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Výrobce neustále pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Proto Vás 

prosíme o pochopení, že musíme vyhradit právo na design, vybavení a 

technické změny.

Chcete-li poznat všechny výhody svého nového spotřebiče, přečtěte si 

informace obsažené v tomto návodu k obsluze. Tento návod je určen pro více 

modelů. se mohou vyskytnout rozdíly. Text se týkají pouze některých přístrojů, 

jsou označeny hvězdičkou (*).

Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny s výsledky jednání jsou 

označeny symbolem.

1 Celkový pohled na přístroj

1.1 Popis přístroje a provozním prostředku

Poznámka

u Potraviny do přístroje, jak je znázorněno na obrázku.u Potraviny do přístroje, jak je znázorněno na obrázku.

To umožňuje zařízení pro úsporu energie během provozu.

u Police, zásuvky a koše jsou uspořádány pro optimálníu Police, zásuvky a koše jsou uspořádány pro optimální

Energetická účinnost na dobírku.

Obr. 1 

(1) Ovládací panel (1) Ovládací panel (7) láhev rack(7) láhev rack

(2) vnitřní osvětlení (2) vnitřní osvětlení (8) nastavitelná dvířka(8) nastavitelná dvířka

(3) rozšíření police (3) rozšíření police (9) typový štítek(9) typový štítek

(4) přemístitelná zálohy (4) přemístitelná zálohy (10) Nastavitelný podstavec panel(10) Nastavitelný podstavec panel

(5) Prodloužení doby, nejchladnější(5) Prodloužení doby, nejchladnější

pásmo 

(11) Výškově nastavitelné nohy,(11) Výškově nastavitelné nohy,

vpředu a vzadu

(6) Lift-up Box *(6) Lift-up Box *

1,2 spotřebiče rozsah použití

Zamýšlené použití

Přístroj je vhodný pouze pro chlazení potravinářských výrobků v 

domácím nebo v domácnosti, jako Okolní prostředí. To zahrnuje, 

například, použití:

- v personálních kuchyních, bed and breakfast establish- davky,

- hosty ve venkovských domech, hotelech, motelech a jiných 

ubytovacích zařízení,

- pro stravování a podobné služby v whole- obchodu prodeje.

Přístroj je vhodný pro integraci pod pulty.

nejsou povoleny všechny ostatní druhy použití.

předvídatelné nesprávné

Následující aplikace jsou výslovně zakázány:

- Skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních 

preparátů nebo podobných látek a výrobků na základě 

směrnice o zdravotnických prostředcích 2007/47 / EC

- Použití v oblastech ohrožených explozí zneužití přístroje 

může vést k poškození zboží skladovat nebo se mohou zkazit.

klimatické klasifikace

Přístroj v kostce
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V závislosti na klasifikaci klimatické Přístroj je určen pro provoz 

v omezeném teplotách. Klima klasifikací ce vztahující se na 

Vašeho spotřebiče je uvedeno na typovém štítku.

Poznámka

u Držet se předepsané teplotě okolního prostředíu Držet se předepsané teplotě okolního prostředí

aby bylo zaručeno, že zařízení pracuje správně.

Klima klasifi- 

kace 

za teploty okolí

SN 10 ° C až 32 ° C

N 16 ° C až 32 ° C

SVATÝ 16 ° C až 38 ° C

T 16 ° C až 43 ° C

1.3 Shoda

Chladicí okruh byl testován na těsnost. V zabudovaném stavu, toto zařízení je 

v souladu s platnými bezpečnostními ustanoveními a směrnic 2014/35 / EU 

2014/30 / EU 2009/125 / EG 2011/65 / EU a 2010/30 / EU.

Údaje 1.4 Product

Údaje o výrobku je součástí spotřebiče, podle směrnice (EU) 2017/1369. 

Kompletní data produktu jsou k dispozici na webových stránkách Liebherr za 

stažení.

1.5 Úspora energie

-
Dávejte pozor na dobré větrání. Nezakrývejte ventilační otvory nebo mřížky.

-
Neinstalujte přístroj na přímém slunečním světle, vedle trouba, radiátor nebo 

podobné.

-
Spotřeba energie je závislá na podmínky by instalace, například okolní 

teplota (viz 1.2). V případě, že okolní teplota se liší od standardní teplotě 

25 ° C, spotřeba energie se může lišit.

-
Otevřete přístroj pro co nejkratší době, jak je to možné.

-
Čím nižší je teplota nastavena na vyšší spotřebu energie.

-
Uspořádat jídlo v organizovaným způsobem (viz Celkový pohled na přístroj).

-
Zachovat všechny potraviny správně zabalené a na které se vztahuje. Tím se zabrání námrazy z 

tváření.

-
trvat jen potravu pozor na dobu nezbytně nutnou, aby se nezahřívá příliš 

mnoho.

-
Vkládání teplého jídla: nechte vychladnout na pokojovou teplotu dříve.

2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Nebezpečí pro uživatele:

- Tento přístroj může být použit u dětí a osob s poškozenými 

fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s 

nedostatkem zkušeností a znalostí, za předpokladu, že jsou 

super-vised nebo byly poučeny o bezpečném používání 

tohoto zařízení, a o výsledných rizik. Děti nesmějí hrát s touto

spotřebič. Čištění a uživatelskou údržbu Práce nesmí 

provádět děti bez dozoru dospělé osoby. Děti ve věku mezi 3 

a 8 jsou povoleny pro nakládku a vykládku spotřebič. Děti do 

3 let musí být drženy v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, 

pokud nejsou pod stálým dohledem dospělé osoby.

- Při odpojování spotřebiče od přívodu, vždy uchopte zástrčku. 

Netahejte za kabel.

- V případě poruchy vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypnout 

pojistku.

- Nepoškoďte síťový napájecí kabel. Neprovozujte přístroj s 

poškozeným síťovým napájecím kabelem.

- Opravy, zásahy do přístroje a výměnu síťového připojení 

vedení je možné provádět pouze poprodejní služby nebo 

jiných vhodně vyškoleným personálem.

- Jen nainstalovat, připojit a likvidovat přístrojů slouží v souladu 

s pokyny.

- pokud je nainstalován přístroj používat pouze.

- Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě a předejte 

případně dalším vlastníkům.

- Speciální světla, jako je například LED světla na přístroji, se 

používají k osvětlení vnitřního prostoru chladničky a nejsou 

vhodné pro osvětlení místnosti.

Nebezpečí ohně:

- Chladivo R 600a je šetrný k životnímu prostředí, ale je 

hořlavý. Unikající chladivo se může vznítit.

• Nepoškoďte potrubní vedení chladícího okruhu.

• Nepoužívejte otevřený oheň nebo jiné zdroje vznícení 

uvnitř zařízení.

• Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř spotřebiče (např 

parní čističe, ohřívače, zařízení na výrobu zmrzliny, atd.)

• Pokud dojde k úniku chladiva: odstranit jakýkoliv otevřený 

oheň nebo zdroje zapálení z blízkosti místě úniku. Řádně 

vyvětrat místnost. Informovat zákaznický servis.

- Neskladujte výbušné látky nebo spreje s hořlavými hnacími 

plyny, jako jsou butan, propan, pentan atd spotřebiče. 

Identifikovat tyto spreje, podívejte se na seznam obsahu 

vytištěných na plechovce, nebo podle symbolu plamene. 

Plyny unikající případně může zapálit v důsledku elektrických 

součástek.

- Prosím, ujistěte se, že uložení alkoholických nápojů nebo jiný 

druh obalu, který obsahuje alkohol v dobře uzavřených 

nádobách. Alkohol, který uniká může být zapálen elektrických 

součástek.

Nebezpečí překlopení a pádu:

Všeobecné bezpečnostní pokyny
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- Nezneužívejte sokl, zásuvky, dveře atd jako krok, nebo pro 

podporu. To platí zvláštnostem kuje pro děti.

Nebezpečí otravy jídlem:

- Nenechte konzumovat potraviny, které byly uloženy příliš dlouho.

Nebezpečí omrzlin, pocitu otupění a bolestí:

- Zamezte trvalému kontaktu kůže se studenými povrchy nebo 

chlazenými / mraženými potravinami nebo učiňte vhodná ochranná 

opatření, například nosit rukavice. Nespotřebovávají zmrzlinu, led 

nebo ledové kostky ihned a nespotřebovávají je příliš studená.

Nebezpečí zranění a poškození:

- Horká pára může způsobit zranění. Nepoužívejte elektro- 

trical topení nebo párou zařízení, otevřeného ohně nebo 

rozmrazovací spreje rozmrazit.

- Nepoužívejte ostré náčiní k odstranění ledu.

Nebezpečí pohmoždění:

- Nedržte závěsu při otevírání a zavírání dveří. Prsty mohou 

chytit.

Symboly na přístroji:

Symbol může být umístěn na kompresoru. To se vztahuje na olej 

v kompresoru a označuje následující nebezpečí: Požití nebo 

vdechování může být fatální. To je relevantní pouze pro recyklaci. 

K dispozici je v běžném provozu žádné nebezpečí.

Věnujte pozornost specifické informace v ostatních 

sekcích:

NEBEZPEČÍ označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, 

která, pokud se jí nezamezí, může mít za následek 

smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí 

nezamezí, může mít za následek smrt nebo vážné 

zranění.

POZOR označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se 

jí nezamezí, může vést k lehkému nebo středně 

zranění.

OZNÁMENÍ označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí 

nezamezí, může mít za následek poškození 

majetku.

Poznámka 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 (7) Dítě symbol zámku(7) Dítě symbol zámku

(2) tlačítko SuperCool (2) tlačítko SuperCool (8) symbol Sabbath Mode(8) symbol Sabbath Mode

(3) tlačítko Nastavení (3) tlačítko Nastavení (9) symbol MENU(9) symbol MENU

(4) tlačítko alarm (4) tlačítko alarm (10) SuperCool symbol(10) SuperCool symbol

(5) DEMO display Mode (5) DEMO display Mode (11) symbol alarm(11) symbol alarm

(6) zobrazení teploty(6) zobrazení teploty

Displej 3,2 Teplota

Během normálního provozu se na displeji zobrazí:

-
průměrná teplota chladicí

4 Uvedení do provozu

4.1 Přeprava spotřebiče

POZOR

Nebezpečí poranění a nebezpečí poškození v důsledku špatné přepravě!

u Dopravovat spotřebič zabalený.u Dopravovat spotřebič zabalený.

u Přepravovat spotřebič ve vzpřímené poloze.u Přepravovat spotřebič ve vzpřímené poloze.

u Nepřepravujte spotřebič bez cizí pomoci.u Nepřepravujte spotřebič bez cizí pomoci.

4.2 Instalace spotřebiče

VAROVÁNÍ

Nebezpečí vzniku požáru v důsledku zkratu!

V případě, že přívodní kabel / konektor spotřebiče nebo jiného zařízení dotýkat 

zadní straně spotřebiče, může být přívodní kabel / konektor poškozeny 

spotřebiče vibrace, což vede ke zkratu.

u Postavte přístroj tak, aby se nedotkl konektoryu Postavte přístroj tak, aby se nedotkl konektory

nebo hlavní kabely.

u Nezapojujte spotřebič nebo jakékoliv jiné do zásuvek umístěnýchu Nezapojujte spotřebič nebo jakékoliv jiné do zásuvek umístěných

v blízkosti zadní straně přístroje.

Ovládací prvky a displeje
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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 prostorech. Neu Přístroj je určen pro použití v uzavřených prostorech. Ne

provozovat spotřebič venku, nebo v oblastech, kde se stříkající vodou nebo 

vlhkým podmínkám.

u pokud je nainstalován přístroj používat pouze.u pokud je nainstalován přístroj používat pouze.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru v důsledku chladiva!

Chladivo R 600a je šetrný k životnímu prostředí, ale hořlavý. Unikající chladivo 

se může vznítit.

u Nepoškozují potrubí chladicího okruhu.u Nepoškozují potrubí chladicího okruhu.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru a poškození!

u Nepokládejte přístroje produkující teplo, např mikrovlnné trouby,u Nepokládejte přístroje produkující teplo, např mikrovlnné trouby,

toustovače atd uváděná na spotřebiči!

OZNÁMENÍ

Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!

Pokud váš přístroj není Side-by-Side (SBS) zařízení:

u Spotřebič neinstalujte přímo vedle dalšího refrig-u Spotřebič neinstalujte přímo vedle dalšího refrig-

erator / mraznička.

q V případě, že je spotřebič poškozen, obraťte se naq V případě, že je spotřebič poškozen, obraťte se na

dodavatel bezprostředně před připojením k síti.

q Podlaha v místě musí být plochá a rovná.q Podlaha v místě musí být plochá a rovná.

q Neinstalujte přístroj v místě, kde je vystavenq Neinstalujte přístroj v místě, kde je vystaven

k přímému záření slunce, vedle sporáků, topení a podobně.

q Přístroj je vhodný pro integrované, pod pracovní desku, použití.q Přístroj je vhodný pro integrované, pod pracovní desku, použití.

q Větrání se provádí pomocí podstavce.q Větrání se provádí pomocí podstavce.

q Neinstalujte spotřebič bez cizí pomoci.q Neinstalujte spotřebič bez cizí pomoci.

q Čím více chladiva R 600a je v přístroji jeq Čím více chladiva R 600a je v přístroji je

větší než místnosti musí být, ve kterém se nachází. V místnostech, které 

jsou příliš malé, je únik produkt hořlavý plyn / vzduchová směs. Podle 

normy EN 378, na 11 g chladiva R 600a, místnosti, kde je zařízení 

instalováno, musí být nejméně 1 m 3. Množství chladiva v zařízení je instalováno, musí být nejméně 1 m 3. Množství chladiva v zařízení je instalováno, musí být nejméně 1 m 3. Množství chladiva v zařízení je 

uvedeno na štítku na vnitřní straně spotřebiče.

u Odpojit připojovací kabel ze zadní části přístroje,u Odpojit připojovací kabel ze zadní části přístroje,

odstraňte držák kabelu, ve stejnou dobu, protože V opačném případě bude 

hluk z vibrací! Po instalaci:

u Odstraňte ochrannou fólii z ozdobných lišt.u Odstraňte ochrannou fólii z ozdobných lišt.

u Odstraňte všechny přepravní pojistky.u Odstraňte všechny přepravní pojistky.

u Likvidaci obalového materiálu (viz 4.5).u Likvidaci obalového materiálu (viz 4.5).

Poznámka

u Vyčistěte přístroj (viz 6.1).u Vyčistěte přístroj (viz 6.1).

Když se přístroj instaluje ve velmi vlhkém prostředí, kondenzát se může tvořit 

na vnější straně přístroje.

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

4.3 Instalace

Všechny součásti sestavy doprovázet spotřebič.

Na obr. 3 

Ujistěte se, že tyto nástroje jsou po ruce:

q Akumulátorový šroubovák Torx® 15, 25q Akumulátorový šroubovák Torx® 15, 25

q klíč 13q klíč 13

q Šroubovák Torx® 15q Šroubovák Torx® 15

q šroubovák s plochou čepelí 6q šroubovák s plochou čepelí 6

q imbus klíč 8q imbus klíč 8

q Svinovací metrq Svinovací metr

q Tužkaq Tužka

q provázekq provázek

q Duchovní úroveňq Duchovní úroveň

OZNÁMENÍ

Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!

u V případě chladničky a mrazničky jsou umístěny bok po boku seu V případě chladničky a mrazničky jsou umístěny bok po boku se

mraznička musí být vždy umístěna na pravé straně chladničky (při pohledu 

zepředu). Kondenzát je zabráněno tvoření mezi spotřebičů pěnová-v boční 

stěnové vytápění na levé straně mrazničky.

Na obr. 4 

Uvedení do provozu
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Na obr. 5 

 průtok vzduchu dutina musí být nejméně 200 cm². průtok vzduchu dutina musí být nejméně 200 cm². průtok vzduchu dutina musí být nejméně 200 cm².

Spotřeba energie na jednotky se zvýší, pokud je nedostačující proudění vzduchu.

Na obr. 6 

opravit pěnová podložka ve středu soklu panelu. Pěna podložka se používá k opravit pěnová podložka ve středu soklu panelu. Pěna podložka se používá k opravit pěnová podložka ve středu soklu panelu. Pěna podložka se používá k 

oddělení příchozí a odchozí proudění vzduchu a umožňuje dostatečné větrání.

Jednotka hmotnost dveří 

Note

u Před montáží dveří jednotky, ujistěte se, žeu Před montáží dveří jednotky, ujistěte se, že

, přípustné hmotnosti jednotky dveří není překročena.

u V opačném případě poškození teleskopických kolejnic a výsledniceu V opačném případě poškození teleskopických kolejnic a výslednice

závadu nelze vyloučit.

Modelka 

Maximální jednotková hmotnost 

dveří

S / UIKo 10 kg

upevňovací boční

q Podstavec pod tvrdou desku, jako je žula.q Podstavec pod tvrdou desku, jako je žula.

q Spotřebič je nižší než pracovní plochu, když jeq Spotřebič je nižší než pracovní plochu, když je

nastavovací nohy jsou zcela vysunuty.

q Nezbytným předpokladem: Boční stěna jednotka k dispozici pro šroubovým spojem.q Nezbytným předpokladem: Boční stěna jednotka k dispozici pro šroubovým spojem.

Top upevnění

q Spotřebič je mírně vyztužený pod pracovní deskou, kdyžq Spotřebič je mírně vyztužený pod pracovní deskou, když

nastavovací nohy jsou zcela vysunuty.

q Žádné žulových talíř.q Žádné žulových talíř.

4.3.1 Instalace spotřebiče

Obr. 7 

u Pokud je již na místě, vytáhněte dopředu podstavec panelu.u Pokud je již na místě, vytáhněte dopředu podstavec panelu.

u Odpojte připojovací kabel od zadní části žadate-u Odpojte připojovací kabel od zadní části žadate-

ance, odstraňte držák kabelu současně, protože jinak vzniká hluk z 

vibrací!

u Položte připojovací kabel su Položte připojovací kabel s

za pomoci provázku takovým 

způsobem, že spotřebič může být 

snadno připojen po montáži.

Na obr. 8 

OZNÁMENÍ

Nebezpečí poškození podlahy náchylné k poškození!

u Umístěte pásek z lepenky podle výškově nastavitelné nohy,u Umístěte pásek z lepenky podle výškově nastavitelné nohy,

Cca. 10 cm x 60 cm, po jednom na každé straně. Řez proužky z obalu. Pro 

otevření Heights menší než 826 mm, pomocí proužky firmy, ale tenkého 

materiálu.

u Poté, co byl přístroj vklouzl, odstraňte proužky.u Poté, co byl přístroj vklouzl, odstraňte proužky.

Top upevnění

Na obr. 9 

u Vložte držák do držáku na horní straně jednotky au Vložte držák do držáku na horní straně jednotky a

ohýbat směrem dopředu.

u Posunutím jednotku do vybrání a úroveň, viz vyrovnáníu Posunutím jednotku do vybrání a úroveň, viz vyrovnáníu Posunutím jednotku do vybrání a úroveň, viz vyrovnání

spotřebič. Boční 

upevnění:

Uvedení do provozu
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Na obr. 10 

u Ohnout oba držáky na jednom konci před instalací. vložteu Ohnout oba držáky na jednom konci před instalací. vložte

rovná hrana do držáku na horní části jednotky a ohybu směrem dopředu.

u Posunutím jednotku do vybrání a úroveň, viz vyrovnáníu Posunutím jednotku do vybrání a úroveň, viz vyrovnáníu Posunutím jednotku do vybrání a úroveň, viz vyrovnání

spotřebič.

Na obr. 11 

u Odšroubovat zadní stavěcí nohy pomocí šroubováku au Odšroubovat zadní stavěcí nohy pomocí šroubováku a

vrátit přední stavěcí nohy pomocí č. 8 Allen klíč Střídavě, dokud jednotka je 

umístěna těsně pod pracovní deskou.

u Použijte vodováhu pro vyrovnání jednotky.u Použijte vodováhu pro vyrovnání jednotky.

w Mezera od přední hrany skříňové na žadate-w Mezera od přední hrany skříňové na žadate-

ance by měla být 41,5 mm na obou stranách.

w Měla by existovat žádná jednotka boční stěnu, srovnejte ji s pracovní deskou.w Měla by existovat žádná jednotka boční stěnu, srovnejte ji s pracovní deskou.

U jednotek se dveře dorazových prvků (knoflíky, těsnicí chlopně atd):

u Odečíst další rozměr (hloubka dveřního zarážkového kompo-u Odečíst další rozměr (hloubka dveřního zarážkového kompo-

ponenty) z hloubky 41,5 mm zasunutí.

u Odšroubovat zadní stavěcí nohy pomocí šroubováku au Odšroubovat zadní stavěcí nohy pomocí šroubováku a

vrátit přední stavěcí nohy pomocí č. 8 Allen klíč (pokud jsou nastavovací 

nohy zatažené) nebo šroubovák (jsou-li nastavovací nohy rozšířila) 

střídavě tak daleko, jak to půjde. Maximální rozsah nastavení je 60 mm.

w Přístroj je vyrovnán ve vzpřímené poloze.w Přístroj je vyrovnán ve vzpřímené poloze.

w Spotřebič je mírně vyztužený mezi podlahou aw Spotřebič je mírně vyztužený mezi podlahou a

pracovní deska.

Na obr. 12 

u Umístěte pěnovou podložku v podstavci panelu - to je nezbytné prou Umístěte pěnovou podložku v podstavci panelu - to je nezbytné pro

oddělování proudění vzduchu!

Na obr. 13 

u Fit sokl panel (2) bez zajištění.u Fit sokl panel (2) bez zajištění.

u Umístěte dveře jednotky a jednotky sokl panel pro testování.u Umístěte dveře jednotky a jednotky sokl panel pro testování.

u Pokud je vidět sokl deska (2), vytáhněte dopředu, až přední hraněu Pokud je vidět sokl deska (2), vytáhněte dopředu, až přední hraně

ventilační mřížky a jednotka soklu panelu jsou v souladu.

- nebo-

u Je-li skryta podstavec panel (2), zatlačte ji zpátky.u Je-li skryta podstavec panel (2), zatlačte ji zpátky.

u Ujistěte se, že větrací otvory jsou zcela zdarma: Jestližeu Ujistěte se, že větrací otvory jsou zcela zdarma: Jestliže

potřeby snížit některé z výšky jednotky soklu panelu (U).

w Nastavte výšku bar (V) v soklu desky (2) podélw Nastavte výšku bar (V) v soklu desky (2) podél

vybrání šířka (W).

Na obr. 14 

u Fit a zajistěte sokl panel: Držte sokl panel au Fit a zajistěte sokl panel: Držte sokl panel a

vložte pojistku.

u Připevněte jednotku sokl panel.u Připevněte jednotku sokl panel.

Zabezpečit spotřebič do výklenku:

Uvedení do provozu
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Na obr. 15 

u Pokud připevnění jednotky pod pracovní desku pomocí 2 šroubů připevněteu Pokud připevnění jednotky pod pracovní desku pomocí 2 šroubů připevněte

upevňovací úhelník pod pracovní deskou.

Na obr. 16 

u V případě připevnění kamery na straně šroubu upevňovacího držáku dou V případě připevnění kamery na straně šroubu upevňovacího držáku do

vybrání jedním šroubem na každé straně.

4.3.2 Montáž dveří jednotky

u Nasadit rukojeť na jednotce dveře.u Nasadit rukojeť na jednotce dveře.

Na obr. 17 

u Zkontrolujte, 8 mm přednastavení. (Vzdálenost mezi dvířkau Zkontrolujte, 8 mm přednastavení. (Vzdálenost mezi dvířka

a spodní hranou příčníku)

u Push up montážní pomůcky Obr. 17 (12) na jednotku výšky vrat.u Push up montážní pomůcky Obr. 17 (12) na jednotku výšky vrat.u Push up montážní pomůcky Obr. 17 (12) na jednotku výšky vrat.u Push up montážní pomůcky Obr. 17 (12) na jednotku výšky vrat.

Spodní hrana ▲ na montážní pomůcky = horní hrana jednotky dveří, které mají být 

namontovány.

u Uvolněte upevňovací příčník Obr. 17 (11) by vzít zpětu Uvolněte upevňovací příčník Obr. 17 (11) by vzít zpětu Uvolněte upevňovací příčník Obr. 17 (11) by vzít zpětu Uvolněte upevňovací příčník Obr. 17 (11) by vzít zpět

Pojistné matice Obr. 17 (10).Pojistné matice Obr. 17 (10).

Na obr. 18 

u Připojit upevňovací příčku Obr. 18 (11) na vnitřní straněu Připojit upevňovací příčku Obr. 18 (11) na vnitřní straněu Připojit upevňovací příčku Obr. 18 (11) na vnitřní straněu Připojit upevňovací příčku Obr. 18 (11) na vnitřní straně

jednotka dveří pomocí montážní pomůcky Obr. 18 (12).jednotka dveří pomocí montážní pomůcky Obr. 18 (12).

u Srovnejte příčku Obr. 18 (11) ve středu dveří. *u Srovnejte příčku Obr. 18 (11) ve středu dveří. *u Srovnejte příčku Obr. 18 (11) ve středu dveří. *u Srovnejte příčku Obr. 18 (11) ve středu dveří. *

w Vzdálenosti k vnějšímu okraji jsou stejné na levé a pravé. *w Vzdálenosti k vnějšímu okraji jsou stejné na levé a pravé. *

Pro dřevotřískových dveří:

u Zajistěte upevňovací příčku Obr. 18 (11) s alespoň 6u Zajistěte upevňovací příčku Obr. 18 (11) s alespoň 6u Zajistěte upevňovací příčku Obr. 18 (11) s alespoň 6u Zajistěte upevňovací příčku Obr. 18 (11) s alespoň 6

šrouby Obr. 18 (19).šrouby Obr. 18 (19).

U rámů a panelů dveří:

u Zajistěte upevňovací příčku Obr. 18 (11) 4 šroubyu Zajistěte upevňovací příčku Obr. 18 (11) 4 šroubyu Zajistěte upevňovací příčku Obr. 18 (11) 4 šroubyu Zajistěte upevňovací příčku Obr. 18 (11) 4 šrouby

Obr. 18 (19) na okraji.Obr. 18 (19) na okraji.

u Zvedněte montážní pomůcky Obr. 18 (12) Pro odstranění, otočte jimu Zvedněte montážní pomůcky Obr. 18 (12) Pro odstranění, otočte jimu Zvedněte montážní pomůcky Obr. 18 (12) Pro odstranění, otočte jimu Zvedněte montážní pomůcky Obr. 18 (12) Pro odstranění, otočte jim

a vložte je do sousedních otvorů.

Na obr. 19 

u Připojit dveře agregát stavěčích šroubů Obr. 19 (13) au Připojit dveře agregát stavěčích šroubů Obr. 19 (13) au Připojit dveře agregát stavěčích šroubů Obr. 19 (13) au Připojit dveře agregát stavěčích šroubů Obr. 19 (13) a

volně šroub pojistné matice Obr. 19 (10) na ně.volně šroub pojistné matice Obr. 19 (10) na ně.volně šroub pojistné matice Obr. 19 (10) na ně.

u Zavři dveře.u Zavři dveře.

u Zkontrolujte mezeru mezi dveřmi a okolní jednotkyu Zkontrolujte mezeru mezi dveřmi a okolní jednotky

dveře.

u Aby bočně zarovnat dveře: dveře tlak jednotky v X směr.u Aby bočně zarovnat dveře: dveře tlak jednotky v X směr.u Aby bočně zarovnat dveře: dveře tlak jednotky v X směr.u Aby bočně zarovnat dveře: dveře tlak jednotky v X směr.

u Zarovnání dveří svisle Y a v bočním náklonem:u Zarovnání dveří svisle Y a v bočním náklonem:u Zarovnání dveří svisle Y a v bočním náklonem:u Zarovnání dveří svisle Y a v bočním náklonem:

upravte seřizovací šrouby Obr. 19 (13) šroubovákem.upravte seřizovací šrouby Obr. 19 (13) šroubovákem.upravte seřizovací šrouby Obr. 19 (13) šroubovákem.

w Dveře jednotka je v jedné rovině a v zákrytu s okolnímw Dveře jednotka je v jedné rovině a v zákrytu s okolním

Jednotka frontách.

u utáhněte pojistné matice Obr. 19 (10).u utáhněte pojistné matice Obr. 19 (10).u utáhněte pojistné matice Obr. 19 (10).

Na obr. 20 

u Přišroubovat dveře jednotky do dvířek pračky:u Přišroubovat dveře jednotky do dvířek pračky:

u Vrták pilotní díry ve dveřích jednotky (případně provést prelimi-u Vrták pilotní díry ve dveřích jednotky (případně provést prelimi-

nární otvory s šídlo).

u Šroub dvířka ke dveřím skříně pomocí stanoveníu Šroub dvířka ke dveřím skříně pomocí stanovení

Závorka.

Uvedení do provozu
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Na obr. 21 

u Vyrovnejte dveře skříně s výškou označenou Z: uvolněteu Vyrovnejte dveře skříně s výškou označenou Z: uvolněteu Vyrovnejte dveře skříně s výškou označenou Z: uvolněteu Vyrovnejte dveře skříně s výškou označenou Z: uvolněte

šrouby na horní a spodní části dveří, upravte dveře.

u Neumožňují knoflíky a těsnicí břityu Neumožňují knoflíky a těsnicí břity

navázat kontakt - důležité pro funkcionalitami Tion!

u Umožňují vzduchovou mezeru 2 mm meziu Umožňují vzduchovou mezeru 2 mm mezi

dvířka jednotky a tělo přístroje.

Na obr. 22 

u Zkontrolujte usazení dveří a v případě potřeby upravit.u Zkontrolujte usazení dveří a v případě potřeby upravit.

u Utáhněte všechny šrouby.u Utáhněte všechny šrouby.

u Utáhněte pojistné matice Obr. 22 (10) s č. 13 Allen klíč, čímžu Utáhněte pojistné matice Obr. 22 (10) s č. 13 Allen klíč, čímžu Utáhněte pojistné matice Obr. 22 (10) s č. 13 Allen klíč, čímžu Utáhněte pojistné matice Obr. 22 (10) s č. 13 Allen klíč, čímž

Určitě protikus nastavovací šrouby Obr. 22 (13) šroubovákem.Určitě protikus nastavovací šrouby Obr. 22 (13) šroubovákem.Určitě protikus nastavovací šrouby Obr. 22 (13) šroubovákem.

Na obr. 23 

u Nasaďte horní kryt a zaklapnout.u Nasaďte horní kryt a zaklapnout.

Podívejte se na následující body s cílem zajistit spotřebič je správně namontováno. 

Pokud tak neučiní, může vést k namrzání, kondenzátu tváření a závady:

w Dveře se musí správně zavřítw Dveře se musí správně zavřít

w Dveře jednotka nesmí zadek proti jednotku tělesnéw Dveře jednotka nesmí zadek proti jednotku tělesné

4.4 Úprava kontaktu těsnění dveří

Může být nutné upravit dvířka, v závislosti na hmotnosti kuchyňské linky dveří.

Poté, co byl namontován dveře kuchyňská linka, vidět, že těsnění dveří je 

těsný kontakt s tělem přístroje.

Prostředky pro nastavení se nachází na pravé a levé straně pod polici na 

láhve na vnitřku dveří.

Nastavení při dodání je 0. Následující úpravy 

jsou možné:

q Sklon ± 1 °q Sklon ± 1 °

q Vzestupná úprava o 4 mmq Vzestupná úprava o 4 mm

q Úprava směrem dolů o 2 mmq Úprava směrem dolů o 2 mm

q Úprava o 2 mm vlevo a vpravo, v tomto pořadíq Úprava o 2 mm vlevo a vpravo, v tomto pořadí

OZNÁMENÍ

Funkční poškození a nebezpečí poškození!

u Použijte nastavení dvířek pračky pouze pro zajištěníu Použijte nastavení dvířek pračky pouze pro zajištění

že těsnění dveří z vytahovací prostoru činí 100 procent v kontaktu s tělem 

přístroje. Nepoužívejte ho pro úpravu dveře kuchyňská linka.

Kontrola může být provedena na těsné uzavření dvířek umístěním svítící baterku 

dovnitř.

4.4.1 Nastavení sklonu dveře

Na obr. 24 

Poznámka

u Vždy provést úpravu na obou stranách, vlevo a vpravo!u Vždy provést úpravu na obou stranách, vlevo a vpravo!

u Zvedněte zeleninové mísy až do odebráníu Zvedněte zeleninové mísy až do odebrání

Uvedení do provozu
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Na obr. 25 

u Vyšroubujte šroub Obr. 25 (34).u Vyšroubujte šroub Obr. 25 (34).u Vyšroubujte šroub Obr. 25 (34).

w Disponovat šroubu Obr. 25 (34), že již není potřeba.w Disponovat šroubu Obr. 25 (34), že již není potřeba.w Disponovat šroubu Obr. 25 (34), že již není potřeba.w Disponovat šroubu Obr. 25 (34), že již není potřeba.

u Jen uvolnění šroubů Obr. 25 (34) o 1 až 2 otáčky.u Jen uvolnění šroubů Obr. 25 (34) o 1 až 2 otáčky.u Jen uvolnění šroubů Obr. 25 (34) o 1 až 2 otáčky.u Jen uvolnění šroubů Obr. 25 (34) o 1 až 2 otáčky.

u Otočte stavěcím šroubem Obr. 25 (35). Ve směru hodinových ručiček: pro inclina-u Otočte stavěcím šroubem Obr. 25 (35). Ve směru hodinových ručiček: pro inclina-u Otočte stavěcím šroubem Obr. 25 (35). Ve směru hodinových ručiček: pro inclina-u Otočte stavěcím šroubem Obr. 25 (35). Ve směru hodinových ručiček: pro inclina-

vání dveří od těla přístroje v horní části. Proti směru hodinových ručiček: na 

sklonu dvířek směrem ke stroji na vrcholu a od těla přístroje na dně.

u Po nastavení sklonu, znovu utáhnout všechnyu Po nastavení sklonu, znovu utáhnout všechny

šrouby Obr. 25 (34).šrouby Obr. 25 (34).

4.4.2 Vyrovnání polohy dveří

Poznámka

u Vždy provést úpravu na obou stranách, vlevo a vpravo!u Vždy provést úpravu na obou stranách, vlevo a vpravo!

Na obr. 26 

Vertikální nastavení, Y:

u Vyšroubujte šrouby Obr. 26 (36).u Vyšroubujte šrouby Obr. 26 (36).u Vyšroubujte šrouby Obr. 26 (36).

w Disponovat šroubů Obr. 26 (36), oni jsou už new Disponovat šroubů Obr. 26 (36), oni jsou už new Disponovat šroubů Obr. 26 (36), oni jsou už new Disponovat šroubů Obr. 26 (36), oni jsou už ne

potřeboval.

u Jen uvolnění šroubů Obr. 26 (37) o 1 až 2 otáčky.u Jen uvolnění šroubů Obr. 26 (37) o 1 až 2 otáčky.u Jen uvolnění šroubů Obr. 26 (37) o 1 až 2 otáčky.u Jen uvolnění šroubů Obr. 26 (37) o 1 až 2 otáčky.

u Otáčením nastavovacího šroubu (38). Ve směru hodinových ručiček: pro posunutíu Otáčením nastavovacího šroubu (38). Ve směru hodinových ručiček: pro posunutí

dveře směrem nahoru o max 4 mm. Proti směru hodinových ručiček: pro pohyb dveří směrem dolů 

maximálně o 2 mm.

u Dotáhnout všechny šrouby Obr. 26 (37).u Dotáhnout všechny šrouby Obr. 26 (37).u Dotáhnout všechny šrouby Obr. 26 (37).

Boční nastavení, X:

u Pokud se šrouby Obr. 26 (36) jsou stále přítomny, odšroubovat au Pokud se šrouby Obr. 26 (36) jsou stále přítomny, odšroubovat au Pokud se šrouby Obr. 26 (36) jsou stále přítomny, odšroubovat au Pokud se šrouby Obr. 26 (36) jsou stále přítomny, odšroubovat a

jejich odstranění.

u Jen uvolnění šroubů Obr. 26 (37) o 1 až 2 otáčky.u Jen uvolnění šroubů Obr. 26 (37) o 1 až 2 otáčky.u Jen uvolnění šroubů Obr. 26 (37) o 1 až 2 otáčky.u Jen uvolnění šroubů Obr. 26 (37) o 1 až 2 otáčky.

u Regulační šrouby otočte Obr. 26 (39) podleu Regulační šrouby otočte Obr. 26 (39) podleu Regulační šrouby otočte Obr. 26 (39) podleu Regulační šrouby otočte Obr. 26 (39) podle

laterální směr seřizování chtěl.

u Po provedení boční seřízení, dotáhněteu Po provedení boční seřízení, dotáhněte

šrouby Obr. 26 (37).šrouby Obr. 26 (37).

u Znovu vložte stojan láhve Obr. 24 (32) a zeleniny košu Znovu vložte stojan láhve Obr. 24 (32) a zeleniny košu Znovu vložte stojan láhve Obr. 24 (32) a zeleniny košu Znovu vložte stojan láhve Obr. 24 (32) a zeleniny koš

Obr. 24 (31).

Poznámka

Ujistěte se, že zeleninová mísa je ve správné poloze a zaklapne.

V opačném případě se dveře se neuzavře.

u Zeleninová mísa musí být v jedné rovině s vnitřními dveřmi.u Zeleninová mísa musí být v jedné rovině s vnitřními dveřmi.

4.5 Likvidace obalu

VAROVÁNÍ

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!

u Nedovolte dětem hrát si s obalovým materiálem. Obal je u Nedovolte dětem hrát si s obalovým materiálem. Obal je 

vyroben z recyklovatelných materiálů:

-
Vlnitá lepenka / lepenka

-
expandované části polystyrenu

-
Fólie a sáčky

-
polypropylenové popruhy

-
přibitý dřevěný rám s polyetylenu *

Uvedení do provozu
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u Vezměte obalový materiál na oficiální sběrné místo.u Vezměte obalový materiál na oficiální sběrné místo.

4.6 Připojení spotřebiče

OZNÁMENÍ

Selhání připojit správně k 

poškození elektroniky.

u Nepoužívají samostatné měniče.u Nepoužívají samostatné měniče.

u Nepoužívejte úspory energie zásuvky.u Nepoužívejte úspory energie zásuvky.

VAROVÁNÍ

Nesprávné připojení Nebezpečí 

požáru.

u Nepoužívejte prodlužovací kabel.u Nepoužívejte prodlužovací kabel.

u Nepoužívejte distributora bloky.u Nepoužívejte distributora bloky.

Druh proudu (střídavý proud) a napětí na místě instalace musí souhlasit s údaji 

na typovém štítku (viz Celkový pohled na přístroj).

Zásuvka musí být řádně uzemněna a pojistkou. Vypínací proud pojistky musí 

být mezi 10 A a 16 A. Zásuvka musí být snadno přístupná, aby mohl být 

přístroj rychle odpojen od napájení v případě nouze. Musí být mimo oblast 

zadní straně přístroje.

u Zkontrolujte elektrické připojení.u Zkontrolujte elektrické připojení.

u Zapojte zástrčky.u Zapojte zástrčky.

4.7 Zapnutí spotřebiče

u Otevřít dveře.u Otevřít dveře.

u Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí Na obr. 2 (1).u Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí Na obr. 2 (1).u Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí Na obr. 2 (1).

w Na displeji teploty se rozsvítí. spotřebičw Na displeji teploty se rozsvítí. spotřebič

se zapne.

w Pokud se zobrazí „DEMO“, je aktivován režim demo.w Pokud se zobrazí „DEMO“, je aktivován režim demo.

poprodejní servis prosím kontaktujte.

5 Control

5.1 Dětská pojistka

Funkce dětské pojistky umožňuje, aby se ujistil, že je spotřebič 

nedopatřením vypnut děti při hraní.

5.1.1 Nastavení funkce dětské pojistky

u Aktivace režimu nastavování: Stiskněte tlačítko SuperCool Obr. 2 (2)u Aktivace režimu nastavování: Stiskněte tlačítko SuperCool Obr. 2 (2)u Aktivace režimu nastavování: Stiskněte tlačítko SuperCool Obr. 2 (2)

po dobu asi 5 sekund.

w Na displeji se objeví S.w Na displeji se objeví S.w Na displeji se objeví S.

w Symbol Menu Obr. 2 (9) svítí.w Symbol Menu Obr. 2 (9) svítí.w Symbol Menu Obr. 2 (9) svítí.w Symbol Menu Obr. 2 (9) svítí.

u Použijte tlačítko Nastavení Obr. 2 (3) vybrat C.u Použijte tlačítko Nastavení Obr. 2 (3) vybrat C.u Použijte tlačítko Nastavení Obr. 2 (3) vybrat C.u Použijte tlačítko Nastavení Obr. 2 (3) vybrat C.u Použijte tlačítko Nastavení Obr. 2 (3) vybrat C.

u Krátce stiskněte tlačítko theSuperCool Obr. 2 (2) potvrdit.u Krátce stiskněte tlačítko theSuperCool Obr. 2 (2) potvrdit.u Krátce stiskněte tlačítko theSuperCool Obr. 2 (2) potvrdit.u Krátce stiskněte tlačítko theSuperCool Obr. 2 (2) potvrdit.

Když c1 je zobrazen na displeji:Když c1 je zobrazen na displeji:Když c1 je zobrazen na displeji:

u Pro aktivaci dětské pojistky krátce stiskněte tlačítkou Pro aktivaci dětské pojistky krátce stiskněte tlačítko

tlačítko SuperCool Na obr. 2 (2).tlačítko SuperCool Na obr. 2 (2).

w Symbol dětské pojistky Obr. 2 (7) svítí. C blikáw Symbol dětské pojistky Obr. 2 (7) svítí. C blikáw Symbol dětské pojistky Obr. 2 (7) svítí. C blikáw Symbol dětské pojistky Obr. 2 (7) svítí. C blikáw Symbol dětské pojistky Obr. 2 (7) svítí. C blikáw Symbol dětské pojistky Obr. 2 (7) svítí. C bliká

Zobrazit. Když c0 je zobrazen na displeji:Zobrazit. Když c0 je zobrazen na displeji:Zobrazit. Když c0 je zobrazen na displeji:

u pro deaktivaci dětské pojistky krátce stiskněte tlačítko SuperCoolu pro deaktivaci dětské pojistky krátce stiskněte tlačítko SuperCool

tlačítko Na obr. 2 (2).tlačítko Na obr. 2 (2).

w Symbol dětské pojistky Obr. 2 (7) jde ven. C blikáw Symbol dětské pojistky Obr. 2 (7) jde ven. C blikáw Symbol dětské pojistky Obr. 2 (7) jde ven. C blikáw Symbol dětské pojistky Obr. 2 (7) jde ven. C blikáw Symbol dětské pojistky Obr. 2 (7) jde ven. C blikáw Symbol dětské pojistky Obr. 2 (7) jde ven. C bliká

Zobrazit.

u Ukončení režimu set-up: Stiskněte tlačítko On / Offu Ukončení režimu set-up: Stiskněte tlačítko On / Off

Na obr. 2 (1).

- nebo-

u Počkejte 5 minut.u Počkejte 5 minut.

w Teplota se opět uvedeno v teplotěw Teplota se opět uvedeno v teplotě

Zobrazit.

alarm 5,2 Door

Zvukové výstražné zvuky, pokud je otevřena po dobu delší než 60 

sekund dveře.

Výstražné automaticky zastaví, když jsou dveře zavřené.

5.2.1 Vypnutí poplachu dveří

Akustický alarm se dá ukončit, když jsou dveře otevřené. Vypínací funkce 

zvuku je aktivní tak dlouho, dokud se dveře otevřené.

u Stiskněte tlačítko alarmu Na obr. 2 (4).u Stiskněte tlačítko alarmu Na obr. 2 (4).u Stiskněte tlačítko alarmu Na obr. 2 (4).

w Poplach dveří ztichne.w Poplach dveří ztichne.

5.3 Sabbath Mode

Tuto funkci splňuje náboženské požadavky na sobotu nebo židovských 

svátcích. Je-li na některé z elektronických řídících funkcích režim Sabbath jsou 

vypnuty. Po nastavení režimu odpočinku už nikdy nebudete muset dělat 

starosti s kontrolkami, obrázků, symbolů, displeje, poplašných zpráv a 

fanoušky. Tání cyklus funguje pouze po stanovenou dobu bez přihlédnutí k 

použití lednice. Po výpadku proudu se přístroj automaticky přepne do režimu 

Sabbath. K dispozici je seznam Star-K certifikovaných přístrojů na 

www.star-k.org/ spotřebičů.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí otravy jídlem.

Dojde-li k výpadku napájení, když je zapnutý režim Sabbath, tato zpráva se 

neuloží. Jakmile je napájení obnoveno přístrojů slouží i nadále pracovat v 

režimu Sabbath. Je-li tento režim v průběhu žádná zpráva o výpadku napájení 

se zobrazí na displeji teploty.

V případě výpadku proudu došlo v režimu Sabbath:

u Zkontrolujte, zda potraviny pro kvalitu. Nejezte potraviny, pokud máu Zkontrolujte, zda potraviny pro kvalitu. Nejezte potraviny, pokud má

rozmražené.

-
Všechny funkce jsou blokovány, dokud je režim sobotu vypne.

-
Jsou-li zvolena funkce, jako je funkce SuperFrost, SuperCool, větrání apod 

když je režim Sabbath zapnutý Zůstávají zapnutý.

-
Žádné zvukové signály jsou vysílány a ukazatel teploty neukazuje žádná 

varování nebo nastavení (jako je teplotní alarm nebo alarm dveří).

-
Vnitřní světlo nesvítí.

5.3.1 Nastavení režimu sobotní

u Aktivace režimu nastavování: Stiskněte tlačítko SuperCool Obr. 2 (2)u Aktivace režimu nastavování: Stiskněte tlačítko SuperCool Obr. 2 (2)u Aktivace režimu nastavování: Stiskněte tlačítko SuperCool Obr. 2 (2)

po dobu asi 5 sekund.

w S Na displeji bliká.w S Na displeji bliká.w S Na displeji bliká.

w Symbol Menu Obr. 2 (9) rozsvítí.w Symbol Menu Obr. 2 (9) rozsvítí.w Symbol Menu Obr. 2 (9) rozsvítí.w Symbol Menu Obr. 2 (9) rozsvítí.

u Pro vyvolání funkce Sabbath režimu: Krátce stiskněte tlačítkou Pro vyvolání funkce Sabbath režimu: Krátce stiskněte tlačítko

tlačítko SuperCool Na obr. 2 (2).tlačítko SuperCool Na obr. 2 (2).

w S Na displeji bliká.w S Na displeji bliká.w S Na displeji bliká.

Řízení
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Pokud vidíte S1 Na displeji:Pokud vidíte S1 Na displeji:Pokud vidíte S1 Na displeji:

u Zapnout Sabbath Mode, stiskněte krátceu Zapnout Sabbath Mode, stiskněte krátceu Zapnout Sabbath Mode, stiskněte krátce

tlačítko SuperCool Na obr. 2 (2).tlačítko SuperCool Na obr. 2 (2).

Pokud vidíte S0 Na displeji:Pokud vidíte S0 Na displeji:Pokud vidíte S0 Na displeji:

u Vypnout Sabbath Mode, stiskněte krátceu Vypnout Sabbath Mode, stiskněte krátceu Vypnout Sabbath Mode, stiskněte krátce

tlačítko SuperCool Na obr. 2 (2).tlačítko SuperCool Na obr. 2 (2).

u Deaktivace režimu nastavení: Stiskněte tlačítko On / Off Na obr. 2 (1).u Deaktivace režimu nastavení: Stiskněte tlačítko On / Off Na obr. 2 (1).u Deaktivace režimu nastavení: Stiskněte tlačítko On / Off Na obr. 2 (1).

- nebo-

u Počkat, 5 min.u Počkat, 5 min.

w Na displeji teploty se objeví symbol sobotu režimw Na displeji teploty se objeví symbol sobotu režim

Na obr. 2 (8) tak dlouho, jak Sabbath Mode zapnutý.Na obr. 2 (8) tak dlouho, jak Sabbath Mode zapnutý.

w Sabbath režim se automaticky vypne po 120 hodin, pokud tow Sabbath režim se automaticky vypne po 120 hodin, pokud to

dosud nebyl vypnut ručně.

5.4 Chlazení potravin

Nejchladnější oblasti jsou přímo nad rostlinných compart- davky a podél zadní 

stěny. Nejteplejší oblast je nahoře vpředu a ve dveřích.

Poznámka

u Maximální hmotnost můžete uložit do vytahovací compart-u Maximální hmotnost můžete uložit do vytahovací compart-

ment s lahví stojanu a zeleninové koše je 20 kg.

u Ukládat snadno kazící potraviny, jako je pre-vařených jídel,u Ukládat snadno kazící potraviny, jako je pre-vařených jídel,

maso a uzeniny ve střední oblasti nejchladnější zóny. Sklad máslo a 

konzervy v horní oblasti. (Viz přístrojů slouží na první pohled)

u Použití recyklovatelný plast, kov, hliník a sklou Použití recyklovatelný plast, kov, hliník a sklo

kontejnery a fólie pro balení.

u Vždy skladovat kapaliny a potraviny, které se vztahují k zápachu nebou Vždy skladovat kapaliny a potraviny, které se vztahují k zápachu nebo

Chuťové převod v uzavřených nádobách nebo zakrýt.

u Neskladujte potraviny příliš blízko u sebe, aby vzduchu Neskladujte potraviny příliš blízko u sebe, aby vzduch

oběh.

5.5 Nastavení teploty

Teplota závisí na těchto faktorech:

-
frekvence otevírání dveří

-
pokojová teplota v místě instalace

-
druh, teplota a množství doporučené nastavení teploty 

potravin: 5 ° C

Teplota se mění postupně. Jakmile je dosaženo nastavení 2 ° C, sekvence 

začne opět při 9 ° C.

u Vyvolání funkce teploty: stiskněte tlačítko nastaveníu Vyvolání funkce teploty: stiskněte tlačítko nastavení

tlačítko Na obr. 2 (3).tlačítko Na obr. 2 (3).

w Dříve nastavená hodnota bude blikat v Temperaturew Dříve nastavená hodnota bude blikat v Temperature

Displej Povaha.

u Změna teploty v C krocích 1 °: Stiskněteu Změna teploty v C krocích 1 °: Stiskněte

tlačítko nastavení Obr. 2 (3) až do tlačítko nastavení Obr. 2 (3) až do tlačítko nastavení Obr. 2 (3) až do požadováno

teplota se zobrazuje na displeji teploty.

u Změna teploty trvale: držteu Změna teploty trvale: držte

tlačítko nastavení.

w Během nastavení bliká hodnota naw Během nastavení bliká hodnota na

Zobrazit.

w Nové nastavení bude přijato cca. 5 sekund po poslednímw Nové nastavení bude přijato cca. 5 sekund po posledním

Doba tlačítko bylo stisknuto a znovu se zobrazí nastavená teplota. Teplota 

v interiéru se postupně nastaví na novou hodnotu.

5.6 SuperCool

Pomocí SuperCool přepínáte na nejvyšší chladicí výkon Tím se 

dosáhne nižších chladicích teplot. Použijte SuperCool, rychle 

zchladit velká množství potravin.

Když je aktivován SuperCool, ventilátor * může spustit. Přístroj pracuje s 

maximálním chladicím výkonem, což znamená, že hluk z chladící jednotky 

může být dočasně hlasitější.

SuperCool má trochu více energie.

5.6.1 Chlazení pomocí SuperCool

u Krátce stiskněte tlačítko SuperCool Na obr. 2 (2).u Krátce stiskněte tlačítko SuperCool Na obr. 2 (2).u Krátce stiskněte tlačítko SuperCool Na obr. 2 (2).

w SuperCool symbol Obr. 2 (10) se rozsvítí na displeji.w SuperCool symbol Obr. 2 (10) se rozsvítí na displeji.w SuperCool symbol Obr. 2 (10) se rozsvítí na displeji.w SuperCool symbol Obr. 2 (10) se rozsvítí na displeji.

w Teplota chlazení klesne na nejnižší hodnotu.w Teplota chlazení klesne na nejnižší hodnotu.

SuperCool je zapnutý.

w SuperCool se automaticky vypne po 12 hodinách. w SuperCool se automaticky vypne po 12 hodinách. 

Přístroj pracuje v energeticky úsporném, normálním režimu.

5.6.2 předčasné vypnutí SuperCool

u Krátce stiskněte tlačítko SuperCool Na obr. 2 (2).u Krátce stiskněte tlačítko SuperCool Na obr. 2 (2).u Krátce stiskněte tlačítko SuperCool Na obr. 2 (2).

w SuperCool symbol Obr. 2 (10) zhasne na displeji.w SuperCool symbol Obr. 2 (10) zhasne na displeji.w SuperCool symbol Obr. 2 (10) zhasne na displeji.w SuperCool symbol Obr. 2 (10) zhasne na displeji.

w SuperCool je vypnutý.w SuperCool je vypnutý.

5.7 Máslo mísa

Otevírání / zavírání miska máslo

Na obr. 27 

Demontáž misku máslo

Na obr. 28 

Řízení
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u Můžete si vzít mísu máslo od sebe za účelem čištění.u Můžete si vzít mísu máslo od sebe za účelem čištění.

5.8 Egg podnos

Můžete vyjmout a otočit vejce zásobník. Můžete použít dvě části vaječného 

zásobníku označit různé použitelnosti termíny, např.

u Použijte horní část ukládat například slepičí vejce.u Použijte horní část ukládat například slepičí vejce.

u Použijte spodní část pro ukládání vajíček křepelek.u Použijte spodní část pro ukládání vajíček křepelek.

5.9 Přemístění úchytky

Obr. 29 

u Uchopte držáků na pravé a levé straně, opatrně zvedněteu Uchopte držáků na pravé a levé straně, opatrně zvedněte

z nich ven a stiskněte je do nových míst, dokud držáky zapojit.

5,10 Dělení zeleniny bin

Na obr. 30 

u Přepážka může být použit k rozdělení rostlinného přihrádku.u Přepážka může být použit k rozdělení rostlinného přihrádku.

Vložte oddíl na vodítkách nebo prostě zvedněte ji ven.

5.11 skladování potravin v Lift-up-Box *

Na obr. 31 

u Použijte Lift-up Box pro uložení neotevřené / uzavřených lahvích au Použijte Lift-up Box pro uložení neotevřené / uzavřených lahvích a

balené předměty.

Poznámka

u Lift-up Box má maximální kapacitu 4 kg.u Lift-up Box má maximální kapacitu 4 kg.

6 Údržba

6.1 Čištění přístroje

VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění a poškození horkou párou! Horká pára může vést k 

popálení a může dojít k poškození povrchu.

u Nepoužívejte žádné parní čističe!u Nepoužívejte žádné parní čističe!

OZNÁMENÍ

Nesprávné čištění přístroji škodí!

u Nepoužívejte čisticí prostředky v koncentrované formě.u Nepoužívejte čisticí prostředky v koncentrované formě.

u Nepoužívejte abrazivní nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.u Nepoužívejte abrazivní nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.

u Nepoužívejte žádné ostré nebo abrazivní čisticí prostředky, ani žádnáu Nepoužívejte žádné ostré nebo abrazivní čisticí prostředky, ani žádná

které obsahují písek, chlorid nebo kyseliny.

u Nepoužívají chemická rozpouštědla.u Nepoužívají chemická rozpouštědla.

u Nepoškozují nebo odebrat typový štítek na vnitřní straněu Nepoškozují nebo odebrat typový štítek na vnitřní straně

spotřebič. To je důležité pro zákaznický servis.

u Netahejte off, ohybů nebo poškození kabelů nebo jiné kom-u Netahejte off, ohybů nebo poškození kabelů nebo jiné kom-

ponenty.

u Neumožňují čištění vody do odvodňovací kanál,u Neumožňují čištění vody do odvodňovací kanál,

větrací mřížku nebo elektrické součásti.

u Použijte měkké čisticí utěrky a univerzální pH neutrálníu Použijte měkké čisticí utěrky a univerzální pH neutrální

čisticí prostředek.

u Použijte čisticí a ošetřovací výrobky vhodné pro styku Použijte čisticí a ošetřovací výrobky vhodné pro styk

s potravinami v interiéru spotřebiče.

u Prázdný spotřebič.u Prázdný spotřebič.

u Vytáhnout zástrčku.u Vytáhnout zástrčku.

u vyčistit větrací mřížky pravidelně.u vyčistit větrací mřížky pravidelně.u vyčistit větrací mřížky pravidelně.u vyčistit větrací mřížky pravidelně.

u Čistý plastové vnější a vnitřní povrchy vlažnouu Čistý plastové vnější a vnitřní povrchy vlažnouu Čistý plastové vnější a vnitřní povrchy vlažnouu Čistý plastové vnější a vnitřní povrchy vlažnou

vody a trochu čisticím prostředkem.

u Čistý vypouštěcí otvor:u Čistý vypouštěcí otvor:u Čistý vypouštěcí otvor:

Odstranit usazeniny s úzkým 

nástrojem,

např vatové tyčinky.

u Většina díly je možné demontovat pro čištění: vizu Většina díly je možné demontovat pro čištění: vizu Většina díly je možné demontovat pro čištění: vizu Většina díly je možné demontovat pro čištění: viz

příslušná kapitola.

Údržba

* V závislosti na modelu a možnostech 13



Na obr. 32 

u Vyjmutí police: Zvednout polici vzadu a nakreslilu Vyjmutí police: Zvednout polici vzadu a nakreslilu Vyjmutí police: Zvednout polici vzadu a nakreslil

dopředu, jak je znázorněno.

Poznámka

u Je-li police může být již rozšířen tak daleko, jak bylo původně,u Je-li police může být již rozšířen tak daleko, jak bylo původně,

pak rozšířit teleskopických kolejničkách až na doraz. Míč zarážky 

teleskopických kolejnic srovnal v procesu a maximální rozšíření je 

obnovena.

u K čištění používejte pouze vlhký hadřík teleskopické lišty. Theu K čištění používejte pouze vlhký hadřík teleskopické lišty. Theu K čištění používejte pouze vlhký hadřík teleskopické lišty. Theu K čištění používejte pouze vlhký hadřík teleskopické lišty. The

tuk v běžci je pro účely mazání a nesmí být odstraněn.

u Rozebírat skříňku: Zvedněte vnitřní fixačních tyčíu Rozebírat skříňku: Zvedněte vnitřní fixačních tyčíu Rozebírat skříňku: Zvedněte vnitřní fixačních tyčí

směrem nahoru, vytáhněte držáky ven. Tím se uvolní přední a zadní upevňovací 

tyče, stejně jako skleněný panel.

Na obr. 33 

u Zasunutí police: Zatáhnout teleskopických kolejnic.u Zasunutí police: Zatáhnout teleskopických kolejnic.u Zasunutí police: Zatáhnout teleskopických kolejnic.

u Položte polici na teleskopických kolejničkách, zatlačte jej dozaduu Položte polici na teleskopických kolejničkách, zatlačte jej dozadu

až se slyšitelně zajistí.

Po vyčištění:

u Vytřete do sucha Přístroj a součásti vybavení.u Vytřete do sucha Přístroj a součásti vybavení.

u Připojte přístroj a opět jej zapněte.u Připojte přístroj a opět jej zapněte.

6.2 Zákaznický servis

Nejprve zkontrolujte, zda nemůžete závadu odstranit sami referendech ností do 

seznamu (viz Poruchy). Je-li tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis, 

jehož adresa je uvedena v přiloženém seznamu zákaznických služeb.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění, když oprava není provedena profesionálně!

u Nějaké opravy a akce - nejsou výslovně uvedeno - nau Nějaké opravy a akce - nejsou výslovně uvedeno - na

kabel zařízení a napájecí provádět pouze servisní personál. (Viz Údržba)

u Přečíst spotřebiču Přečíst spotřebič

označení

Na obr. 34 (1), service No. Obr. Na obr. 34 (1), service No. Obr. Na obr. 34 (1), service No. Obr. 

34 (2) a sériové číslo Obr. 34 34 (2) a sériové číslo Obr. 34 34 (2) a sériové číslo Obr. 34 

(3)

vypnuto typ štítku 

uvnitř the

Zařízení na levé straně.

Na obr. 34 

u Informujte zákaznický servis a sdělte poruchu, přístroju Informujte zákaznický servis a sdělte poruchu, přístroj

označení Na obr. 34 (1), service No. Obr. 34 (2) a sériové číslooznačení Na obr. 34 (1), service No. Obr. 34 (2) a sériové číslooznačení Na obr. 34 (1), service No. Obr. 34 (2) a sériové číslooznačení Na obr. 34 (1), service No. Obr. 34 (2) a sériové číslooznačení Na obr. 34 (1), service No. Obr. 34 (2) a sériové číslo

Na obr. 34 (3).

w To nám pomůže poskytnout vám rychlý a účelnýw To nám pomůže poskytnout vám rychlý a účelný

Míra servis.

u Spotřebič nechte zavřený, dokud zákaznický servisu Spotřebič nechte zavřený, dokud zákaznický servis

dorazí.

w Jídlo zůstane chladný déle.w Jídlo zůstane chladný déle.

u Vytáhněte síťovou zástrčku (při tom netahejte za přívodní kabel)u Vytáhněte síťovou zástrčku (při tom netahejte za přívodní kabel)

nebo vypněte pojistku.

7 Závady

Váš spotřebič je navržen a vyroben na dlouhou životnost a spolehlivý provoz. 

Pokud přesto dojde k poruše během provozu, zkontrolujte, zda je to 

způsobeno chybnou obsluhou. V tomto případě budete muset být účtovány 

vzniklé náklady i během záruční doby. Můžete být schopni odstranit tyto 

závady sami:

Spotřebič nefunguje.

→
Přístroj není zapnut.

u Zapnutí přístroje.u Zapnutí přístroje.

→
Napájecí kabel není správně zasunuta do zásuvky.

u Zkontrolujte, zda napájecí kabel.u Zkontrolujte, zda napájecí kabel.

→
Pojistka napájecí zásuvky není v pořádku.

u Zkontrolujte pojistku.u Zkontrolujte pojistku.

Kompresor běží na dlouhou dobu.

→
Kompresor přepne na nízkou rychlost, když je potřeba trochu zima. I když 

se doba chodu se zvyšuje v důsledku toho se šetří energie.

u To je normální v energeticky úsporných modelů.u To je normální v energeticky úsporných modelů.

→
SuperCool je zapnutý.

u Kompresor běží déle, aby se rychle zchladitu Kompresor běží déle, aby se rychle zchladit

jídlo. To je normální.*

LED na spodní zadní straně spotřebiče (v kompresoru) bliká 

opakovaně každých 5 sekund *.

→ Došlo k závadě.

u Obraťte se na poprodejní servis (viz Údržba).u Obraťte se na poprodejní servis (viz Údržba).

Nadměrný hluk.

→
Vzhledem k různým jízdních stupňů, regulovaný * kompresory mohou 

vytvářet různé provozní zvuky.

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

Bublající a bublavý zvuk.

→
Tento zvuk pochází z chladiva proudícího v chladničkami ace okruhu.

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

Tiché cvaknutí.

→
Hluk se vyrábí vždy, když se chladící agregát (motor) automaticky zapne 

nebo vypne.

závady

14 * V závislosti na modelu a možnostech



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

Hukot. Je stručně trochu hlasitější, když je chladicí jednotka (motor) 

zapne.

→
Automaticky zvyšuje chladicí výkon, když je aktivována funkce SuperCool, 

čerstvých potravin a byl umístěn do dvířek zůstaly otevřeny na chvíli.

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)

vibrační hluky

→
Spotřebič nestojí pevně na podlaze. V důsledku toho předměty a 

sousední jednotky začne vibrovat při běžícím chladničkami ator.

u Zkontrolujte instalaci a přestavět spotřebič.u Zkontrolujte instalaci a přestavět spotřebič.

u Udržujte lahví a sklenic od sebe.u Udržujte lahví a sklenic od sebe.

Průtok zvuk v tlumiči zavírání dveří.

→
Hluk je produkován, když se dveře otevírají a zavírají.

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

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

→
Došlo k závadě.

u Obraťte se na poprodejní servis (viz Údržba).u Obraťte se na poprodejní servis (viz Údržba).

DEMO svítí na ukazateli teploty.

→
Je aktivován režim demo.

u Obraťte se na poprodejní servis (viz Údržba).u Obraťte se na poprodejní servis (viz Údržba).

Vnější plochy spotřebiče jsou teplé *.

→
Teplo z chladicího okruhu se používá k zabránění kondenzátu z tváření.

u To je normální.u To je normální.

Teplota není dostatečně nízká.

→
Dveře spotřebiče nejsou správně zavřené.

u Zavřete dveře spotřebiče.u Zavřete dveře spotřebiče.

→
Nedostatečná ventilace.

u Udržujte větrací mřížku jasné a vyčistit.u Udržujte větrací mřížku jasné a vyčistit.

→
Okolní teplota je příliš vysoká.

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

→
Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho.

u Dočkat, až uvidím, zda spotřebič dosáhne požadovanéu Dočkat, až uvidím, zda spotřebič dosáhne požadované

teplota sama o sobě. Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis 

(viz Údržba).

→
Teplota je správně nastaven.

u Nastavte teplotu do chladnějšího prostředí a zkontrolovat po 24u Nastavte teplotu do chladnějšího prostředí a zkontrolovat po 24

hodin.

→
Spotřebič je příliš blízko ke zdroji tepla (kamna, ohřívače atd).

u Změňte polohu přístroje nebo zdroje tepla.u Změňte polohu přístroje nebo zdroje tepla.

→
Přístroj nebyl správně vložen do vybrání.

u Zkontrolujte, zda byl spotřebič správně vložen au Zkontrolujte, zda byl spotřebič správně vložen a

dveře dokonale přiléhají.

Těsnění dvířek je vadný, nebo je třeba ji vyměnit za jiného důvodu.

→
Těsnění dveří může být nahrazen. To lze vyměnit bez nutnosti použití 

speciálních nástrojů.

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

Jednotka má ledový nahoru nebo ke kondenzaci vodních par.

→
Těsnění dveří může také vyklouzl z jeho drážky.

u Zkontrolujte, zda těsnění dvířek je správně usazen vu Zkontrolujte, zda těsnění dvířek je správně usazen v

drážka.

8 Uvedení mimo provoz

8.1 Vypnutí spotřebiče

u Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí Obr. 2 (1) dokud se na displeji zhasne.u Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí Obr. 2 (1) dokud se na displeji zhasne.u Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí Obr. 2 (1) dokud se na displeji zhasne.u Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí Obr. 2 (1) dokud se na displeji zhasne.

Tlačítko pro uvolnění.

w V případě, že přístroj nelze vypnout, dětské pojistky funkcionalitamiw V případě, že přístroj nelze vypnout, dětské pojistky funkcionalitami

ce je aktivní (viz bod 5.1).

8.2 Vezmeme-li přístroj mimo provoz

u Přístroj vyprázdněte.u Přístroj vyprázdněte.

u Vypněte přístroj (viz vyřazování z provozu).u Vypněte přístroj (viz vyřazování z provozu).

u Odebrat síťový konektor.u Odebrat síťový konektor.

u Vyčistěte přístroj (viz 6.1).u Vyčistěte přístroj (viz 6.1).

u Nechte dveře otevřené, aby nevznikal nepříjemný zápach.u Nechte dveře otevřené, aby nevznikal nepříjemný zápach.

9 Likvidace přístroje

Spotřebič obsahuje pouze kvalitní materiály a musí být zlikvidován správně - 

netříděný domovní odpad. Spotřebiče, které již nejsou potřebné, musí být 

zlikvidovány v profesionálním a náležitým způsobem, v souladu s platnými 

místními předpisy a zákony. Při likvidaci spotřebiče, zajistí, že chladicí okruh 

není poškozen, aby se zabránilo nekontrolovanému úniku chladiva, které 

obsahuje (data na štítku) a olej.

u Deaktivovat přístroj.u Deaktivovat přístroj.

u Vytáhnout zástrčku.u Vytáhnout zástrčku.

u Prořízne spojovací kabel.u Prořízne spojovací kabel.

vyřazování

* V závislosti na modelu a možnostech 15
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