí. 
Zařízení pracuje s maximální chladicí kapacita, čímž hluk chladící 
jednotky může být dočasně hlasitější.

Můžete zmrazit maximální množství čerstvých potravin během 24 hodin jsou 
na štítku pod „Mrazicí výkon ... kg / 24h“ je uvedeno. Tato maximální množství 
mražených potravin se liší v závislosti na modelu a klimatické třídy. V závislosti 
na tom, jak je velké množství čerstvých potravin, které mají být zmrazeny, 
musíte zapnout SuperFrost předčasně: v malém množství jídla asi 6 hodin, při 
maximálním množství potravy 24 hodin před vložením potravin. Zabalit jídlo a 
umístit jej v širokém okolí, jak je to možné. nepřinášejí potraviny, které se 
mražených potravin ve styku, aby se zabránilo jejich tát.

SuperFrost nemusíte se obrátit v těchto případech:

- Při umísťování zmražených potravin

- při mrazu až do asi 2 kg čerstvých potravin denně

5.7.1 Zmrazování pomocí funkce SuperFrost

u tlačítko SuperFrost Fig. 3 (4) krátce.u tlačítko SuperFrost Fig. 3 (4) krátce.u tlačítko SuperFrost Fig. 3 (4) krátce.u tlačítko SuperFrost Fig. 3 (4) krátce.
w Tlačítko se rozsvítí SUPERFROST nahoru.w Tlačítko se rozsvítí SUPERFROST nahoru.

w Mrazicí teplota klesá, zařízení pracuje s maximálnímw Mrazicí teplota klesá, zařízení pracuje s maximálním
možné chladicí výkon. S malým množstvím 
jídla:

u přibližně počkat 6 hodin.u přibližně počkat 6 hodin.

u Balených potravin v hlubokých spodních zásuveku Balených potravin v hlubokých spodních zásuvek
místo.
Pokud je maximální množství potravy (viz označení):

u počkejte asi 24 hodin.u počkejte asi 24 hodin.

operace
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u Nižší hluboké zásuvky odstraněna a bydleníu Nižší hluboké zásuvky odstraněna a bydlení
Kterým se média přímo na spodní police.

w SuperFrost se automaticky vypne asi po 65 hodinách.w SuperFrost se automaticky vypne asi po 65 hodinách.
w Tlačítko SuperFrost zhasne Po ukončení zmrazeníw Tlačítko SuperFrost zhasne Po ukončení zmrazení

je.
u dát potraviny do zásuvek a to znovuu dát potraviny do zásuvek a to znovu

Tlačit.
w Přístroj pracuje v normálním energeticky úsporný provozw Přístroj pracuje v normálním energeticky úsporný provoz

dál.

5.8 Zásuvky

náznak
Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se snižuje, pokud je větrání 
nedostatečné. U spotřebičů s NoFrost:

u Spodní zásuvku nechávejte v přístroji!u Spodní zásuvku nechávejte v přístroji!
u vždy ventilátoru žaluzie na vnitřní zadní stěně veřejné plaváníu vždy ventilátoru žaluzie na vnitřní zadní stěně veřejné plavání

zachovat!

u K uchovávání mražených výrobků přímo na policích:u K uchovávání mražených výrobků přímo na policích:
vytáhněte zásuvku směrem dopředu a vyjměte.

5.9 police
u Vyjmutí police: u Vyjmutí police: vpřed

a vytáhnout.
u Vložit police dokudu Vložit police dokud

jednoduše vložit zastávku.

5.10 VarioSpace
Můžete Lachen přírůstek do zásuvek se 
Abstellf- 

odebrat. tak
vytváří prostor pro velké položky ve 
zmrazeném stavu. Drůbež, maso, velké 
kusy zvěřiny a vysoké pekařské výrobky 
mohou být zmraženy v jednom kuse a 
připraven.

u zásuvky u zásuvky plechovka

každý s max. Pro zmrazené 25 kg, 
desky každá s max. 35 kg jsou 
načteny.

5:11 byliny a bobule specialista
S bylinkami a bobule můžete zmrazit prostoru Kräu- rybáka, zeleninu a další 
drobné předměty potravinových plodů, aniž by toto slepení. Zmrazená bude do 
značné míry udržuje tvar získán a množství později je jednodušší.

5.11.1 použití bylin a bobulovin specialista

u Out volně v bylinnýu Out volně v bylinný
distribuovat a berry odborníkem.

u Zmrazené potraviny 10 až 12 h propustnostu Zmrazené potraviny 10 až 12 h propustnost

mohou zamrznout.

u mražené potraviny u mražené potraviny V sáčky
Dekantovat nebo kontejner.

u Sáčky nebo nádoby skladovat v šuplíku.u Sáčky nebo nádoby skladovat v šuplíku.
u Rozmrazit položky z volněu Rozmrazit položky z volně

spread.

5.12 Akumulátory Studené *

Tyto Akumulátory chladu zabrání výpadku elektrické energie, zvýšení teploty teplota 
příliš rychle.

pouze s ledem 5.12.1 *

u Chladné zábaly úsporu místau Chladné zábaly úsporu místa
Pokládání složit do bylin a plodů.

u Zmrzlou chlazeníu Zmrzlou chlazení
dát baterie do horní přední části 
mrazicího prostoru na mražené 
potraviny.

6 údržba

6.1 Rozmrazování s NoFrost
Systém NoFrost odmrazování automaticky. Vlhkost se sráží na výparníku a 
periodicky se odmrazuje a odpařuje.

u Přístroj nesmí být rozmrazené ručně.u Přístroj nesmí být rozmrazené ručně.

6.2 Čištění zařízení

VAROVÁNÍ
Zranění a poškození horkou párou! Horká pára může způsobit popáleniny a 
poškodit SUR- tváře.

u Nepoužívat parní čističe!u Nepoužívat parní čističe!

POZOR
Nesprávné čištění přístroji škodí!
u čisticího prostředku není zaměřen.u čisticího prostředku není zaměřen.
u Brusné nebo abrazivní houbičky nebou Brusné nebo abrazivní houbičky nebo

použít ocelovou vlnu.
u Žádný ostrý, drsný, písek, chlorid nebo säurehal-u Žádný ostrý, drsný, písek, chlorid nebo säurehal-

používat termín čistší.
u Nepoužívají chemická rozpouštědla.u Nepoužívají chemická rozpouštědla.
u Nepoškozují štítek na vnitřní straně přístrojeu Nepoškozují štítek na vnitřní straně přístroje

nebo odebrat. To je důležité pro zákaznický servis.
u Žádné kabely nebo jiné součásti vytáhnout, zatáčky nebou Žádné kabely nebo jiné součásti vytáhnout, zatáčky nebo

Poškození.
u Žádné čištění vody do žlabu, na větrací mřížkuu Žádné čištění vody do žlabu, na větrací mřížku

může proniknout a elektrické části.
u Měkký hadřík a všestranný čistič s neutralizaceu Měkký hadřík a všestranný čistič s neutralizace

použití ralem pH.
u Uvnitř přístroje pouze u Uvnitř přístroje pouze potravinářské

použijte čisticí prostředky.

u Prázdné zařízení.u Prázdné zařízení.
u Vytáhnout zástrčku.u Vytáhnout zástrčku.

u Vnější a vnitřní plochy z plastu vlažnouu Vnější a vnitřní plochy z plastu vlažnouu Vnější a vnitřní plochy z plastu vlažnou
čistá voda a trochu mycího prostředku ručně.

údržba
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Nerez ocel Čistič nevztahuje na skleněných nebo plastových povrchů, aby se 
zabránilo poškrábání. Počáteční tmavší oblastí a intenzivnější barva povrchu z 
nerezové oceli jsou normální. *

POZOR *
Dveře z nerezové oceli jsou potažení vysoce kvalitní povrchové a nesmí být 
léčeni středně Edelstahlpflege-.

Povrchová úprava je jinak napaden.
u Potažené povrchy dveře a Lakovaná stranau Potažené povrchy dveře a Lakovaná stranau Potažené povrchy dveře a Lakovaná stranau Potažené povrchy dveře a Lakovaná strana

stěny Otřete měkkým, čistým hadříkem. -Li silně znečištěn, použijte trochu stěny Otřete měkkým, čistým hadříkem. -Li silně znečištěn, použijte trochu 
vody nebo neutrální čisticí prostředek. Volitelně Microfa- lze použít sertuch.

u Nerezové oceli boční stěny po kontaminaci s dlouholetouu Nerezové oceli boční stěny po kontaminaci s dlouholetouu Nerezové oceli boční stěny po kontaminaci s dlouholetou
Čistý komerčně dostupný čistič z nerezové oceli. Potom uzavřený 
přípravek na ošetřování nerezových rovnoměrně ve směru zábrusem.

u zařízení díly vlažnou vodou s trochou mytí nádobíu zařízení díly vlažnou vodou s trochou mytí nádobíu zařízení díly vlažnou vodou s trochou mytí nádobí
Clean medium ručně.

Po vyčištění:
u Spotřebiče a položky vyschnout.u Spotřebiče a položky vyschnout.
u Připojte a zapněte zařízení.u Připojte a zapněte zařízení.
u Super zmrazení (viz 5.7).u Super zmrazení (viz 5.7).

Když je teplota dostatečně nízká:
u Umístěte potraviny zpět.u Umístěte potraviny zpět.

6.3 Zákaznický servis

Nejprve zkontrolujte, zda nemůžete závadu odstranit sami. (Viz Poruchy). Je-li 
tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis. Můžete najít adresu v 
přiloženém seznamu zákaznických servisů.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí poranění neodbornou opravou!
u Opravy a údržba se provádí a připojení k sítiu Opravy a údržba se provádí a připojení k síti

linie, které nejsou výslovně zmíněny (viz Údržba), smí provádět pouze 
zákaznický servis.

u označení zařízeníu označení zařízení
Obr. 9 (1) Servis no.Obr. 9 (1) Servis no.
Obr. 9 (2) a Serial No. Obr. Obr. 9 (2) a Serial No. Obr. Obr. 9 (2) a Serial No. Obr. 
9 (3) číst ze štítku. 9 (3) číst ze štítku. 

Typový štítek 
se nachází na vnitřní 
zařízení, levá strana.

Na obr. 9 

u Kontaktujte servis a porucha, přístroju Kontaktujte servis a porucha, přístroj
označení Obr. 9 (1) Servis no. Obr. 9 (2) a Ser.označení Obr. 9 (1) Servis no. Obr. 9 (2) a Ser.označení Obr. 9 (1) Servis no. Obr. 9 (2) a Ser.označení Obr. 9 (1) Servis no. Obr. 9 (2) a Ser.označení Obr. 9 (1) Servis no. Obr. 9 (2) a Ser.
Obr. 9 (3) Zpráva.Obr. 9 (3) Zpráva.

w To umožňuje rychlé a přesné služby.w To umožňuje rychlé a přesné služby.
u Nechte přístroj zavřený, dokud zákaznický servisu Nechte přístroj zavřený, dokud zákaznický servis

dorazí.
w Jídlo zůstane chladný déle.w Jídlo zůstane chladný déle.
u Zástrčka (nikoliv tahem za přívodní kabel)u Zástrčka (nikoliv tahem za přívodní kabel)

off nebo pojistka.

7 poruchy
Přístroj je navržen a vyroben tak, aby funkční spolehlivost a dlouhou životnost, 
jsou uvedeny. Pokud přesto dojde k poruše během provozu, zkontrolujte

Ujistěte se, že vina je způsoben vede k provozní chyby. V tomto případě se 
náklady měli byste být účtovány i během záruční doby. Tyto poruchy mohou 
být vyřešeny bez:

Zařízení nefunguje.
→ Přístroj není zapnutý.

u Zapnutí přístroje.u Zapnutí přístroje.
→ Síťová zástrčka není správně zasunutá do zásuvky.

u Zkontrolujte síťovou zástrčku.u Zkontrolujte síťovou zástrčku.

→ Pojistka zásuvka je mimo provoz.

u Zkontrolujte pojistku.u Zkontrolujte pojistku.

Kompresor běží dlouho.
→ Kompresor na nízkým požadavkem chladicím na nízkou rychlost. 

Dokonce i když to zvyšuje provozní dobu, šetří energii.

u To je normální v energeticky úsporných modelů.u To je normální v energeticky úsporných modelů.
→ Super Frost je zapnutý.

u Ochladit jídlo rychle běžíu Ochladit jídlo rychle běží
Kompresorové déle. To je normální.

LED dioda za spodní části přístroje (v kompresoru) pravidelně 
bliká každých 15 sekund *.
→ Střídač je vybaven diagnostickou LED poruchy.

u Blikání je normální.u Blikání je normální.

Hluk je příliš hlasitý.
→ S regulací počtu otáček * kompresory mohou způsobit specifické tím, že z 

různých rychlostí různé běží.

u Tento zvuk je normální.u Tento zvuk je normální.

Bublání a šplouchání
→ Tento zvuk pochází ze chladivo, které protéká chladicím okruhu.

u Tento zvuk je normální.u Tento zvuk je normální.

Tiché cvaknutí
→ Hluk je produkován, když se chladící agregát (motor) automaticky zapne 

nebo vypne.
u Tento zvuk je normální.u Tento zvuk je normální.

Hum. Je stručně trochu hlasitější, když je chladicí jednotka (motor) 
zapne.
→ Při SuperFrost, čerstvě nakládané

Potravin nebo nechal otevřené dveře se automaticky zvyšuje chladicí 
výkon.

u Tento zvuk je normální.u Tento zvuk je normální.
→ Okolní teplota je příliš vysoká.

u Řešení: (viz 1.2)u Řešení: (viz 1.2)

hluk vibrací
→ Přístroj není pevně na zemi. Tato objekty a přilehlý nábytek jsou 

stanoveny chod chladicí jednotky, aby vibroval.

u Srovnejte zařízení přes nohy.u Srovnejte zařízení přes nohy.
u Láhve a kelímky pohybují od sebe.u Láhve a kelímky pohybují od sebe.
Tlačítko SuperFrost bliká společně s ukazatelem teploty.

→ Došlo k chybě.

u Na zákaznický servis (viz Údržba).u Na zákaznický servis (viz Údržba).

Teplota zobrazit všechny LED diody.
→ Je aktivován režim demo.

u Na zákaznický servis (viz Údržba).u Na zákaznický servis (viz Údržba).

Zařízení je teplá na vnějších površích *.
→ Teplo z chladicího okruhu se používá, aby se zabránilo kondenzaci.

u To je normální.u To je normální.

Teplota není dostatečně nízká.
→ Dveře nejsou řádně zavřeny.

u Zavřete dvířka.u Zavřete dvířka.
→ Ventilace není dostatečná.

poruchy
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u Mřížka uvolnit a čisté.u Mřížka uvolnit a čisté.
→ Okolní teplota je příliš vysoká.

u Řešení: (viz 1.2).u Řešení: (viz 1.2).
→ Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho.

u Počkat, zda požadovaná teplota sama o soběu Počkat, zda požadovaná teplota sama o sobě
nastavení znovu. Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis 
(viz Údržba).

→ Tam byly vloženy do velké množství čerstvých potravin bez funkce 
SuperFrost.

u Řešení: (viz 5.7)u Řešení: (viz 5.7)
→ Spotřebič je příliš blízko zdroje tepla (kamna, ohřívače, apod).

u změnit polohu zařízení nebo tepelného zdroje.u změnit polohu zařízení nebo tepelného zdroje.

set 8 Uvedení mimo provoz

z 8.1 zařízení
u On / Off tlačítko Fig. 3 (1) Stiskněte, dokud se na obrazovce ztmavne.u On / Off tlačítko Fig. 3 (1) Stiskněte, dokud se na obrazovce ztmavne.u On / Off tlačítko Fig. 3 (1) Stiskněte, dokud se na obrazovce ztmavne.u On / Off tlačítko Fig. 3 (1) Stiskněte, dokud se na obrazovce ztmavne.

uvolnění tlačítka.
w Pokud se přístroj nevypne, dětiw Pokud se přístroj nevypne, děti

zajištění aktivní.

Nastavte 8.2 Vyřazování
u Prázdné zařízení.u Prázdné zařízení.

u Vypnutí (viz vyřazování z provozu).u Vypnutí (viz vyřazování z provozu).
u Vytáhnout zástrčku.u Vytáhnout zástrčku.
u Vyčistěte přístroj (viz 6.2).u Vyčistěte přístroj (viz 6.2).

u nechte otevřené dveře, aby se zabránilo nepříjemné pachyu nechte otevřené dveře, aby se zabránilo nepříjemné pachy
vzniknou.

9 disponuje zařízení
Přístroj stále obsahuje hodnotné materiály a je 

jeden z komunálního odpadu
zásobování oddělený sběr. Likvidace vyřazených elektrických 
spotřebičů musí být profesionální a vhodným právním souladu s 
místními předpisy a zákony.

Nepoškozují starého spotřebiče Při likvidaci chladicího okruhu tak, aby se 
chladivo obsahuje (data na štítku) a olej nebrání nekontrolovanému úniku.

u znehodnocovat zařízení.u znehodnocovat zařízení.
u Vytáhnout zástrčku.u Vytáhnout zástrčku.
u pomocí propojovacího kabelu.u pomocí propojovacího kabelu.

render nefunkční

* V závislosti na modelu a možnostech 11
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