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Generalne właściwości Waszego urządzenia
1. Gdy drzwiczki są zamkniete należy sprawdzić, czy nie ma szczeliny pomiedzy
uszczelką drzwi i korpusem lodówki. Jeżeli występuje jakakolwiek szczelina należy
ją usunąć.
2. Gdy drzwiczki zamrażarki są zamykane, wewnątrz panuje lekkie podciśnienie.
Nie należy próbować ponownie szybko otworzyć tych drzwi. Należy chwilę odczekać do ustabilizowania się ciśnienia.
3. Dzięki opatentowanej konstrukcji trizbar, ryzyko pękania wynikającego z nieprawidłowego użycia, które jest typowe dla wyrobów innych producentów, zostało wyeliminowane.
4. Cyrkulacja powietrza z chłodnicy i przedziału zamrażarki nie miesza się z innymi
przedziałami, dzieki nowej technologi bezszronowej (No-Frost). Dzieki temu inteligentnemu rozwiązaniu, żadne zapachy nie przechodzą do przedziałów i warzywa
pozostają świeże przez dłuższy czas.
5. Wentylator zapewniający wydajność energetyczną utrzymuje cyrkulację powietrza pracując niezależnie, nawet wtedy, gdy sprężarka nie pracuje. W ten sposób
jednorodna, zrównoważona cyrkulacja powietrza jest zachowana między półkami
chłodziarki.
6. Ukryte LED oraz ukryte otwory przewodów powietrza dają bardziej elegancki i
estetyczny wygląd.
7. Dzięki unikalnej konstrukcji przewodów powietrznych wentylator podaje chłodniejsze powietrze
poprzez wiele otworów wylotowych na wszystkich poziomach półek.
8. Dzięki specjalnej, opatentowanej konstrukcji krawędzie i narożniki wyświetlacza
gładko wpisują się w powierzchnię drzwi, zapewniając doskonały estetycznie wygląd.
Dzięki dotykowemu panelowi elektronicznemu, można łatwo przeprowadzić sterowanie temperatury.
9. Do oświetlenia wnętrza zastosowano diody LED, które zapalają się stopniowo,
zamiast nagłego włączenia oświetlenia o pełnej mocy. Oświetlenie LED rozświetla
się do 100% jasności w ciągu kilku sekund po otwarciu drzwiczek.
10. Teleskopowe szyny użyte w przedziale chillera zapewniają łatwą i cichą pracę szuflady.
11. Dla uniknięcia uderzenia drzwi przez chiller, gdy jest on wysunięty, przewidziano funkcję samoczynnego jego zamykania. Funkcja ta wyeliminowała ryzyko, że
chiller pozostanie wysunięty.
12. Na drzwiczkach ze stali Inox nigdy nie pozostają odciski palców, dzięki specjalnej powłoce na nie naniesionej.
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ZANIM UŻYJECIE SWOJEJ CHŁODZIARKI
OSTRZEŻENIA OGÓLNE
OSTRZEŻENIE: Wszystkie otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub wbudowanej konstrukcji muszą pozostać niezasłonięte.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać urządzeń mechanicznych ani środków innych
niż te, które zaleca producent, w celu przyspieszenia procesu rozmrażania.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać urządzeń elektrycznych wewnątrz tego urządzenia, chyba że producent zaleca do tego określony typ takich urządzeń.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno uszkodzić obwodu czynnika chłodniczego
OSTRZEŻENIE: Dla uniknięcia zagrożeń spowodowanych przez brak stabilności
urządzenia, musi być ono zamocowane zgodnie z instrukcją.
• Jeżeli Wasze urządzenie używa R600a jako czynnika chłodniczego – informację o tym można odszukać na etykiecie na chłodnicy – należy zachować ostrożność w czasie wysyłki i instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu elementów agregatu
chłodniczego urządzenia. Chociaż R600a jest przyjaznym dla środowiska naturalnym gazem, to ze względu na jego łatwopalność w przypadku nieszczelności
spowodowanej uszkodzeniem elementów agregatu chłodniczego, należy odsunąć
lodówkę od otwartego płomienia oraz źródeł ciepła i przewietrzyć przez kilka
minut pomieszczenie w którym znajduje się urządzenie
• W czasie przenoszenia i ustawiania lodówki nie wolno uszkodzić obwodu gazu
chłodniczego.
• W urządzeniu tym nie wolno przechowywać puszek aerozoli z palnym gazem
pędnym.
• Urządzenie to przeznaczone jest do użycia w gospodarstwach domowych.
• Jeżeli gniazdo elektryczne jest niezgodne z wtyczką chłodziarki, musi być ona
wymieniona przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowany autoryzowany personel serwisowy w celu uniknięcia zagrożeń.
• Urządzenie to nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi oraz umysłowymi,
chyba że robią to pod nadzorem, lub uzyskały instrukcje dotyczące użytkowania
urządzenia od osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Dzieci należy nadzorować aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
• Kabel zasilający Waszej chłodziarki został wyposażony w specjalną, uziemioną
wtyczkę. Wtyczka ta powinna być używana ze specjalnym, uziemionym gniazdem 16-amperowym. Jeżeli nie posiadacie takiego gniazda w swoim domu, proszę zlecić zainstalowanie takiego gniazda przez uprawnionemu elektrykowi.
• Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, to musi on zostać wymieniony przez
producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowany autoryzowany personel serwisowy, w celu uniknięcia zagrożeń.
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Stare i niesprawne lodówki

• Jeżeli Wasza stara lodówka posiada zamek, zniszczcie go lub zdemontujcie, ponieważ dzieci mogą zostać uwięzione w środku i może to doprowadzić do wypadku.
• Stare lodówki i zamrażarki posiadają materiał izolacyjny oraz ciecz
chłodniczą z CFC. Dlatego też należy zachować ostrożność, by nie zanieczyścić środowiska, gdy pozbywacie się swojej starej lodówki.
• Prosimy skonsultować się ze swoimi lokalnymi władzami samorządowymi, aby uzyskać informacje dotyczące usuwania odpadów elektrycznych (WEEE) dla celów ponownego użycia, recyklingu oraz odzysku.
Uwagi:
• Prosimy dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją i użyciem Waszego urządzenia.
Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użyciem
• Należy przestrzegać wszystkich instrukcji zamieszczonych na urządzeniu i w instrukcji jego obsługi, oraz przechowywać instrukcję w bezpiecznym miejscu, by
można było sięgnąć do niej w razie potrzeby w przyszłości.
• Urządzenie wyprodukowano do użycia w domu i może być ono używane tylko
w środowisku domowym oraz do określonych celów. Nie jest ono przystosowane
do użycia komercyjnego lub powszechnego użycia. Takie użycie skutkuje utratą
gwarancji na urządzenie i producent nie odpowiada za powstałe w wyniku tego
straty.
• Urządzenie wyprodukowano do użytku domowego i jest ono odpowiednie tylko
do chłodzenia/przechowywania żywności. Nie jest ono przystosowane do użycia
komercyjnego lub powszechnego oraz/lub przechowywania substancji innych niż
żywność. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w przypadku użycia niezgodnego z tymi zaleceniami.
Ostrzeżenia
• Nie wolno używać przedłużaczy wielogniazdowych lub pojedynczych.
• Nie podłączać urządzenia do uszkodzonych lub starych gniazdek.
• Nie wolno ciągnąć za przewód, zginać go lub uszkadzać.
• Urządzenie zaprojektowano do użytku przez dorosłych, nie wolno pozwolić na
zabawę dzieci urządzeniem lub wieszanie się na drzwiczkach.
• Nie wolno wyjmować lub wkładać wtyczki do gniazdka mokrymi dłońmi, gdyż
grozi to porażeniem elektrycznym!
• Nie wolno umieszczać szklanych butelek lub puszek z napojami w zamrażalniku.
Butelki lub puszki mogą eksplodować.
• Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno umieszczać w lodówce materiałów wybuchowych lub łatwopalnych. Napoje o wyższej zawartości alkoholu należy ustawiać pionowo w przedziale lodówki, ze szczelnie zamkniętymi szyjkami.
• Przy używaniu lodu uzyskanego w lodówce nie należy dotykać go bezpośrednio,
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gdyż może on spowodować oparzenia i/lub przeciąć skórę.
Nie dotykać zamrożonej żywności mokrymi rękoma! Nie spożywać lodów i kubków lodowych bezpośrednio po wyjęciu ich z zamrażarki!
Nie wolno ponownie zamrażać uprzednio rozmrożonych towarów, po tym jak
zmiękną. Może to być przyczyną zatruć pokarmowych.
Nie wolno pokrywać korpusu lub górnej powierzchni lodówki dywanikami, serwetami itp. Może to niekorzystnie wpływać na pracę Waszej lodówki.
W czasie transportowania należy zdemontować lub zamocować akcesoria wewnątrz lodówki, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

Instalacja i użytkowanie Waszej lodówki
Przed uruchomieniem lodówki należy zwrócić uwagę na punkty poniżej:
• Napięcie pracy dla lodówki wynosi 220-240 V przy 50Hz.
• Bliższych informacji na temat instalacji i użytkowania lodówki udziela infolinia Kernau.
UWAGA! Nigdy nie wolno wymieniać żadnych części elektrycznych wewnątrz lodówki.W przypadku gdy potrzebna jest wymiana należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem.
• Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z braku uziemienia.
• Lodówkę należy umieścić w miejscu nie wystawionym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
• Urządzenie należy ustawić w odległości co najmniej 50 cm od pieców, piecyków
gazowych i nagrzewnic, oraz w odległości co najmniej 5 cm od piecyków elektrycznych.
• Lodówki nie wolno używać na zewnątrz ani zostawiać jej na deszczu.
• Gdy lodówka umieszczona jest w pobliżu zamrażarki, to pomiędzy nimi należy
zostawić szczelinę o szerokości co najmniej 2 cm, dla uniknięcia skraplania wody
na powierzchniach zewnętrznych..
• Na lodówce nie należy ustawiać jakichkolwiek przedmiotów, oraz miejsce ustawienia lodówki musi zapewniać wolną przestrzeń, co najmniej 15 cm, ponad górną jej powierzchnią.
• Regulowane przednie nóżki należy ustawić tak, by zapewnić stabilne wypoziomowanie lodówki. Regulacji ich wysokości dokonuje się poprzez obrót zgodny
lub przeciwny do kierunku obrotu wskazówek zegara. Regulację należy przeprowadzić przed umieszczeniem w środku żywności w lodówce.
• Przed użyciem lodówki należy przetrzeć wszystkie części wewnątrz
ciepłą wodą z dodatkiem łyżeczki do herbaty, wodorowęglanu sodu,
(sody oczyszczonej), a następnie przepłukać je czystą wodą i osuszyć. Po oczyszczeniu zamontować wszystkie części z powrotem w
lodówce.
• Zainstalować elementy dystansowe (części z czarnymi skrzydełkami), obracając je o 90º, jak pokazano na rysunku obok, aby zapobiec dotykaniu
ściany przez skraplacz.
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• Pod chłodzirką nie wolno podkładać żadnych dywaników, cerat itp., które mogłyby utrudniać swobodną cyrkulację powietrza.
Przed użyciem Waszej lodówki
• Gdy lodówka jest używana po raz pierwszy lub po transportowaniu, należy zostawić ją na okres 3 godzin w położeniu stojącym i dopiero wtedy podłączyć ją
do zasilania, aby zapewnić skuteczna pracę. W przeciwnym przypadku można
spowodować uszkodzenie sprężarki.
• Gdy lodówka jest uruchomiona po raz pierwszy, w jej wnętrzu można wyczuć
zapach który ulotni się, w miarę jak lodówka będzie się schładzać.
UŻYTECZNE INFORMACJE
Informacje ogólne o technologii bezszronowej NO FROST
Chłodziarki No-frost różnią się od innych chłodziarek statycznych zasadą pracy.
W normalnych lodówkach wilgoć wchodząca do wnetrza ladówki w wyniku otwarcia
drzwiczek oraz zawarta w zywności powoduje szronienie w przedziale zamrażarki.
W celu rozmrożenia szronu i lodu w przedziale zamrażarki, wymagane jest okresowe
wyłączanie lodówki, umieszcanie żywności, która ma zostać w stanie zamrożonym,
w oddzielnie chłodzonym pojemniku i usunięcie
lodu nagromadzonego w przedziale
Sytuacja w przedziale zamrażarki jest zupełnie
inna w lodówkach no-frost. Suche i chłodne powietrze jest wdmuchiwane przez wentylator do
przedziałów zamrażarki. Zimne powietrze rozprowadzane równomiernie pomiędzy półkami
chłodzi całą żywność równomiernie, zapobiegając w ten sposób wydzielaniu się wilgoci i jej zamarzaniu. Powietrze jest równomiernie rozprowadzane poprzez wentylator pomiędzy regałami
w sekcji chłodzenia i cała żywność jest chłodzona równomiernie i prawidłowo.
Dlatego też Wasza Nowa lodówka No-Frost zapewnia Wam łatwość użycia, oprócz wysokiej
pojemnosci i stylowego wyglądu.
Niebieska strzałka

Wydmuch zimnego powietrza

Czerwona strzałka

Powrót ogrzanego powietrza
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UŻYCIE URZĄDZENIA
Przedstawienie części

Informacje przedstawione na ilustracji mają tylko charkter informacyjny.
Wygląd rzeczywistych części może się różnić, w zależnosci od modelu
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1) Przedział lodówki
2) Półki przedziału lodówki
3) Pokrywy półek na ser i masło
4) Półki na ser i masło
5) Półki w drzwiczkach
6) Półka w drzwiczkach na butelki
7) Pojemnik na jajka
8) Przedział chillera (śniadaniowy)
9) Szuflady na warzywa
10) Górny koszyk zamrażarki
11) Dolny koszyk zamrażarki
12) Ukryty koszyk zamrażarki
Elektroniczny wyświetlacz i jego użycie
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1. Wskaźnik temperatury przedziału lodówki
2. Wskaźnik temperatury przedziału zamrażarki
3. Licznik alarmu qdrink
4. Tryb ekonomiczny
5. Tryb wakacyjny
6. Kontrolka qdrink
7. Wskaźnik czujnika nocy
8. Blokada przed dziećmi
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9. Tryb demo
10. Ostrzeżenie o niskim napięciu
11. Alarm
12. Przycisk wygaszenia ekranu
13. Zamrażarka
14. Przycisk trybu
15. Ochładzacz
16. Tryb Qdrink
17. Przycisk czujnika nocy

Wartości na ekranie pokazują wartości temperatur określone przez użytkownika.
W stanie oczekiwania wyświetlacz jest zabezpieczony przed przypadkowym pobudzeniem po dotknięciu. Dlatego też, przed wykonaniem jakichkolwiek działań, należy dotknąć dowolny klawisz
na wyświetlaczu. Po upływie 2 sekund, tak jak w tym przypadku, pojedynczy sygnał dźwiękowy
aktywuje wyświetlacz do użycia. Po odczekaniu 20 sekund po zakończeniu procesu, wyświetlacz
samoczynnie powróci do tego samego trybu zabezpieczenia przed przypadkowym pobudzeniem.
Uwaga: Zabezpieczenie ekranu oraz blokada przed dziećmi nie mogą być używane równocześnie.
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Schładzenie napojów (QDRINK)
Przycisk q.drink należy wcisnąć dla uaktywnienia trybu schładzania napojów. Każde
wciśnięcie powoduje przyrost czasu o kolejne 5 minut, aż do 30 minut, następnie
następuje powrót do zera. Przedział czasowy który chce się nastawić można obserwować w sekcji “Licznika alarmu Qdrink”. Tryb Qdrink pozwala chłodziarce uruchomić dźwiękowe powiadomienie po upłynięciu zadanego czasu.
• Ważne: Nie należy mylić tego z chłodzeniem.
Czas nastawy należy ustalić stosownie do temperatury butelek przed włożeniem ich do
przedziału zamrażarki. Na przykład można nastawić na początek „5 minut”. Po upływie tego czasu, jeżeli schłodzenie jest niewystarczające, można nastawić kolejne 5 lub
10 minut. W czasie korzystania z tego trybu nalezy regularnie sprawdzać temperaturę
butelek. Gdy butelki są dostatecznie schłodzone, muszą być wyjęte z urządzenia. Jeżli
zapomni się o butelkach w trybie QDRINK, butelki mogą eksplodować.
Tryb ekonomiczny (ECO)
Zapewnia pracę Waszej chłodziarki w idealnym zakresie temperatur. W celu uaktywnienia trybu “ECO” należy po prostu wciskać przycisk mode aż do zapalenia się „eco i e”.
Tryb wakacyjny (H)
Przedstawiony on jest symbolem parasola i słońca. Jeżeli wyjeżdżacie na dłuższy
czas, w czasie którego nie będziecie używać chłodziarki, można uaktywnić ten tryb.
W celu przełączenia urządzenia w tryb wakacyjny należy po prostu wciskać przycisk
mode aż do wyświetlenia „symbolu wakacji i H”.
Szybkie zamrożenie (SF SUPERFREEZE)
Należy wcisnąć przycisk zamrażarki, aż do pojawienia się liter “sf” na wyświetlaczu.
Po wyświetleniu liter “sf” rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy i jeżeli nie
wciśniecie przycisku i tryb ten zostanie wybrany. Można wybrać ten tryb dla zamrożenia przygotowanych potraw lub szybkiego zamrożenia dużych ilości żywności.
Tryb szybkiego zamrażania zostanie automatycznie wyłączony po upływie 24 godzin, lub gdy czujnik temperatury w zamrażarce wykryje osiągniecie wystarczającej
temperatury.
Szybkie schładzanie (SC SUPERCOOL)
Należy wcisnąć przycisk ochładzacza aż do pojawienia się liter “sc” na wyświetlaczu. Po wyświetleniu liter “sc” rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy jeżeli
nie wciśniecie przycisku i tryb ten zostanie wybrany. Trybu tego można używać do
szybkiego schłodzenia przygotowanych posiłków lub dużych ilości żywności. Tryb
szybkiego schładzania zostanie wyłaczony po upływie 4 do 6 godzin, w zależności
od temperatury otoczenia lub gdy przedział ochładzacza osiągnie dostatecznie niską
temperaturę.
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Ochładzacz (COOLER)
Używany jest do nastawiania temperatury przedziału ochładzacza. Poprzez wciśnięcie przycisku [cooler] możecie wybrać wartość temperatury dla części chłodziarki,
kolejno 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stopni Celsiusza,.
Zamrażarka
Używany jest do nastawy temperatury przedziału zamrażarki. Poprzez wciśnięcie
przycisku [freezer] można nastawić wartość temperatury w zamrażarce, kolejno:
-16, -17, -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 stopni Celciusza.
Blokada przed dziećmi (symbol klucza)
W celu uaktywnienia blokady przed dziećmi należy wcisnąć równocześnie, na 5 sekund, przyciski [cooler]+[freezer]. Gdy blokada przed dziećmi jest uaktywniona,
inne przyciski są wyłączone, przez co zapobiega się zmianie nastawy, która została
poprzednio włącozona. W celu wyłaczenia blokady przed dziećmi należy ponownie
wisnąć równocześnie, na 5 sekund, przyciski [cooler]+[freezer].
Wygaszenie ekranu (SCREEN SAVER)
Dzięki tej funkcji, po wciśnięciu przycisku [s.saver] przez 3 sekundy możecie oszczędzać energię, wykorzystując cyfrowy panel wskaźnikowy bez podświetlenia. W celu
wyłączenia tego trybu należy ponownie wcisnąć przycisk [s.saver] przez 3 sekundy.
Czujnik nocy (NIGHT SENSOR)
Dzieki tej funkcji , która jest uaktywniana po wcisnieciu przycisku czujnika nocy
[sensor] przez 3 sekundy, światło chłodziarki będzie WYŁĄCZONE, gdy oświetlenie jest wystarczające, przez co oszczędza się energię .
Tryb Demo
Jest to tryb użwany przez serwis i nie jest on związany z użytkowaniem chłodziarki.
Alarm
W przypadku zaświecenia się lampki alarmu należy skontaktować się z serwisem.
Po wcisnięciu przycisku [s.saver] , gdy alarm jest uaktywniony i na wyświetlaczu
pojawił się znak wykrzyknika, alarm dźwiekowy zostanie wyłączony, ale znak wykrzyknika pozostanie na panelu wyświetlacza, aż do usunięcia problemu.
Wyłączanie i włączanie przedziału
Można całkowicie wyłączyć lub włączyć cały przedział, w zależności czy jest potrzebny czy nie, poprzez panel wskaźników.
W celu wyłaczenia lodówki należy równocześnie przytrzymać wciśnięte przyciski
[mode] i [cooler] przez 5 sekund. Po tym czasie wszystkie oznaczenia dotyczące tego
przedziału znikną z wyświetlacza.
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W celu ponownego włączenia przedziału, który wcześniej wyłączyliście, nalezy uzyć
tej samej kombinacji przycisków.
Ostrzeżenie dla nastaw temperatury
• Wasze nastawy temperatury nie zostaną wykasowane w przypadku przerwy
w dostawie prądu.
• Nie zaleca się eksploatowania lodówki przy temperaturze otoczenia niższej niż
10ºC, ze względu na jej wydajność.
• Nastawę termostatu należy dobierać z uwzględnieniem tego, jak często drzwiczki
lodówki są otwierane i zamykane, ile żywności się w niej przechowuje oraz otoczenia, w którym jest użytkowana.
• Do schłodzenia lodówka powinna pracować, po włączeniu zasilania, bez przerwy
do 24 godzin, w zależności od temperatury otoczenia. W tym czasie należy unikać
zbyt częstego otwierania drzwiczek i umieszczania w niej zbyt dużo żywności.
• Funkcja 5 minutowej zwłoki została zastosowana dla uniknięcia uszkodzenia
sprężarki w czasie wyjmowania lub wkładania wtyczki, oraz przy odcięciu zasilania. Lodówka zacznie normalną pracę po upływie 5 minut od przywrócenia
zasilania.
• Lodówka przystosowana jest do pracy w zakresach temperatur określonych
w normie klimatycznej na etykiecie. Nie zaleca się użytkowania jej poza tymi zakresa- Klasa klimatu Temp. otoczenia
T
16 do 43 °C
mi.
ST
16 do 38 °C
Uwaga: Jeżeli temperatura otoczenia jest wyżN
16 do 32 °C
sza niż 38°C, to temperatury w przedziale
SN
10 do 32 °C
nie można ustawić na -22ºC, -23°C or -24°C.
Może być ona ustawiona tylko na -16°C, 17°C,
-18°C,-19°C, -20°C lub -21°C.
AKCESORIA
Tacka na lód
• Napełnić tackę na lód wodą, jej ¾ wysokości i włożyć z powrotem do zamrażarki.
• Lód można wyjąć po upływie około 2 godzin.
(Dotyczy to chłodziarek posiadających taką wyposażenie).
Uwaga: Przy wkładaniu tacki na lód wypełnionej wodą nalezy upewnić się, że ustawiona jest w położeniu poziomym, bez przechylenia. W przeciwnym przypadku
woda z tacki może wylać się do koszyka.
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Pojemnik na warzywa i chiller box

Chiller box

Szuflada na warzywa

Chiller box
W przedziale tym utrzymywana jest stale temperatura około 0ºC. Mozna tam przechowywać żywność do rozmrożenia albo mięso i ryby które planujecie zużyć w
ciągu najbliższych 1-2 dni.
Uwaga: Woda zamarza w 0°C, lecz żywność zawierająca sól lub cukier może zamarzać dopiero w niższych temperaturach.
! Prosimy nie przechowywać w tym miejscu żywności, którą chcecie zamrozić
lub tacek na lód.
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PRZYCISK REGULACJI PRZEPŁYWU POWIETRZA W SZUFLADZIE
NA WARZYWA
Obrócić pokrętło regulacji powietrza pomiędzy szufladą na warzywa i chillerem
w połozenie otwarte, gdy szuflada na warzywa jest nadmiernie napełniona. W ten
sposób reguluje się wymianę powietrza i żywność może dzięki temu pozostać dłużej świeża.
Przycisk regulacji przepływu powietrza
w szufladzie na warzywa

Obrazkowy i tekstowy opis dla sekcji akcesoriów może się różnić, w zależności od
konkretnego modelu Waszej chłodziarki.
ROZMIESZCZENIE ŻYWNOŚCI
Przedział chłodzenia
• Przy normalnych warunkach pracy, wystarczająca jest nastawa temperatury w
przedziale lodówki +4 / +6ºC.
• Dla uniknięcia szronienia, zawilgocenia i przykrych zapachów żywność nalezy
umieszczać w chłodziarce w zamkniętych pojemnikach lub przykrytą odpowiednim materiałem.
• Gorącą żywność i napoje należy schłodzić do temperatury pokojowej przed
umieszczeniem ich w lodówce.
• Warzywa i owoce można wkładać do szuflady na warzywa bez opakowania.
Ważne Uwagi:
• Płyny i wywary nalezy przykryć przed włożeniem ich do lodówki. Inaczej wzrośnie wilgotność wewnątrz. Przykrycie żywności napojów pozwoli także zachować ich smak i zapach.
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Kilka sugestii dotyczących rozmieszczenia przechowywania żywności w przedziałach lodówki podano poniżej:

Żywność

Czas przechowywania

Gdzie umieszczać w komorze
lodówki

1 tydzień

W szufladzie na warzywa
(bez opakowania)

Mięso i ryby

2 do 3 dni

Zawiniete w folię z tworzywa
sztucznego lub w woreczku lub
w pudełku na mięso (na szklanej półce)

Świeży ser

3 do 4 dni

W specjalnej półce drzwiczek

Masło i Margaryna

1 tydzień

W specjalnej półce drzwiczek

Produkty w butelkach,
Mleko i Jogurtt

Do daty ważnosci zalecanej
przez producenta.

W specjalnej półce drzwiczek

Jajka

1 miesiąc

W półce na jajka

Warzywa i owoce

Żywność gotowana

Wszystkie półki

UWAGA: Ziemniaków, cebuli i czosnku nie należy przechowywać w chłodziarce.

Przedział głębokiego mrożenia
• Przedział zamrażarki używany jest do przechowywania zamrożonej żywności
przez długi czas oraz do produkcji kostek lodu.
• Jeżeli pozostawi się drzwiczki zamrażarki otwarte na dłużej, to w dolnej części
zamrażarki pojawi się oszronienie. Cyrkulacja powietrza będzie więc zakłócona.
Aby tego uniknąć należy najpierw wyjąc wtyczkę z gniazda zasilania i odczekać
do roztopienia. Gdy lód się wytopi mozna oczyścić zamrażarke.
• Dla zwiększenia pojemności zamrażarki mozna wyjąć koszyki, pokrywy itp.
• Pojemność określona na etykiecie wyrobu to wartość bez koszyków, pokryw itp.
WAŻNE
Nigdy nie wolno zamrażać ponownie żywności po jej rozmrożeniu.
Może to być niebezpieczne dla zdrowia i prowadzić do zatruć pokarmowych.
• Nie należy wkładać gorącej żywności do zamrażarki przed ostudzeniem. Może to
spowodować popsucie żywnosci przechowywanej w zamrażalniku.
• Przy zakupie żywności mrożonej należy upewnić się, czy była ona zamrożona
i przechowywana w odpowiednich warunkach i czy opakowanie nie jest uszkodzone.
• W przypadku zawilgocenia opakowania żywnosci mrożonej lub wyczucia nie-
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przyjemnego zapachu można podejrzewać, że żywność ta była przechowywana
wcześniej w nieodpowiednich warunkachi mogła ulec zepsuciu. Nie należy kupować takiej żywności.
• Czas przechowywania dla żywności mrożonej może się różnić, w zaleznosci od
temperatury otoczenia, częstotliwości otwierania drzwiczek, nastawy termostatu,
typu żywności oraz czasu pomiędzy jej zakupieniem i umieszczeniem w zamrażarce. Zawsze należy przestrzegać instrukcji podanych na opakowaniu i nie przekraczać okresu przechowywania.
• Uwaga: Jeżeli żywność mrożona po wyjęciu z zamrażarki umieszczona zostanie w
dolnym przedziale lodówki dzień wcześniej, to wspomaga to chłodziarkę w utrzymaniu temperatury w tym przedziale, oszczędzając energię. Jeżeli żywność ta po
wyjęciu z zamrażarki zostanie umieszczona na zewnątrz chłodziarki, to energia to
zostanie utracona. Smak niektórych przypraw w przygotowywanych w domu daniach (anyż, bazylia, rzeżucha, ocet, imbir, czosnek, cebula, musztarda, tymianek,
majeranek, czarny pieprz itp.) zmienia się i staje się ostrzejszy, przy dłuższym przechowywaniu. Dlatego też do żywności mrożonej należy dodawać mało przyprawi
doprawiać do smaku dopiero po rozmrożeniu. Okres przechowywania zależy od
użytego tłuszczu. Tłuszcze odpowiednie do długiego przechowywania to margaryna, tłuszcz cielęcy, olej z oliwek i masło oraz nieodpowiednie to olej kokosowy i smalec. Żywność w formie płynnej powinna być zamrożona w plastikowych kubkach,
a inne rodzaje żywności w foliach lub woreczkach plastikowych.
• Pewne sugestie dotyczące rozmieszczenia i przechowywania żywności w przedziale zamrażarki podano na stronach 17, 18 oraz 19.
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Mięso i ryby

Przygotowanie

Czas
przechowywania
(miesiące)

W temperaturze pokojowej
Czas rozmrażania
-godziny-

Stek

Zawinięcie w folię

6-10

1-2

Jagnięcina

Zawinięcie w folię

6-8

1-2

Pieczeń cielęca

Zawinięcie w folię

6-10

1-2

Cielęcina w kostkach

W małych kawałkach

6-10

1-2

Jagnięcina w kostkach

W kawałkach

4-8

2-3

Mięso mielone

Pakowane bez użycia przypraw

1-3

2-3

Podroby (kawałki)

W kawałkach

1-3

1-2

Kiełbasa Bolońska
/salami

Powinny być pakowane, nawet
gdy są w osłonce

Kurczak i Indyk

Zawinięcie w folię

7-8

10-12

Gęś i Kaczka

Zawinięcie w folię

4-8

10

Jeleń, Zając, Dzik

W porcjach 2,5 kg i jako filety.

9-12

10-12

Do rozmrożenia

Do całkowitego

Ryby słodkowodne
(Łosoś , Karp,

17

Po oczyszczeniu pęcherzy i łusek,

2

rozmrożenia

rybę wymyć i osuszyć, oraz w razie
Chude ryby; okoń,
turbot, flądra

potrzeby odciąć ogon i łeb.

4-8

Tłuste ryby (Tuńczyk ,

Do całkowitego
rozmrożenia
Do całkowitego

Makrela, Bluefish,
Sardela)

2-4

rozmrożenia

Małże

Oczyszczone i w woreczkach

4-6

Do całkowitego
rozmrożenia

Kawior

W swoim opakowaniu, pojemniki
aluminiowe lub plastikowe

2-3

Do całkowitego
rozmrożenia

Ślimaki

W słonej wodzie, pojemniki aluminiowe
lub plastikowe

3

Do całkowitego
rozmrożenia

Uwaga: Żywność mrożona, po rozmrożeniu powinna być przyrządzana jak żywność świeża.
Jeżeli po rozmrożeniu nie została przyrządzona, NIGDY nie wolno jej ponownie zamrażać
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Warzywa i Owoce

Kalafior

Przygotowanie
Oddzielić liście, pokroić na
części i pozostawić na
pewien czas w wodzie
z dodatkiem soku z cytryny

Fasola szparagowa Umyć i pokroić na małe
kawałki
i fasola
Fasola
Wyłuskać i wymyć

Czas
przechowywania
(miesiące)

W temperaturze pokojowej
Czas rozmrażania
-godziny-

10 - 12

Można używać w stanie
zamrożonym

10 - 13

Można używać w stanie zamrożonym

12

Można używać w stanie zamrożonym
Można używać w stanie zamrożonym

Grzyby i szparagi

Umyć i pokroić na małe
kawałki

6-9

Kapusta

Oczyścić

6-8

Bakłażan

Po umyciu pokroić na
kawałki 2 cm.

Kukurydza

Oczyścić i zapakować z rdzeniem
lub jako kukurydzę cukrową

12

Można używać w stanie zamrożonym

Marchewka

Oczyścić i pokroić w plasterki

12

Można używać w stanie zamrożonym

Papryka

Odciąć łodyżkę, przeciąć na
połowy i usunąć rdzeń

8 - 10

Można używać w stanie zamrożonym

Szpinak

Umyć

Jabłko i gruszka

Obrać i pokroić

Morela i broskwinia

Przeciąć na dwie połowy
i usunąć pestkę

Truskawki i jeżyny

Umyć i obłuskać

8 - 12

2

Owoce gotowane

Dodać 10 % cukru
w pojemniku

12

4

Śliwka, wiśnia

Umyć i usunąć łodyżki

8 - 12

5-7

10 - 12

6-9

2
Oddzielić od siebie

2

8 - 10

(W lodówce) 5

4-6

(W lodówce) 4

18
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Produkty Mleczne
Ciasta
Opakowane
(Homogenizowane) Mleko

Ser – za wyjatkiem
białego sera

Przygotowanie

Czas przechowywania
(miesiące)

W swoim opakowaniu

2-3

19

Warunki Przechowywania
Czyste Mleko – w swoim opakowaniu
Dla przechowywania przez krótki okres czasu

W plasterkach
6-8

może być pozostawiony w swoim opakowaniu.
dłuższego przechowywania należy umieścić
w plastikowym pojemniku.

W swoim opakowaniu

6

*Jajka

Białko
Mieszanina
jajeczna (białko
i żółtko)
Żółtko

10 - 12

30 gr to równoważnik żółtka

10

50 gr to równoważnik żółtka.

8 - 10

20 gr to równoważnik żółtka.

Należy dodać trochę soli lub
cukru by zapobiec
zgęstnieniu .
Należy dodać trochę soli lub
cukru by zapobiec zgęstnieniu

W zamknietym pojemniku

Masło, margaryna

*Nie powinno się mrozić w skorupkach. Białka i żółtka należy mrozić oddzielnie lub po zmieszaniu
Czas przechowywania
(miesiące)

Rozmrażanie w temperaturze
pokojowej (godziny)

Czas rozmrażania w piecu (min.)

Chleb

4-6

2-3

4-5 (220-225 °C)

Herbatniki

3-6

1 - 1,5

5-8 (190-200 °C)

Pieczywo

1-3

2-3

5-10 (200-225 °C)

1 - 1,5

3-4

5-8 (190-200 °C)

2-3

1 - 1,5

5-8 (190-200 °C)

2-3

2-4

15-20 (200 °C)

Tort
Ciasto z
nadzieniem
Pizza

Smak niektórych przypraw w przygotowywanych w domu daniach (anyż, bazylia,
rzeżucha, ocet, imbir, czosnek, cebula, musztarda, tymianek, majeranek, czarny
pieprz itp.) zmienia się i staje się ostrzejszy, przy dłuższym przechowywaniu. Dlatego też do żywności mrożonej należy dodawać mało przypraw i doprawiać do smaku
dopiero po rozmrożeniu.
Okres przechowywania żywności zależy od użytego tłuszczu. Odpowiednie tłuszcze
to margaryna, tłuszcz cielęcy, olej z oliwek i masło oraz nieodpowiednie to olej kokosowy i tłuszcz wieprzowy.
Żywność w formie płynnej powinna być zamrożona w plastikowych kubkach, a inne
rodzaje żywności w foliach lub woreczkach plastikowych.
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
• Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć lodówkę od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka.
• Nie wolno czyścić lodówki poprzez wlewanie do niej wody.
• Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia można przetrzeć miękką
szmatką lub gąbką, przy użyciu ciepłej wody z mydłem.
• Części należy wyjmować pojedynczo i myć wodą z mydłem. Nie
wolno myć ich w zmywarce.
• Do czyszczenia nigdy nie wolno używać palnych, wybuchowych
i korozyjnych materiałów, takich jak rozpuszczalniki, gazy i kwasy.
• Skraplacz (z tyłu lodówki, z czarnymi skrzydełkami) należy
czyścić przy użyciu odkurzacza lub suchego pędzla co najmniej raz w roku.
Pozwoli to na bardziej wydajną pracę lodówki, przy mniejszym zużyciu energii.
Czyszczenie miski parownika
• Rozmrażanie przebiega całkowicie automatycznie w czasie pracy urządzenia,
woda z rozmrażania zbiera się w rynience do odparowywania i samoczynnie odparowuje.
ZASILANIE MUSI BYĆ ZAWSZE ODŁĄCZONE.
Wymiana oświetlenia LED
Jeżeli chłodziarka wyposażona jest w oświetlenie LED, należy skontaktować się
z działem pomocy serwisowej, gdyż taka wymiana powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
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TRANSPORT I ZMIANA MIEJSCA INSTALACJI
• Oryginalne opakowanie i piankę można przechować dla celów transportu w przyszłości (opcjonalnie).
• W przypadku ponownego transportu należy zastosować grube opakowanie, taśmy
lub mocne sznury i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi transportu,
umieszczonymi na oryginalnym opakowaniu transportowym.
• Wyjąć wszystkie ruchome akcesoria (półki,szuflady na warzywa itp) lub umocować je wewnątrzlodówki tak, aby uniemożliwić ich przemieszczanie się w czasie
przestawiania i transportu.
• Czujnik otoczenia, płyta główna i pokrywy zawiasów są dostępne na korpusie
chłodziarki. W czasie jej czyszczenia nie wolno dopuścić do tego, by wilgoć dostała się do tych obszarów.
Skrzynka płyty głównej
Czujnik otoczenia
Osłony zawiasów

Chłodziarkę powinno przenosić 4 ludzi, tak jak pokazano to na rysunku poniżej
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ZANIM WEZWIESZ SERWIS
Ostrzeżenia;
Urządzenie to powiadomi użytkownika jeżeli temperatury w lodówce i/lub zamrażarce są nieodpowiednie. Ostrzeżenia te można zobaczyć na wyświetlaczu

Wyświetlany błąd

Typ błędu

Uwagi
Jedna lub więcej z częsci
urządzenia zostały

Ostrzeżenie o błędzie

Co zrobić?
Nalezy skontaktować się z
serwisem tak szybko jak tylko to
możliwe

wyłączone lub wystąpił
problem z chłodzeniem.

Symbol i sygnał dźwiekowy
1. W przypadku rozmrożenia
produktów w przedziale nie
wkładać ich z powrotem, i spożyć
Temperatura
w zamrażarce nie jest
wystarczająco niska

Mogła wzrosnąć w

je możliwie szybko.

wyniku długotrwałej

2. Do czasu gdy przedział powróci

przerwy w zasilaniu lub

do normy (ostrzeżenie zniknie),

awarii urządzeń

pracować w niższych temperatura

chłodniczych.

lub w trybie Super Freeze.
3. Do czasu wygaśnięcia
ostrzeżenia nie wkładać swieżej
żywności do zamrażarki.

Temperatura
w zamrażarce nie jest
wystarczająco niska

zamrażarka utraciła
swoją idealną temperaturę

1.Do czasu powrotu temperatury
przedziału do normy (ostrzeżenie
znika),pracować w niższych
temperatura lub w trybie
Super Cool
2.Do czasu zniknięcia ostrzeżenia
nie otwierać drzwiczek.

Przedział Coolera jest Produktom w
nadmiernie ochłodzony przedziale Coolera
grozi zamrożenie

Napięcie zasilania
spadło poniżej
170V.

To nie jest błąd, ma na
celu tylko ostrzeżenie.
Gdy napięcie w sieci
powróci do normalnej
wartości ostrzeżenie to
zniknie.

1. Jeżeli Super Cool jest
aktywny, należy go wyłączyć.
2. Pracować przy niższej
wartosci nastawy.

-
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ZANIM WEZWIESZ SERWIS
Należy sprawdzić Ostrzeżenia;
Jeżeli chłodziarka nie pracuje;
• Czy nie ma awarii elektrycznej?
• Czy urządzenie jest podłączone do gniazda?
• Czy nie przepalił się bezpiecznik listwy zasilajacej lub bezpiecznik główny?
• Czy gniazda nie jest uszkodzone? Należy to sprawdzić wtykając wtyczkę chłodziarki do gniazda o którym wiadomo, że jest sprawne.
Jeżeli chłodziarka pracuje zbyt głośno
Normalne hałasy;
Trzaski (pękanie lodu):
• W czasie automatycznego rozmrażania.
• W czasie gdy urządzenia jest ochładzane lub podgrzewane (w wyniku rozszerzania się materiałów, z których wyprodukowano urządzenie).
Hałas - Krótkie trzaski: Słyszalne gdy termostat włącza i wyłącza sprężarkę.
Dźwięk zaworu: Dźwięk tykania jest normalny gdy chłodziarka pracuje. Dźwięk ten
wydawany jest przez zawór znajdujący się z tyłu chłodziarki.
Dźwięk podciśnienia: Po otwarciu lub zamknięciu drzwiczek chłodziarki może być
słyszalny krótki dźwięk wywołany przez różnicę cisnień. Jest to normalny objaw
Normalny hałas silnika: Hałas ten oznacza, że sprężarka pracuje normalnie. Sprężarka może bardziej hałasować przez krótki okres czasu po włączeniu się.
Hałas bulgotania i rozpryskiwania: Hałas ten wywoływany jest przez przepływ
cieczy chłodniczej w rurach układu.
Hałas przepływu wody: Normalny hałas przepływu wody spływającej do pojemnika parownika w czasie rozmrażania. Hałas ten jest słyszalny w czasie rozmrażania.
Hałas wydmuchu powietrza: Normalny hałas wentylatora. Hałas ten jest słyszalny
w lodówkach No-Frost w czasie normalnej pracy układu w wyniku cyrkulacji powietrza.
Jeżeli na wenętrznych częściach chłodziarki występuje wilgoć:
• Czy cała żywność jest prawidłowo zapakowana? Czy pojemniki zostały osuszone, przed wstawieniem ich do lodówki?
• Czy drzwiczki lodówki są często otwierane? Wilgoć z powietrza w otoczeniu dostaje się do lodówki, gdy jej drzwiczki są otwarte. Wilgoć gromadzi się bardziej
we wnętrzu lodówki, gdy drzwiczki są częściej otwierane, zwłaszcza gdy wilgotność w pomieszczeniu jest wysoka.
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Jeżeli drzwiczki nie zamykają się prawidłowo:
• Czy opakowania żywnosci nie utrudniają zamykania drzwiczek?
• Czy drzwiczki przedziałów, półki i szuflady są umieszczone prawidłowo?
• Czy uszczelki drzwiczek nie są wadliwe lub zużyte?
• Czy lodówka ustawiona jest na poziomym podłożu?
WAŻNE UWAGI:
• Po nagłym wyłączeniu zasilania lub odłączeniu urzadzenia od zasilania bezpiecznik
Termiczny odetnie chwilowo zasilanie sprężarki ponieważ gaz w układzie chłodzenie
nie zdążył się jeszcze ustabilizować. Lodówka uruchomi się za 4 – 5 minut, i jest to
normalne
• Jeżeli nie będziecie używać swojej lodówki przez dłuższy czas (np. letnie wakacje),
to należy odłaczyć ją od gniazda zasilania. Po rozmrożeniu należy oczyścić lodówkę
i pozostawić drzwiczki otwarte, aby zapobiec zawilgoceniu i przykrym zapachom.
• Jeżeli problem występuje pomimo tego, że przestrzegano powyższych zaleceń instrukcji, prosimy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.
• Urządzenie, które Państwo nabyli jest projektowane do użytku domowego i dla standardowych celów. Nie jest ono przystosowane do użycia komercyjnego. Jeżeli użytkownik eksploatuje urządzenie niezgodnie z tymi zaleceniami, to przestrzegamy, że
zarówno producent jak i dealer nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek
uszkodzenia i naprawy w okresie gwarancji.
Informacje dotyczące zgodności
• Urządzenie projektowane jest do użycia w zakresie temperatur otoczenia 16°C - 43°C.
• Urzadzenie projektowano zgodnie z normami, EN62552, IEC60335-1 /
IEC60335-2-24, 2004/108/EC.
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Porady dotyczące oszczędzania energii
1. Urządzenie należy instalować w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, bez bezpośredniego dostępu promieni słonecznych oraz z dala od źródeł ciepła (grzejniki, kuchenki itp.). W przeciwnym przypadku należy zastosować płyty
termoizolacyjne.
2. Ciepłą żywność i napoje należy zostawić do ostygnięcia poza urządzeniem.
3. W czasie rozmrażania zamrożonej żywności należy umieścić ją w przedziale
chłodziarki. Niska temperatura zamrożonej żywności pomoże ochłodzić przedział
lodówki, gdy będzie ona rozmrażana. Pozwoli to na oszczędzanie energii. Jeżeli
rozmrażaną żywność wyjmiemy z chłodziarki by rozmrażać ją na zewnątrz, to
energii tej nie wykorzystamy.
4. Gdy w chodziarce umieszczamy napoje lub wywary, to muszą być one przykryte.
Inaczej wzrośnie wilgotność wewnątrz urządzenia. Ponadto przykrywanie napojów i wywarów pomaga zachować ich zapach i smak.
5. Przy wkładaniu napojów i żywności, należy ograniczyć czas otwarcia drzwiczek
urządzenia do niezbędnego minimum.
6. Pokrywy przedziałów urządzenia, w których panują różne temperatury należy zawsze utrzymywać zamknięte (szuflada na warzywa, zamrażarka itp.).
7. Uszczelka drzwiczek lodówki musi być czysta i elastyczna. Zużytą uszczelkę należy wymienić na nową.
8. Aktywny czujnik nocy zapewnia oszczędność energii.
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CZ 28

Obecné vlastnosti Vašeho spotřebiče
1. Zavřete dveře a zkontrolujte, zda nevzniká mezera mezi těsněním dveří a korpusem ledničky. Pokud vzniká jakákoliv mezera, je nutné ji odstranit.
2. Během zamykání dveří vzniká uvnitř mrazničky lehký podtlak. Nepokoušejte se
opět rychle otevřít tyto dveře. Chvíli počkejte, než se tlak stabilizuje.
3. Díky patentované konstrukci trizbar bylo eliminováno riziko popraskání způsobeného nesprávným používáním, typické pro výrobky jiných výrobců.
4. Cirkulace vzduchu z chladiče a oddílu mrazničky se nemíchá s jinými oddíly
díky nové beznámrazové technologii (No-Frost). Díky tomuto inteligentnímu řešení
do oddílů nepronikají žádné pachy a zelenina zůstává čerstvá po delší dobu.
5. Ventilátor zajišťující energetickou efektivitu udržuje cirkulaci vzduchu a pracuje
nezávisle i tehdy, když zrovna nepracuje kondenzátor. Díky tomu mezi poličkami
ochlazovače vzniká sourodá, vyvážená cirkulace.
6. Skryté LED diody a skryté otvory průduchů dodávají spotřebiči elegantní a estetický vzhled.
7. Díky univerzální konstrukci vzduchového vedení dodává ventilátor chladnější
vzduch prostřednictvím mnoha výstupních otvorů na všech úrovních polic.
8. Díky speciální patentované konstrukci zapadají hrany a rohy displeje hladce do
povrchu dveří a zajišťují mu tak vynikající, estetický vzhled. Díky dotykovému
elektronickému panelu, který skvěle zapadá do estetického vzhledu celé chladničky,
lze snadno ovládat nastavení teploty.
9. Pro osvětlení vnitřku byly použity LED diody, které se zapínají postupně, místo
náhlého zapnutí světla na plný výkon. LED osvětlení se rozsvěcuje na 100% jasu
během několika vteřin po otevření dveří.
10. Teleskopické kolejnice použité v oddílu chilleru zajišťují jeho snadnou a tichou
práci.
11. Aby nedocházelo k srážce dveří s chillerem ve vytažené poloze, byla vyvinuta funkce jeho samočinného zavírání. Tato funkce odstranila nebezpečí, že chiller
zůstane vysunutý.
12. Na dveřích z inoxové ocele nikdy nezůstávají otisky prstů díky speciální vrstvě
z nerezové ocele nanesené na dveře.
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NEŽ POUŽIJETE VAŠI CHLADNIČKU
OBECNÁ VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ: Všechny ventilační otvory v krytu spotřebiče nebo vestavné konstrukci musí být odkryté.
VAROVÁNÍ: Je zakázáno používat mechanická zařízení a jiné prostředky než ty,
které doporučuje výrobce pro urychlení procesu rozmrazování.
VAROVÁNÍ: V prostorech pro skladování potravin nepoužívejte elektrické spotřebiče, s výjimkou těch, které doporučuje výrobce.
VAROVÁNÍ: Nepoškoďte chladící okruh.
VAROVÁNÍ: Pro zamezení vzniku rizik spojených s nedostatečnou stabilitou spotřebiče musí být spotřebič připevněn v souladu s návodem.
• Pokud Váš spotřebič využívá R600a jako chladivo – příslušné informace můžete
vyhledat na etiketě na chladničce - zachovejte opatrnost během přepravy a instalace, aby nedošlo k poškození prvků chladícího agregátu spotřebiče. I když je
R600a přírodní plyn šetrný k životnímu prostředí, má také výbušné vlastnosti, a
tak v případě netěsnosti způsobené poškozením prvků chladícího agregátu je třeba
odsunout ledničku od otevřeného plamene a zdrojů tepla a několik minut větrat
místnost, v které se spotřebič nachází.
• Během přepravy a instalace nepoškoďte chladící okruh ledničky.
• V tomto spotřebiči je zakázáno skladovat plechovky aerosolu s hořlavým hnacím
plynem.
• Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech.
• Pokud není elektrická zásuvka v souladu se zástrčkou chladničky, musí ji vyměnit
výrobce, jeho servisní agent nebo podobně kvalifikovaný personál, aby nedošlo
ke vzniku rizika.
• Spotřebič by neměly používat osoby (včetně dětí) s omezenými tělesnými, vjemovými nebo psychickými schopnostmi - s výjimkou situací, kdy se nacházejí
pod dohledem nebo pokud byly zaškoleny ohledně používání spotřebiče osobami
odpovědnými za jejich bezpečnost. Je třeba hlídat děti a ujistit se, že si se spotřebičem nehrají.
• Napájecí kabel Vaší chladničky byl vybaven speciální, uzemněnou zástrčkou.
Tato zástrčka by měly být používána společně se speciální, uzemněnou zásuvkou
16 A. Pokud nemáte takovou zásuvku ve Vaší domácnosti, měl by ji nainstalovat
oprávněný elektrikář.
• Pokud je napájecí vedení poškozeno, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní
agent nebo podobně kvalifikovaný personál, aby nedošlo ke vzniku rizika.
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Staré a nefunkční ledničky

• Pokud má Vaše stará lednička zámek, zničte ho nebo demontujte, protože by se uvnitř mohly zamknout děti a mohlo by tak dojít k nehodě.
• Staré ledničky a mrazničky mají izolační materiál a chladivo s CFC.
Proto zachovejte opatrnost, aby při odstraňování staré ledničky nedošlo ke
kontaminaci životního prostředí.
• Konzultujte prosím orgány místní samosprávy pro získání informací ohledně likvidace elektrického odpadu (WEEE) pro účely zpětného využití,
recyklace a využití.
Poznámky:
• Před instalací a používáním Vašeho spotřebiče si důkladně přečtěte návod.
Neneseme odpovědnost za poškození způsobená nesprávným používáním.
• Je třeba dodržovat všechny návody umístěné na spotřebiči a v jeho návodu k obsluze a také skladovat návod na bezpečném místě pro účely případného nahlédnutí v budoucnu.
• Spotřebič byl vyroben pro použití v domácnosti a lze ho využívat pouze v domácím
prostředí a pro určité účely. Není přizpůsoben ke komerčnímu nebo obecnému
využití. Takové použití vede ke ztrátě záruky a naše firma neodpovídá za ztráty
vzniklé v důsledku takového použití.
• Spotřebič byl vyroben pro domácí použití a je vhodný pouze pro skladování/chlazení potravin. Není přizpůsoben ke komerčnímu nebo obecnému využití a/nebo
skladování jiných látek než potraviny. Naše firma nenese odpovědnost za ztráty
vzniklé v důsledku použití, které není v souladu s těmito pokyny.
Varování
• Je zakázáno používat rozdvojky nebo prodlužky.
• Nezapojujte spotřebič do poškozených nebo starých zásuvek.
• Netahejte za kabel, neohýbejte ho ani nepoškozujte.
• Spotřebič byl navržen pro použití dospělými osobami. Nedovolte, aby si s ním
hrálo dítě nebo aby se zavěšovalo na dvířka.
• Je zakázáno vytahovat nebo vkládat zástrčku do zásuvky mokrýma rukama - hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
• Je zakázáno vkládat do mrazničky skleněné láhve nebo plechovky s nápoji. Láhve
nebo plechovky mohou explodovat.
• V zájmu vlastní bezpečnosti nevkládejte do ledničky výbušné nebo hořlavé materiály. Nápoje s vyšším obsahem alkoholu musí být skladovány v ledničkové části
v uzavřených láhvích ve vertikální poloze.
• Při používání ledu získaného z ledničky se ho nedotýkejte přímo, protože může
způsobit popáleniny a/nebo poranit kůži.
• Nedotýkejte se mražených potravin mokrýma rukama! Nekonzumujte zmrzlinu a
zmrzlinové poháry ihned po jejich vytažení z mrazničky!
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• Je zakázáno opět zmrazovat dříve rozmražené výrobky poté, co změknou. Může
to vést k otravě jídlem.
• Je zakázáno zakrývat korpus nebo horní plochu ledničky dečkami, ubrusy atp.
Může to mít nepříznivý vliv na práci Vaší ledničky. .
• Během přepravy připevněte příslušenství uvnitř ledničky, aby nedošlo k jeho poškození.
Instalace a používání Vaší ledničky
Před spuštěním ledničky věnujte pozornost následujícím bodům:
• Pracovní napětí ledničky činí 220-240 V při 50Hz.
• Před spuštěním ledničky věnujte pozornost následujícím bodům:
• Neneseme odpovědnost za poškození vzniklá v důsledku absence uzemnění.
• Ledničku je třeba umístit v místě, které není vystaveno přímému působení slunečních paprsků.
• Spotřebič je třeba postavit ve vzdálenosti minimálně 50 cm od kamen, plynových
kamen a topných těles a ve vzdálenosti minimálně 5 centimetrů od elektrických
kamen.
• Spotřebič nesmí být používán v otevřeném prostranství a nesmí být vystaven vlivům počasí.
• Pokud je lednička umístěna poblíž hluboce mrazícího mrazáku, pak je třeba mezi
nimi ponechat mezeru minimálně 2 cm, aby nedošlo ke kondenzaci vody na
vnějších plochách.
• Na ledničce je zakázáno pokládat jakékoliv předměty. Lednička musí být umístěna
tak, aby byla zajištěna mezera minimálně 15 cm nad její horní stěnou.
• Nastavitelné přední nožičky je třeba postavit tak, aby zajistily stabilní vyrovnání
ledničky. Nastavení jejich výšky se provádí otáčením ve směru nebo proti směru
pohybu hodinových ručiček. Nastavení je třeba provést ještě před umístěním potravin v ledničce.
• Před použitím ledničky otřete všechny vnitřní povrchy a zásuvky teplou vodou s
přidáním čajové lžičky jedlé sody a následně opláchněte plochy čistou vodou a
osušte. Po očištění namontujte všechny části zpět do ledničky.
• Nainstalujte distanční prvky (části s černými křidélky) tím, že je
otočíte o 90° tak, jak je to znázorněno na obrázku, aby nedocházelo ke styku kondenzátoru se stěnou.
• Chladničku je třeba instalovat ve vzdálenosti nepřesahující 75 mm
od stěny.
Před použitím Vaší ledničky
• Pokud je lednička používána poprvé nebo po přepravě, nechte ji nejméně 3 hodiny ve svislé poloze a teprve pak ji zapojte do napájení, aby byl zajištěn efektivní
provoz. V opačném případě může dojít k poškození kondenzátoru.
• Pokud ledničku uvádíte do provozu poprvé, uvnitř může být cítit zápach, který
zmizí, jakmile lednička začne pracovat.

CZ 32

NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT VAŠI CHLADNIČKU
Obecné informace ohledně beznámrazové technologie NO FROST
Princip fungování nových ledniček No-Frost se liší od principu statických ledniček.
V normálních ledničkách vlhko proniká dovnitř společně s potravinami a se vzduchem při otvírání dveří - to vede ke vzniku námrazy v oddílu mrazničky. Pro rozmrazení sněhu a ledu v oddílu mrazničky je třeba pravidelně vypínat chladničku, vyložit
z ní potraviny a uschovat je ve stabilní teplotě a odstranit led nahromaděný v oddílu.
V případě ledniček no-frost je situace naprosto odlišná.
Suchý a studený vzduch je foukán ventilátorem do oddílů mrazničky. Studený vzduch
je rovnoměrně rozváděn mezi poličkami a rovnoměrně chladí všechny potraviny,
čímž předchází vylučování a zamrzání vlhkosti. Oddíl mrazničky je chlazen staticky.
Ventilátor rovnoměrně rozvádí vzduch mezi regály v sekci chlazení a všechny potraviny jsou chlazeny správně a rovnoměrně
Protože vzduch neprochází mezi sekcemi, pachy
ze dvou různých částí Vaší chladničky se
vzájemně nemísí. Proto Vám nová lednička
No-Frost zajistí snadné
použití, vysokou kapacitu a stylový vzhled.

Niebieska strzałka

Výstup studeného vzduchu

Czerwona strzałka

Návrat ohřátého vzduchu

CZ 33

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
Představení částí

Informace představené na ilustraci mají pouze informativní povahu.
Skutečný vzhled se může lišit v závislosti na daném modelu.

CZ 34

1) Oddíl ochlazovače
2) Police oddílu ledničky
3) Kryty polic na sýr-máslo
4) Police na sýr-máslo
5) Police ve dveřích
6) Police na láhve ve dveřích
7) Držák na vejce
8) Oddíl chilleru (snídaňový)
9) Šuplíky na zeleninu
10) Horní koš mrazničky
11) Spodní koš mrazničky
12) Skrytý koš mrazničky
Elektronický displej a jeho použití
6

7

3

8
9

4

10

5

11

14

12

15

13

1
16
1. Ukazatel teploty oddílu ledničky
2. Ukazatel teploty oddílu mrazničky
3. Počítadlo alarmu Qdrink
4. Ekonomický režim
5. Prázdninový režim
6. Kontrolka Qdrink
7. Ukazatel nočního čidla
8. Dětská pojistka

17
2
9. Režim Dealer-Demo
10. Varování ohledně nízkého napětí
11. Alarm
12. Tlačítko uložení obrazovky
13. Mraznička
14. Tlačítko režimu
15. Ochlazovač
16. Režim Qdrink
17. Tlačítko nočního čidla

Hodnoty na obrazovce ukazují hodnoty teplot, které určil uživatel.
V pohotovostním stavu je displej zabezpečen proti náhodnému probuzení po dotknutí. Než
tedy provedete jakýkoliv úkon, musíte se nejdříve dotknout libovolné klávesy na displeji. Po 2
vteřinách - jako v tomto případě - zvukový signál „bip” otevře displej pro použití. Po 20 vteřinách
po ukončení procesu se displej automaticky vrátí do stejného režimu zabezpečení před náhodným
probuzením.
Poznámka: Zabezpečení obrazovky a dětská pojistka nemohou být používány zároveň.

CZ 35

Zchlazování nápojů (QDRINK)
Tlačítko q.drink je třeba zmáčknout pro aktivaci režimu zchlazování nápojů. Každé
zmáčknutí prodlouží dobu o dalších 5 minut až do 30 minut, následně se časovač vrátí na nulu. Časové rozmezí, které chcete nastavit, můžete sledovat v sekci “Počítadlo alarmu Qdrink”. Režim Qdrink pouze umožňuje chladničce spustit
zvukové oznámení vypršení nastaveného časového období.
Důležité: Nepleťte si to s chlazením.
Čas nastavení nastavte adekvátně k teplotě láhví, než je vložíte do oddílu mrazničky. Pro začátek můžete nastavit například „5 minut”. Po uplynutí této doby pokud je chlazení nedostatečné - můžete nastavit dalších 5 nebo 10 minut. Během
používání tohoto režimu pravidelně kontrolujte teplotu láhví. Pokud jsou láhve dostatečně zchlazené, musíte je vytáhnout ze spotřebiče. Pokud zapomenete na láhve
v režimu QDRINK, mohou explodovat.
Ekonomický režim (ECO)
Zajistí provoz Vaší chladničky v ideálním teplotním rozmezí. Pro aktivaci režimu
“ECO” stačí mačkat tlačítko mode, dokud se nerozsvítí „eco a e”.
Prázdninový režim (H)
Tento režim reprezentuje symbol slunečníku a slunce. Pokud odjíždíte na delší
dobu, během níž nebudete chladničku využívat, můžete aktivovat tento režim. Pro
přepnutí spotřebiče do prázdninového režimu stačí prostě mačkat tlačítko mode,
dokud se nezobrazí „symbol prázdnin a H”.
Rychlé zmrazování (SF SUPERFREEZE)
Je třeba zmáčknout tlačítko Mrazničky, dokud se na displeji nezobrazí písmena
“sf”. Po zobrazení písmen “sf” zazní zvukový signál “bip” - pokud nezmáčknete
tlačítko - a bude zvolen tento režim. Lze zvolit tento režim zmrazení hotových jídel
nebo rychlého zmrazení velkého množství potravin. Režim rychlého zmrazování se
automaticky vypne po 24 hodinách nebo pokud teplotní čidlo v mrazničce zjistí, že
byla dosažena dostatečná teplota.
Rychlé zchlazování (SC SUPERCOOL)
Je třeba zmáčknout tlačítko ochlazovače, dokud se na displeji nezobrazí písmena
“sc”. Po zobrazení písmen “sc” zazní zvukový signál “bip” - pokud nezmáčknete
tlačítko - a bude zvolen tento režim. Tento režim lze používat pro rychlé zchlazování připravených jídel nebo velkého množství potravin. Režim rychlého zchlazování bude vypnut po 4 až 6 hodinách, v závislosti na okolní teplotě nebo pokud
oddíl ochlazovače dosáhne dostatečně nízké teploty.
Ochlazovač (COOLER)
Je používán pro nastavování teploty oddílu ochlazovače. Zmáčknutím tlačítka
cooler můžete zvolit hodnotu nastavení teploty pro část ochlazovače, příslušně 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 stupňů Celsia.

CZ 36

Mraznička
Je používán pro nastavení teploty oddílu mrazničky. Zmáčknutím tlačítka freezer
lze nastavit hodnotu teploty v mrazničce, příslušně: -16, -17, -18, -19, -20, -21,
-22, -23, -24 stupňů Celsia.
Dětská pojistka (symbol klíče)
Pro aktivaci dětské pojistky zmáčkněte zároveň - po dobu 5 vteřin - tlačítka
cooler+freezer. Pokud je aktivována dětská pojistka, ostatní tlačítka jsou vypnutá,
takže nelze změnit nastavení, které jste před chvílí aktivovali. Pro vypnutí dětské
pojistky zmáčkněte zároveň - po dobu 5 vteřin - tlačítka cooler+freezer.
Spořič obrazovky (SCREEN SAVER)
Díky této funkci - po zmáčknutí tlačítka s.saver po dobu 3 vteřin - můžete šetřit
energii tím, že využijete digitální indikační panel bez podsvícení. Pro vypnutí tohoto režimu zmáčkněte opět tlačítko s.saver po dobu 3 vteřin.
Noční čidlo (NIGHT SENSOR)
Díky této funkci, která je aktivována po zmáčknutí tlačítka nočního čidla senzor po
dobu 3 vteřin, bude světlo chladničky VYPNUTO;, pokud je osvětlení dostačující díky tomu dochází k ušetření energie.
Režim Demo
Jedná se o režim používaný servisem a není spojen s používáním chladničky.
Alarm
V případě, že začne svítit kontrolka alarmu, kontaktujte servis.
Po zmáčknutí tlačítka s.saver, pokud je alarm aktivován a na displeji se zobrazila
značka vykřičníku, bude vypnut zvukový alarm, ale značka vykřičníku zůstane na
panelu displeje do doby, než bude odstraněn daný problém.
Režim Zap./Vyp. pro oddíl
Prostřednictvím panelu indikátorů lze zcela vypnout nebo zapnout celý oddíl v
závislosti na tom, zda ho potřebujete nebo ne.
Pro vypnutí ochlazovače musíte současně podržet zmáčknutá tlačítka mode
a cooler po dobu 5 vteřin - všechny symboly ukazatelů pro tento oddíl pak zmizí z
obrazovky digitálního panelu dipsleje.
Pro opětovné zapnutí oddílu, který jste předtím vypnuli, použijte opět stejnou kombinaci tlačítek.

CZ 37

Varování ohledně nastavení teploty
• Nedoporučujeme používat ledničku, pokud teplota okolí klesne pod 10°C, vzhledem k efektivitě provozu ledničky.
• Nastavení termostatu je třeba zvolit se zohledněním toho, jak často budou otvírány a zavírány dveře ledničky, jaké množství potravin v ní bude skladováno a v
jakém prostředí je používána.
• Pro ochlazení by lednička měla pracovat - po zapnutí napájení - bez přestávky po
dobu 24 hodin, v závislosti na teplotě okolí. Během této doby se vyhněte příliš
častému otevírání dvířek a vkládání příliš velkého množství potravin.
• Funkce 5minutové prodlevy byla použita pro to, aby nedocházelo k poškození
kompresoru během vytahování nebo vkládání zástrčky a v případě poruchy napájení. Lednička začne normálně pracovat po uplynutí 5 minut.
• Lednička je přizpůsobená k práci v teplot- Klimatická třída Okolní teplota
ních rozsazích stanovených v klimatické
T
16 až 43 °C
normě na etiketě. Nedoporučujeme tyto rozST
16 až 38 °C
N
sahy překračovat.
16 až 32 °C
SN

10 až 32 °C

Poznámka: Pokud je teplota okolí vyšší než 38°C, pak teplouy v oddílu nelze nastavit na -22ºC, -23°C nebo -24°C. Lze ji nastavit pouze na -16°C, -17°C, -18°C,-19°C,
-20°C nebo -21°C.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Tácek na led
• Naplňte tácek na led vodou do výšky ¾ a vložte ho dovnitř.
• Led můžete vytáhnout po cca 2 hodinách. Proveďte to vytažením celého tácku na led.
(To platí pro chladničky vybavené touto možností).
Poznámka: Během vkládání tácku na led naplněného vodou se ujistěte, že je umístěn
ve vodorovné poloze, bez naklonění. V opačném případě se voda z tácku může vylít
do košíku.

CZ 38

Mísa na zeleninu a chiller box

Chiller box

Šuplík na zeleninu

Chiller box
Pokud je tento oddíl používán jako oddíl 0°C (chiller), zajistí, že Vaše potraviny
budou skladovány v teplotě 0°C. Můžete skladovat zmražené potraviny, které jste
vytáhli z oddílu hlubokého mražení za účelem jejího rozmražení nebo zde skladovat maso a čerstvě očištěné ryby (v sáčcích nebo plastových obalech) atp., které
spotřebujete do 1-2 dnů, aniž by je bylo nutno zmrazovat.
Poznámka: Voda zamrzá při teplotě 0°C, ale potraviny obsahující sůl nebo cukr
mohou zamrzat při nižších teplotách.
! Neskladujte zde potraviny, které chcete zmrazit nebo tácek na led.

CZ 39

TLAČÍTKO PRO REGULACI PRŮTOKU VZDUCHU V ŠUPLÍKU NA ZELENINU
Otočte knoflík pro regulaci vzduchu mezi šuplíkem na zeleninu a chillerem do
polohy otevřeno, pokud je šuplík na zeleninu nadměrně naplněn. Díky tomu budou
regulovány vstupy vzduchu a potraviny zůstanou déle čerstvé.
Tlačítko pro regulaci průtoku vzduchu
v šuplíku na zeleninu

Obrazový e textový popis pro sekci příslušenství se může lišit od skutečného stavu
v závislosti na konkrétním modelu Vaší chladničky.

ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN

Oddíl cooleru
• Při normálních provozních podmínkách je dostačující nastavení teploty v oddílu
cooleru +4 / +6ºC.
• Aby nedošlo ke vzniku námrazy, navlhnutí a nepříjemných pachů skladujte potraviny v chladničce v uzavřených nádobách nebo přikryté vhodným materiálem.
• Než vložíte do ledničky horké potraviny a nápoje, zchlaďte je nejdříve na pokojovou teplotu.
• Ovoce a zeleninu můžete vkládat do šuplíku na zeleninu bez obalu.
Důležité poznámky:
• Tekutiny a vývary přikryjte ještě před vložením do ledničky. V opačném případě
stoupne vlhkost uvnitř spotřebiče. Přikrytí nápojů a potravin Vám také umožní
udržet déle jejich vůni a chuť.

CZ 40

V následující tabulce uvádíme několik rad ohledně rozmístění a skladování potravin
v oddílech ledničky:

Potraviny

Doba skladování

Kde umístit v komoře ledničky

Ovoce a zelenina

1 týden

V šuplíku na zeleninu (bez obalu)

Maso a ryby

2 až 3 dny

Zabalené do umělohmotné fólie nebo
sáčku nebo v krabičce na maso
(na skleněné polici)

Čerstvý sýr

3 až 4 dny

Na speciální polici ve dveřích

Máslo a margarín

1 týden

Na speciální polici ve dveřích

Výrobky v láhvích,
mléko a jogurt

Do data spotřeby uvedeného
výrobcem

Na speciální polici ve dveřích

Vejce

1 měsíc

V poličce na vejce

Vařené potraviny

Všechny poličky

UPOZORNĚNÍ: Neskladujte v ledničce brambory, cibuli a česnek.
Oddíl hlubokého zmrazení
• Tento oddíl mrazničky je používán pro skladování zmrazených potravin po delší
dobu a pro výrobu ledových kostek.
• Pokud necháte déle otevřené dveře mrazničky, ve spodní části mrazničky vznikne
námraza. Bude tedy narušena cirkulace vzduchu. Aby k tomu nedošlo, nejprve
vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až námraza roztaje. Jakmile led změkne, můžete mrazničku vyčistit.
• Pro zvýšení kapacity mrazničky lze vytáhnout košíky, kryty atp.
• Kapacita uvedená na etiketě výrobku je kapacita bez košíků, krytů atp.
• DŮLEŽITÉ: Nikdy opět nezmrazujte jednou rozmražené potraviny. Může to být
zdraví nebezpečné a způsobit otravu jídlem.
• Nevkládejte do mrazničky horké potraviny - počkejte, až vychladnou. Může to
vést ke zkažení potravin skladovaných v mrazničce.
• Při nákupu mražených potravin se ujistěte, zda byly zmraženy a skladovány ve
vhodných podmínkách a zda nebyl poškozen jejich obal.
• V případě navlhnutí obalu mražených potravin nebo vzniku nepříjemného pachu
lze předpokládat, že potraviny byly dříve skladovány v nevhodných podmínkách
a zkazily se. Nekupujte takové potraviny.
• Doba skladování pro mražené potraviny se může lišit v závislosti na teplotě okolí,
frekvenci otvírání dveří, nastavení termostatu, typu potravin a době mezi jejich
zakoupením a umístěním v mrazničce. Vždy ale dodržujte pokyny uvedené na
obalu a nepřekračujte dobu skladování.

CZ 41

• Poznámka: Pokud potraviny po vytažení z mrazničky umístíte ve spodním oddílu
ledničky o den dříve, podpoříte tím udržení teploty v tomto oddílu chladničky a
ušetříte tak energii. Pokud tyto potraviny po vytažení z mrazničky umístíte mimo
chladničku, tato energie přijde nazmar. Chuť některých druhů koření v jídlech
připravovaných doma (anýz, bazalka, řeřicha, ocet, zázvor, česnek, cibule, hořčice, tymián, majoránka, černý pepř atp.) se při delším skladování stává více intenzivní. Proto přidávejte do zmrazovaných jídel jen málo koření a kořeňte teprve
po rozmrazení. Doba skladování závisí na množství použitého tuku. Mezi vhodné
tuky patří margarín, telecí tuk, olivový olej a máslo. Mezi nevhodné patří kokosový olej a vepřový tuk. Potraviny v tekuté podobě doporučujeme zmrazit v plastových kelímcích, jiné druhy potravin v plastových fóliích a pytlících.
• Určité rady ohledně rozmístění a skladování potravin v oddílu mrazničky jsou
uvedeny na stránkách 41, 42 a 43.
Maso a ryby

Příprava

Doba skladování
(měsíce)

Při pokojové teplotě.
Doba rozmrazování
-hodiny-

Steak

Zabalení do fólie

6-10

1-2

Jehněčí

Zabalení do fólie

6-8

1-2

Telecí pečeně

Zabalení do fólie

6-10

1-2

Telecí v kostkách

V malých kouscích

6-10

1-2

Jehněčí v kostkách V kouscích

4-8

2-3

Mleté maso

1-3

2-3

1-3

1-2

Balené bez použití koření

Vnitřnosti (kousky) V kouscích
Klobása
/salám

Mělo by být zabaleno i když je
ve střívku

Do rozmrazení

Kuře a krůta

Zabalení do fólie

7-8

10-12

Husa a kachna

Zabalení do fólie

4-8

10

Jelen, zajíc,
divočák

V porcích 2,5 kg a jako řízky.

9-12

10-12

Sladkovodní ryby
(losos, kapr,
Libovéryby: okoun,
pakambala, platýs
Tučné ryby (tuňák,
makrela, modroun,
sardel)

Do úplného rozmrazení
Po odstranění měchýřů
a šupin rybu umý osušit,
v případě potřeby useknout
hlavu ocas.

2
4-8

Do úplného rozmrazení
Do úplného rozmrazení

2-4

Ústřice

Očištěné a v sáčcích

4-6

Do úplného rozmrazení

Kaviár

Ve vlastním obalu, hliníkové
nebo plastové nádoby

2-3

Do úplného rozmrazení

Šneci

Ve slané vodě, hliníkové
nebo plastové nádoby

3

Doúplného rozmrazení

CZ 42

Pozor: Mražené potraviny je třeba po rozmrazení zpracovávat jako čerstvé. Pokud po rozmrazení nebyly zpracovány, NIKDY je opět nezmrazujte.

Ovoce a zelenina

Květák

Příprava

Oddělit listy, nakrájet na části
nechat po určitou dobu ve vo
s přidáním citronové šťávy

Fa z ole a z e le né fa z ole Umýt a na k rá je t na ma lé k ous

Fazole

Oloupat a umýt

Houby a chřest

Umýt a nakrájet na malé kous

Zelí

Očistit

Lilek

Po umytí nakrájet na kousky
cm.

Kukuřice

Očistit a zabalit s jádrem nebo jako

Mrkev

Očistit a nakrájet na plátky

Paprika

cukrovou kukuřici.

Useknout stopku, rozříznout

Špenát

napůl a odstranit vnitřek
Umýt

Jablko a hruška

Oloupat a nakrájet

Meruňka a broskev

Rozříznout napůl a odstranit
pecku

Jahody a ostružiny
Vařené ovoce
Švestky, višně,

Umýt a odstranit stopky
Přidat 10 % cukru
v nádobě
Omýt a odstranit stopky

Doba skladování
(měsíce)

Při pokojové teplotě.
Doba rozmrazování
-hodiny-

10 - 12

Lze používat ve zmrazeném stavu

10 - 13

Lze používat ve zmrazeném stavu

12

Lze používat ve zmrazeném stavu

6-9

Lze používat ve zmrazeném stavu

6-8
10 - 12

2
Oddělit.

12

Lze používat ve zmrazeném stavu

12

Lze používat ve zmrazeném stavu

8 - 10

Lze používat ve zmrazeném stavu

6-9

2

8 - 10

(V ledničce) 5

4-6

(V ledničce) 4

8 - 12

2

12

4

8 - 12

5-7

CZ 43

Mléčné výrobky
Koláče
Balené (homogenizované)
mléko

Sýr - s výjimkou bílého
sýra

Příprava

Doba skladování
(měsíce)
2-3

Ve vlastním obalu

Podmínky skladování
Čisté mléko - ve vlastním obalu
Pro krátkodobé skladování lze ponechat v

V plátcích
6-8

původním obalu. Pro dlouhodobé skladování
umístit v plastové nádobě.

6

Ve vlastním obalu

10 - 12

*Vejce

Bílek
Vaječná směs
(bílek+žloutek)

Žloutek

Přidat trochu soli nebo cukru,
aby nedošlo k zhoustnutí.

Přidat trochu soli nebo cukru,
aby nedošlo k zhoustnutí.

30 g je ekvivalent žloutku

10

50 g je ekvivalent žloutku

8 - 10

20 g je ekvivalent žloutku

V uzavřené nádobě

Máslo, margarí n

* Nezmrazujte v skořápkách. Bílky a žloutky je třeba zmrazovat odděleně nebo po smíchání.
Doba skladování
(měsíce)

Dobra rozmražení v pokojové
teplotě (hodin)

Doba rozmražení v troubě

Chléb

4-6

2-3

4-5 (220-225 °C)

Sušenky

3-6

1 - 1,5

5-8 (190-200 °C)

Pečivo

1-3

2-3

5-10 (200-225 °C)

1 - 1,5

3-4

5-8 (190-200 °C)

Plněný koláč

2-3

1 - 1,5

5-8 (190-200 °C)

Pizza

2-3

2-4

15-20 (200 °C)

Dort

Chuť některých druhů koření v jídlech připravovaných doma (anýz, bazalka, řeřicha,
ocet, zázvor, česnek, cibule, hořčice, tymián, majoránka, černý pepř atp.) se mění a
nabírá na intenzitě při delším skladování. Proto přidávejte do zmrazovaných jídel jen
málo koření a kořeňte teprve po rozmrazení.
Doba skladování závisí na množství použitého tuku. Mezi vhodné tuky patří margarín,
telecí tuk, olivový olej a máslo. Mezi nevhodné patří kokosový olej a vepřový tuk.
Potraviny v tekuté podobě doporučujeme zmrazit v plastových kelímcích, jiné druhy
potravin v plastových fóliích a pytlících.

CZ 44

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před zahájením čištění musíte odpojit ledničku od napájení vytažením
zástrčky ze zásuvky.
• Je zakázáno čistit ledničku nalitím vody dovnitř spotřebiče.
• Vnitřní a vnější plochy spotřebiče lze otírat měkkým hadříkem nebo houbou s
pomocí teplé mýdlové vody.
• Díly vyndávejte jednotlivé a myjte je mýdlovou vodou. Nemyjte je
v myčce.
• K čištění nikdy nepoužívejte hořlavé, výbušné a korozivní materiály, jako jsou ředidla, plyny a kyseliny.
• Kondenzátor (na zadní straně ledničky, s černými křidélky)
je třeba čistit pomocí vysavače nebo suchého štětce nejméně
jednou ročně. Díky tomu umožníte ledničce pracovat efektivněji a s menší spotřebou energie.
Čištění misky odpařovače
• Odmrazování probíhá zcela automaticky během provozu spotřebiče, voda z odmrazování se hromadí v žlábku pro odpařování a automaticky se odpařuje.
NAPÁJENÍ MUSÍ BÝT VŽDY ODPOJENO
Výměna LED osvětlení
Pokud je chladnička vybavena LED osvětlením, kontaktuje oddělení pro servisní
podporu, protože takovou výměnu může provádět pouze kvalifikovaný personál.

CZ 45

PŘEPRAVA A ZMĚNA MÍSTA INSTALACE
• Originální obal a polystyrénovou pěnu lze uschovat pro případ budoucí přepravy
(volitelné).
• V případě opětovné přepravy použijte tlustý obal, popruhy nebo silné provazy
a postupujte v souladu s pokyny pro přepravu umístěnými na originálním přepravním obalu.
• Vyndejte všechny části pohyblivého příslušenství (poličky, šuplíky na zeleninu
atp.) nebo je upevněte uvnitř ledničky tak, aby se nemohly pohybovat během
přemísťování a přepravy.
• Čidlo okolí, hlavní deska a kryty pantů jsou dostupné na korpusu chladničky.
Během jeho čištění nedopusťte, aby vlhko proniklo do těchto oblastí.
Skříňka hlavní desky
Čidlo okolí
Kryty pantů

Chladničku by měly přenášet 4 osoby - viz obrázek níže.

CZ 46

NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS
VAROVÁNÍ:
Vaše lednička Vás varuje v případě, že teploty chladničky a mrazničky dosáhnou
nesprávných hodnot nebo pokud se vyskytne problém se zařízením. Můžete sledovat
tato varování na displeji s ukazateli.

Zobrazovaná chyba

Typ chyby

Varování o chybě

Poznámky
Jedna nebo více částí
spotřebiče byly vypnuty
nebo se vyskytl problém
s chlazením.

Co dělat?

Co nejdříve kontaktujte servis.

Symbol a zvukový signál
1. V případě rozmrazení
výrobků v oddílu je nevkládejte
zpět - co nejrychleji je
zkonzumujte.
Teplota v mrazničce
není dostatečně nízká

Mohla stoupnout v
důsledku dlouhodobého
výpadku napájení nebo
poruchy chladících
zařízení.

2. Do doby, než se oddíl vrátí
do normálu (zmizí varování),
pracujte při nižších teplotách
nebo v režimu Super Freeze.
3.Dokud nezmizí varování,
nevkládejte do mrazničky
čerstvé potraviny.

Teplota v mrazničce
není dostatečně nízká

Ochlazovač ztratil svou
ideální teplotu.

1.Dokud se teplota oddílu nevrátí
do normálu (varování zmizí),
pracujte při nižších teplotách nebo
v režimu Super Cool.
2. Dokud nezmizí varování,
neotvírejte dveře.

Oddíl Cooleru je
nadměrně studený

Napájecí napětí
pokleslo pod 170V.

Hrozí, že výrobky
v Cooleru budou
zmraženy
Nejedná se o chybu,
je to pouze varování.
Jakmile se napětí v síti
vrátí na normální
hodnotu, toto varování
zmizí.

1. Pokud je Super Cool aktivní,
vypněte ho.
2. Pracujte s nižší hodnotou
nastavení.

-

CZ 47

NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS
Zkontrolujte varování:
Pokud chladnička nefunguje:
• Nevyskytla se nějaká elektrická porucha?
• Je spotřebič připojen k zásuvce?
• Neshořela pojistka bezpečnostní lišty nebo hlavní pojistka?
• Není poškozená zásuvka? Zkontrolujte to zapnutím chladničky do zásuvky, o níž
víte, že funguje.
Pokud chladnička pracuje příliš hlasitě:
Normální hluk:
Praskání (pukání ledu):
• Během automatického rozmrazování.
• V době, kdy je spotřebič ochlazován nebo ohříván (v důsledku expanze materiálů,
z nichž je spotřebič vyroben).
•
•
•
•
•
•
•

Krátké praskání: Je slyšet, když termostat zapíná a vypíná kompresor.
Zvuk ventilu: Zvuk tikání je během provozu chladničky normální. Tento zvuk
vydává ventil, která se nachází na zadní straně chladničky.
Zvuk podtlaku: Po otevření nebo zavření dveří chladničky může zaznít krátký
zvuk způsobený tlakovým rozdílem. Jedná se o normální jev. .
Normální hluk motoru: Tento hluk znamená, že kompresor funguje správně.
Kompresor může hlučit intenzivněji krátce po zapnutí.
Bublání a prskání: Tento hluk vzniká během průtoku chladící kapaliny trubkami
soustavy.
Hluk protékající vody: Normální zvuk průtoku vody stékající do nádoby odpařovače během rozmrazování. Tento hluk je slyšet během rozmrazování.
Hluk vyfukovaného vzduchu: Normální zvuk ventilátoru. Tento hluk je slyšet u
ledniček No-Frost během normální práce soustavy v důsledku cirkulace vzduchu.

Pokud se uvnitř ledničky hromadí vlhko:
• Byly všechny potraviny správně zabaleny? Osušili jste nádoby před jejich vložením
do ledničky?
• Otvíráte často dveře ledničky? Vzdušná vlhkost z okolí proniká do ledničky, když
jsou její dveře otevřené. Vlhko se intenzivněji hromadí uvnitř ledničky, pokud
jsou dveře často otvírány - obzvláště v situaci, kdy v místnosti je vysoká vlhkost...
Pokud se dveře správně nezavírají nebo neotvírají:
• Nepřekážejí v zavírání dveří obaly potravin?
• Jsou dveře oddílů, poličky a šuplíky umístěny správně?
• Nejsou spoje dveří vylomené nebo utržené?
• Je lednička postavená na vodorovném podkladu?

CZ 48

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
• Po náhlém vypnutí napájení nebo po odpojení spotřebiče od napájení tepelná pojistka
dočasně vypne napájení kompresoru, protože plyn v chladící soustavě se ještě nestihl stabilizovat. Lednička se spustí za 4 – 5 minut, takže musíte v klidu počkat. Není
důvod k obavám. .
• Pokud nebudete ledničku delší čas používat (např. o letních prázdninách), musíte ji
odpojit od napájecí zásuvky. Po rozmrazení je třeba ledničku očistit a nechat dveře
otevřeny, aby nedošlo k navlhnutí a vzniku nepříjemných pachů.
• Pokud problém přetrvává i přes to, že byly dodrženy výše uvedené pokyny návodu,
kontaktujte prosím nejbližší autorizovaný servis.
• Spotřebič, který jste zakoupili, byl navržen pro domácí využití a standardní účely.
Není přizpůsoben ke komerčnímu použití. Pokud uživatel používá spotřebič v rozporu s těmito pokyny, pak varujeme, že výrobce a prodejce nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv škody a opravy v záruční době.
Informace o shodě:
• Spotřebič byl navržen pro použití v rozsahu okolních teplot 16°C - 43°C.
• Spotřebič byl navržen v souladu s normami EN62552, IEC60335-1 /
IEC60335-2-24, 2004/108/EC.
Tipy pro úsporu energie
1. Spotřebič je nutno instalovat v chladné, dobře ventilované místnosti, bez přímého
přístupu slunečních paprsků a mimo dosah zdrojů tepla (topná tělesa, sporáky
atp.). V opačném případě je třeba používat izolační desky.
2. Teplé potraviny a nápoje je třeba nechat vystydnout mimo spotřebič.
3. Během rozmrazování zmrazených potravin umístěte tyto potraviny v oddíle
chladničky. Nízká teplota zmrazených potravin pomůže zchladit oddíl mrazničky
v době, kdy budou rozmrazovány. Díky tomu ušetříte energii. Pokud vyndáte rozmrazované potraviny z chladničky pro rozmrazení mimo spotřebič, pak tuto energii nevyužijete.
4. Pokud dáváte do chladničky nápoje nebo vývary, musí být přikryté. V opačném
případě stoupne vlhkost uvnitř spotřebiče. To prodlouží dobu jeho provozu. Kromě
toho díky zakrytí nápojů a vývarů pomůžete uchovat jejich vůni a chuť.
5. Při vkládání nápojů a potravin omezte na minimum dobu otevření dveří spotřebiče.
6. Kryty sekcí spotřebiče, v nichž panují rozdílné teploty, musí být vždy těsně uzavřeny (šuplík na zeleninu, mraznička atp.).
7. Těsnění dveří ledničky musí být čisté a pružné. Opotřebované těsnění musíte
vyměnit na nové.
8. Noční čidlo v aktivním režimu zajišťuje úsporu energie.

