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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

Obr. 1 

(1) Provozní a Kontrollele-(1) Provozní a Kontrollele-

mente 

(4) jmenovka(4) jmenovka

(2) spodky (2) spodky (5) vyrovnávací nožky(5) vyrovnávací nožky

(3) VarioSpace(3) VarioSpace

náznak

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

byla uspořádána pro optimální energetické účinnosti.

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 směrnice zdravotnické prostředky 

2007/47 / EC podkladové materiály a výrobky

- Prostředí s nebezpečím výbuchu použití přístroje může vést k 

poškození uloženého zboží nebo znehodnocení.

třídy klimatu

Přístroj v kostce
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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 odpovídá instalovaném stavu 

příslušných bezpečnostních předpisů a směrnic 2014/35 / EU 2014/30 / EU, 

2009/125 / ES, 2011/65 / EU a 2010/30 / EU.

1.4 Product Data

Údaje o produktu nařízení (EU) 2017/1369 s jednotkou. Kompletní data 

produktu jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Liebherr v oblasti 

stahování.

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). V případě odchylky okolní teploty na teplotě Normtem- 25 

° C, 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.

2 Všeobecné bezpečnostní

Nebezpečí pro uživatele:

- Tato jednotka může u dětí a osob se sníženými fyzickými, 

smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez 

patřičných zkušeností a znalostí, které mají být použity, se 

naučil, když se zúčastnil nebo bezüg- Lich bezpečné použití 

zařízení a akcí, které vyplynuly z něj

rozumět nebezpečí. Děti nemusí hrát s přístrojem. Čištění a 

uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti 

od 3-8 let vkládáte přístroj a vybité. Děti do 3 let jsou drženy v 

dostatečné vzdálenosti od zařízení, pokud nejsou pod 

dohledem natrvalo.

- 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.

- nainstalovat pouze na jednotku, jak je uvedeno roztokem 

pokyn, připojit a vyhoďte.

- Pouze jednotka V zabudovaném stavu

provozovat.

- 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 symbolu plamene. Možná austre- bývají plyny 

lze zapálit elektrických součástek.

- Alkoholické nápoje nebo jiné alkoholické nádoby obsahující 

uzavřeny jen

Všeobecné bezpečnostní
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store. 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. 2 

(1) On / Off tlačítko (1) On / Off tlačítko (6) tlačítko alarm(6) tlačítko alarm

(2) zobrazení teploty (2) zobrazení teploty (7) alarm symbol(7) alarm symbol

(3) Tlačítko Up / Down (3) Tlačítko Up / Down (8) ikonu Menu(8) ikonu Menu

(4) tlačítko SuperFrost (4) tlačítko SuperFrost (9) Dětské pojistky symbol(9) Dětské pojistky symbol

(5) SuperFrost symbol (5) SuperFrost symbol (10) Symbol výpadku napájení(10) Symbol výpadku napájení

Displej 3,2 Teplota

V normálním provozu se zobrazí:

-
nejteplejší teplota tuhnutí

-
nastavená mrazicí teplotě zobrazení 

teploty bliká:

-
nastavení teploty se změní

-
po zapnutí není teplota ještě dostatečně nízká

-
teplota stoupla o několik stupňů na displeji linky blesku:

-
mrazicí teplota nad 0 ° C, Následující ukazatele upozorňují na poruchu. 

Možné příčiny a nápravná opatření: (viz Poruchy).

- nA

- F0 na F9F0 na F9F0 na F9

-

Symbol výpadku napájení bliká.

4. uvedení do provozu

4.1 Spínací přístroj

u Otevřete dveře.u Otevřete dveře.

u On / Off tlačítko Obr. 2 (1) stiskněte tlačítko.u On / Off tlačítko Obr. 2 (1) stiskněte tlačítko.u On / Off tlačítko Obr. 2 (1) stiskněte tlačítko.u On / Off tlačítko Obr. 2 (1) stiskněte tlačítko.

w Teplota světla. Zařízení jew Teplota světla. Zařízení je

zapnutý.

w Pokud se na displeji zobrazí „DEMO“ sew Pokud se na displeji zobrazí „DEMO“ se

Demonstrace aktivován. Obraťte se na zákaznický servis.

Ovládací prvky a displeje
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5 provoz

5.1 Rodičovská kontrola

S rodičovskou kontrolu, můžete zajistit, že děti nemají vypnout při 

hraní přístroj nedopatřením.

5.1.1 Nastavení Rodičovská kontrola

V případě, že funkce má být zapnuta:

u Aktivace režimu: stiskněte tlačítko SuperFrost Obr. 2 (4)u Aktivace režimu: stiskněte tlačítko SuperFrost Obr. 2 (4)u Aktivace režimu: stiskněte tlačítko SuperFrost Obr. 2 (4)

Press cca 5 sekund.

w Na displeji se zobrazí menu ikon Na obr. 2 (8) zobrazeny.w Na displeji se zobrazí menu ikon Na obr. 2 (8) zobrazeny.w Na displeji se zobrazí menu ikon Na obr. 2 (8) zobrazeny.w Na displeji se zobrazí menu ikon Na obr. 2 (8) zobrazeny.

w Na displeji bliká C ,w Na displeji bliká C ,w Na displeji bliká C ,w Na displeji bliká C ,

u Tlačítkem SuperFrost Obr. 2 (4) potvrdí krátce.u Tlačítkem SuperFrost Obr. 2 (4) potvrdí krátce.u Tlačítkem SuperFrost Obr. 2 (4) potvrdí krátce.u Tlačítkem SuperFrost Obr. 2 (4) potvrdí krátce.

w Na displeji se zobrazí c1.w Na displeji se zobrazí c1.w Na displeji se zobrazí c1.

u Tlačítkem SuperFrost Obr. 2 (4) potvrdí krátce.u Tlačítkem SuperFrost Obr. 2 (4) potvrdí krátce.u Tlačítkem SuperFrost Obr. 2 (4) potvrdí krátce.u Tlačítkem SuperFrost Obr. 2 (4) potvrdí krátce.

w Symbol rodičovské kontroly Obr. 2 (9) svítíw Symbol rodičovské kontroly Obr. 2 (9) svítíw Symbol rodičovské kontroly Obr. 2 (9) svítíw Symbol rodičovské kontroly Obr. 2 (9) svítí

displej.

w Na displeji bliká C ,w Na displeji bliká C ,w Na displeji bliká C ,w Na displeji bliká C ,

w Funkce dětské pojistky je zapnutá.w Funkce dětské pojistky je zapnutá.

Pokud je nastavení, které mají být dokončeny:

u Tlačítko On / Off Obr. 2 (1) krátce.u Tlačítko On / Off Obr. 2 (1) krátce.u Tlačítko On / Off Obr. 2 (1) krátce.u Tlačítko On / Off Obr. 2 (1) krátce.

-nebo-

u 5 min. počkat.u 5 min. počkat.

w Na ukazateli teploty, je teplota zase rozumnýw Na ukazateli teploty, je teplota zase rozumný

ukazuje.

Pokud má být funkce vypnuta:

u Aktivace režimu: stiskněte tlačítko SuperFrost Obr. 2 (4)u Aktivace režimu: stiskněte tlačítko SuperFrost Obr. 2 (4)u Aktivace režimu: stiskněte tlačítko SuperFrost Obr. 2 (4)

Press cca 5 sekund.

w Na displeji se zobrazí menu ikon Na obr. 2 (8) zobrazeny.w Na displeji se zobrazí menu ikon Na obr. 2 (8) zobrazeny.w Na displeji se zobrazí menu ikon Na obr. 2 (8) zobrazeny.w Na displeji se zobrazí menu ikon Na obr. 2 (8) zobrazeny.

w Na displeji bliká C ,w Na displeji bliká C ,w Na displeji bliká C ,w Na displeji bliká C ,

u Tlačítkem SuperFrost Obr. 2 (4) potvrdí krátce.u Tlačítkem SuperFrost Obr. 2 (4) potvrdí krátce.u Tlačítkem SuperFrost Obr. 2 (4) potvrdí krátce.u Tlačítkem SuperFrost Obr. 2 (4) potvrdí krátce.

w Na displeji se zobrazí c0.w Na displeji se zobrazí c0.w Na displeji se zobrazí c0.

u Tlačítkem SuperFrost Obr. 2 (4) potvrdí krátce.u Tlačítkem SuperFrost Obr. 2 (4) potvrdí krátce.u Tlačítkem SuperFrost Obr. 2 (4) potvrdí krátce.u Tlačítkem SuperFrost Obr. 2 (4) potvrdí krátce.

w Symbol rodičovské kontroly Obr. 2 (9) zhasne.w Symbol rodičovské kontroly Obr. 2 (9) zhasne.w Symbol rodičovské kontroly Obr. 2 (9) zhasne.w Symbol rodičovské kontroly Obr. 2 (9) zhasne.

w Na displeji bliká C ,w Na displeji bliká C ,w Na displeji bliká C ,w Na displeji bliká C ,

w Funkce dětského zámku je vypnuta.w Funkce dětského zámku je vypnuta.

Pokud je nastavení, které mají být dokončeny:

u Tlačítko On / Off Obr. 2 (1) krátce.u Tlačítko On / Off Obr. 2 (1) krátce.u Tlačítko On / Off Obr. 2 (1) krátce.u Tlačítko On / Off Obr. 2 (1) krátce.

-nebo-

u 5 min. počkat.u 5 min. počkat.

w Na ukazateli teploty, je teplota zase rozumnýw Na ukazateli teploty, je teplota zase rozumný

ukazuje.

alarm 5,2 Door

Je-li otevřen déle než 60 sekund, ozve se výstražný bzučák.

Akustický bzučák se vypne automaticky, když jsou dveře 

zavřené.

5.2.1 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 Na obr. 2 (6) stiskněte tlačítko.u tlačítko alarm Na obr. 2 (6) stiskněte tlačítko.u tlačítko alarm Na obr. 2 (6) stiskněte tlačítko.u tlačítko alarm Na obr. 2 (6) stiskněte tlačítko.

w Dveře alarm off.w Dveře alarm off.

alarm 5,3 Teplota

Když mrazicí teplota není dostatečně nízká, ozve se zvukový 

alarm.

Displej teploty a symbol bliká alarm Na obr. 2 (7).Displej teploty a symbol bliká alarm Na obr. 2 (7).

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, symbol alarmu

Obr. 2 (7) zhasne a ukazatel teploty přestane blikat, když je teplota zase Obr. 2 (7) 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 5.3.1 Teplota Alarm Silence

Zvukový alarm lze ztlumit. Když je teplota zase dostatečně nízká, je funkce 

alarmu opět aktivní.

u tlačítko alarm Na obr. 2 (6) stiskněte tlačítko.u tlačítko alarm Na obr. 2 (6) stiskněte tlačítko.u tlačítko alarm Na obr. 2 (6) stiskněte tlačítko.u tlačítko alarm Na obr. 2 (6) stiskněte tlačítko.

w Slyšitelné ticho.w Slyšitelné ticho.

zmrazit 5,4 Jídlo

Lze zmrazit maximální množství čerstvých potravin během 24 hodin, aby se 

typového štítku (viz Celkový pohled na přístroj) „zmrazení kapacita ... kg / 24h“ 

pod uvedeno. Po zavření dveří se vytvoří vakuum. počkat po zavření asi 1 

minutu, pak se dveře lze otevřít snadněji.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění rozbitým sklem! Láhve a plechovky s nápoji mohou při 

mražení. To platí

zejména pro sycené

Nápoje.

u nápoje před mrazem lahve a plechovky!u nápoje před mrazem lahve a plechovky!

u V závislosti na tom, kolik u V závislosti na tom, kolik čerstvé potraviny zmrazené

bude nutné SuperFreeze časně

Přenos dat.

u S malým množstvím potravy asi 6 hodin před vloženímu S malým množstvím potravy asi 6 hodin před vložením

potravin.

u Pokud je maximální množství potravy 24 hodin před vloženímu Pokud je maximální množství potravy 24 hodin před vložením

potravin.

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.

Obleva potraviny 5.5

- v chladničce

- v mikrovlnné troubě

- v peci / konvekční peci

operace
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- se při teplotě místnosti

u Jen tolik potravy brát podle potřeby.u Jen tolik potravy brát podle potřeby.

Způsob rozmražené potraviny co nejdříve.

u Rozmražené potraviny pouze ve výjimečných případech znovuu Rozmražené potraviny pouze ve výjimečných případech znovu

zmrazit.

5.6 Nastavení teploty

Teplota závisí na těchto faktorech:

-
četnost dveřních otvorů

-
pokojová teplota v místě instalace

-
druh, teplota a množství doporučené nastavení teploty potravin: -18 ° C, se 

může teplota kontinuálně mění. Je-li dosaženo nastavení -28 ° C, se opět 

začíná -14 ° C.

u Volání funkce teploty: Po úpravěu Volání funkce teploty: Po úpravě

knoflík Obr. 2 (3) stiskněte tlačítko.knoflík Obr. 2 (3) stiskněte tlačítko.knoflík Obr. 2 (3) stiskněte tlačítko.

w Ukazatel teploty je mnohem einge-w Ukazatel teploty je mnohem einge-

nastavená hodnota blikat displej.

u Změna teploty v C krocích 1 °: nastaveníu Změna teploty v C krocích 1 °: nastavení

knoflík Obr. 2 (3) tolikrát, dokud se požadovaná teplota na knoflík Obr. 2 (3) tolikrát, dokud se požadovaná teplota na knoflík Obr. 2 (3) tolikrát, dokud se požadovaná teplota na 

ukazateli teploty se rozsvítí.

u teplota u teplota plynule měnit: Tlačítko SELECT

držet.

w Během nastavování hodnota bliká.w Během nastavování hodnota bliká.

w přibližně 5 sekund po posledním stisknutí tlačítka sew přibližně 5 sekund po posledním stisknutí tlačítka se

přijme nové nastavení a nastavenou teplotu znovu objeví. Vnitřní teplota se 

pomalu nastaví na novou hodnotu.

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 Obr. 2 (4) krátce.u tlačítko SuperFrost Obr. 2 (4) krátce.u tlačítko SuperFrost Obr. 2 (4) krátce.u tlačítko SuperFrost Obr. 2 (4) krátce.

w Symbol SuperFrost Obr. 2 (5) světla.w Symbol SuperFrost Obr. 2 (5) světla.w Symbol SuperFrost Obr. 2 (5) světla.w Symbol SuperFrost Obr. 2 (5) světla.

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 Pokládání balených potravin ve spodních zásuvek.u Pokládání balených potravin ve spodních zásuvek.

Pokud je maximální množství potravy (viz označení):

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

u Odebrat nejnižší zásuvku a potravinyu Odebrat nejnižší zásuvku a potraviny

Přidávat přímo do zařízení, aby měli kontakt s podlahou nebo na bočních 

stěnách.

w SuperFrost se automaticky vypne asi po 65 hodinách.w SuperFrost se automaticky vypne asi po 65 hodinách.

w Symbol SuperFrost Obr. 2 (5) Zaniká, kdyžw Symbol SuperFrost Obr. 2 (5) Zaniká, kdyžw Symbol SuperFrost Obr. 2 (5) Zaniká, kdyžw Symbol SuperFrost Obr. 2 (5) Zaniká, když

Zmrazení je ukončeno.

w V ukazateli teploty, světla teplotní rozsahw V ukazateli teploty, světla teplotní rozsah

který je nastaven pro normální provoz.

u dát jídlo v šuplíku, a to znovuu dát jídlo v šuplíku, a to znovu

Tlačit.

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

dál.

5.8 Zásuvky

u K uchovávání mražených výrobků přímo na policích:u K uchovávání mražených výrobků přímo na policích:

vytáhněte zásuvku směrem dopředu a vyjměte.

u K zásuvkami úhlu otevření dveří 90 °u K zásuvkami úhlu otevření dveří 90 °

být přijata:

u Tiskové zásuvky při tažení do stranyu Tiskové zásuvky při tažení do strany

a pak se vyjme.

5.9 police

5.9.1 umožnit police

u police u police výzvy

trvat: Zvedněte vpředu a 

vytáhnout.

u police u police znovu

vložka: na na

přestat prostě

Tlačit.

rozebírat 5.9.2 police

u Police mohouu Police mohou

čištění rozložit

být.

operace
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5.10 VarioSpace

Můžete kromě zásuvek 

také zemřít

Odstraňte police. Jak získat prostor pro 

velké potraviny, jako je drůbež, maso, 

velké kusy zvěřiny a vysoké pekařské 

výrobky mohou být zmrazena v jednom 

kuse a připravené.

u Zásuvky mohouu Zásuvky mohou

každý s max. Pro zmrazené 25 kg, 

desky každá s max. 35 kg jsou 

načteny.

6 údržba

6.1 Ruční odmrazování

U zařízení, A tvoří vrstva námrazy po delším provozu.

Vrstva ledu nebo námrazy a buduje rychleji, když je spotřebič otevřený často 

nebo nakládané potraviny jsou teplá. Nicméně, silná vrstva ledu zvýší 

spotřebu energie. Proto pravidelně odmrazovat spotřebič.

VAROVÁNÍ

Poranění a poškození

u Nepoužívejte mechanické nástroje nebo jinéu Nepoužívejte mechanické nástroje nebo jiné

Látky, které nebyly doporučené výrobcem, aby urychlily proces 

rozmrazování.

u Rozmrazit, bez elektrické vytápění nebo parní čističu Rozmrazit, bez elektrické vytápění nebo parní čistič

Napájecí zdroje, otevřený plamen nebo rozmrazovací spreje

použít.

u Neodstraňujte led pomocí ostrých nástrojů.u Neodstraňujte led pomocí ostrých nástrojů.

u Nepoškozují potrubí chladicího cyklu.u Nepoškozují potrubí chladicího cyklu.

u Otočit den před odmrazování Super mráz.u Otočit den před odmrazování Super mráz.

w Potravina „studená rezerva“.w Potravina „studená rezerva“.

u Vypnutí jednotky.u Vypnutí jednotky.

w Světlo teploty zhasne.w Světlo teploty zhasne.

u vytáhněte zástrčku nebo vypněte pojistku.u vytáhněte zástrčku nebo vypněte pojistku.

u dát studené skladovací akumulátorů na horní části mražených potravin.u dát studené skladovací akumulátorů na horní části mražených potravin.

u Zmrazené případně v šuplíku v novinách nebo dekuu Zmrazené případně v šuplíku v novinách nebo deku

a uložte na chladném místě.

u Pánev s horkou, ne vařitu Pánev s horkou, ne vařit

Endem poskytovat vodu na střední desce.

-nebo-

u Spodní dvě zásuvkyu Spodní dvě zásuvky

naplnit z poloviny plná vlažnou vodou a vložte 

ji do přístroje.

w Rozmrazování se urychlí.w Rozmrazování se urychlí.

w Kondenzační voda se shromažďuje v zásuvkách.w Kondenzační voda se shromažďuje v zásuvkách.

u Ponechte dvířka otevřená během rozmrazování.u Ponechte dvířka otevřená během rozmrazování.

u Odstraňte odloučených kousky ledu.u Odstraňte odloučených kousky ledu.

u Ujistěte se, že odmrazování voda není v nábytkuu Ujistěte se, že odmrazování voda není v nábytku

Konverze probíhá.

u Kondenzační případně několikrát houbou nebo hadremu Kondenzační případně několikrát houbou nebo hadrem

záznam.

u Vyčistěte přístroj a vytřete do sucha. (Viz 6.2).u Vyčistěte přístroj a vytřete do sucha. (Viz 6.2).

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.

Po vyčištění:

u Spotřebiče a položky vyschnout.u Spotřebiče a položky vyschnout.

u Připojte a zapněte zařízení.u Připojte a zapněte zařízení.

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

Fig. 3 (1) Servis no.Fig. 3 (1) Servis no.

Fig. 3 (2) a Serial No. Obr. 3 Fig. 3 (2) a Serial No. Obr. 3 Fig. 3 (2) a Serial No. Obr. 3 

(3) číst ze štítku. (3) číst ze štítku. 

Typový štítek 

se nachází na vnitřní 

zařízení, levá strana.

Na obr. 3 

u Kontaktujte servis a porucha, přístroju Kontaktujte servis a porucha, přístroj

označení Fig. 3 (1) Servis no. Fig. 3 (2) a Ser.označení Fig. 3 (1) Servis no. Fig. 3 (2) a Ser.označení Fig. 3 (1) Servis no. Fig. 3 (2) a Ser.označení Fig. 3 (1) Servis no. Fig. 3 (2) a Ser.označení Fig. 3 (1) Servis no. Fig. 3 (2) a Ser.

Obr. 3 (3) Zpráva.Obr. 3 (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.

údržba
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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.

LED zadní spodní zařízení (kompresor) bliká každých 5 sekund 

několikrát *.

→
Došlo k chybě.

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

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.

→
na 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)

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 Zkontrolujte instalaci a je-li to nutné, zarovnání zařízení.u Zkontrolujte instalaci a je-li to nutné, zarovnání zařízení.

u Láhve a kelímky pohybují od sebe.u Láhve a kelímky pohybují od sebe.

Průtok zvuk při doběhu.

→
Zvuk je způsoben při otevírání a zavírání dveří.

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

V ukazateli teploty se zobrazí: F0 na F9V ukazateli teploty se zobrazí: F0 na F9V ukazateli teploty se zobrazí: F0 na F9V ukazateli teploty se zobrazí: F0 na F9

→
Došlo k chybě.

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

Selhání Power ukazatel teploty bliká , v

Displej teploty zobrazuje nejteplejší teplotu přiměřené, které bylo 

dosaženo během výpadku proudu.

→
Mrazicí teplota stoupla příliš vysoká o výpadku napájení nebo přerušení 

proudu v posledních hodinách nebo dnech. Je-li C vypínač monitorování 

dokončeno, jednotka pracuje v poslední teplotní ratureinstellung dále.

u Přehledné zobrazení nejvyšší dosažené teploty: stiskněte tlačítko alarmu Přehledné zobrazení nejvyšší dosažené teploty: stiskněte tlačítko alarm

Na obr. 2 (6) stiskněte tlačítko.Na obr. 2 (6) stiskněte tlačítko.

u Jídlo dne u Jídlo dne kontrolovat jejich kvalitu. poskvrněný

Nenechte konzumovat potraviny. Chraňte před mrazem rozmražena jídlo.

Na displeji se zobrazí teplota DEMO světla.

→
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.

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)

→
Teplota je správně nastaven.

u Nastavení nižší teploty a po 24 hodináchu Nastavení nižší teploty a po 24 hodinách

ovládání.

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

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

→
Přístroj nebyl správně vložen do vybrání.

u Zkontrolujte, zda je jednotka správně nainstalována au Zkontrolujte, zda je jednotka správně nainstalována a

zavře dveře správně.

Těsnění dvířek je vadný nebo má být vyměněn z jiných důvodů.

→
Těsnění dveří je nahrazen. Mohou být změněny bez dalšího pomocného 

nástroje.

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

Zařízení je pokryta ledem nebo kondenzát.

→
Těsnění dveří může být vyklouzl ven z drážky.

u překročit těsnění dveří pro správné usazení v drážceu překročit těsnění dveří pro správné usazení v drážce

Zkontrolovat.

set 8 Uvedení mimo provoz

z 8.1 zařízení

u On / Off tlačítko Obr. 2 (1) po dobu asi 2 sekundy.u On / Off tlačítko Obr. 2 (1) po dobu asi 2 sekundy.u On / Off tlačítko Obr. 2 (1) po dobu asi 2 sekundy.u On / Off tlačítko Obr. 2 (1) po dobu asi 2 sekundy.

w Dlouhé pípnutí. Ukazatel teplotyw Dlouhé pípnutí. Ukazatel teploty

Je tma. Napájení je vypnuté.

w Pokud se přístroj nevypne, jew Pokud se přístroj nevypne, je

Rodičovská kontrola je aktivní (viz bod 5.1).

Nastavte 8.2 Vyřazování

u Prázdné zařízení.u Prázdné zařízení.

poruchy
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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.

disponovat zařízením
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