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Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 42 dB (A), což představuje
váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému
výkonu 1pW.
Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou
vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách
www.bosch-home.com/cz.
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%H]SHþQRVWQt
a YêVWUDåQpSRN\Q\
'ĜtYHQHåVSRWĜHELþXYHGHWH
GRSURYR]X
Pozorně si přečtěte návod
k použití a montážní návod!
Obsahují důležité informace
o instalaci, použití a údržbě
spotřebiče.
Výrobce neposkytuje záruku,
pokud porušíte upozornění
a varování v návodu k použití.
Uchovejte všechny podklady
pro pozdější použití nebo pro
dalšího majitele.
7HFKQLFNiEH]SHþQRVW
Tento spotřebič obsahuje malé
množství ekologicky
nezávadného, avšak hořlavého
chladiva R600a. Dbejte na to,
aby potrubí chladicího oběhu
nebylo při přepravě nebo
montáži poškozeno. Unikající
chladicí kapalina může vést
k poranění očí nebo se vznítit.



3ĜLSRãNR]HQt
ʋ otevřený oheň nebo zápalné
zdroje musí být v dostatečné
vzdálenosti od spotřebiče,
ʋ místnost několik minut dobře
vyvětrejte,
ʋ vypněte spotřebič
a vytáhněte síťovou zástrčku,
ʋ informujte zákaznický servis.
Čím více je chladicí kapaliny
ve spotřebiči, tím větší musí být
místnost, ve které spotřebič stojí.
V příliš malých místnostech
může při netěsnosti vzniknout
hořlavá směs plynu a vzduchu.
Na 8 g chladicí kapaliny musí být
místnost velká nejméně 1 m³.
Množství chladicí kapaliny
Vašeho spotřebiče je uvedeno na
typovém štítku uvnitř spotřebiče.

Bude-li síťový přívod tohoto
spotřebiče poškozen, musí být
vyměněn výrobcem,
zákaznickým servisem nebo
stejně kvalifikovanou osobou.
Neodborné instalace a opravy
mohou závažně ohrozit
uživatele.
Opravy smí provádět pouze
výrobce, zákaznický servis nebo
stejně kvalifikovaná osoba.

cz
Smí se používat pouze
originální díly výrobce.
Pouze u těchto dílů výrobce
zaručuje, že splňují
bezpečnostní požadavky.
Prodloužení síťového
přívodního vedení může být
zakoupeno jen přes zákaznický
servis.
'ĤOHåLWpLQIRUPDFHSĜL
SRXåLWt
ʋ

ʋ

ʋ

Nikdy nepoužívejte uvnitř
spotřebiče elektrické přípoje
(např. topná tělesa, elektrické
výrobníky ledu atd.).
Nebezpečí výbuchu!
Nikdy neodmrazujte nebo
nečistěte spotřebič parním
čističem! Pára se může dostat
na elektrické součásti
a vyvolat zkrat. Nebezpečí
úrazu elektrickým proudem!

Na odstranění námrazy nebo
vrstev ledu nepoužívejte žádné
špičaté předměty s ostrými
hranami. Mohli byste poškodit
přívodní vedení s chladicí
kapalinou. Unikající chladicí
kapalina by se mohla vznítit
nebo způsobit poranění očí.

ʋ

ʋ

ʋ

ʋ

ʋ

ʋ

Neuchovávejte žádné výrobky
s hořlavým plyny (např. spreje)
a žádné výbušné látky.
Nebezpečí výbuchu!

Nepoužívejte sokly, zásuvky,
dveře atd. jako stupátko nebo
k podepření.
K odmrazování a čištění
vytáhněte síťovou zástrčku
nebo vypněte pojistky.
Vytáhněte za síťovou
zástrčku, nikoli za připojovací
kabel.
Uchovávejte vysokoprocentní
alkohol pouze dobře uzavřený
a ve vzpřímené poloze.
Neznečistěte umělohmotné
díly a těsnění dveří olejem
nebo tukem. Jinak se stanou
umělohmotné díly a těsnění
dveří porézní.
Nezakrývejte nebo
nezastavujte větrací
a odvětrávací otvory
pro spotřebič!
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Vyhnutí se rizikům pro děti
a ohrožené osoby
Ohroženy jsou děti, osoby
s omezenými fyzickými,
psychickými nebo
senzorickými schopnostmi
nebo nedostatečnými
znalostmi o bezpečném
provozu spotřebiče.
Zajistěte, aby děti a osoby
vyžadující zvláštní ochranu
rozuměly rizikům.
Osoba odpovědná za
bezpečnost musí dohlížet
nebo poučit děti a osoby
vyžadující zvláštní ochranu,
které používají spotřebič.
Spotřebič mohou používat
pouze děti starší 8 let.
Při čistění a údržbě na děti
dohlížejte.
Nikdy nenechejte děti hrát si
se spotřebičem.
Neuchovávejte v mrazicím
prostoru žádné kapaliny
v láhvích nebo plechovkách
(zejména nápoje s obsahem
oxidu uhličitého). Láhve
a plechovky by mohly
prasknout!
Nikdy nedávejte zmrazené
zboží okamžitě po vyndání
z mrazicího prostoru do úst.
Nebezpečí popálení chladem!

ʋ

Zabraňte delšímu kontaktu
rukou se zmrazenými
potravinami, ledem nebo
trubkami odpařovače atd.
Nebezpečí popálení chladem!

'ČWLYGRPiFQRVWL
ʋ

ʋ

ʋ

Nepřenechávejte obal
a jeho díly dětem.
Nebezpečí udušení
skládanými kartony
a fóliemi!

Spotřebič není hračka
pro děti!
U spotřebiče s dveřním
zámkem: uschovejte klíč mimo
dosah dětí!

9ãHREHFQiXVWDQRYHQt
Spotřebič je vhodný
ke zmrazování potravin,
ʋ k výrobě ledu.
Spotřebič je určen pouze
pro domácí použití v soukromé
domácnosti nebo domácnosti
podobném prostředí.
Spotřebič je odrušen podle
směrnice EU 2004/108/ES.
ʋ

Cirkulace chladicí kapaliny je
přezkoušena na těsnost.
Tento výrobek odpovídá
příslušným bezpečnostním
ustanovením pro elektrické
přístroje (EN 60335-2-24).

cz

3RN\Q\k OLNYLGDFL
/LNYLGDFHREDOX
Obal chrání Váš spotřebič před
poškozením vzniklým při přepravě.
Všechny použité materiály jsou
pro životní prostředí nezávadné
a recyklovatelné. Podílejte se prosím
s námi: zlikvidujte obal šetrně
k životnímu prostředí.
O aktuálních možnostech likvidace se
prosím informujte u Vašeho odborného
prodejce nebo u obecní správy.

/LNYLGDFHVWDUpKR
VSRWĜHELþH
Staré spotřebiče nejsou bezcenný
odpad! Ekologickou likvidací lze opět
získat cenné suroviny.
Tento spotřebič je označen podle
evropské směrnice 2012/19/EU
o elektrických a elektronických
přístrojích (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Směrnice upravuje rámec
pro zpětné vzetí a recyklaci
starých spotřebičů platný
pro celou EU.

m Varování
U vysloužilých spotřebičů:
1. Vytáhněte síťovou zástrčku.
2. Odřízněte připojovací kabel a odstraňte
jej společně se síťovou zástrčkou.
3. Zásuvky a nádoby nevytahujte, abyste
dětem znemožnili vlézt do ledničky!
4. Nenechávejte děti hrát si s vysloužilými
spotřebiči. Nebezpečí udušení!
Chladničky obsahují chladicí
kapalinu a v izolaci plyny. Chladicí
kapalina a plyny se musí odborně
zlikvidovat. Nepoškozujte trubky
cirkulace chladiva až do odborného
zlikvidování.

5R]VDKGRGiYN\
Po vybalení zkontrolujte všechny
díly, zda nedošlo k poškození při přepravě.
V případě reklamací kontaktujte
prodejce, u kterého jste přístroj
zakoupili, nebo zákaznický servis.
Součástí dodávky jsou tyto díly:
ʋ Volně stojící spotřebič
ʋ Vnitřní vybavení (v závislosti na modelu)
ʋ Návod k použití
ʋ Montážní návod
ʋ Seznam zákaznických servisů
ʋ Z áruční list
ʋ Informace o energetické spotřebě
a hluku
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8PtVWČQtVSRWĜHELþH
Pro umístění spotřebiče je vhodná suchá
a dobře větraná místnost. Místo by nemělo
být vystaveno přímému slunečnímu záření
a nemělo by být v blízkosti tepelných zdrojů
např. sporáku, topného tělesa atd. Jestliže
je nevyhnutelné umístit jej poblíž tepelných
zdrojů, použijte vhodnou izolační desku
nebo dodržujte minimální vzdálenosti
od tepelných zdrojů:
ʋ 3 cm od elektrických nebo plynových
sporáků,
ʋ 30 cm od olejových kamen nebo kamen
na uhlí.
V místě instalace spotřebiče musí
být podlaha vodorovná, dle potřeby ji
vyztužte. Jestliže podlaha není rovná,
použijte podložky na vyrovnání.

9]GiOHQRVWRGVWČQ
Obr. 
Spotřebič nevyžaduje žádný odstup od
stěny. Zásobníky a odkládací plochy jsou
přesto plně vytahovatelné.

9êPČQD]iYČVXGYHĜt
(dle potřeby)
Doporučujeme, abyste si nechali vyměnit
závěs dveří v zákaznickém servisu.
Náklady na výměnu závěsu dveří zjistíte
u příslušného zákaznického servisu.

m 9DURYiQt
Během výměny závěsu dveří se ujistěte,
že spotřebič není připojen do sítě. Napřed
vytáhněte zástrčku ze sítě. Abyste
zabránili poškození zadní části
spotřebiče, umístěte pod něj vhodnou
podložku. Spotřebič vraťte opatrně zpět.



8SR]RUQČQt
Když vrátíte spotřebič na místo, ujistěte
se, že není namontována stěnová
rozpěrka.

Teplota místnosti
a YČWUiQt
Teplota místnosti
Spotřebič je vhodný pro určitou
klimatickou třídu. V závislosti na
klimatické třídě můžete spotřebič
provozovat při následujících pokojových
teplotách.
Klimatickou třídu najdete na typovém
štítku, obr. 
.OLPDWLFNiWĜtGD3ĜtSXVWQiSRNRMRYiWHSORWD

61&Då&
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8SR]RUQČQt
Spotřebič je plně funkční v rámci
vymezených pokojových teplot uvedené
klimatické třídy. Pokud bude spotřebič
třídy SN provozován při chladnější
pokojové teplotě, lze vyloučit poškození
spotřebiče až do teploty +5 °C.

9ČWUiQt
Obr. 
Vzduch na zadní stěně spotřebiče se
ohřívá. Ohřátý vzduch musí nerušeně
vycházet. Chladicí stroj jinak musí více
chladit. To zvyšuje spotřebu energie.
Proto nikdy nezakrývejte nebo
nezastavujte větrací nebo odvětrávací
otvory!

cz

3ĜLSRMHQtVSRWĜHELþH
Po instalaci spotřebiče počkejte alespoň
1 hodinu, než uvedete spotřebič
do provozu. Během přepravy může dojít
k tomu, že se olej obsažený
v kompresoru dostane do chladicího
systému.
Před prvním uvedením do provozu
vyčistěte vnitřní prostor spotřebiče
(viz kapitola „Čištění spotřebiče”).

3ĜLSRMHQtHOHNWULFNpKRSURXGX
Síťová zásuvka se musí nacházet poblíž
spotřebiče a také být po instalaci
spotřebiče volně přístupná.
Spotřebič vyhovuje ochranné třídě I.
Připojte spotřebič do předpisově
nainstalované zásuvky na střídavý proud
220–240 V/50 Hz pomocí ochranného
vodiče. Síťová zásuvka musí být jištěna
pojistkou 10 až 16 A.
U spotřebičů, které budou provozovány
v neevropských zemích, se musí
zkontrolovat, zda uvedené napětí a druh
proudu souhlasí s hodnotami Vaší
elektrické sítě. Tyto údaje najdete
na typovém štítku. Obr. 

6H]QiPHQtVH se
VSRWĜHELþHP
Tento návod k použití platí pro
více modelů.
Prvky modelů se mohou lišit. Schémata
se mohou lišit.
Obr. 1
* Není u všech modelů.
1–4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ovládací prvky
Klapka mrazicího boxu
Zásobník mrazených potravin (malý)
Police mrazničky
Zásobník mrazených potravin (velký)
Odtok kondenzované vody
Šroubovací nohy
Chladicí akumulátor*
Kalendář skladovatelnosti
Ventilace dveří

m Varování

Spotřebič se v žádném případě nesmí
připojit do zásuvky s režimem šetření
energie.
Pro využití našich spotřebičů lze použít
měniče synchronizované síťovým napětím
a sinusové měniče napětí. Měniče
synchronizované se sítí se používají ve
fotovoltaických zařízeních, která se připojují
přímo na veřejnou elektrickou síť. Při řešení
ostrovních systémů (např. na lodích nebo
horských chatách), které nemají žádné
přímé připojení na veřejnou elektrickou síť,
se musí použít sinusové měniče napětí.



cz
2YOiGDFtSUYN\

3RN\Q\NSURYR]X

Obr. 2

ʋ

1

2
3
4

7ODþtWNR=DS9\S
Slouží k zapnutí a vypnutí
celého spotřebiče.
,QGLNDFHWHSORW\
Zobrazuje nastavenou teplotu
mrazicího prostoru.
,QGLNDFHVXSHU]aPUD]RYiQt
Rozsvítí se tehdy, když je
superzamrazování v provozu.
7ODþtWNRSURQDVWDYHQtWHSORW\
Toto tlačítko nastaví požadovanou
teplotu.

ʋ

ʋ

Po zapnutí může trvat několik hodin,
než jsou dosaženy nastavené teploty.
Předtím nedávejte do spotřebiče žádné
potraviny.
Strany skříňky spotřebiče jsou
částečně lehce ohřívány, což
zabraňuje tvorbě kondenzační vody
v oblasti těsnění dveří.
Nedají-li se dveře mrazicího prostoru
okamžitě po zavření znovu otevřít,
počkejte chvíli, než se vzniklý podtlak
vyrovná.

=DSQXWtVSRWĜHELþH

1DVWDYHQtWHSORW\

Obr. 2

Obr. 2

Zapněte spotřebič tlačítkem Zap./Vyp.1.
Ozve se výstražný akustický signál.
Ukazatel teploty 2 bliká. Stiskněte
tlačítko 4 pro nastavení teploty.
Výstražný signál se vypne.
Když mrazicí prostor dosáhne
nastavené teploty, svítí ukazatel teploty
2.
Ze závodu doporučujeme nastavení
mrazicího prostoru na -18 °C.



0UD]LFtSURVWRU
Teplota je nastavitelná od -16 °C
do -26 °C.
Stiskněte tlačítko 4 pro nastavení teploty
tolikrát, až se nastaví požadovaná
teplota mrazicího prostoru. Naposledy
nastavená hodnota se uloží.

Nastavená teplota se zobrazí
na ukazateli 2.

cz

)XQNFH$ODUP

8åLWQêobjem

Obr. 2

Údaje o užitném objemu naleznete
na typovém štítku spotřebiče. Obr. 

$ODUPGYHĜt
Alarm dveří (trvalý tón) se zapne, pokud
jsou dveře spotřebiče otevřené déle než
jednu minutu. Zavřením dveří se
výstražný akustický signál opět vypne.

7HSORWQtDODUP
Teplotní alarm se zapne, je-li v mrazicím
prostoru příliš vysoká teplota a jsou
ohrožené potraviny.

Ukazatel teploty, obr. 2/2, bliká.
Bez nebezpečí pro zmrazené
potraviny se alarm může zapnout:
ʋ při uvádění spotřebiče do provozu,
ʋ
ʋ

při vložení velkého množství čerstvých
potravin,
při dlouho otevřených dveřích
mrazicího prostoru.

8SR]RUQČQt
Částečně rozmrazené nebo zcela
rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte.
Teprve po zpracování na hotový pokrm
(vařený nebo pečený) je lze opětovně
zmrazit.
Nevyužívejte pak již celou maximální
délku skladování.

9\SQXWtDODUPX

3OQpY\XåLWtREMHPXPUD]LFtKR
SURVWRUX
K uložení maximálního množství
zmrazených potravin lze vyndat různé
díly vybavení. Potraviny lze potom
ukládat na sebe přímo na odkládací
plochy a dno mrazicího prostoru.
8SR]RUQČQt
K dodržení hodnot uvedených
na typovém štítku by měl ve spotřebiči
zůstat vždy horní díl vybavení.

9\MPXWtGtOĤY\EDYHQt
ʋ

ʋ

Vytáhněte zásobník zmrazených
potravin až na doraz, vpředu jej
nadzvedněte a vyndejte. Obr. 
Klapka mrazicího boxu
Obr. 
1. Otevřete napůl klapku mrazicího
boxu,

2. držák na jedné straně oddělte
od jednotky,
3. táhněte směrem dopředu a vyjměte
z držáku,
4. odpojte držák z druhé strany
spotřebiče.

Obr. 2
Stisknutím tlačítka pro nastavení teploty 4
se alarm vypne.
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0UD]LFtSURVWRU

0UDåHQtDVNODGRYiQt

Použití mrazicího prostoru

SRWUDYLQ

ʋ
ʋ
ʋ

K uložení hluboce zmrazených potravin.
K výrobě ledových kostek.
Ke zmrazování potravin.

8SR]RUQČQt
Dbejte na to, aby byla dvířka mrazicího
prostoru vždy zavřená. V případě, že
jsou dvířka otevřená, se mražené
potraviny rozmrazují a v mrazicím
prostoru se rychle tvoří vrstva ledu.
Kromě toho dochází k plýtvání energií
v důsledku příliš velké spotřeby proudu!

1DNXSRYiQtPUDåHQêFKSRWUDYLQ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ

Zásady pro ukládání potravin:
ʋ

Větší množství potravin zmrazujte
pokud možno v nejvyšší přihrádce,
kde se zmrazí obzvláště rychle a tím
také šetrně.

ʋ

Položte potraviny celoplošně
do přihrádek, případně zásobníků
zmrazených potravin.

0D[PUD]LFtNDSDFLWD
Údaje o maximální mrazicí kapacitě
za 24 hodin najdete na typovém štítku.
Obr. 

3ĜHGSRNODG\SURPD[LPiOQt
PUD]LFtNDSDFLWX
ʋ Funkci

ʋ

ʋ

„supermrazení“ zapněte ještě
před vložením čerstvých potravin
(viz kapitola „Superzamrazování”).
Vyndejte jednotlivé části vybavení,
potraviny naskládejte přímo na sebe
na přihrádky.
Větší množství potravin zmrazujte
především v nevyšší přihrádce, kde
se zmrazí obzvláště rychle a tím také
šetrně.



Obal nesmí být poškozen.
Dbejte na datum trvanlivosti.
Teplota v mrazáku v supermarketu musí
být -18 °C nebo nižší.
Mražené potraviny přenášejte pokud
možno v izolované tašce a rychle
vkládejte do mrazicího prostoru.

ʋ

8SR]RUQČQt
Již zmrazené potraviny se nesmí
dotýkat čerstvě zmrazovaných
potravin. Zmrazené potraviny
v zásobnících zmrazených
potravin přerovnejte.
Důležité pro bezvadnou cirkulaci
vzduchu ve spotřebiči je zasunutí
zmražených zásobníků až na doraz.

cz

Zamrazování þHUVWYêFK
SRWUDYLQ
Pro zamrazování používejte jen čerstvé
a bezvadné potraviny. Aby byla co možná
nejlépe zachována výživná hodnota,
aroma a barva, měla by být zelenina před
zmražením blanšírována. U lilků, paprik,
cuket a chřestu není blanšírování nutné.
Literaturu o zmrazování a blanšírování
naleznete v knihkupectví.
8SR]RUQČQt
Potraviny, které chcete zmrazit, nesmí
přijít do kontaktu s již zamraženými
potravinami.
ʋ

ʋ

Ke zmrazování jsou vhodné: pekařské
výrobky, ryby a mořské plody, maso,
zvěřina, drůbež, zelenina, ovoce,
bylinky, mléčné výrobky, jako
například sýry, máslo a tvaroh, hotové
pokrmy a zbytky pokrmů, jako
například polévky, dušená jídla,
tepelně upravované maso a ryby,
pokrmy z brambor, nákypy a moučníky.
Ke zmrazování nejsou vhodné: druhy
zeleniny, které se obvykle konzumují
syrové, jako jsou listové saláty nebo
ředkvičky, vejce ve skořápce, hrozny,
celá jablka, hrušky a broskve, natvrdo
uvařená vejce, jogurt, zakysané
mléčné nápoje, zakysaná smetana,
crème fraîche a majonéza.

%DOHQtzPUDåHQêFKSRWUDYLQ
Potraviny zabalte vzduchotěsně, aby
nedošlo ke ztrátě kvality a aby nevysychaly.
1. Vložte potraviny do obalu.
2. Vytlačte vzduch.
3. Obal uzavřete vzduchotěsně.
4. Na obal napište obsah a datum
zamražení.

9KRGQpREDO\
Umělohmotná fólie, fólie z termoplastu,
hliníková fólie, mrazicí dózy. Tyto
produkty jsou k dostání
ve specializovaných prodejnách.
1HYKRGQpREDO\
Pečicí papír, pergamenový papír,
celofán, sáčky na odpad a použité
nákupní tašky.
.
.X]DYtUiQtMVRXYKRGQp
Gumové pásky, umělohmotné svorky,
provázky, lepicí páska odolná proti
chladu atd.

Sáčky a fólie můžete uzavírat
svařovačkou.

7UYDQOLYRVWPUDåHQêFK
SURGXNWĤ
V závislosti na druhu potravin.
Při teplotě -18 °C:
ʋ ryby, uzeniny, hotové pokrmy, pečivo:
až 6 měsíců
ʋ

sýry, drůbež a maso:
až 8 měsíců

ʋ

zelenina a ovoce:
až 12 měsíců

12
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Superzamrazování
Potraviny by měly být zmrazovány pokud
možno rychle, aby zůstaly zachovány
vitamíny, výživové hodnoty, vzhled a chuť.
Aby při vložení čerstvých potravin
nedošlo k nežádoucímu vzestupu teploty,
zapněte několik hodin před vložením
čerstvého zboží rychlé zmrazování.
Tento spotřebič stále běží a teplota
v mrazicím prostoru klesne na velmi nízkou
hodnotu.
Jestliže se má využít max. mrazicí
kapacity, je nutno 24 hodin před vložením
čerstvých potravin zapnout rychlé
zmrazování.
Menší množství potravin (do 2 kg) lze
zmrazit bez „superzamrazování”.

8SR]RUQČQt
Je-li zapnuto superzamrazování, může
docházet ke zvýšenému provoznímu
hluku.

=DSQXWtDY\SQXWt
Obr. 2
Stiskněte nastavovací tlačítko teploty 4
tolikrát, dokud nebude svítit ukazatel
„Super“ 3.
Superzamrazování se automaticky vypne,
nejpozději za cca 2½ dne.



5R]PUD]RYiQtSRWUDYLQ
Podle druhu a způsobu použití můžete volit
z různých možností:
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ

při pokojové teplotě
v chladničce
v elektrické pečicí troubě s ventilátorem
horkého vzduchu nebo bez něj
v mikrovlnné troubě

m 3R]RU

Částečně rozmrazené nebo rozmrazené
potraviny znovu nezmrazujte. Teprve po
zpracování na hotový pokrm (vařený
nebo pečený) je lze opětovně zmrazit.
Maximální dobu skladování mraženého
pokrmu však již plně nevyužívejte.

9\EDYHQt
(není u všech modelů)

=iVREQtNPUD]HQêFKSRWUDYLQ
YHONê 
Obr. 1/8
Ke zmrazení a uložení velkých zmrazených
potravin, např. krůt, kachen a hus.

.DOHQGiĜVNODGRYDWHOQRVWL
Obr. /A
Aby se zabránilo snížení kvality
zmrazených potravin, je důležité, aby
nebyla překročena přípustná doba
skladování. Doba uchování je závislá
na druhu zmrazených potravin. Čísla
u symbolů udávají přípustnou dobu
skladování zmrazených potravin
v měsících. U hotových hluboce
zmrazených pokrmů, které jsou k dostání
v obchodech, dbejte na datum výroby nebo
datum trvanlivosti.

cz
&KODGLFtDNXPXOiWRU
Obr. /B
Při výpadku proudu nebo poruše
zpomaluje chladicí akumulátor zahřátí
skladovaných mražených pokrmů.
Nejdelší doby skladování přitom
dosáhnete, pokud položíte akumulátor
do horní přihrádky přímo na potraviny.
K ušetření místa lze akumulátor
uložit do přihrádky ve dveřích.
Chladicí akumulátor můžete vyjmout
pro dočasné udržování chladu potravin,
např. v chladicí tašce.

9êUREQtNOHGX
Obr. 
1. Výrobník ledu naplňte z ¾ vodou
a vložte do mrazicího prostoru.
2. Jestliže je výrobník ledu přimrzlý,
uvolněte jej tupým předmětem
(koncem lžičky).

9\SQXWt D RGVWDYHQt
VSRWĜHELþH
9\SQXWtVSRWĜHELþH
Obr. 2
Stiskněte tlačítko Zap./Vyp.
1. Ukazatel teploty zhasne
a chladicí stroj se vypne.

2GVWDYHQtVSRWĜHELþH
Pokud nebudete delší dobu používat
spotřebič:
1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo
vypněte pojistky.
3. Očistěte spotřebič.
4. Nechejte otevřená dvířka spotřebiče.

3. Pro uvolnění kostek ledu ponořte
výrobník krátce pod tekoucí vodu
a lehce ho ohněte.



cz

2GPUD]RYiQt
8SR]RUQČQt
Přibližně 4 hodiny před čištěním zapněte
superzmrazování, aby potraviny dosáhly
velmi nízké teploty a mohly se tak delší
dobu uchovávat při pokojové teplotě.

ýLãWČQtVSRWĜHELþH
m 3R]RU
ʋ

ʋ

3RVWXSXMWHQiVOHGRYQČ
1. Před odmrazováním vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku
nebo vypněte pojistky.
3. Zásuvky se zmrazenými potravinami
uložte na chladném místě. Chladicí
akumulátor (pokud je přiložen) položte
na potraviny.
4. K zachycení vody postavte
pod odpadní trubky plochou nádobu.
5. Otevřete kondenzační vývod. Obr. 
6. Aby se urychlilo rozmrazování,
postavte do spotřebiče na podložky dva
hrnce s horkou vodou.
7. Po odmrazení odstraňte roztátou vodu
z mrazničky. Zbytek vody na dně
mrazničky vytřete houbou.
8. Zavřete kondenzační vývod.
9. Po očištění spotřebič opět připojte
a zapněte.



ʋ

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky
a rozpouštědla obsahující písek,
chloridy nebo kyseliny.
Nepoužívejte žádné drsné nebo
abrazivní houby.
Na kovovém povrchu může vzniknout
koroze.
Nikdy nemyjte odkládací plochy
a nádoby v myčce nádobí.
Díly by se mohly zdeformovat!

8SR]RUQČQt
Přibližně 4 hodiny před čištěním zapněte
superzamrazování, aby potraviny dosáhly
velmi nízké teploty a mohly se tak delší
dobu uchovávat při pokojové teplotě.

Postupujte následovně:
1. Před čištěním vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo
vypněte pojistky.
3. Vyjměte mražené potraviny a skladujte
je na chladném místě. Chladicí
akumulátor (pokud je přiložen) položte
na potraviny.
4. Očistěte spotřebič měkkou utěrkou,
vlažnou vodou a trochou mycího
prostředku s neutrální hodnotou pH.
5. Těsnění dvířek otřete jen čistou vodou
a potom důkladně vytřete dosucha.
6. Po očištění spotřebič opět připojte
a zapněte.
7. Znovu vložte potraviny do mrazicího
prostoru.

cz

7LS\SUR~VSRUXHQHUJLH 3URYR]Qt]YXN\
ʋ

ʋ
ʋ

ʋ

ʋ
ʋ
ʋ

ʋ

ʋ

Spotřebič postavte v suché, větrané
místnosti! Spotřebič by neměl stát
přímo na slunci nebo poblíž zdrojů
tepla (např. topné těleso, sporák).
Případně použijte izolační pásku.
Nezastavujte větrací a odvětrávací
otvory spotřebiče.
Teplé potraviny a nápoje nechejte
nejdříve vychladnout, pak je umístěte
do spotřebiče.
Zmražené potraviny určené
k rozmrznutí dávejte do chladicího
prostoru. Chlad mraženého pokrmu
použijte k chlazení potravin.
Otevírejte spotřebič pokud možno
co nejkratší dobu.
Dbejte na to, aby dveře mrazicího
prostoru byly vždy zavřené.
Zadní stranu spotřebiče příležitostně
čistěte, abyste zabránili zvýšené
spotřebě elektrické energie.
Pokud je k dispozici:
Namontujte stěnovou rozpěrku, abyste
dosáhli deklarované spotřeby energie
spotřebiče (viz montážní návod).
Redukovaná vzdálenost od zdi
neomezuje funkci spotřebiče. Spotřeba
energie se potom může nepatrně
změnit. Vzdálenost 75 mm se nesmí
překročit.
Uspořádání vybavení neovlivňuje
energetickou spotřebu spotřebiče.

=FHODEČåQp]YXN\
%UXþHQt
Běží motory (např. chladicí agregát,
ventilátor).
%XEOiQtE]XþHQtQHERNORNWiQt
Chladivo protéká trubkami.
&YDNiQt
Motor, vypínač nebo magnetické ventily
se zapínají / vypínají.

=DPH]HQt]YXNĤP
6SRWĜHELþQHVWRMtURYQČ
Vyrovnejte spotřebič pomocí vodováhy.
Použijte k tomu výškově nastavitelné
šroubovací nožky nebo pod spotřebič
něco podložte.
6SRWĜHELþVWRMtXVRXVHGQtFKSĜHGPČWĤ
Odsuňte spotřebič od sousedního nábytku
nebo spotřebičů.
1iGRE\QHERSROLFHVHNêYRXQHER
MVRXY]SĜtþHQp
Zkontrolujte vyjímatelné díly a popřípadě
je znovu vložte.
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2GVWUDQČQtGUREQêFK]iYDGvlastními silami
Než zavoláte zákaznický servis:
Zkontrolujte, zda na základě následujících pokynů nemůžete poruchu odstranit
sami.
Náklady za poradenství zákaznického servisu musíte uhradit sami i během
záruční doby!
3RUXFKD

0RåQpSĜtþLQ\

7HSORWDVHYHOLFHOLãtRG
QDVWDYHQt

2GVWUDQČQt
9QČNWHUêFKSĜtSDGHFKVWDþtSRNXG
VSRWĜHELþQDPLQXWY\SQHWH
-HVWOLåHMHWHSORWDSĜtOLãY\VRNi]NRQWUROXMWH
SRQČNROLNDKRGLQiFK]GDE\ODGRVDåHQD
QDVWDYHQiWHSORWD
-HVWOLåHMHWHSORWDSĜtOLãQt]Ni
]NRQWUROXMWHMLRSČWGDOãtGHQ

1HVYtWtXND]DWHOH

=DSRMWHVtĢRYRX]iVWUþNX=NRQWUROXMWH]GDMH
9êSDGHNSURXGXY\SQXOD
VHSRMLVWNDVtĢRYi]iVWUþND NGLVSR]LFLSURXG]NRQWUROXMWHSRMLVWN\
QHQtVSUiYQČ]DVWUþHQD

=D]QtYêVWUDåQêDNXVWLFNê
VLJQiO
%OLNiXND]DWHOWHSORW\
2EU 2/2

3RUXFKD±YPUD]LFtPSURVWRUX .Y\SQXWtYêVWUDåQpKRDNXVWLFNpKR
MHSĜtOLãWHSOR
VLJQiOXVWLVNQČWHWODþtWNRSURQDVWDYHQt
WHSORW\REU 2/4.
1HEH]SHþtSUR]PUD]HQp
SRWUDYLQ\
=DYĜHWHVSRWĜHELþ
6SRWĜHELþMHRWHYĜHQê

9ČWUDFtDRGYČWUiYDFt
RWYRU\MVRX]DNU\Wp.

=DMLVWČWHYKRGQpYČWUiQt

%\ORYORåHQRSĜtOLãPQRKR
SRWUDYLQ

Nepřekračujte PD[LPiOQtPUD]LFtVFKRSQRVW
Po odstranění SRUXFK\ SĜHVWDQH EOLNDW
XND]DWHO WHSORW\

6SRWĜHELþQHFKODGtVYtWt
-H]DSQXWêSĜHGYiGČFt
XND]DWHOWHSORW\DRVYČWOHQt UHåLP



3RGUåWHSRGREXVHNXQGVWLVNQXWp
WODþtWNRSURQDVWDYHQtWHSORW\REU 2/4,
GRNXGQH]D]QtSRWYU]RYDFtVLJQiO
=NRQWUROXMWHSRQČMDNpGREČ]GD
9iãVSRWĜHELþFKODGt

cz

$XWRPDWLFNêWHVW
VSRWĜHELþH
Vaše zařízení disponuje programem
automatického testu, který znázorňuje
zdroje poruch, které mohou být opraveny
pouze v zákaznickém servisu.

6SXãWČQtDXWRPDWLFNpKRWHVWX
VSRWĜHELþH
1. Vypněte spotřebič a počkejte
5 minut.
2. Po zapnutí spotřebiče podržte tlačítko
pro nastavení teploty, po dobu
3-5 sekund, obr. 2/4, dokud se
na indikátoru teploty
nezobrazí údaj -26 °C.
Spustí se program automatického
testu, pokud se následně rozsvítí
indikátory teploty.

=iND]QLFNêVHUYLV
Místní zákaznický servis najdete na
webových stránkách nebo v seznamu
zákaznických center. Při komunikaci se
zákaznickým servisem uvádějte číslo
výrobku (E-č.) a výrobní číslo (FD).
Tyto údaje najdete na typovém štítku.
Obr. 
Zabraňte prosím zbytečným výjezdům
tím, že uvedete název výrobku a výrobní
číslo. Ušetříte tak vyšší náklady.

2EMHGQiYNDRSUDY\
DSRUDGHQVWYtSĜLSRUXFKiFK
Kontaktní údaje všech zemí najdete
v přiloženém seznamu zákaznických
servisů.

Pokud za chvíli spotřebič zobrazí
nastavenou teplotu před automatickým
testem, je všechno v pořádku.
Pokud horní indikátor bliká po dobu
10 sekund, došlo k chybě.
Informujte zákaznický servis.

8NRQþHQtDXWRPDWLFNpKR
WHVWXVSRWĜHELþH
Po ukončení programu spotřebič
přejde do normálního provozu.
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Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 42 dB (A), čo predstavuje
hladinu A akustického výkonu vzhľadom Lwa na referenčný akustický výkon 1pW.
Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez
upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-home.com/sk.

VN
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%H]SHþQRVWQp
DYêVWUDåQpSRN\Q\
3UHGWêP,DNRVSRWUHELþ
XYHGLHWHGRSUHYiG]N\
Pozorne si prečítajte návod
na použitie a montážny návod!
Obsahujú dôležité informácie
o inštalácii, použití a o údržbe
spotrebiča.
Výrobca neručí, ak porušíte
upozornenie a varovanie
v návode na obsluhu.
Uschovajte všetky podklady pre
neskoršie použitie alebo pre
ďalšieho majiteľa.
7HFKQLFNiEH]SHþQRVĢ
Tento spotrebič obsahuje malé
množstvo ekologicky
neškodnej, avšak horľavej
chladiacej kvapaliny R600a.
Dbajte na to, aby potrubie
chladiaceho obehu nebolo
pri preprave alebo montáži
poškodené.
Unikajúca chladiaca
kvapalina môže spôsobiť
poranenie očí alebo sa môže
vznietiť.



3ULSRãNRGHQt
ʋ otvorený oheň alebo zápalné
zdroje musia byť
v dostatočnej vzdialenosti od
spotrebiča,
ʋ miestnosť niekoľko minút
dobre vetrajte,
ʋ vypnite spotrebič
a vytiahnite sieťovú zástrčku,
ʋ informujte zákaznícky servis.
Čím viacej je chladiacej kvapaliny
v spotrebiči, tým väčšia musí byť
miestnosť, v ktorej spotrebič stojí.
V príliš malých miestnostiach
môže pri netesnosti vzniknúť
horľavá zmes plynu a vzduchu.
Na 8 g chladiacej kvapaliny musí
byť miestnosť veľká
najmenej 1 m³.
Množstvo chladiacej kvapaliny
vášho spotrebiča je uvedené
na typovom štítku vo vnútri
spotrebiča.
Ak bude sieťový kábel tohto
spotrebiča poškodený, musí byť
vymenený výrobcom,
zákazníckym servisom alebo
podobne kvalifikovanou
osobou. Neodborné inštalácie
a opravy môžu závažne ohroziť
užívateľa.
Opravy môže vykonávať iba
výrobca, zákaznícky servis alebo
podobne kvalifikovaná osoba.

VN

Používať sa môžu iba originálne
diely výrobcu. Iba u takých
dielov výrobca zaručuje
splnenie bezpečnostných
požiadaviek.
Predĺženie sieťového
kábla môže byť zakúpené
iba cez zákaznícky servis.

ʋ

ʋ

ʋ

'{OHåLWpLQIRUPiFLHSULSRXåLWt
ʋ

ʋ

ʋ

Nikdy nepoužívajte vo vnútri
spotrebiča elektrické
pripojenia (napr. vyhrievacie
telesá, elektrické výrobníky
ľadu atď.). Nebezpečenstvo
výbuchu!
Nikdy neodmrazujte alebo
nečistite spotrebič parným
čističom! Para sa môže
dostať na elektrické súčasti
a vyvolať skrat.
Nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom!
Na odstránenie námrazy alebo
vrstiev ľadu nepoužívajte
žiadne špicaté predmety
s ostrými hranami. Mohli by
ste poškodiť rúrky s chladiacou
kvapalinou.
Uniknutá chladiaca
kvapalina by sa mohla vznietiť
alebo spôsobiť poranenie očí.

ʋ

ʋ

Neuchovávajte žiadne výrobky
s horľavými hnacími plynmi
(napr. spreje) a žiadne výbušné
látky vo vnútri spotrebiča.
Nebezpečenstvo výbuchu!
Nepoužívajte sokel, zásuvky,
dvere atď. ako stúpadlo alebo
pre podopretie.
Pre odmrazovanie a čistenie
vytiahnite sieťovú zástrčku
alebo vypnite poistky.
Vytiahnite za sieťovú
zástrčku, nie za pripojovací
kábel.
Uschovávajte vysoko
percentný alkohol iba dobre
uzavretý a vo vzpriamenej
polohe.
ʋ Neznečisťujte umelohmotné
časti a tesnenia dverí olejom
alebo tukom. Inak sa stanú
umelohmotné časti
a tesnenia dverí pórovité.
Nezakrývajte alebo
nezastavujte vetracie
a odvetrávacie otvory
spotrebiča!



VN
ʋ

ʋ

ʋ



=DPHG]WHRKUR]HQLXGHWt
DRV{EY\åDGXM~FLFK
]YOiãWQXRFKUDQX
Ohrozené sú deti, osoby
s obmedzenými fyzickými,
psychickými alebo
senzorickými schopnosťami
alebo nedostatočnými
znalosťami o bezpečnej
prevádzke spotrebiča.
Zabezpečte, aby deti a osoby
vyžadujúce zvláštnu ochranu
rozumeli rizikám.
Osoba zodpovedná za
bezpečnosť musí dozerať
alebo poučiť deti a osoby
vyžadujúce zvláštnu ochranu,
ktoré používajú spotrebič.
Spotrebič môžu používať iba
deti staršie ako 8 rokov.
Dozerajte na deti, ktoré
vykonávajú čistenie a údržbu
spotrebiča.
Nikdy nenechajte si hrať deti
so spotrebičom.
Neuchovávajte v mraziacom
priestore žiadne kvapaliny
vo fľašiach alebo plechovkách
(najmä nápoje s obsahom
oxidu uhličitého). Fľaše
a plechovky by mohli prasknúť!
Nikdy nedávajte zmrazený
tovar okamžite po vytiahnutí
z mraziaceho priestoru do úst.
Nebezpečenstvo popálenia
chladom!

Zabráňte ďalšiemu kontaktu
rúk so zmrazenými
potravinami, ľadom alebo
rúrkami odparovača atď.
Nebezpečenstvo popálenia
chladom!
'HWLYGRPiFQRVWL

ʋ

ʋ

ʋ

ʋ

Nenechávajte obal a jeho časti
deťom. Nebezpečenstvo
udusenia skladanými kartónmi
a fóliami!
Spotrebič nie je žiadna
hračka pre deti!
U spotrebiča s dverovým
zámkom: uschovajte kľúč
mimo dosah detí!

9ãHREHFQpXVWDQRYHQLD
Spotrebič je vhodný
pre zmrazovanie potravín,
ʋ pre výrobu ľadu.
Spotrebič je určený iba
pre domáce použitie v súkromnej
domácnosti alebo domácnosti
podobnom prostredí.
Spotrebič je odrušený podľa
smernice EU 2004/108/ES.
ʋ

Chladiaci obeh je preskúšaný na
tesnosť.
Tento výrobok zodpovedá
príslušným bezpečnostným
ustanoveniam pre elektrické
prístroje
(EN 60335-2-24).

VN

3RN\Q\SUHOLNYLGiFLX
/LNYLGiFLDREDOX
Obal chráni váš spotrebič pred možným
poškodením vzniknutým pri preprave.
Všetky použité materiály sú pre životné
prostredie neškodné
a recyklovateľné. Na likvidácii obalu sa
prosím podieľajte s nami: zlikvidujte obal
šetrne pre životné prostredie.
O aktuálnych možnostiach likvidácie sa
prosím informujte u vášho odborného
predajcu alebo u obecnej správy.

/LNYLGiFLDVWDUpKRVSRWUHELþD
Staré spotrebiče nie sú žiadny bezcenný
odpad! Ekologickou likvidáciou sa dajú opäť
získať cenné suroviny.
Tento spotrebič je označený podľa
európskej smernice 2012/19/EU
o elektrických a elektronických
prístrojoch (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Smernica upravuje rámec pre
spätný odber a recykláciu starých
spotrebičov platný pre celú EU.

m 8SR]RUQHQLH
U vyslúžených spotrebičov
1. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
2. Prerežte sieťový kábel a odstráňte
ho spoločne so sieťovou zástrčkou.
3. Zásuvky a nádoby nevyťahujte, aby
ste deťom znemožnili vliezť do
chladničky!
4. Nenechávajte deti si hrať
s vyslúženými spotrebičmi.
Nebezpečenstvo udusenia!

Chladničky obsahujú chladiacu
kvapalinu a izoláciu plynov.
Chladiaca kvapalina a plyny sa musia
odborne zlikvidovať. Nepoškodzujte
rúrky cirkulácie chladiacej
kvapaliny až do odborného zlikvidovania.

5R]VDKGRGiYN\
Po vybalení všetkých častí prekontrolujte,
či spotrebič nebol poškodený pri preprave.
V prípade reklamácií kontaktujte predajcu,
u ktorého ste prístroj zakúpili alebo
zákaznícky servis.
Súčasťou dodávky sú tieto diely:
ʋ
ʋ

ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ

Voľne stojaci spotrebič
Vnútorné vybavenie (v závislosti od
modelu)
Návod na použitie
Montážny návod
Zoznam zákazníckych servisov
Záručný list
Informácie o energetickej
spotrebe a hluku



VN

8PLHVWQHQLHVSRWUHELþD
Pre umiestnenie spotrebiča je vhodná
suchá a dobre vetraná miestnosť. Miesto
inštalácie by nemalo byť vystavené
priamemu slnečnému žiareniu a nemalo
by byť v blízkosti tepelných zdrojov,
napr. sporáku, vyhrievacieho telesa atď.
Ak je ho nevyhnutné umiestniť v blízkosti
tepelných zdrojov, použite vhodnú izolačnú
dosku alebo dodržujte minimálne
vzdialenosti od tepelných zdrojov:
ʋ 3 cm od elektrických alebo
plynových sporákov.
ʋ 30 cm od olejových kachieľ
alebo kachieľ na uhlie.
V mieste inštalácie spotrebiča musí byť
podlaha vodorovná, podľa potreby ju
vystužte. Ak podlaha nie je rovná, použite
podložku na vyrovnanie.

9]GLDOHQRVĢRGVWLHQ
obr. 
Medzi spotrebičom a stenou nie je
nutná medzera. Nádoby a police sa
stále plne rozťahujú.

9êPHQD]iYHVXGYHUt
(podľa potreby)
Odporúčame, aby ste si nechali vymeniť
záves dverí v zákazníckom servise.
Náklady na výmenu závesu dverí zistíte
u príslušného zákazníckeho servisu.

m 9DURYDQLH
Počas výmeny závesu dverí sa
ubezpečte, že spotrebič nie je pripojený
do siete. Najprv vytiahnite zástrčku zo
zásuvky. Aby ste zabránili poškodeniu
zadnej časti spotrebiča, umiestnite pod
neho vhodnú podložku. Spotrebič vráťte
opatrne späť.



8SR]RUQHQLH
Keď vrátite spotrebič na miesto,
ubezpečte sa, že nie je namontovaná
stenová rozpera.

THSORWD miestnosti
DYHWUDQLH
Teplota miestnosti
Spotrebič je vhodný pre určitú klimatickú
triedu. V závislosti od klimatickej triedy
môžete spotrebič prevádzkovať pri
nasledujúcich teplotách miestností.
Klimatickú triedu nájdete na typovom
štítku, obr. 
.OLPDWLFNiWULHGD PUtSXVWQiWHSORWD miestnosti

SN
N
ST
T

+10 °C do 32 °C

+16 °C do 32 °C
+16 °C do 38 °C
+16 °C do 43 °C

8SR]RUQHQLH
Spotrebič je plne funkčný v rámci
vymedzených teplôt miestností
uvedenej klimatickej triedy. Ak bude
spotrebič triedy SN prevádzkovaný pri
chladnejšej teplote miestnosti, je možné
vylúčiť poškodenie spotrebiča až do
teploty +5 °C.

9HWUDQLH
obr. 

Vzduch na zadnej stene spotrebiča sa
ohrieva. Ohriaty vzduch musí bez
obmedzení vychádzať. Chladiaci stroj
inak bude viacej chladiť. To zvyšuje
spotrebu energie. Preto nikdy
nezakrývajte alebo nezastavujte
vetracie alebo odvetrávacie otvory!

VN

3ULSRMHQLHVSRWUHELþD
Po inštalácii spotrebiča počkajte aspoň
1 hodinu pred tým, ako uvediete
spotrebič do prevádzky. Behom
prepravy sa môže olej obsiahnutý
v kompresore dostať do chladiaceho
systému.
Pred prvým uvedením do prevádzky
vyčistite vnútorný priestor spotrebiča
(viď kapitola „Čistenie spotrebiča”).

3ULSRMHQLHHOHNWULFNpKRSU~GX
Sieťová zásuvka sa musí nachádzať
v blízkosti spotrebiča a tiež musí byť po
inštalácii spotrebiča voľne prístupná.
Spotrebič vyhovuje ochrannej triede I.
Pripojte spotrebič do predpisovo
nainštalovanej zásuvky na striedavý
prúd 220–240 V/50 Hz pomocou
ochranného vodiča. Sieťová zásuvka
musí byť istená poistkou 10 až 16 A.
U spotrebičov, ktoré budú
prevádzkované v neeurópskych
krajinách, sa musí prekontrolovať, či
uvedené napätie a druh prúdu súhlasí
s hodnotami vašej elektrickej siete.
Tieto údaje nájdete na typovom štítku.
Obr. 

Zo]QiPHQLHsa VR
VSRWUHELþRP
Tento návod na použitie
platí pre viac modelov.
Prvky modelov sa môžu líšiť.
Schémy sa môžu líšiť.
Obr. 1
* Nie je u všetkých modelov.
1–4 Ovládacie prvky
Klapka mraziaceho boxu
5
Zásobník mrazených potravín (malý)
6
Poličky mrazničky
7
Zásobník mrazených potravín (veľký)
8
Odtok kondenzovanej vody
9
10 Skrutkovacie nožky
11
Chladiaci akumulátor*
12
Kalendár skladovateľnosti
13Ventilácia dverí

m

8SR]RUQHQLH
Spotrebič sa v žiadnom prípade nesmie
pripojiť na zástrčkový elektronický šetrič
energie.
Pre využitie našich spotrebičov sa
môžu použiť meniče synchronizované
sieťovým napätím a sínusové meniče
napätia. Meniče synchronizované so
sieťou sa používajú vo fotovoltaických
zariadeniach, ktoré sa pripájajú priamo
na verejnú elektrickú sieť. Pri riešení
ostrovných systémov (napr. na lodiach
alebo horských chatách), ktoré nemajú
žiadne priame pripojenie na verejnú
elektrickú sieť, sa musia použiť
sínusové meniče napätia.



VN
2YOiGDFLHSUYN\

3RN\Q\SUHSUHYiG]NX

Obr. 2

ʋ

1

7ODþLGOR=DS9\S
Slúži pre zapnutie
a vypnutie celého spotrebiča.

2

,QGLNiFLDWHSORW\
Zobrazuje nastavenú teplotu
mraziaceho priestoru.
,QGLNiFLDVXSHU]PUD]RYDQLD
Rozsvieti sa vtedy, keď je
superzmrazovanie v prevádzke.
7ODþLGORSUHQDVWDYHQLHWHSORW\
Toto tlačidlo nastaví požadovanú
teplotu.

3
4

=DSQXWLHVSRWUHELþD

ʋ

ʋ

Po zapnutí môže trvať niekoľko hodín,
až sa dosiahne nastavenej teploty.
Pred tým nedávajte do spotrebiča
žiadne potraviny.
Strany skrinky spotrebiča sú
čiastočne ľahko ohrievané, čo
zabraňuje tvorbe kondenzačnej
vody v oblasti tesnenia dverí.
Ak sa nedajú dvere mraziaceho
priestoru okamžite po zatvorení
znova otvoriť, počkajte chvíľu, až sa
vzniknutý podtlak vyrovná.

1DVWDYHQLHWHSORW\
Obr. 2

Obr. 2
Zapnite spotrebič tlačidlom Zap./Vyp. 1.
Ozve sa výstražný akustický signál.
Ukazovateľ teploty 2 bliká.
Stlačte tlačidlo pre nastavenie teploty 4.
Výstražný signál sa vypne.
Keď mraziaci priestor dosiahne
nastavenej teploty, svieti ukazovateľ
teploty 2.
Odporúčame nastavenie mraziaceho
priestoru zo závodu na -18 °C.



0UD]LDFLSULHVWRU
Teplota je nastaviteľná od -16 °C do -26 °C.
Stlačte tlačidlo 4 pre nastavenie teploty
toľkokrát, až sa nastaví požadovaná teplota
mraziaceho priestoru.
Naposledy nastavená hodnota sa uloží.
Nastavená teplota sa zobrazí na
ukazovateľovi 2.

VN

)XQNcLD$ODUP

9\XåLWHĐQêREjem

Obr. 2

Údaje o využiteľnom objeme nájdete
na typovom štítku spotrebiča. Obr. 

$ODUPGYHUt
Alarm dverí (trvalý tón) sa zapne, ak sú
dvere spotrebiča otvorené dlhšie ako
jednu minútu. Zatvorením dverí sa
výstražný akustický signál opäť vypne.

7HSORWQêDODUP
Teplotný alarm sa zapne, ak je
v mraziacom priestore príliš vysoká
teplota a sú ohrozené potraviny.
Ukazateľ teploty,obr. 2/2, bliká.
Bez toho, aby boli mrazené potraviny
ohrozené, sa alarm môže zapnúť:
ʋ pri uvádzaní spotrebiča do prevádzky,
ʋ pri vložení veľkého množstva čerstvých
potravín,
ʋ pri dlho otvorených dverách
mraziaceho priestoru.
8SR]RUQHQLH
Čiastočne rozmrazené alebo celkom
rozmrazené potraviny znova
nezmrazujte. Až potom po spracovaní
na hotový pokrm (varený alebo pečený)
je ich možné opätovne zmraziť.
Nevyužívajte potom už celú maximálnu
dĺžku skladovania.

9\SQXWLHDODUPX

3OQpY\XåLWLHREMHPX
PUD]LDFHKRSULHVWRUX
Pre uloženie maximálneho množstva
zmrazených potravín je možné odobrať
rôzne príslušenstvo. Potraviny je
možné potom ukladať na seba
priamo na odkladacie plochy.
8SR]RUQHQLH
Pre dodržiavanie hodnôt uvedených
na typovom štítku by mal
v spotrebiči zostať vždy najvrchnejší
diel vybavenia.

9\WLDKQXWLHvybavenia
ʋ

ʋ

Vytiahnite zásobník zmrazených
potravín až na doraz, vpredu ho
nadvihnite a vytiahnite . Obr. 
Na klapke mraziaceho boxu
Obr. 
1. Otvorte na polovicu klapku
mraziaceho boxu,
2. držiak na jednej strane oddeľte od
jednotky,
3. ťahajte smerom dopredu a vyberte
z držiaka,
4. odpojte držiak z druhej strany
spotrebiča.

obr. 2
Stlačením tlačidla pre nastavenie teploty
4 sa alarm vypne.
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0UD]LDFLSULHVWRU

0UD]HQLHDVNODGRYDQLH

0UD]LDFLSULHVWRUSRXåtYDMWH

SRWUDYtQ

ʋ

Pre uloženie hlboko zmrazených potravín.
Pre výrobu ľadových kociek.

ʋ

Pre zamrazovanie potravín.

ʋ

8SR]RUQHQLH
Dbajte na to, aby boli dvierka
mraziaceho priestoru vždy zatvorené.
U otvorených dvierok sa rozmrazujú
mrazené potraviny a v mraziacom
priestore sa rýchle tvorí vrstva ľadu.
Okrem toho nastáva plytvanie
energiou v dôsledku
príliš veľkej spotreby prúdu!

1DNXSRYDQLHPUD]HQêFKSRtUDYtQ
ʋ
ʋ
ʋ

ʋ

ʋ

Väčšie množstvo potravín zamrazujte
ak možno v najvrchnejšej priehradke,
kde sa zamrazia obzvlášť rýchle
a tým tiež šetrne.

ʋ

Položte potraviny celoplošne
do priehradiek, prípadne zásobníkov
zmrazených potravín.

3UHGSRNODG\SUHPD[LPiOQX
PUD]LDFXNDSDFLWX
ʋ

Funkciu „superzamrazovanie“ zapnite
ešte pred vložením čerstvých
potravín
(viď kapitola „Superzamrazovanie”).

ʋ

Vytiahnite jednotlivé príslušenstvo,
potraviny naskladajte priamo na
seba na priehradky.
Väčšie množstvo potravín zamrazujte
predovšetkým v najvrchnejšej
priehradke, kde sa zamrazí obzvlášť
rýchle a tým tiež šetrne.

ʋ



Mrazené potraviny prenášajte, ak je
to možné, v chladiacej taške
a rýchle vkladajte do mraziaceho
priestoru.

3ULXNODGDQtGEDMWHQD

0D[PUD]LDFDNDSDFLWD
Údaje o maximálnej mraziacej kapacite
za 24 hodín nájdete na typovom
štítku. Obr. 

Obal nesmie byť poškodený.
Dbajte na dátum trvanlivosti.
Teplota v mrazničke v supermarkete
musí byť -18 °C alebo nižšia.

8SR]RUQHQLH
Už zamrazené potraviny sa nesmú
dotýkať čerstvo zamrazovaných
potravín. Eventuálne zamrazené
potraviny v zásobníkoch
zamrazených potravín roztrieďte.
ʋ

Dôležité pre bezchybnú cirkuláciu
vzduchu v spotrebiči je zasunutie
zásobníkov so zamrazenými
potravinami až na doraz.

VN

ZamUDzovaQieþHUVWYêFK
SRWUDYíQ
Pre zamrazenie používajte iba čerstvé
a nepoškodené potraviny. Aby bola čo
možno najlepšie zachovaná výživná
hodnota, aróma a farba, mala by byť
zelenina pred zamrazením blanšírovaná.
U baklažánov, paprík, cukiet a šparglí nie
je blanšírovanie nutné.
Literatúru o zamrazovaní a blanšírovaní
nájdete v kníhkupectve.
8SR]RUQHQLH
Potraviny, ktoré chcete zamraziť,
nesmú prísť do kontaktu s už
zamrazenými potravinami.
ʋ Pre zamrazovanie sú vhodné: pekárske
výrobky, ryby a morské plody, mäso,
zverina, hydina, zelenina, ovocie,
bylinky, vajcia bez škrupinky, mliečne
výrobky, ako napríklad syry, maslo
a tvaroh, hotové pokrmy a zvyšky
pokrmov, ako napríklad polievky,
dusené jedlá, tepelne upravované
mäso a ryby, pokrmy zo zemiakov,
nákypy a múčniky.
ʋ

Pre zamrazovanie nie sú vhodné: druhy
zeleniny, ktoré sa obvykle konzumujú
surové, ako sú listové šaláty alebo
reďkovky, vajcia v škrupinke, hrozná,
celé jablká, hrušky a broskyne, natvrdo
uvarené vajcia, jogurt, kyslé mliečne
nápoje, kyslá smotana, crème fraîche
a majonéza.

%DOHQLHzaPUD]HQêFKSRWUDYtQ
Potraviny zabaľte vzduchotesne, aby
nedošlo ku strate, ani aby nevysychali.
1. Vložte potraviny do obalu.
2. Vytlačte vzduch.
3. Obal uzatvorte vzduchotesne.
4. Na obal napíšte obsah
a dátum zamrazenia.
9KRGQpREDO\
Umelohmotná fólia, fólia z termoplastu,
hliníková fólia, mraziace dózy. Tieto
produkty je možné zakúpiť v
špecializovaných predajniach.
1HYKRGQpREDO\
Papier na pečenie, pergamenový
papier, celofán, vrecúška na
odpad a použité nákupné tašky.
3UHX]DWYiUDQLHV~YKRGQp
Gumové pásky, umelohmotné svorky,
povrázky, lepiaca páska odolná proti
chladu atď.

Vrecúška a fólia môžete uzatvárať
zváračkou na fólie.

7UYDQOLYRVĢzaPUD]HQêFK
SURGXNWRY
V závisloti na druhu potraviny.
Pri teplote -18 °C:
ʋ ryby, údeniny, hotové pokrmy,
pečivo: až 6 mesiacov
ʋ syry, hydina a mäso:
až 8 mesiacov
ʋ

zelenina a ovocie:
až 12 mesiacov
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SXSHU]aPUD]ovaQLe

5R]PUD]RYDQLHSRWUDYtQ

Potraviny by mali byť zamrazované rýchlo,
aby zostali zachované vitamíny,
výživové hodnoty, vzhľad a chuť.
Aby pri vložení čerstvých potravín
nedošlo k nežiaducemu vzostupu teploty,
zapnite niekoľko hodín pred vložením
čerstvého tovaru superzamrazovanie.
Tento spotrebič beží stále a mraziaci
priestor klesne na veľmi nízku teplotu.
Ak sa má využiť max. mraziaca kapacita,
je nutné 24 hodín pred vložením
čerstvých potravín zapnúť
superzamrazovanie.
Menšie množstvo potravín (do 2 kg) je
možné zamraziť bez „superzamrazovania”.

Podľa druhu a spôsobu použitia môžete voliť
z rôznych možností:

8SR]RUQHQLH
Ak je zapnuté superzmrazovanie, môže
dochádzať ku zvýšenému
prevádzkovému hluku.

=DSQXWLHDY\SQXWLH
Obr. 2

Stlačte nastavovacie tlačidlo teploty 4
toľkokrát, dokiaľ nebude svietiť
ukazovateľ „Super“ 3.
Superzamrazovanie sa automaticky
vypne, najneskôr za cca 2½ dňa.

ʋ
ʋ
ʋ

pri izbovej teplote
v chladničke
v elektrickej rúre na pečenie
s ventilátorom horúceho vzduchu
alebo bez neho

ʋv

mikrovlnnej rúre

m

3R]RU
Čiastočne rozmrazené alebo rozmrazené
potraviny znova nezamrazujte. Až po
spracovaní na hotový pokrm (varený alebo
pečený) je možné ich opätovne zamraziť.
Maximálnu dobu skladovania zamrazeného
pokrmu však už plno nevyužívajte.

Vybavenie
(nie je u všetkých modelov)

=iVREQtNPUD]HQêFKSRWUDYtQ
YHĐNê Obr. 1/8

Pre zamrazenie a uloženie veľkých
zamrazených potravín, napr. moriek, kačíc
a husí.

.DOHQGiUVNODGRYDWHĐQRVWL
Obr. /A
Aby sa zabránilo zníženiu kvality
zamrazených potravín, je dôležité, aby
nebola prekročená prípustná doba
skladovania. Doba uchovania je závislá
od druhu zamrazených potravín. Čísla
u symbolov udávajú prípustnú dobu
skladovania zamrazených potravín
v mesiacoch. U hotových hlboko
zamrazených pokrmov zakúpených
v obchodoch, dbajte na dátum výroby
alebo dátum trvanlivosti.
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&KODGLDFLDNXPXOiWRU
Obr. /B
Pri výpadku prúdu alebo poruche
spomaľuje chladiaci akumulátor zahriatie
skladovaných zamrazených pokrmov.
Najdlhšej doby skladovania pritom
dosiahnete, ak položíte akumulátor do
hornej priehradky priamo na potraviny.
Pre ušetrenie miesta je možné akumulátor
uložiť do priehradky vo dverách.
Chladiaci akumulátor môžete vybrať pre
dočasné udržiavanie chladu potravín,
napr. v chladiacej taške.

Forma naĐDG
Obr. 
1. Formu na ľad naplňte z ¾ vodou
a vložte do mraziaceho priestoru.
2. Ak je forma na ľad primrznutá,
uvoľnite ju iba tupým predmetom
(koncom lyžičky).
3. Pre uvoľnenie kociek ľadu
ponorte formu krátko pod
tečúcu vodu a ľahko ju ohnite.

9\SQXWLHDRGVWDYHQLH
VSRWUHELþD
9\SQXWLHVSRWUHELþD
Obr. 2
Stlačte tlačidlo Zap./Vyp.
1. Ukazovateľ teploty zhasne a chladiaci
stroj sa vypne.
2GVWDYHQLHVSRWUHELþD
Ak nebudete dlhšiu dobu používať
spotrebič:
1. Vypnite spotrebič.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo
vypnite poistky.
3. Očistite spotrebič.
4. Nechajte otvorené dvierka spotrebiča.
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2GPUD]RYanie
8SR]RUQHQLH
Približne 4 hodiny pred čistením zapnite
superzamrazovanie, aby potraviny
dosiahli veľmi nízkej teploty a mohli sa
tak dlhšiu dobu uchovávať pri izbovej
teplote.

ýLVWHQLHVSRWUHELþD

m 3R]RU
ʋ

ʋ

3RVWXSXMWHQDVOHGRYQH
1. Pred čistením vypnite spotrebič.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo
vypnite poistku.
3. Zásuvky so zamrazenými potravinami
uložte na chladnom mieste. Chladiaci
akumulátor (ak je priložený) položte na
potraviny.
4. Pre zachytenie roztopenej vody
umiestnite pod odtokové rúrky plochú
nádobu.
5. Otvorte kondenzačný vývod. Obr. 
6. Aby sa urýchlilo odmrazovanie,
umiestnite do spotrebiča na podložky
dva hrnce s horúcou vodou.
7. Po odmrazení odstráňte roztopenú
vodu z mrazničky. Zvyšok vody na
dne mrazničky vytrite hubkou.
8. Zatvorte kondenzačný vývod.
9. Po očistení spotrebič opäť pripojte
a zapnite.



ʋ

Nepoužívajte žiadne čistiace
prostriedky a rozpúšťadlá obsahujúce
piesok, chloridy alebo kyseliny.
Nepoužívajte žiadne drsné alebo
abrazívne hubky.
Na kovovom povrchu môže vzniknúť
korózia.
Nikdy neumývajte odkladacie plochy
a nádoby v umývačke riadu.
Diely by sa mohli zdeformovať!

8SR]RUQHQLH
Približne 4 hodiny pred čistením zapnite
superzamrazovanie, aby potraviny
dosiahli veľmi nízkej teploty a mohli sa
tak dlhšiu dobu uchovávať pri izbovej
teplote.

3RVWXSXMWHQDVOHGRYQH
1. Pred čistením vypnite spotrebič.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo
vypnite poistky.
3. Vyberte zamrazené potraviny a skladujte
ich na chladnom mieste. Chladiaci
akumulátor (ak je priložený) položte
na potraviny.
4. Očistite spotrebič mäkkou utierkou,
vlažnou vodou a trochou umývacieho
prostriedku s neutrálnou hodnotou pH.
5. Tesnenie dvierok otrite iba čistou
vodou a potom dôkladne vytrite
dosucha.
6. Po očistení spotrebič opäť pripojte
a zapnite.
7. Znova vložte potraviny do
mraziaceho priestoru.

VN

7LS\SUH~VSRUXHQHUJLH 3UHYiG]NRYp]YXN\
ʋ

ʋ
ʋ

ʋ

Spotrebič postavte v suchej, vetranej
miestnosti! Spotrebič by nemal byť
vystavený slnečnému žiareniu alebo
v blízkosti zdrojov tepla
(napr. vyhrievacie teleso, sporák).
Prípadne použite izolačnú pásku.
Nezastavujte vetracie a odvetrávacie
otvory spotrebiča.
Teplé potraviny a nápoje nechajte
najskôr vychladnúť, potom ich
umiestnite do spotrebiča.
Zamrazené potraviny určené
pre rozmrazenie dávajte do chladiaceho
priestoru. Chlad zamrazeného pokrmu
použite pre chladenie potravín.

ʋ

Otvárajte spotrebič ak možno čo
na najkratšiu dobu.

ʋ

Dbajte na to, aby dvere mraziaceho
priestoru boli vždy zatvorené.

ʋ

Zadnú stranu spotrebiča príležitostne
čistite, aby ste zabránili zvýšenej
spotrebe elektrickej energie.
Ak je k dispozícii:
Namontujte stenovú rozperu, aby ste
dosiahli deklarovanej spotreby energie
spotrebiča (viď montážny návod).
Redukovaná vzdialenosť od steny
neobmedzuje funkciu spotrebiča.
Spotreba energie sa potom môže
nepatrne zmeniť. Vzdialenosť 75 mm
sa nesmie prekročiť.
Usporiadanie vybavenia
neovplyvňuje energetickú spotrebu
spotrebiča.

ʋ

ʋ

&HONRPEHåQp]YXN\
+XþDQLH
Bežia motory (napr. chladiaci agregát,
ventilátor).

%XEODQLHE]XþDQLHDOHERNORNRWDQLH
Chladiaca kvapalina preteká rúrkami.
&YDNDQLH
Motor, vypínač alebo magnetické
ventily sa zapínajú / vypínajú.

=DPHG]HQLH]YXNRP
6SRWUHELþQHVWRMtURYQR
Vyrovnajte spotrebič pomocou
vodováhy. Použite pre to výškovo
nastaviteľné skrutkovacie nožičky alebo
pod spotrebič niečo podložte.
6SRWUHELþVWRMtXVXVHGQêFK
SUHGPHWRY
Odsuňte spotrebič od susedného
nábytku alebo spotrebičov.
1iGRE\DOHERSROLFHVDKêEXDOHER
V~Y]SULHþHQp
Prekontrolujte vyberateľné vybavenie
a poprípade ho znova vložte.
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2GVWUiQHQLHGUREQêFKSRU~FKVYRMSRPRFQH
Pred tým, ako zavoláte zákaznícky servis:

Prekontrolujte, či na základe nasledujúcich pokynov nemôžete poruchu odstrániť sami.

Náklady za poradenstvo zákazníckeho servisu musíte uhradiť aj počas záručnej doby!
3RUXFKD

0RåQpSUtþLQ\

7HSORWDVDYHĐPLOtãLRG
QDVWDYHQLD

2GVWUiQHQLH
9QLHNWRUêFKSUtSDGRFKVWDþtDN
VSRWUHELþQDPLQ~WY\SQHWH
$NMHWHSORWDSUtOLãY\VRNiSUHNRQWUROXMWH
SRQLHNRĐNêFKKRGLQiFKþLEROD
GRVLDKQXWiQDVWDYHQiWHSORWD
$NMHWHSORWDSUtOLãQt]NDSUHNRQWUROXMWH
MXRSlĢćDOãtGHĖ

1HVYLHWLDXND]RYDWHOH

9êSDGRNSU~GX
Y\SODVDSRLVWNDVLHĢRYi
]iVWUþNDQLHMHVSUiYQH
]DVWUþHQi

=DSRMWHVLHĢRY~]iVWUþNX3UHNRQWUROXMWHþLMH
NGLVSR]tFLLSU~GSUHNRQWUROXMWHSRLVWN\

=D]QLHYêVWUDåQêDNXVWLFNê
VLJQiO%OLNiXND]RYDWHĐ
WHSORW\ obr 2/2

3RUXFKD±YPUD]LDFRP
SULHVWRUH MHSUtOLãWHSOR
1HEH]SHþHQVWYRSUH
]aPUD]HQpSRWUDYLQ\
6SRWUHELþMHRWYRUHQê

3UHY\SQXWLHYêVWUDåQpKRDNXVWLFNpKR
VLJQiOXVWODþWHWODþLGORSUHQDVWDYHQLH
WHSORW\ REU. 2/4.

9HWUDFLHDRGYHWUiYDFLH
RWYRU\V~]DNU\Wp.

=DEH]SHþWHYKRGQpYHWUDQLH

%RORYORåHQêFKSUtOLãYHĐD
SRWUDYtQ

1HSUHNUDþXMWHPD[LPiOQXPUD]LDFXVFKRSQRVĢ

=DWYRUWHVSRWUHELþ

3RRGVWUiQHQt
SRUXFK\SUHVWDQHEOLNDĢXND]RYDWHĐWHSORW\
6SRWUHELþQHFKODGtVYLHWL
XND]RYDWHĐWHSORW\
DRVYHWOHQLD



-H]DSQXWê
SUHGYiG]DFtUHåLP

3RGUåWHSRGREXVHN~QGVWODþHQpWODþLGOR
SUHQDVWDYHQLHWHSORW\REU
2/4 GRNLDĐQH]D]QLHSRWYUG]RYDFtVLJQiO
3UHNRQWUROXMWHSRQHMDNHMGREHþL
viãVSRWUHELþFKODGt
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$XWRPDWLFNêWHVW
VSRWUHELþD
Vaše zariadenie disponuje programom
automatického testu znázorňujúci
zdroje porúch, ktoré môžu byť opravené
iba v zákazníckom servise.

6SXVWHQLHDXWRPDWLFNpKRWHVWX
VSRWUHELþD
1. Vypnite spotrebič a počkajte
5 minút.
2. Zapnite spotrebič a podržte tlačidlo pre
nastavenie teploty, obr. 2/4,
po dobu 3–5 sekúnd behom prvých
10 sekúnd, dokiaľ na indikátore teploty
nebude údaj -26 °C.
Spustí sa program automatického
testu, pokiaľ sa nasledovne rozsvietia
indikátory teploty.

=iND]QtFN\VHUYLV
Miestny zákaznícky servis nájdete na
webových stránkach alebo v zozname
zákazníckych centier. Pri komunikácii
so zákazníckym centrom uvádzajte
číslo výrobku (E-č.) a výrobné číslo (FD).
Tieto údaje nájdete na typovom štítku.
Obr. 
Zabráňte prosím zbytočným výjazdom
tým, že uvediete názov výrobku
a výrobné číslo. Ušetríte tak vyššie
náklady.

2EMHGQiYNDRSUDY\
DSRUDGHQVWYRSULSRUXFKiFK
Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete
v priloženom zozname zákazníckych
servisov.

Ak za chvíľu spotrebič zobrazí nastavenú
teplotu pred automatickým testom, je
všetko v poriadku.
Ak horný indikátor bliká po dobu
10 sekúnd, došlo k chybe.
Informujte zákaznícky servis.

8NRQþHQLHDXWRPDWLFNpKRWHVWX
VSRWUHELþD
Po ukončení programu spotrebič
prejde do normálnej prevádzky.
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