INSTRUKCJA OBSŁUGI
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI
DO ZABUDOWY KBR 08122
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SZANOWNI KLIENCI,
staliście się Państwo użytkownikami najnowszej generacji chłodziarko-zamrażarki modelu KBR 08122. Została ona zaprojektowana i wykonana specjalnie z
myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań i z pewnością będzie stanowić integralną
część nowocześnie wyposażonej kuchni. Zastosowane w niej nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i użycie najnowszej technologii produkcji zapewniają jej wysoką
funkcjonalność i estetykę.
Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru chłodziarko-zamrażarki marki
KERNAU.

NALEŻY STARANNIE PRZECHOWYWAĆ
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ ORAZ STOSOWAĆ SIĘ
DO ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, WSKAZÓWEK
ORAZ ZALECEŃ PODANYCH PONIŻEJ.
SPIS TREŚCI
Przed użyciem…………………………………… ….…………………………….........................
Części urządzenia i jego komory ………………………..………………………...........................
Jak obsługiwać urządzenie………………..………………………………………..........................
Konserwacja i czyszczenie.………………………………………………………...........................
Przechowywanie żywności w urządzeniu………………………………………….........................
Transport i ustawienie….…………………………………………………………..........................
Zanim zadzwonisz po serwis…………………………………………………….............................
Oszczędzanie energii……………………………………………………………….........................

Instrukcje użytkowania dotyczą kilku modeli, stąd też mogą wystąpić pewne różnice.
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W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i bezawaryjnej pracy urządzenia przed instalacją i pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi,
zwracając uwagę na wskazówki oraz ostrzeżenia. Aby uniknąć pomyłek i wypadków
należy zadbać o to, aby wszyscy użytkownicy dokładnie zapoznali się z zasadami obsługi
i zabezpieczeniami urządzenia. Prosimy o przechowywanie tych instrukcji wraz z
urządzeniem, na wypadek zmiany jego lokalizacji lub sprzedaży tak, aby wszyscy
jego przyszli użytkownicy mogli zapoznać się z zasadami jego bezpiecznej obsługi.
W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i życiu osób oraz szkód materialnych
należy
przestrzegać
środków
ostrożności
podanych
w niniejszej instrukcji obsługi, gdyż producent nie ponosi odpowiedzialności za
szkody spowodowane wskutek ich nieprzestrzegania.
PRZED UŻYCIEM
Ostrzeżenia ogólne
Ostrzeżenie: Nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia ani w zabudowie.
Ostrzeżenie: Nie używaj urządzeń mechanicznych, ani innych środków do
przyspieszenia procesu rozmrażania, poza tymi, które zaleca producent.
Ostrzeżenie: Nie używaj urządzeń elektrycznych w komorze do przechowywania
żywności, chyba, że są rekomendowane przez producenta.
Ostrzeżenie: Nie uszkodź obiegu chłodzącego.
Ostrzeżenie: Aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z brakiem stabilności, urządzenie to musi być ustawione zgodnie z instrukcją.
• Jeśli urządzenie to używa chłodziwa R600a
- informacja ta znajduje się na tabliczce znamionowej chłodziarki - musisz je
ostrożnie transportować i instalować, aby uniknąć szkodzenia elementów chłodzących. R600a to gaz naturalny i przyjazny dla środowiska, ale łatwopalny. W
przypadku wycieku gazu spowodowanego uszkodzeniem elementów chłodzących, odsuń lodówkę z dala, od źródeł otwartego ognia i ogrzewania oraz dobrze
przewietrz pomieszczenie, w którym stoi lodówka.
• Nie uszkodź przewodów obiegu gazu chłodzącego podczas przenoszenia i ustawiania lodówki.
• Nie przechowuj w tym urządzeniu materiałów wybuchowych, takich jak puszki z
aerozolem, który zawiera łatwopalny propelent.
• Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego lub w podobnych miejscach, np;
- kuchni dla pracowników w sklepach,
- biurach i innych miejscach pracy, na farmach oraz, przez klientów, w hotelach,
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- motelach i innych miejscach zakwaterowania, miejscach typu pensjonat;
- w celach cateringowych i podobnych zastosowaniach nie-handlowych
Jeśli gniazdko nie pasuje do wtyczki lodówki, musi ono zostać w mienione przez
producenta, serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) upośledzone fizycznie, sensorycznie lub umysłowo, także przez osoby niedysponujące
dostatecznym doświadczeniem i wiedzą, chyba, że zostaną one przyuczone i w
pierwszym okresie użytkowania będą nadzorowane przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo. Dzieci nie należy pozostawiać bez opieki, aby mieć pewność, że nie będą się one bawić urządzeniem.
Kabel zasilania lodówki zaopatrzony jest w specjalną wtyczkę z uziemieniem.
Wtyczka ta powinna być podłączona do specjalnie uziemionego gniazdka 16A.
Jeśli w twoim domu nie ma takiego gniazdka, proszę zlecić upoważnionemu elektrykowi jego zainstalowanie.
Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z
obniżoną sprawnością fizyczną, zmysłową lub umysłową, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak
korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób, i gdy zdają sobie sprawę z
istniejących niebezpieczeństw. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

Stare i zepsute lodówki

• Jeśli twoja stara lodówka ma zamek, zniszcz go lub usuń, aby dzieci nie mogły się
zatrzasnąć w środku, co mogłoby być przyczyną wypadku.
• Stare lodówki i zamrażarki zawierają materiał izolacyjny i środek chłodzący z freonem. Z tego powodu, kiedy chcesz ją usunąć, zrób to bez szkody dla środowiska.
• Zapytaj władze lokalne o sposób zutylizowania zużytego sprzętu elektrycznego,
w celu jego ponownego użycia, przetworzenia lub odzyskania części.
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Uwagi:
• Proszę, przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi przed instalacją i rozpoczęciem
użytkowania urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania.
• Postępuj zgodnie ze wskazówkami na urządzeniu i w instrukcji obsługi oraz przechowuj ją w bezpiecznym miejscu, by móc rozwiązać problemy, które mogą wystąpić w przyszłości.
• Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i może ono być używane
wyłącznie w domu według jego przeznaczenia. Nie jest ono przeznaczone do zastosowania komercyjnego. Takie użycie tego urządzenia spowoduje unieważnienie gwarancji, a nasza firma nie poniesie odpowiedzialności za powstałe straty.
• Urządzenie to jest produkowane dla użytku domowego i jest przeznaczone tylko
do chłodzenia / przechowywania żywności. Nie jest ono przeznaczone do zastosowania komercyjnego i/lub przechowywania substancji innych niż żywność. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za straty, które mogą być konsekwencją
niewłaściwego użytkowania urządzenia.
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
• Nie używaj rozgałęźników ani przewodów przedłużających.
• Nie podłączaj zniszczonych, uszkodzonych lub starych wtyczek.
• Nie ciągnij za kabel, nie zginaj ani nie niszcz go.
• Urządzenie to jest przeznaczone do obsługi przez osoby dorosłe, nie pozwól dzieciom bawić się nim, ani huśtać się na drzwiach.
• Nie włączaj lub wyłączaj wtyczki z gniazdka mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem!
• Nie umieszczaj w komorze zamrażarki szklanych butelek lub puszek z napojami.
Butelki i puszki mogą wybuchnąć.
• Dla własnego bezpieczeństwa nie umieszczaj materiałów wybuchowych lub łatwopalnych w lodówce. Napoje z wysoką zawartością alkoholu ustaw w lodówce
pionowo i szczelnie zamknij butelki.
• Podczas wyciągania lodu z zamrażarki nie dotykaj go - lód może spowodować
oparzenia i/lub skaleczenia.
• Nie dotykaj zamrożonych rzeczy wilgotnymi rękami! Nie jedz lodów ani kostek
lodu bezpośrednio po wyjęciu ich z zamrażarki!
• Nie zamrażaj ponownie rozmrożonych produktów. Może to spowodować problemy zdrowotne, jak na przykład zatrucie pokarmowe.
• Nie okrywaj lodówki lub jej wierzchu koronką. Będzie to miało negatywny wpływ
na pracę lodówki.
• Aby uniknąć uszkodzenia wyposażenia podczas transportu, umocuj je wewnątrz lodówki.
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Instalacja i obsługa lodówki
Przed rozpoczęciem użytkowania lodówki zwróć uwagę na następujące punkty:
• Napięcie robocze lodówki to 220-240 V przy 50Hz.
• Po instalacji należy zachować dostęp do wtyczki.
• Kiedy pierwszy raz włączysz urządzenie możesz poczuć specyficzny zapach.
Zniknie on, gdy urządzenie zacznie chłodzić.
• Przed podłączeniem do sieci upewnij się, że napięcie na tabliczce znamionowej jest takie samo ja napięcie w systemie elektrycznym twojego domu.
• Włóż wtyczkę do gniazdka z odpowiednim uziemieniem. Jeśli gniazdko nie
ma uziemienia lub wtyczka nie pasuje, radzimy skontaktować się z upoważnionym elektrykiem.
• Urządzenie to musi być podłączone do prawidłowo zainstalowanego kontaktu
z bezpiecznikiem. Rodzaj prądu (prąd zmienny) i napięcie w miejscu ustawienia muszą być zgodne z informacjami umieszczonymi na tabliczce znamionowej (znajduje się ona na lewej ściance wewnątrz urządzenia).
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie powstałe na wskutek
użytkowania bez uziemienia.
• Ustaw lodówkę w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.
• Lodówka nigdy nie powinna być używana na zewnątrz lub stać na deszczu.
• Urządzenie to powinno znajdować się, co najmniej 50 cm od pieców, piekarników na gaz i innych źródeł ciepła oraz co najmniej 5 cm od piekarników
elektrycznych.
• Jeśli lodówka znajduje się obok zamrażarki, powinno być między nimi, co najmniej 2 cm odstępu, aby na ściankach zewnętrznych nie osadzała się wilgoć.
• Nie ustawiaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
• Przed użytkowaniem umyj dokładnie lodówkę, a zwłaszcza jej wnętrze (patrz
Czyszczenie i konserwacja).
• Proces instalacji w zabudowie kuchennej jest opisany w Instrukcji instalacji.
Produkt ten jest przeznaczony do montażu tylko w szafkach kuchennych.
• Zapewnij prawidłowe działanie lodówki na stabilnym podłożu, regulując wysokość przednich nóżek. Możesz wyregulować nóżki obracając je zgodnie ze
wskazówkami zegara (lub w przeciwnym kierunku). Należy to zrobić przed
umieszczeniem jedzenia w lodówce.
• Przed użytkowaniem lodówki przetrzyj wszystkie części ciepłą wodą z dodatkiem łyżeczki sody oczyszczonej, następnie przetrzyj czystą wodą i osusz. Po
umyciu włóż wszystkie części.
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• Zainstaluj plastikową nakładkę dystansową (część z czarnymi skrzydełkami
znajdująca się z tyłu) przez obrócenie jej o 90°, jak pokazano na obrazku, aby
kondensator nie dotykał ściany.

Zanim zaczniesz korzystać z lodówki
• Jeśli włączasz lodówkę po raz pierwszy po przetransportowaniu jej, najpierw pozostaw ją w pozycji pionowej przez 3 godziny, a potem podłącz. Umożliwi to jej
wydajną pracę. W przeciwnym wypadku możesz uszkodzić kompresor.
• Lodówka może mieć nieprzyjemny zapach, kiedy włączy się ją po raz pierwszy;
zapach ten zniknie, kiedy lodówka zacznie chłodzić.
CZĘŚCI URZĄDZENIA I JEGO KOMORY

Prezentacja urządzenia przedstawia informacje dotyczące jego części.
Części mogą się różnić w zależności od typu urządzenia.
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Łopatka do lodu
Pojemnik na lód
Drzwi zamrażarki
Drzwi zamrażarki; wskaźnik otwarcia/zamknięcia
Półka lodówki
Pokrywa pojemnika na świeże owoce i warzywa
Pojemnik na świeże owoce i warzywa
Termostat
Półka na butelki
Półka na masło i sery
Pojemnik na jaja
Przycisk włączania/wyłączania oświetlenia
Oświetlenie lodówki
JAK OBSŁUGIWAĆ URZĄDZENIE

Ustawienie termostatu

• Termostat automatycznie reguluje temperaturę wewnątrz komory lodówki i zamrażarki. Niższe temperatury można uzyskać przez obracanie gałką z pozycji 1 do 5.
• Pozycja "•" wskazuje, że termostat jest wyłączony i nie jest możliwe chłodzenie.
• Dla krótkoterminowego przechowywania żywności w komorze zamrażarki ustaw
gałkę w pozycji pomiędzy minimum a średnią (1-3).
• Dla długoterminowego przechowywania żywności w komorze zamrażarki ustaw
gałkę w pozycji średniej (3-4).
• Uwaga: temperatura otoczenia, temperatura świeżo włożonego jedzenia oraz to,
jak często drzwi lodówki są otwierane, mają wpływ na temperaturę w komorach
lodówki i zamrażarki. Jeśli istnieje taka potrzeba, zmień ustawienia temperatury.
• Kiedy po raz pierwszy włączasz lodówkę, najlepiej by było, gdyby pracowała
przez 24 godziny bez otwierania drzwi i pusta. Jeśli musisz zacząć jej używać od
razu, spróbuj nie wkładać do niej dużo jedzenia.
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• Jeśli urządzenie zostanie wyłączone lub odcięte od sieci, odczekaj przynajmniej 5
minut przed ponownym włączeniem. Unikniesz uszkodzenia kompresora.
• LODÓWKI (z 4 gwiazdkami): Zamrażarka tej lodówki chłodzi do -18°C i poniżej.
Wyposażenie
Wskaźnik „otwarte drzwi“

Wskaźnik „otwarte drzwi“
• Wskaźnik „otwarte drzwi“ na uchwycie wskazuje czy drzwi są dobrze zamknięte,
czy są ciągle otwarte.
• Jeśli wskaźnik jest czerwony, drzwi są nadal otwarte.
• Jeśli wskaźnik jest biały, drzwi są dobrze zamknięte.
• Drzwi zamrażarki powinny zawsze być zamknięte. Zapobiegnie to rozmrażaniu
się produktów spożywczych; pozwoli uniknąć odkładania się lodu i szronu wewnątrz zamrażarki, a tym samym niepotrzebnego wzrostu zużycia energii.
Produkcja kostek lodu;
Tacka na lód
• Wypełnij tackę na lód wodą i umieść w komorze zamrażarki.
• Kiedy woda całkowicie zmieni się w lód, skręć tackę, jak pokazano poniżej, a
kostki wypadną.
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Plastikowy skrobak
Po jakimś czasie w niektórych miejscach komory zamrażarki zacznie odkładać się
szron. Szron odkładający się w zamrażarce powinien być okresowo usuwany. W tym
celu użyj plastikowego skrobaka, który jest w wyposażeniu. Nie używaj ostrych metalowych przedmiotów do wykonania tej czynności. Mogą one przebić obieg chłodzący i spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
• Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od sieci
• Nie myj lodówki, lejąc na nią wodę.
• Komora lodówki powinna być myta okresowo za pomocą roztworu sody oczyszczonej i ciepłej wody.
• Przetrzyj boki wewnętrzne i zewnętrzne miękką ściereczką lub
gąbką, używając ciepłej wody z płynem. Wyposażenie umyj oddzielnie ciepłą wodą z płynem. Nie myj ich w zmywarce.
• Wyposażenie umyj oddzielnie ciepłą wodą z płynem. Nie myj ich
w zmywarce.
• Nie używaj produktów ściernych, żrących detergentów czy płynów. Po umyciu przetrzyj powierzchnie czystą wodą i osusz dokładnie. Po zakończeniu czyszczenia, suchymi rękami podłącz lodówkę do sieci.
• Przynajmniej raz w roku trzeba przetrzeć szczotką kondensator,
aby oszczędzać energię i zwiększyć produktywność lodówki.
Rozmrażanie
Komora chłodziarki;
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• Chłodziarka odmraża się automatycznie; woda z odmrażania zbiera się na tacce,
skąd samoczynnie odparowuje.
• Otwór odpływowy zbierający wodę z odmrażania powinien być czyszczony okresowo, aby zapobiec zbieraniu się wody na dnie lodówki.
• Aby wyczyścić wnętrze odpływu, możesz wlać do niego ½ szklanki wody.
Komora zamrażarki;
Szron odkładający się w zamrażarce powinien być okresowo usuwany. (Użyj plastikowego skrobaka, który jest w wyposażeniu) Komora zamrażarki powinna być
czyszczona w taki sam sposób, jak komora chłodziarki, i odmrażana przynajmniej
dwa razy w roku.
W tym celu:
• Dzień przed rozmrażaniem ustaw termostat, na „5”, aby całkowicie zamrozić jedzenie.
• Podczas rozmrażania zamrożona żywność powinna być zawinięta w kilka warstw
papieru i przechowywana w chłodnym miejscu. Nieunikniony wzrost temperatury skróci jej przydatność do spożycia. Pamiętaj, aby zużyć te produkty w stosunkowo krótkim okresie czasu.
• Ustaw termostat na "•" lub wyłącz urządzenie z sieci.
• Aby przyspieszyć proces rozmrażania, możesz umieścić w komorze zamrażarki
jeden lub więcej pojemnik z ciepłą wodą.
• Dokładnie osusz wnętrze urządzenia, a następnie ustaw termostat w pozycji MAX.
Wymiana żarówki
Wymieniając żarówkę w lodówce:

Figure 1

1. Odłącz urządzenie od zasilania.
2. Naciśnij haczyk z przodu pokrywy żarówki, jak na rys. 1,
a następnie zdejmij ją.
3. Wymień żarówkę na nową, nie silniejszą niż 15W.
4. Ponownie nałóż pokrywę, odczekaj 5 minut i włącz
urządzenie.

Figure 2

Wymiana oświetlenia LED
Jeżeli chłodziarka jest wyposażona w oświetlenie LED, należy skontaktować się z
działem pomocy technicznej, ponieważ takie oświetlenie może być wymieniane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
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PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI W URZĄDZENIU
Komora chłodziarki
Komora chłodziarki służy do przechowywania świeżej żywności przez kilka dni.
• Nie układaj jedzenia w bezpośrednim kontakcie z tylną ścianą komory chłodziarki. Pozostaw trochę wolnego miejsca, aby powietrze mogło swobodnie cyrkulować.
• Nie umieszczaj w lodówce gorącego jedzenia, ani parujących cieczy.
• Zawsze przechowuj produkty w zamkniętych pojemnikach lub opakowane.
• Aby zredukować wilgotność i zapobiec tworzeniu się szronu, nigdy nie wstawiaj
do lodówki cieczy w niezamkniętych pojemnikach.
• Zaleca się umieszczanie mięsa wszelkiego rodzaju w opakowaniu, na szklanej
półce tuż powyżej pojemnika na owoce i warzywa, gdzie powietrze jest najzimniejsze.
• Owoce i warzywa można wkładać do przeznaczonego na nie pojemnika bez opakowania.
• Aby uniknąć utraty zimnego powietrza, staraj się nie otwierać zbyt często lodówki oraz nie zostawiaj jej otwartej przed dłuższy czas.
Komora zamrażarki
• Zamrażarka jest przeznaczona do zamrażania świeżej żywności oraz do przechowywania zamrożonych produktów przez okres czasu wskazany na opakowaniu, a
także do wytwarzania kostek lodu.
• Aby zamrozić świeżą żywność: dokładnie opakuj i zamknij świeże produkty, tzn.
opakowanie powinno być hermetyczne i nie powinno przeciekać. Idealne są tu:
specjalne woreczki do zamrażania, folia aluminiowa (gruba, w razie wątpliwości
zawiń podwójnie), torebki i pojemniki plastikowe.
• Zamrażanie: informacja o maksymalnej ilości świeżych produktów (w kg), które
mogą być dziennie zamrożone znajduje się na tabliczce znamionowej.
• Dla optymalnej pracy urządzenia i aby osiągnąć maksymalną wydajność mrożenia, ustaw gałkę termostatu, na „4”, kiedy wkładasz produkty do zamrożenia.
• Po umieszczeniu świeżych produktów w zamrażarce zazwyczaj wystarczy 24 godziny szybkiego zamrażania. Po 24 godzinach wyłącz funkcję szybkiego zamrażania.
• Uwaga:, Aby oszczędzić energię, funkcja szybkiego zamrażania może być wyłączone, jeśli zamrażasz małe ilości jedzenia.
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• Nie dopuszczaj do kontaktu świeżego jedzenia z wcześniej zamrożonym.
• Zawsze zapisz datę i zawartość opakowania oraz nie przekraczaj określonego czasu przechowywania.
• W przypadku braku prądu lub awarii, komora zamrażarki zachowa odpowiednio
niską temperaturę dla przechowywania produktów. Unikaj wtedy otwierania drzwi
zamrażarki, aby spowolnić wzrost temperatury w komorze zamrażarki.
• Informacja o maksymalnej ilości świeżych produktów (w kg), które mogą być
dziennie zamrożone znajduje się na tabliczce znamionowej (patrz Zdolność zamrażania)
• Nigdy nie wkładaj ciepłego jedzenia do zamrażarki.
• Kiedy kupujesz i przechowujesz produkty mrożone, zawsze upewnij się, że opakowanie nie jest uszkodzone.
• Informacja o okresie i rekomendowanej temperaturze przechowywania produktu mrożonego znajduje się na opakowaniu. Przechowując i używając produkty
mrożone, postępuj zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli nie ma żadnej
informacji, przechowuj jedzenie nie dłużej niż 3 miesiące.
• Włóż jedzenie do komory zamrażarki jak najszybciej po jego zakupie.
• Kiedy jedzenie odtajało, nie może być powtórnie zamrożone; musisz je ugotować
jak najszybciej, aby je spożyć lub ponownie zamrozić.
• Jeśli chcesz zrobić kostki lodu, wypełnij tackę na lód wodą i umieść w komorze
zamrażarki. Kiedy woda całkowicie zmieni się w lód, przekręć tackę, jak pokazano poniżej, a kostki wypadną.
TRANSPORT I USTAWIENIE
• Oryginalne opakowanie piankowe może być zachowane do ponownego transportu (opcja).
• W celu ponownego transportowania lodówki należy opakować ją grubo, mocując taśmami lub silnym sznurkiem i postępować zgodnie z instrukcją producenta
umieszczoną na opakowaniu.
• Usuń części ruchome (półki, wyposażenie, pojemniki na warzywa, itp.) lub przymocuj je do lodówki za pomocą taśm, aby uniknąć obijania się podczas zmiany
miejsca lodówki lub transportu.
Przenoś lodówkę w pozycji pionowej.
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ZANIM ZADZWONISZ PO SERWIS
Jeśli lodówka nie pracuje prawidłowo, przyczyną może być jakiś mały problem, więc
sprawdź następujące rzeczy.
Urządzenie nie jest działa
Sprawdź, czy:
• Jest awaria prądu,
• Wtyczka główna nie jest prawidłowo włożona lub jest luźna,
• Termostat jest ustawiony na pozycję "•"
• Gniazdko jest uszkodzone, Aby to sprawdzić, włącz do tego gniazdka inne urządzenie, które wiesz, że na pewno działa.
Urządzenie źle działa
Sprawdź, czy:
• Nie jest przeładowane,
• Drzwi są dobrze zamknięte,
• Jest wystarczająca wentylacja w szafce kuchennej, o której mowa w Instrukcji
instalacji.
Jeśli jest nadmierny hałas:
Gaz chłodzący, który krąży w układzie chłodniczym, może wydawać delikatne
dźwięki (bulgotanie) nawet, gdy kompresor nie pracuje. Nie martw się, jest to całkiem normalne. Jeśli słyszysz inne dźwięki sprawdź, czy:
• Urządzenie jest ustawione stabilnie, według zaleceń Instrukcji instalacji.
• Przedmioty ustawione na urządzeniu wibrują.
Jeśli w dolnej części lodówki znajduje się woda;
Sprawdź, czy:
Otwór odpływowy zbierający wodę z odmrażania nie jest zatkany (użyj zatyczki do
otworu odpływowego, aby wyczyścić go).
Jeśli drzwi nie otwierają się i nie zamykają prawidłowo:
• Czy opakowania produktów nie przeszkadzają w zamknięciu drzwi?
• Czy pojemniki na drzwiach, półki i szuflady zostały prawidłowo zamocowane?
• Czy uszczelki drzwi są uszkodzone lub naderwane?
• Czy lodówka stoi na równej powierzchni?
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Jeśli lodówka nie chłodzi dobrze:
• Lodówka ta jest przystosowana do pracy w określonym przedziale temperatur
otoczenia zgodnie z klasą klimatyczna podaną na tabliczce znamionowej. Zalecamy nie używać lodówki w innym przedziale temperatur, jako że może to wpłynąć
na efekt chłodzenia.
Klasa
klimatyczna

Przedział Temperatur °C

T

Pomiędzy 16 a 43 (°C)

ST

Pomiędzy 16 a 38 (°C)

N

Pomiędzy 16 a 32 (°C)

SN

Pomiędzy 10 a 32 (°C)

Zalecenia
• Aby zwiększyć pojemność i ulepszyć wygląd lodówki, część chłodząca umieszczona jest wewnątrz tylnej ścianki komory chłodziarki. Kiedy kompresor pracuje,
ścianka pokrywa się szronem lub kropelkami wody. Nie martw się. Jest to całkiem
normalne. Urządzenie trzeba rozmrozić tylko, kiedy na tylnej ściance odłoży się
nadmiernie duża warstwa lodu.
• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (na przykład podczas wakacji letnich), ustaw termostat na "•". Aby uniknąć pleśni i nieprzyjemnego zapachu, rozmroź i wyczyść lodówkę, pozostaw otwarte drzwi.
Informacja o zgodności
• Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w zakresie temperatur otoczenia
od 16°C do 32°C.
• Urządzenie to jest wyprodukowane zgodnie ze standardami
IEC60335- 1 / IEC60335-2-24, 2004/108/EC
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
1. Ustaw urządzenie w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, unikając
w miejsc bezpośrednio nasłonecznionych, obok źródeł ciepła (kaloryfer, kuchenka, itp.) W razie potrzeby użyj płyty izolacyjnej.
2. Gorące potrawy i napoje należy schłodzić poza urządzeniem.
3. Jeśli chcesz rozmrozić produkty mrożone, włóż je do komory chłodziarki. Niska
temperatura mrożonek będzie chłodzić komorę chłodziarki. Pozwoli to zaoszczędzić energię. Jeśli mrożonki są rozmrażane na zewnątrz urządzenia, powoduje to
marnowanie się energii.
4. Zawsze zamykaj pojemniki lub butelki z napojami. W przeciwnym wypadku w
lodówce będzie się zbierać wilgoć. Czas pracy się wydłuży. Zakrywanie napojów
i innych cieczy pomaga zachować aromat i smak.
5. Kiedy wkładasz do lodówki jedzenie i napoje, otwieraj drzwi na jak najkrócej.
6. Nie otwieraj pokryw innych miejsc w urządzeniu (pojemnik na świeże owoce i
warzywa, chłodziarka, itp.)
7. Uszczelka drzwi musi zawsze być czysta i sprężysta. Jeśli się zużyje, wymień ją.

NÁVOD K OBSLUZE
VESTAVNÁ LEDNICE S MRAZÁKEM
KBR 08122

www.kernau.com

CZ 25

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI,
děkujeme za zájem o naši nabídku a blahopřejeme Vám k výběru. Náš nový, pečlivě navržený výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních materiálů. Byl také důkladně
otestován, aby splňoval veškerá očekávání našich Zákazníků.

PRO CO NEJLEPŠÍ VYUŽÍVÁNÍ VAŠEHO ZAŘÍZENÍ VÁM
DOPORUČUJEME POZORNĚ SI PŘEČÍST NÁSLEDUJÍCÍ
INFORMACE A USCHOVAT JE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

OBSAH
PŘED POUŽITÍM......…………………………… ….……………………………........................
ČÁSTI SPOTŘEBIČEAJEHO KOMORY………………..………………………...........................
JAK OBSLUHOVAT SPOTŘEBIČ..……..………………………………………..........................
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.......………………………………………………………...........................
SKLADOVÁNÍ POTRAVIN V SPOTŘEBIČI.......……………………………….........................
PŘEPRAVA A POSTAVENÍ.......…………………………………………………..........................
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POKYNY PRO ÚSPORU ENERGIE..…………………………………………….........................
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Pro zajištění bezpečnosti uživatelů a bezporuchového chodu spotřebiče si před
instalací a prvním použitím pozorně přečtěte návod
k použití a věnujte pozornost pokynům a varováním. Pro to, abyste se vyhnuli omylům a nehodám, dbejte na to, aby se všichni uživatelé důkladně seznámili
s pravidly pro obsluhu a zabezpečení spotřebiče. Uschovejte tento návod společně se
spotřebičem pro případ jeho přemístění nebo prodeje tak, aby se všichni jeho budoucí uživatelé mohli seznámit s pravidly jeho bezpečného používání.
Pro předcházení škodám na zdraví a životě osob a hmotným škodám dodržujte
bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze, protože výrobce nenese
odpovědnost za škody v důsledku jejich nedodržení.

PŘED POUŽITÍM
Obecná varování
Varování: Neblokujte ventilační otvory na spotřebiči ani ve vestavbě.
Varování: Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky pro urychlení procesu rozmrazování kromě těch, které doporučuje výrobce.
Varování: Nepoužívejte v komoře pro skladování potravin elektrická zařízení, pokud je nedoporučuje výrobce.
Varování: Nepoškoďte chladící okruh.
Varování: Pro to, abyste se vyhnuli riziku spojenému s nedostatečnou stabilitou,
musí být spotřebič postaven v souladu s návodem.
• Pokud spotřebič používá chladivo R600a
- tato informace se nachází na popisném štítku chladničky - musíte ho přepravovat a
instalovat opatrně, aby nedošlo k poškození chladících prvků. R600a je přírodní plyn
šetrný k životnímu prostředí, je ale hořlavý. V případě úniku plynu způsobeného poškozením chladících prvků odsuňte ledničku mimo dosah zdrojů otevřeného ohně a
topení a dobře vyvětrejte místnost, v které stojí lednička.
• Nepoškoďte vedení oběhu chladícího plynu během přenášení a stavění ledničky.
• Neskladujte v spotřebiči výbušné materiály, např. plechovky s aerosolem, který
obsahuje hořlavý propelent.
• Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti nebo v podobných místech,
např.:
- kuchyni pro zaměstnance v obchodech,
- kancelářích a jiných pracovištích, na farmách a v hotelových pokojích,
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•
•

•

•

•

- motelech, penzionech a jiných ubytovacích jednotkách,
- pro cateringové účely a pro podobné neobchodní využití
Pokud se zásuvka nehodí k zástrčce ledničky, měl by ji vyměnit výrobce, zaměstnanec servisu nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo ke vzniku nebezpečí.
Spotřebič by neměly používat osoby (včetně dětí) s tělesným, vjemovým nebo
duševním postižením a také osoby, které nedisponují vhodnými znalostmi a
zkušenostmi, pokud nebudou příslušně poučeny a v prvním období používání se
nebudou nacházet pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Nikdy
nenechávejte děti bez dozoru, abyste měli jistotu, že si nebudou hrát se spotřebičem.
Napájecí kabel ledničky je vybaven speciální zástrčkou s uzemněním. Tato
zástrčka by měla být připojena ke speciálně uzemněné zásuvce 16A. Pokud se v
domě nenachází tato zásuvka, objednejte si u elektrikáře s příslušným oprávněním
její instalaci.
Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku, osoby se sníženou tělesnou,
duševní nebo smyslovou zdatností, osoby bez zkušeností a znalostí, pokud se
nacházejí pod dozorem nebo pokud byly poučeny o tom jak používat spotřebič
bezpečným způsobem a pokud si uvědomují existující rizika. Se spotřebičem by
si neměly hrát děti. Čištění a údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, zaměstnanec servisu
nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo ke vzniku nebezpečí.

Staré a porouchané ledničky

• Pokud má Vaše stará lednička zámek, zničte ho nebo odstraňte, aby se děti nemohly
zavřít uvnitř, což by mohlo zapříčinit nehodu.
• Staré ledničky a mrazničky obsahují izolační materiál a chladivo s freonem. Pokud je tedy chcete odstranit, proveďte to, aniž byste ohrozili životní prostředí.
• Zeptejte se místních orgánů na způsob likvidace opotřebeného elektrického vybavení pro účely jeho opětovného využití, recyklace nebo využití dílů.
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Poznámky:
• Před instalací a zahájením používání spotřebiče si důkladně přečtěte návod k obsluze. Výrobce nenese odpovědnost za poškození vzniklá v důsledku nesprávného
používání.
• Postupujte v souladu s pokyny na spotřebiči a v návodu k obsluze a skladujte
návod na bezpečném místě, abyste mohli řešit případné budoucí problémy.
• Spotřebič je určen pro domácí využití a lze ho používat výhradně v domácnosti v
souladu s jeho určením. Není určen pro komerční využití. Takové využití tohoto
spotřebiče povede ke zrušení záruky a naše firma nebude nést odpovědnost za
vzniklé ztráty.
• Spotřebič je vyroben pro domácí použití a je určen pouze pro chlazení / skladování potravin. Není určen pro komerční použití anebo skladování jiných látek než
potraviny. Naše firma nenese odpovědnost za ztráty, které mohou být následkem
nesprávného používání spotřebiče.
Bezpečnostní varování
• Nepoužívejte rozdvojky ani prodlužky.
• Nepřipojujte poničené, poškozené nebo staré zástrčky.
• Netahejte za kabel, neohýbejte ho ani neničte.
• Spotřebič by měly obsluhovat dospělé osoby - nedovolte dětem, aby si s ním hrály
nebo se houpaly na dveřích.
• Nevytahujte ani nezastrkujte zástrčku do zásuvky mokrýma rukama - může dojít
k úrazu elektrickým proudem!
• Nevkládejte do komory mrazničky skleněné láhve nebo plechovky s nápoji. Láhve
a plechovky mohou explodovat.
• Pro vlastní bezpečnost nevkládejte do ledničky výbušné nebo hořlavé materiály.
Nápoje s vysokým obsahem alkoholu postavte v ledničce ve svislé poloze a těsně
je uzavřete.
• Během vytahování ledu z mrazničky se ho nedotýkejte - led může vést k popáleninám nebo úrazům.
• Nedotýkejte se zmrazených částí vlhkýma rukama! Nejezte zmrzlinu ani ledové
kostky bezprostředně po jejich vytažení z mrazničky!
• Nezmrazujte opětovné rozmražené výrobky. Může to vést ke zdravotním problémům, jako jsou například otravy potravinami.
• Nezakrývejte ledničku nebo její vrchní část krajkou. Bude to mít negativní vliv na
práci ledničky.
• Abyste se vyhnuli poškození vybavení během přepravy, umístěte je uvnitř ledničky.
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Instalace a obsluha ledničky
Před zahájením používání ledničky věnujte pozornost následujícím bodům:
• Provozní napětí ledničky činí 220-240 V při 50Hz.
• Po instalaci je třeba zajistit přístup k zástrčce.
• Při prvním zapnutí spotřebiče můžete pocítit specifický pach. Pach zmizí,
jakmile spotřebič začne chladit.
• Před připojením k síti se ujistěte, zda je napětí na popisném štítku stejné jako
napětí v elektrické instalaci Vaší domácnosti.
• Zasuňte zástrčku do zásuvky s vhodným uzemněním. Pokud zásuvka nemá
uzemnění nebo pokud se k ní nehodí zástrčka, kontaktujte elektrikáře s
příslušnými oprávněními.
• Tento spotřebič musí být připojen ke správně nainstalované zásuvce s pojistkou. Druh proudu (střídavý proud) a napětí v místě postavení musí být v souladu s informacemi umístěnými na popisném štítku (ten se nachází na levé stěně
uvnitř spotřebiče).
• Výrobce nenese odpovědnost za poškození vzniklá v důsledku používání bez
uzemnění.
• Postavte ledničku v místě, které není vystaveno přímému působení slunečního
záření.
• Lednička by neměla být nikdy používána mimo budovy nebo stát v dešti.
• Spotřebič by se měl nacházet ve vzdálenosti minimálně 50 cm od sporáků, plynových trub a jiných zdrojů tepla a nejméně 5 cm od elektrických trub.
• Pokud se lednička nachází vedle mrazničky, měla by mezi nimi být minimálně
2 cm mezera, aby se na vnějších stěnách neusazovala vlhkost.
• Nepokládejte na spotřebič těžké předměty.
• Před zahájením používání ledničku důkladně umyjte, obzvláště uvnitř (viz
Čištění a údržba).
• Proces instalace v kuchyňském nábytku je popsán v Návodu k instalaci. Tento
výrobek je určen pro montáž pouze v kuchyňských skříňkách.
• Zajistěte správné fungování ledničky na stabilním podkladu nastavením výšky
předních nožiček. Nožičky můžete nastavit otáčením v souladu s pohybem hodinových ručiček (nebo v opačném směru). Udělejte to ještě než vložíte do
ledničky jídlo.
• Před zahájením používání ledničky otřete všechny části teplou vodou s přidáním
lžičky jedlé sody, následně otřete čistou vodou a osušte. Po umytí vložte všechny části.
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• Nainstalujte plastový distanční nástavec (díl s černými křidélky, který se nachází
vzadu) tím, že ho otočíte o 90° tak, jak je to znázorněno na obrázku, aby se kondenzátor nedotýkal stěny.

Než začnete ledničku používat
• Pokud zapínáte ledničku poprvé po její přepravě, nejdříve ji ponechte ve svislé
poloze po dobu 3 hodin a následně připojte. Podpoříte tak její správné fungování.
V opačném případě můžete poškodit kompresor.
• Lednička může vylučovat nepříjemný pach během prvního zapnutí; tento zápach
zmizí, jakmile lednička začne chladit.
ČÁSTI SPOTŘEBIČE A JEHO KOMORY

Prezentace spotřebiče představuje informace týkající se jeho částí.
Části se mohou lišit v závislosti na typu spotřebiče.
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1. Lopatka na led
2. Nádoba na led
3. Dveře mrazničky
4. Dveře mrazničky; indikátor
5. Polička ledničky
6. Kryt nádoby na čerstvé ovoce a zeleninu
7. Nádoba na čerstvé ovoce a zeleninu
8. Termostat
9. Polička na láhve
10. Polička na máslo a sýry
11. Nádoba na vejce
12. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí osvětlení
13. Osvětlení ledničky
JAK OBSLUHOVAT SPOTŘEBIČ
Nastavení termostatu

• Termostat automaticky upravuje teplotu uvnitř komory ledničky a mrazničky.
Nižších teplot lze dosáhnout otáčením otočného knoflíku z polohy 1 na 5.
• Poloha "•" indikuje, že je termostat vypnutý a že je chlazení nemožné.
• Pro krátkodobé skladování potravin v komoře mrazničky nastavte otočný knoflík
do polohy mezi minimem a středem (1-3).
• Pro dlouhodobé skladování potravin v komoře mrazničky nastavte otočný knoflík
do středové polohy (3-4).
• Poznámka: teplota okolí, teplota vkládaného jídla a to, jak často jsou otvírány
dveře ledničky mají vliv na teplotu v komorách ledničky a mrazničky. Pokud je to
nutné, změňte nastavení teploty.
• Při prvním zapínání ledničky je dobré, aby pracovala 24 hodin bez otvírání dveří
a prázdná. Pokud si ji přejete používat okamžitě, zkuste do ní nevkládat příliš
mnoho jídla.
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• Pokud bude spotřebič vypnut nebo odpojen od sítě, počkejte minimálně 5 minut
před opětovným zapojením. Vyhnete se tak poškození kompresoru.
• LEDNIČKY (se 4 hvězdičkami): Mraznička této ledničky chladí na -18oC a níže.
Vybavení
Indikátor "otevřených dveří“

Indikátor "otevřených dveří“
• Indikátor otevřených dveří na madle indikuje, zda jsou dveře dobře zavřené nebo
jsou stále otevřené.
• Pokud je indikátor červený, dveře jsou stále otevřené.
• Pokud je indikátor bílý, dveře jsou dobře zavřené.
• Dveře mrazničky by měly být vždy zavřené. Předejdete tak rozmrazení potravin
a vyhnete se usazování ledu a námrazy uvnitř mrazničky, a tedy zbytečnému nárůstu spotřeby energie.
Výroba ledových kostek:
Tácek na led
• Naplňte tácek na led vodou a umístěte ho v komoře mrazničky.
• Když se voda zcela změní na led, prohněte tácek znázorněným způsobem a kostky
vypadnou.
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Plastová škrabka
Po určité době se v některých místech komory mrazničky začne usazovat námraza.
Námrazu usazující se v mrazáku je třeba pravidelně odstraňovat. Pro tyto účely použijte plastovou škrabku, která je součástí vybavení. Pro tuto činnost nepoužívejte
ostré kovové předměty. Ty by mohly prorazit chladící okruh a způsobit tak nevratné
poškození spotřebiče. Indikátor otevřených dveří.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
• Před čištěním odpojte spotřebič ze sítě.
• Nemyjte ledničku tak, že na ni vylijete vodu.
• Komoru ledničky je třeba pravidelně čistit pomocí roztoku jedlé
sody a teplé vody.
• Otřete vnitřní i vnější boky měkkým hadříkem nebo houbou s využitím teplé vody se saponátem.
• Vybavení umyjte zvlášť teplou vodu se saponátem. Nemyjte vybavení v myčce.
• Nepoužívejte abrazivní prostředky, žíravé detergenty či kapaliny.
Po umytí otřete povrchy čistou vodou a důkladně je osušte. Po
ukončení čištění připojte ledničku k síti suchýma rukama.
• Nejméně jednou ročně je třeba otřít kondenzátor kartáčem pro
zajištění úspory energie a zvýšení výkonu ledničky.
Rozmrazování
Komora chladničky:
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• Chladnička se rozmrazuje automaticky; voda z rozmrazování stéká do tácku a
následně se sama vypařuje.
• Odtokový otvor jímající vodu z rozmrazování je třeba pravidelně čistit, aby se na
dně ledničky nehromadila voda.
• Pro vyčištění vnitřku odtoku do něj můžete nalít 1/2 sklenice vody.
Komora mrazničky:
Námrazu usazující se v mrazáku je třeba pravidelně odstraňovat.
(Použijte plastovou škrabku, která je součástí vybavení). Komoru mrazničky je třeba
čistit stejným způsobem jako komoru chladničky a rozmrazovat ji nejméně dvakrát
ročně.
Postup je následující:
• Den před rozmrazením nastavte termostat na „5“, aby došlo k úplnému zmrazení
jídla.
• Během rozmrazování zabalte zmražené jídlo do několika vrstev papíru a skladujte je na chladném místě. Nevyhnutelný nárůst teploty zkrátí dobu jeho spotřeby.
Nezapomeňte zkonzumovat tyto výrobky v poměrně krátké době.
• Nastavte termostat na "•" nebo odpojte spotřebič ze sítě.
• Pro urychlení procesu rozmrazování umístěte v komoře mrazničky jednu nebo
více nádob s teplou vodou.
• Důkladně osušte vnitřek spotřebiče a následně nastavte termostat do polohy MAX.
Výměna žárovky
Během provádění výměny žárovky v ledničce:

Figure 1

1. Odpojte zařízení z napájení.
2. Zmáčkněte háček na přední straně krytu žárovky - viz obr. 1,
následně sejměte kryt.
3. Vyměňte žárovku na novou, ale ne silnější než 15 W.
4. Nasaďte kryt zpátky, počkejte 5 minut a zapněte spotřebič.

Figure 2

Výměna LED osvětlení
Pokud je chladnička vybavena LED osvětlením, kontaktujte technickou pomoc, protože toto osvětlení může vyměnit pouze autorizovaný servis.
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SKLADOVÁNÍ POTRAVIN V SPOTŘEBIČI
Komora chladničky
Komora chladnička slouží ke skladování čerstvých potravin po dobu několika dnů.
• Nedovolte, aby uložené potraviny byly v přímém styku se zadní stěnou komory
chladničky. Ponechte trochu volného místa, aby mohl vzduch svobodně cirkulovat.
• Nedávejte do ledničky horká jídla ani kapaliny, ze kterých uniká pára.
• Vždy skladujte výrobky v uzavřených nádobách nebo zabalené.
• Pro redukci vlhka a předcházení vzniku námrazy nikdy nedávejte do ledničky
kapaliny v otevřených nádobách.
• Všechny druhy masa doporučujeme vkládat s obalem, na skleněnou poličku hned
nad nádobou na ovoce a zeleninu, kde je vzduch nejstudenější.
• Ovoce a zeleninu lze vkládat bez obalu do nádoby, která je pro ně určená.
• Abyste se vyhnuli ztrátě studeného vzduchu, snažte se neotvírat ledničku příliš
často a nenechávat ji delší dobu otevřenou.
Komora mrazničky
• Mraznička je určena pro zmrazování čerstvých potravin a skladování zmražených
výrobků po dobu uvedenou na obalu a také pro vyrábění ledových kostek.
• Pro zmrazení čerstvých potravin: důkladně zabalte a zavřete čerstvé potraviny obal by měl být hermetický a neměl by prosakovat. Dokonale se pro to hodí: speciální sáčky pro zmrazování, alobal (tlustý, v případě pochybností zabalte nadvakrát), plastové sáčky a nádoby.
• Zmrazování: informace ohledně maximálního množství čerstvých výrobků (v kg),
které lze zmrazit během jednoho dne, se nachází na popisném štítku.
• Pro optimální provoz spotřebiče a pro dosažení maximálního výkonu mražení při
vkládání výrobků pro zmrazení nastavte otočný knoflík termostatu na „4“.
• Po umístění čerstvých výrobků v mrazničce stačí obvykle 24 hodin rychlého
zmrazování. Po 24 hodinách vypněte funkci rychlého zmrazování.
• Poznámka: Pokud chcete ušetřit energii, můžete vypnout funkci rychlého zmrazování v případě zmrazování malého množství potravin.
• Nedovolte, aby čerstvé potraviny přišly do styku s dříve zmraženým jídlem.
• Vždy zapište datum a obsah balení a nepřekračujte danou dobu skladování.
• V případě výpadku proudu nebo poruchy si komora mrazáku udrží vhodnou
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nízkou teplotu pro skladování výrobků. V takové situaci se vyhněte otvírání dveří
mrazničky - zpomalíte tak růst teploty v komoře mrazničky.
• Informace ohledně maximálního množství čerstvých výrobků (v kg), které lze
zmrazit během jednoho dne, se nachází na popisném štítku (viz Mrazící výkon).
• Do mrazničky nikdy nedávejte teplé jídlo.
• Při nakupování a skladování mrazených výrobků se vždy ujistěte, zda obal není
poškozen.
• Informace ohledně doby a doporučené teploty skladování mraženého výrobku se
nachází na obalu. Při skladování a používání mražených výrobků postupujte v
souladu s pokyny výrobce. Pokud informace nejsou dostupné, neskladujte jídlo
déle než 3 měsíce.
• Vložte jídlo do komory mrazničky co nejrychleji po jeho zakoupení.
• Pokud jídlo roztálo, nesmí být opět zmraženo; musíte je co nejdříve uvařit a
následně zkonzumovat nebo opět zmrazit.
• Pokud chcete vyrobit ledové kostky, naplňte tácek na led vodou a umístěte ho
v komoře mrazničky. Když se voda zcela změní na led, prohněte tácek znázorněným způsobem a kostky vypadnou.
PŘEPRAVA A POSTAVENÍ
• Originální plastový obal lze uschovat pro opětovnou přepravu (volitelné).
• Pro účely opětovné přepravy ledničky zabalte spotřebič do ochranného obalu,
upevněte ho páskami nebo silným provázkem a postupujte v souladu s návodem
výrobce umístěným na obalu.
• Odstraňte pohyblivé části (police, vybavení, nádoby na zeleninu atp.) nebo je připevněte k ledničce pomocí pásek, aby nedošlo k nárazům při přemístění nebo
přepravě ledničky.
Ledničku přepravujte ve svislé poloze.
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NÁVOD K MONTÁŽI
Díly pro montáž
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PŘEPRAVA A POSTAVENÍ
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NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU
Pokud lednička nepracuje správně, důvodem může být nějaký malý problém, proto
zkontrolujte následující věci.
Spotřebič nefunguje.
Zkontrolujte, zda:
• Nedošlo k výpadku proudu,
• Hlavní zástrčka není chybně zasunutá nebo povolená,
• Termostat je nastaven na polohu "•"
• Není poškozená zásuvka. Pro kontrolu připojte k této zásuvce jiný spotřebič,
o kterém víte, že funguje.
Spotřebič nefunguje správně.
Zkontrolujte, zda:
• Není přetížen,
• Jsou dveře dobře zavřené,
• Je dostatečná ventilace v kuchyňské skříňce zmíněné v Návodu k instalaci.
Pokud spotřebič generuje nadměrný hluk:
Chladící plyn, který cirkuluje v chladící soustavě, může vydávat jemné zvuky (bublání) také v době, kdy kompresor nepracuje. Nemějte obavy, je to naprosto normální. Pokud uslyšíte jiné zvuky, zkontrolujte, zda:
• Je spotřebič správně postaven v souladu s pokyny Návodu k instalaci.
• Předměty postavené na spotřebiči nevibrují.
Pokud se ve spodní části ledničky nachází voda:
Zkontrolujte, zda:
Odtokový otvor jímající vodu z rozmrazování není ucpaný (použijte zátku pro odtokový otvor pro jeho vyčištění).
Pokud se dveře správně neotvírají a nezavírají:
• Nepřekážejí obaly výrobků v zavření dveří?
• Jsou nádoby na dveřích, poličky a šuplíky správně upevněny?
• Není těsnění dveří poškozené nebo natržené?
• Stojí lednička na rovném povrchu?
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Pokud lednička nechladí dobře:
• Lednička je přizpůsobena k práci v určitém rozmezí teplot okolí v souladu s klimatickou třídou uvedenou na popisném štítku. Nedoporučujeme používat ledničku v
jiném teplotním rozmezí, protože to může mít vliv na účinnost chlazení.
Klimatická
třída

Teplotní rozmezí °C

T

16 až 43 (°C)

ST

16 až 38 (°C)

N

16 až 32 (°C)

SN

10 až 32 (°C)

Doporučení
• Pro zvýšení kapacity a zlepšení vzhledu ledničky je chladící část umístěna na
vnější straně zadní stěny komory chladničky. Během provozu kompresoru se stěna
pokrývá námrazou nebo kapkami vody. Není to důvod k znepokojení. Je to zcela
normální. Spotřebič je třeba rozmrazit pouze tehdy, když se na zadní stěně usadí
nadměrně tlustá vrstva ledu.
• Pokud spotřebič nebude delší dobu používán (například o letních prázdninách),
nastavte termostat do polohy "•". Pro zamezení plísním a nepříjemným pachům
rozmrazte a vyčistěte ledničku a nechte otevřené dveře.
Prohlášení o shodě
• Spotřebič je určen k použití v teplotním rozsahu 16°C až 32°C.
• Spotřebič je vyroben v souladu se standardy STANDARD
IEC60335- 1 / IEC60335-2-24, 2004/108/EC
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POKYNY PRO ÚSPORU ENERGIE POKYNY PRO ÚSPORU ENERGIE
1. Postavte spotřebič v chladné, dobře ventilované místnosti a vyhněte se prosluněným
místům nebo místům poblíž zdrojů tepla (topení, sporák atp.) V případě potřeby
použijte izolační panel.
2. Horká jídla a nápoje ochlaďte mimo spotřebič.
3. Pokud chcete rozmrazit mražené výrobky, vložte je do komory chladničky. Nízká
teplota mražených výrobků bude chladit komoru chladničky. Díky tomu můžete
šetřit energii. Pokud jsou mražené výrobky rozmrazovány mimo spotřebič, vede
to k mrhání energií.
4. Vždy zavírejte nádoby nebo láhve s nápoji. V opačném případě se bude v ledničce hromadit vlhko. Doba práce se prodlouží. Přikrývání nápojů a jiných kapalin
pomáhá udržet aroma a chuť.
5. Pokud dáváte do ledničky jídlo a nápoje, otvírejte dveře na co nejkratší dobu.
6. Neotvírejte kryty jiných míst v spotřebiči (nádoba na čerstvé ovoce a zeleninu,
chladnička atp.).
7. Těsnění dveří musí být vždy čisté a pružné. Pokud se opotřebuje, vyměňte ho.

