WARNING!
In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally
friendly refrigerant the R600a (flammable only under certain conditions) you must observe the following rules:
w Do not hinder the free circulation of the air around the appliance.
w Do not use mechanical devices in order to accelerate the defrosting, others than the ones recommended by
the manufacturer.
w Do not destroy the refrigerating circuit.
w Do not use electric appliances inside the food keeping compartment, other than those that might have been
recommended by the manufacturer.

UPOZORNÌNÍ!
Aby byl zajištìn normální provoz vaší chladnièky, která používá pro životní prostøedí zcela neškodné chladicí
médium R600a (vznìtlivé pouze za urèitých podmínek), musíte dodržet následující pravidla:
w Nebraòte ve volné cirkulaci vzduchu kolem pøístroje.
w Nepoužívejte mechanická zaøízení pro zrychlení odmražení kromì tìch, která jsou doporuèená výrobcem.
w Nelikvidujte chladicí okruh.
w Nepoužívejte elektrické spotøebièe uvnitø prostoru pro potraviny kromì tìch, která by mohl doporuèit výrobce.

VAROVANIE!
Aby sa zabezpeèila normálna prevádzka vašej chladnièky, ktorá používa úplne ekologicky nezávadné chladivo
R600a (hor¾avé len pri urèitých podmienkach), musíte dodržiava• nasledujúce pravidlá:
w Nebráòte vo¾nej cirkulácii vzduchu okolo spotrebièa.
w Nepoužívajte mechanické prístroje na urých¾ovanie rozmrazovacieho procesu, iné ako odporúèa výrobca.
w Neporušujte chladiaci okruh.
w Nepoužívajte elektrické spotrebièe vo vnútri pípacieho priestoru potravín, iné ako tie, ktoré odporúèal výrobca.

UWAGA!
Producent nie bêdzie ponosiæ odpowiedzialnoœci za szkody wynik³e z niestosowania siê do zaleceñ zawartych
w instrukcji obs³ugi. Instrukcjê obs³ugi nale¿y przechowywaæ w bezpiecznym miejscu tak, aby mo¿na by³o z niej
korzystaæ w razie koniecznoœci. Mo¿e byæ ona przydatna równie¿ dla innego u¿ytkownika.
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Pokyny
Instruction
pro používání
for use

Blahopøejeme k výbìru kvalitního spotøebièe BEKO,
který je urèen pro mnoho let služby.

Bezpeènost pøedevším!
Nezapojujte spotøebiè do napájecí sítì, dokud
neodstraníte všechny obalové a pøepravní materiály.
• Pøed zapnutím nechte nejménì 12 hodin stát, aby se
usadil olej v kompresoru po pøepravì v horizontální
poloze.
• Pokud likvidujete starý spotøebiè s zámkem nebo
západkou na dveøích, ujistìte se, že je v bezpeèném
stavu a dìtem nehrozí uvíznutí uvnitø.
• Tento spotøebiè musí být používán pro stanovený
úèel.
• Neodkládejte spotøebiè do ohnì. Váš spotøebiè
obsahuje v izolaèní vrstvì látky bez CFC, které jsou
hoølavé. Doporuèujeme kontaktovat místní úøady pro
informace o likvidaci a dostupných zaøízeních.
• Nedoporuèujeme používat tento spotøebiè v
nevytápìné chladné místnosti. (napø. garáž, sklad,
pøístavba, kùlna, hospodáøské stavení atd.)
Pro co nejlepší výkonnost a bezporuchovou službu
vašeho spotøebièe je velmi dùležité pozornì si pøeèíst
tyto pokyny. Nedodržením tìchto pokynù se vystavujete
riziku zrušení možnosti bezplatného servisu po dobu
záruèní lhùty.
Uschovejte tyto pokyny na bezpeèném místì pro
snadné vyhledání.

Tento spotøebiè by nemìly používat osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo
mentální zpùsobilostí a nebo s nedostateènými zkušenostmi a poznatky. Tyto osoby mùžou
spotøebiè používat jen pod dohledem osoby zodpovìdné za jejich bezpeènost, a nebo pokud
je zodpovìdná osoba pouèila o správném používaní spotøebièe.
Dìti by mìly být pod dozorem, aby si nehrály se spotøebièem.

9

CZ

Pokyny pro používání
3. Nedodržení výše uvedených pokynù by
mohlo vést k poškození spotøebièe, za které
výrobce nezodpovídá.
4. Spotøebiè je tøeba chránit proti dešti, vlhku
a jiným atmosférickým vlivùm.

Elektrické požadavky
Pøed zasunutím zásuvky do sítì se ujistìte,
že napìtí a kmitoèet (na štítku uvnitø
spotøebièe) odpovídají vašemu zdroji.
Doporuèujeme pøipojit tento spotøebiè do sítì
pøes vhodnì vypínanou a zajištìnou zásuvku
na snadno dostupném místì.

Dùležité upozornìní!
• Pøi èištìní/pøenášení spotøebièe se
nedotýkejte spodní èásti kovových kabelù
kondenzátoru na zadní stranì spotøebièe,
mohlo by dojít k poranìní prstù a rukou.
• Nepokoušejte se stoupat nebo sedat na
horní okraj spotøebièe, jelikož na toto není
urèen. Mohli byste se zranit nebo poškodit
spotøebiè.
• Ujistìte se, že napájecí kabel není zachycen
pod spotøebièem bìhem a po pøesouvání,
mohlo by to poškodit kabel.
• Nedovolte dìtem hrát si se spotøebièem
nebo manipulovat s ovladaèi.

Upozornìní! Tento spotøebiè musí být
uzemnìn.
Opravy elektrického vybavení by mìl provádìt
jen kvalifikovaný technik. Nesprávné opravy
provedené nekvalifikovanou osobou
pøedstavují riziko, které by mohlo mít kritické
dopady pro uživatele spotøebièe.
POZOR!
Tento spotøebiè používá R600a, což je plyn,
který je šetrný k životnímu prostøedí, ale je
hoølavý. Bìhem pøepravy a upevòování
výrobku je tøeba dbát zvýšené opatrnosti, aby
nedošlo k poškození chladicí soustavy. Pokud
je chladicí soustava poškozená a ze systému
uniká plyn, udržte výrobek mimo otevøený
oheò a nìjakou dobu v místnosti vìtrejte.
UPOZORNÌNÍ – Nepoužívejte mechanické
nástroje nebo jiné prostøedky k urychlení
procesu odmrazení s výjimkou tìch, které
doporuèuje výrobce.
UPOZORNÌNÍ – Nepoškozujte chladicí
obvod.
UPOZORNÌNÍ – Nepoužívejte elektrické
spotøebièe uvnitø prostor na skladování
potravin spotøebièe, pokud se nejedná o typy
doporuèené výrobcem.
UPOZORNÌNÍ – V pøípadì poškození
napájecího kabelu je nutno jej nechat vymìnit
u výrobce, jeho servisního zástupce èi
podobnì kvalifikované osoby, aby se pøedešlo
nebezpeèí.

Pokyny pro instalaci
1. Nepøechovávejte spotøebiè v místnosti, kde
mùže teplota klesnout pod 10°C v noci a/nebo
zejména v noci, jelikož je urèen na provoz v
teplotách mezi +10 a +38 stupni Celsia. Pøi
nižších teplotách nemusí spotøebiè fungovat,
èímž poklesne doba skladovatelnosti potravin.
2. Neumis•ujte spotøebiè do blízkosti sporákù
nebo radiátorù nebo na pøímé sluneèní svìtlo,
dojde tím ke zvýšenému napìtí funkcí
spotøebièe. Pøi instalaci v blízkosti zdroje tepla
nebo mraznièky udržujte minimální odstupy
po stranách:
Od sporákù 30 mm
Od radiátorù 300 mm
Od mraznièek 25 mm
3. Ujistìte se, že kolem spotøebièe je
dostateèný odstup tak, aby se zaruèil volný
obìh vzduchu (Položka 2).
• Umístìte zadní odvìtrávací víko na zadní
stranu vaší chladnièky, abyste vidìli
vzdálenost mezi chladnièkou a stìnou
(Položka 3).

Pokyny pro pøepravu
1. Spotøebiè se smí pøenášet jen ve svislé
pozici. Obaly musí zùstat bìhem pøepravy
neporušené.
2. Pokud byl spotøebiè bìhem pøepravy
umístìn vodorovnì, nesmí být používán po
vybalení nejménì 12 hodin, aby se systém
mohl ustálit.
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4. Spotøebiè by mìl být umístìn na hladkém
povrchu. Obì pøední nožky lze nastavit dle
potøeby. Abyste mìli jistotu, že váš spotøebiè
stojí vzpøímenì, nastavte obì pøední nožky
tak, že jimi otoèíte doprava nebo doleva,
dokud není zajištìn pevný kontakt s podlahou.
Správným nastavením nožek pøedejdete
pøílišným vibracím a hluku (Položka 4).
5. Informace pro pøípravu spotøebièe na
použití naleznete v oddíle „Èištìní a údržba“.

6. Láhve lze uchovat ve dveøní èásti.
7. Chcete-li skladovat syrové maso, zabalte
je do polyetylénových sáèkù a umístìte na
nejnižší polici. Nenechte je pøijít do kontaktu s
vaøenými potravinami, aby nedošlo ke
kontaminaci. Z bezpeènostních dùvodù
skladujte syrové maso jen dva až tøi dny.
8. Pro maximální úèinnost by se nemìly
výsuvné police pøekrývat papírem nebo jinými
materiály, aby studený vzduch mohl volnì
proudit.
9. Neskladujte rostlinný olej na policích ve
dveøích. Potraviny uchovávejte zabalené,
chránìné nebo pøekryté. Teplé potraviny a
nápoje nechte pøed zchlazením vychladnout.
Zbývající potraviny z konzerv by se nemìly
skladovat v konzervách.
10. Šumivé nápoje by se nemìly zmrazovat a
výrobky jako ochucený led do vody by se
nemìly konzumovat pøíliš studené.
11. Nìkteré ovoce a zelenina se mùže
poškodit, pokud se skladuje v teplotách kolem
0°C. Ananasy, melouny, okurky, rajèata a
podobné produkty balte do polyetylénových
sáèkù.
12. Silný alkohol se musí skladovat ve
vzpøímené pozici a pevnì uzavøených
nádobách. Nikdy neskladujte výrobky
s obsahem vznìtlivého pohonného plynu
(napø. šlehaèku ve spreji, plechovky spreje
atd.) nebo výbušné látky. Pøedstavují riziko
výbuchu.

Seznámení s vaším spotøebièem
(Položka 1)
1 - Umístìní termostatu a svìtla
2 - Nastavitelné polièky
3 - Podpìra na láhve vína
4 - Kolektor vody
5 - Kryt pøihrádek na èerstvé potraviny
6 - Pøihrádky na èerstvé potraviny
7 - Prostor pro rychlé zmražení
8 - Podpìra podnosu na led a podnos na led
9 - Pøihrádky pro uchovávání zmražených
potravin
10 - Nastavitelná nožka
11 - Prostor pro mléèné výrobky
12 - Polièka na nádoby
13 - Polièka na lahve

Doporuèené rozložení potravin ve
spotøebièi
Návody pro optimální uskladnìní a hygienu:
1. Prostor chladnièky je pro krátkodobé
ukládání èerstvých potravin a nápojù.
2. Prostor mraznièky je
vhodný a
urèený pro mražení a skladování pøedmražených potravin.
Doporuèení pro
skladování dle
informací na obalu potraviny by mìly být vždy
dodržovány.
3. Mléèné výrobky by mìly být skladovány
ve zvláštním prostoru ve dveøích.
4. Vaøené potraviny by se mìly skladovat ve
vzduchotìsných nádobách.
5. Èerstvé balené výrobky lze skladovat na
polici. Èerstvé ovoce a zeleninu je tøeba oèistit
a skladovat v pøihrádkách na èerstvou
zeleninu.
11
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8. Nezaplòujte spotøebiè ihned po jeho
zapnutí. Poèkejte na dosažení správné
skladovací teploty. Doporuèujeme kontrolovat
teplotu pøesným teplomìrem (viz: Kontrola a
nastavení teploty).

Kontrola a nastavení teploty
(Položka 5)
Provozní teploty kontroluje tlaèítko termostatu
(Položka 5) a lze jej nastavit na jakoukoli
pozici mezi 1 a 5 (nejchladnìjší pozice).
Prùmìrná teplota uvnitø chladnièky by mìla
být kolem +5°C.
Nastavte tedy termostat tak, abyste dosáhli
požadované teploty. Nìkteré èásti chladnièky
mohou být chladnìjší èi teplejší (napø.
pøihrádka na uchovávání èerstvého salátu a
horní èást chladnièky), což je naprosto
normální. Doporuèujeme vám kontrolovat
teplotu pravidelnì teplomìrem, abyste mìli
jistotu, že chladnièka stále zachovává tuto
teplotu. Èastým otevíráním dveøí stoupnou
vnitøní teploty, takže doporuèujeme zavírat
dvíøka co nejdøíve po použití.
.

Skladování zmražených potravin
Vaše mraznièka je vhodná na dlouhodobé
uchovávání bìžnì dostupných zmražených
potravin a lze ji též použít na zmražení a
uskladnìní èerstvých potravin.
Dojde-li k výpadku elektrické energie,
neotvírejte dveøe. Zmrzlé potraviny by mìly
zùstat nepoškozeny, pokud závada trvá
necelých 18 hodin. Pokud je výpadek delší,
pak by mìly být potraviny zkontrolovány a
buï ihned upraveny, nebo uvaøeny a pak
znovu zmraženy.

Mražení èerstvých potravin

Pøed zahájením provozu

Pro dosažení nejlepších výsledkù prosím
dodržujte následující pokyny.
Nezmrazujte pøíliš velké množství najednou.
Množství potravin se nejlépe uchovává, pokud
se zmrazí hloubkovì a co nejrychleji.
Nepøekraèujte mrazicí kapacitu vašeho
spotøebièe na 24 hodin.
Umístìním teplých potravin do mraznièky
uvedete chladicí zaøízení do nepøetržitého
chodu, dokud nejsou potraviny zcela zmrzlé.
Mùže tím dojít k doèasnému pøílišnému
zchlazení chladicího prostoru.
Pøi zmrazování èerstvých potravin nastavte
tlaèítko termostatu na støední pozici. Malé
množství potravin až do ! kg lze zmrazit bez
nastavování ovládacího tlaèítka termostatu.
Dávejte zvýšený pozor, abyste nesmísili již
zmrzlé a èerstvé potraviny.

Poslední kontrola
Než zaènete používat spotøebiè, zkontrolujte,
zda:
1. Nožky byly seøízeny pro ideální rovnováhu.
2. Vnitøek je suchý a vzduch mùže vzadu
volnì cirkulovat.
3. Vnitøek je èistý dle doporuèení v oddíle
„Èištìní a údržba“.
4. Zásuvka byla zasunuta do sítì a elektøina
je zapnutá. Po otevøení dvíøek se rozsvítí
vnitøní osvìtlení.
A nezapomeòte, že:
5. Uslyšíte hluk pøi startování kompresoru.
Kapalina a plyny uzavøené v chladicí soustavì
mohou dìlat další hluk, a• je kompresor
v chodu, nebo není. Je to zcela normální.
6. Nepatrné zvlnìní horní èásti chladnièky je
zcela normální a je zpùsobeno použitým
výrobním procesem; nejedná se o závadu.
7. Doporuèujeme nastavovat tlaèítko
termostatu na støed a sledovat teplotu, abyste
zajistili, že spotøebiè udržuje požadovanou
teplotu skladování (viz oddíl Kontrola a
nastavení teploty).
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Tvorba ledových kostek

Odmraženou vodu setøete houbièkou ze dna
prostoru mraznièky. Po odmražení peèlivì
vnitøek vysušte (Položky 8 a 9). Zasuòte
zásuvku do sítì a zapnìte pøívod elektrické
energie.

Zaplòte podnos na kostky ledu ze " vodou a
umístìte jej do mraznièky. Zmrzlé podnosy
uvolnìte koncem lžièky nebo podobným
nástrojem; nepoužívejte ostré pøedmìty, jako
jsou nože nebo vidlièky.

Zmìna osvìtlení lampy
Chcete-li zmìnit svítilna sloužící pro osvìtlení
vaší chladnièce, prosím, kontaktujte
autorizovaný servis.

Odmrazování
A) Prostor chladnièky
Prostor chladnièky se odmrazuje automaticky.
Odmražená voda stéká do odèerpávací
trubice pøes sbìrnou nádobu na zadní stranì
spotøebièe (Položka 6).
Bìhem odmrazování se mohou na zadní
stìnì prostoru chladnièky utvoøit kapky vody
v místech, kde je umístìn odpaøovaè. Nìkolik
kapek mùže zùstat na obvodu, ty zmrznou po
skonèení odmrazování. Znovu zmrzlé kapky
neodstraòujte špièatými nebo ostrými
pøedmìty, jako jsou nože nebo vidlièky.
Pokud se kdykoli odmražená voda
neodèerpává ze sbìrného kanálu,
zkontrolujte, zda odèerpávací trubici neblokují
èásti potravin. Odèerpávací trubici lze vyèistit
èistièem potrubí nebo podobným nástrojem.
Zkontrolujte, zda je hadice neustále umístìná
koncem v sbìrném tácu na kompresoru, aby
nedošlo k rozlití vody na elektrickou instalaci
nebo zem (položka 7).
B) Prostor mraznièky
Odmrazování je velmi jednoduché a bez
neèistot díky zvláštní nádržce pro sbìr
odmražené vody.
Odmrazujte dvakrát roènì nebo tehdy, když
se utvoøí vrstva námrazy asi 7 mm. Pro
spuštìní procesu odmrazování vypnìte
pøístroj ze sítì.
Všechny potraviny zabalte do nìkolika vrstev
novinového papíru a uskladnìte na chladném
místì (napø. chladnièka nebo spíž).
Nádoby s teplou vodou lze umístit opatrnì do
mraznièky, urychlí se tím odmrazování.
Námrazu neodstraòujte špièatými nebo
ostrými pøedmìty, jako jsou nože nebo
vidlièky.
Nepoužívejte sušièe na vlasy, elektrické
radiátory nebo jiné elektrické spotøebièe na
odmražení.

Èištìní a péèe
1. Doporuèujeme vypnout pøístroj ze sítì a
vyjmout hlavní zásuvku, než pøistoupíte
k èištìní.
2. Nikdy nepoužívejte ostré pøedmìty èi
brusné látky, mýdlo, domovní èistiè,
odmaš•ovaè èi voskové èistidlo.
3. Používejte vlažnou vodu pro vyèištìní
skøínì a otøete ji pak dosucha.
4. Používejte vlhký hadøík namoèený do
roztoku jedné èajové lžièky sody bikarbony na
pùl litru vody na vyèištìní vnitøku, pak jej
dosucha otøete.
5. Ujistìte se, že do skøíòky pro kontrolu
teploty nepronikne žádná voda.
6. Pokud spotøebiè delší dobu nebudete
používat, vypnìte jej, vyjmìte všechny
potraviny, vyèistìte jej a nechte dveøe
otevøené.
7. Doporuèujeme vyèistit kovové souèásti
výrobku (napø. vnìjší èást dvíøek, posuvné
èásti) silikonovým voskem (autoleštidlem) pro
ochranu vysoce kvalitního povrchového
nátìru.
8. Prach, který se usadí na kondenzátoru,
který je umístìný na zadní stranì spotøebièe,
by mìl být jednou roènì odstranìn
vysavaèem.
9. Pravidelnì kontrolujte tìsnìní dvíøek,
abyste zajistili jejich èistotu a nezanesení
èásteèkami potravin.
10. Nikdy:
• Neèištìte spotøebiè nevhodnými materiály;
tzn. výrobky na bázi petroleje.
• Nevystavujte spotøebiè vysokým teplotám.
• Nedrhnìte, nebruste atd. brusnými
materiály.
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11. Odstranìní krytu mléèných výrobkù a
dveøního podnosu:
• Pro odstranìní krytu mléèných výrobkù
nejprve zvednìte kryt asi o 2,5 cm nahoru a
vytáhnìte jej ze strany, kde je v krytu otvor.
• Pro odstranìní dveøního podnosu odstraòte
všechen obsah a pak jen zvednìte dveøní
podnos vzhùru ze základny.
12. Ujistìte se, že zvláštní plastová nádoba
na zadní stranì spotøebièe, která
shromažïuje odmraženou vodu, je neustále
èistá. Pokud chcete odstranit podnos a vyèistit
jej, postupujte podle níže uvedených pokynù:
• Vypnìte pøístroj a odpojte napájecí kabel.
• Jemnì odpojte èep na kompresoru pomocí
kleští, aby bylo možné tác vyjmout.
• Zvednìte jej.
• Oèistìte jej a otøete.
• Pøi montáži postupujte v opaèném poøadí.
13. Pro vyjmutí zásuvky ji vytáhnìte co
nejdále, nadzvednìte ji a pak ji zcela
vytáhnìte ven.

Co dìlat a co nedìlat
Ano- Pravidelnì èistìte a odmrazujte
spotøebiè (viz „Odmrazování“)
Ano- Syrové maso a drùbež skladujte pod
vaøenými potravinami a mléènými
výrobky.
Ano- Otrhávejte ze zeleniny nepoužitelné
lístky a otírejte pøebyteènou zeminu.
Ano- Nechte salát, zelí, petržel a kvìták na
stonku.
Ano- Sýr balte do nepropustného papíru a
pak do polyetylénového sáèku tak, aby
uvnitø zùstalo co nejménì vzduchu.
Nejlepší je jej vyjmout z chladnièky asi
hodinu pøed podáváním.
Ano- Obalte syrové maso tìsnì do
polyetylénu nebo alobalu. Zabráníte tím
vysušení.
Ano- Balte ryby a vnitønosti do
polyetylénových sáèkù.
Ano- Balte potraviny se silným aroma nebo
ty, které by mohly vyschnout, do
polyetylénových sáèkù, alobalu nebo je
ukládejte do vzduchotìsných nádob.
Ano- Chléb dobøe zabalte, aby zùstal èerstvý.
Ano- Bílé víno, pivo, ležák a minerální vodu
pøed podáváním vychlaïte.
Ano- Prùbìžnì kontrolujte obsah mraznièky.
Ano- Uchovávejte potraviny co nejkratší dobu
a dodržujte jejich lhùtu spotøeby atd.
Ano- Již zmrazené potraviny skladujte
v souladu s instrukcemi uvedenými na
jejich obalech.
Ano- Vždy si vybírejte kvalitní èerstvé
potraviny a pøed jejich zmrazením se
ujistìte, zda jsou zcela èisté.
Ano- Pøipravte èerstvé potraviny na zmrazení
v malých èástech, abyste zajistili rychlé
zmražení.
Ano- Zabalte všechny potraviny do alobalu
nebo polyetylénových sáèkù vhodných
pro mražení potravin a ujistìte se, že
uvnitø není žádný vzduch.
Ano- Zmrazené potraviny obalte ihned po
zakoupení a co nejrychleji je vložte do
mraznièky.
Ano- Potraviny rozmrazujte v chladnièce.

Výmìna dvíøek
Postupujte v èíselném poøadí (Položka 10).
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Ne- skladujte banány v chladnièce.
Ne- skladujte melouny v chladnièce. Lze je
zchladit na krátkou dobu, dokud jsou
zabaleny, aby nemohly ovlivnit svým
aroma jiné potraviny.
Ne- zakrývejte police ochrannými materiály,
které by mohly bránit v cirkulaci vzduchu.
Ne- skladujte ve spotøebièi jedovaté nebo
nebezpeèné látky. Byl urèen na
skladování jen jedlých potravin.
Ne- konzumujte potraviny, které byly
zmraženy po pøíliš dlouhou dobu.
Ne- skladujte vaøené a èerstvé potraviny
spoleènì ve stejné nádobì. Mìly by být
zabaleny a uskladnìny zvláš•.
Ne- nechte rozmrazované potraviny nebo
š•ávy potravin kapat na potraviny.
Ne- nechte dveøe otevøené delší dobu, provoz
spotøebièe se tím prodraží a dojde
k nadbyteèné tvorbì ledu.
Ne- používejte ostré pøedmìty jako nože nebo
vidlièky na odstranìní ledu.
Ne- vkládejte do spotøebièe teplé potraviny.
Nechte je nejprve vychladnout.
Ne- vkládejte lahve s kapalinou nebo zavøené
plechovky s perlivými kapalinami do
mraznièky, mohly by explodovat.
Ne- pøekraèujte maximální náplò mraznièky
pøi zmrazování èerstvých potravin.
Ne- dávejte dìtem zmrzlinu a led do vody
pøímo z mraznièky. Nízká teplota mùže
zpùsobit na rtech „popáleniny od mrazu“.
Ne- zmrazujte šumivé nápoje.
Ne- snažte se uchovat zmrzlé potraviny, které
rozmrzly; mìli byste je sníst do 24 hodin,
nebo uvaøit a znovu zmrazit.
Ne- odstraòujte pøedmìty z mraznièky
mokrýma rukama.

Spotøeba energie
Maximální objem pro mražené potraviny
dosáhnete bez použití støední pøihrádky a
krytu horní police v prostoru mraznièky.
Spotøeba energie vašeho spotøebièe je
uvádìna za situace, kdy je prostor mraznièky
plnì naplnìn bez použití støední pøihrádky a
krytu horní police.
Praktické rady ohlednì snižování spotøeby
elektøiny.
1. Zajistìte, aby byl spotøebiè umístìn na
øádnì odvìtraném místì, mimo zdroje tepla
(sporák, radiátor, atd.). Souèasnì musí být
umístìní spotøebièe provedeno tak, aby nebyl
na pøímém sluneèním svìtle.
2. Zajistìte, aby potraviny, které zakoupíte v
chlazeném/zmrazeném stavu, byly umístìny
do spotøebièe co nejdøíve, zejména v létì.
Doporuèujeme používat tepelnì izolované
tašky pro pøepravu potravin domù.
3. Doporuèujeme rozmrazovat balíèky
vytažené z mraznièky v prostoru chladnièky.
Pøitom umístìte balíèek, který chcete
rozmrazit, do nádoby tak, aby voda z
rozmražení neunikala do prostoru chladnièky.
Doporuèujeme zahájit rozmrazování nejménì
24 hodin pøed použitím zmražené potraviny.
4. Snižte otevírání dveøí na minimum.
5. Nenechávejte dvíøka spotøebièe otevøená
déle než nezbytnì dlouho a zajistìte, aby byla
dvíøka po každém otevøení øádnì uzavøena.
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Informace týkající se hluènosti a
vibrací, které se mohou objevit pøi
provozu spotøebièe

Odstraòování potíží
Pokud spotøebiè po zapnutí nefunguje,
zkontrolujte;
• Zda je zásuvka správnì zasunutá do sítì a
je zapnutý pøívod elektrické energie. (Pro
kontrolu napìtí v zásuvce do ní zapojte další
spotøebiè).
• Zda není vyhozená pojistka/se neaktivoval
pøerušovaè obvodu/hlavní jistiè není
vypnutý.
• Zda byla správnì nastavena funkce ovládání
teploty.
• Zda je nová zásuvka správnì propojená,
pokud jste zmìnili osazenou tvarovanou
zásuvku.
Pokud spotøebiè po provedení tìchto kontrol
stále nefunguje, kontaktujte prodejce, u nìhož
jste pøístroj zakoupili.
Proveïte prosím všechny výše uvedené
kontroly, v pøípadì nezjištìní závady bude
kontrola zpoplatnìna.

1. Provozní hluk se mùže pøi provozu zvýšit.
- Aby teplota zùstala na nastavených
hodnotách, kompresor spotøebièe se spouští
pravidelnì. Hluk od kompresoru je hlasitìjší,
když se spustí, a po jeho zastavení je slyšet
cvaknutí.
- Výkon a provozní vlastnosti spotøebièe se
mohou mìnit podle úprav teploty okolního
prostøedí. Musejí být považovány za normální.
2. Hluky pøipomínající tekoucí kapalinu nebo
postøik
- Tyto zvuky zpùsobuje proudìní chladicího
média v obvodu spotøebièe a jsou v souladu s
provozními zásadami spotøebièe.
3. Další vibrace a zvuky.
- Intenzita zvuku a vibrací mùže být
ovlivnìna typem a stavem podlahy, na které
je spotøebiè umístìn. Zkontrolujte, zda na
podlaze nejsou znaèné výkyvy v úrovni, nebo
zda unese hmotnost spotøebièe (je pružná).
- Dalším zdrojem hluku a vibrací jsou
pøedmìty umístìné na spotøebièi. Tyto
pøedmìty je nutno ze spotøebièe odstranit
- Lahve a nádoby v chladnièce se dotýkají. V
tomto pøípadì rozmístìte lahve a nádoby tak,
aby mezi nimi byla malá vzdálenost.

na výrobku nebo na obalu upozoròuje na skuteènost, že spotøebiè nepatøí do
Symbol
bìžného domácího odpadu. Místo toho je tøeba jej odevzdat do speciální sbìrny odpadu
na recyklování elektrických a elektronických zaøízení. Vaší podporou správné likvidace
pomáháte zabránit potenciálnì negativním vlivùm na životní prostøedí a lidské zdraví, které
by jinak nesprávná likvidace výrobku mohla zpùsobit. Další informace a recyklování tohoto
spotøebièe získáte na místním úøadì, ve sbìrnì odpadu nebo u prodejce, kde jste
spotøebiè zakoupili.
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