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Bitte lesen Sie zuerst diese Anleitung!
Lieber Kunde,
Wir sind sicher, dass Ihnen dieses Produkt, das in modernsten Fertigungsstätten 
hergestellt und den strengsten Qualitätsprüfungen unterzogen wurde, lange Zeit 
gute Dienste leisten wird.
Wir empfehlen Ihnen, vor Inbetriebnahme des Gerätes das gesamte Handbuch 
durchzulesen und es anschließend aufzubewahren.

Diese Anleitung...
• hilft Ihnen, Ihr Gerät schnell und sicher zu bedienen.
• Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie Ihr Gerät aufstellen und bedienen.
• Halten Sie sich an die Anweisungen, beachten Sie insbesondere die 
Sicherheitshinweise.
• Bewahren Sie die Anleitung an einem leicht zugänglichen Ort auf, damit Sie 
jederzeit darin nachschlagen können. 
• Lesen Sie auch die weiteren Dokumente, die mit Ihrem Produkt geliefert 
wurden.
Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung eventuell auch für andere Geräte 
eingesetzt werden kann. 

Symbole und ihre Bedeutung
In dieser Anleitung finden Sie die folgenden Symbole:

C Wichtige Informationen oder nützliche Tipps.

A Warnung vor Verletzungen oder Sachschäden.

B Warnung vor elektrischem Strom. 

Dieses Produkt ist mit dem selektiven Entsorgungssymbol für elektrische
und elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.
Das bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Direktive
2002/96/EC gehandhabt werden muss, um mit nur minimalen
umweltspezifischen Auswirkungen recycelt oder zerlegt werden zu können.
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihren regionalen Behörden.

Elektronikprodukte, die nicht durch den selektiven Entsorgungsvorgang
erfasst werden, stellen durch das Vorhandensein potenziell gefährlicher
Substanzen umwelt- und gesundheitsrelevante Risiken dar.

Recycling
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1  Ihr Kühlschrank  
 

C Abbildungen und Angaben in dieser Anleitung sind schematisch und 
können etwas von Ihrem Produkt abweichen. Falls Teile nicht zum Lieferumfang 
des erworbenen Produktes zählen, gelten sie für andere Modelle.

1. Lüfter
2. Beleuchtung
3. Verstellbare Ablagen
4. Weinflaschenregal
5. Zweites Gemüsefach
6. Gemüsefachabdeckung
7. Gemüsefächer
8. Eisbereiter
9. Eiswürfelmaschine
10. Tiefkühlfach

11. Lüftungsgitter
12. Einstellbare Füße an der Vorderseite
13. BedienfeldKühlbereich-Türablagen
14. Kühlbereich-Türablagen
15. Flaschenablage
16. Eierhalter
17. Flasche Schutz Draht
18. Kühlbereich
19. Tiefkühlbereich
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2  Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit
Bitte lesen Sie die folgenden 
Hinweise aufmerksam durch. 
Bei Nichtbeachtung kann es zu 
Verletzungen und Sachschäden 
kommen. In diesem Fall erlöschen 
auch sämtliche Garantie- und 
sonstigen Ansprüche.
Die reguläre Einsatzzeit des von 
Ihnen erworbenen Gerätes beträgt 10 
Jahre. In diesem Zeitraum halten wir 
Ersatzteile für das Gerät bereit, damit 
es stets wie gewohnt arbeiten kann.

Bestimmungsgemäßer 
Gebrauch
 Dieses Produkt ist für folgende 

Einsatzzwecke vorgesehen:
– Nutzung in Innenräumen; 

beispielsweise im Privathaushalt
– Einsatz in Geschäftsräumen; 

beispielsweise in Geschäften und 
Büros

– Verwendung auf Bauernhöfen 
oder in Beherbergungsbetrieben; 
beispielsweise in Hotels und 
Pensionen 

• Das Gerät sollte nicht im Freien 
benutzt werden.

 Allgemeine Hinweise zu Ihrer 
Sicherheit
• Wenn Sie das Gerät entsorgen 

möchten, wenden Sie sich am besten 
an den autorisierten Kundendienst. 
Hier erhalten Sie notwendige 
Informationen und erfahren, welche 
Stellen für die Entsorgung zuständig 
sind.

• Bei Problemen und Fragen zum 
Gerät wenden Sie sich grundsätzlich 
an den autorisierten Kundendienst. 
Ziehen Sie keine Dritten zu Rate, 
versuchen Sie nichts in Eigenregie, 
ohne den autorisierten Kundendienst 
davon in Kenntnis zu setzen.

• Bei Geräten mit Tiefkühlbereich: Der 
Verzehr von Speiseeis und Eiswürfeln 
unmittelbar nach der Entnahme aus 
dem Tiefkühlbereich ist nicht ratsam. 
(Dies kann zu Erfrierungen führen.) 

• Bei Geräten mit Tiefkühlbereich: 
Bewahren Sie Getränke in 
Flaschen sowie Dosen niemals in 
Tiefkühlbereich auf. Diese platzen. 

• Berühren Sie gefrorene Lebensmittel 
nicht mit der Hand; sie können 
festfrieren. 

• Ziehen Sie den Netzstecker, bevor 
Sie den Kühlschrank reinigen oder 
abtauen.

•  Verwenden Sie niemals Dampf- 
oder Sprühreiniger zum Reinigen 
oder Abtauen Ihres Kühlschranks. 
Die Dämpfe oder Nebel können in 
Kontakt mit stromführenden Teilen 
geraten und Kurzschlüsse oder 
Stromschläge auslösen. 

• Missbrauchen Sie niemals Teile 
Ihres Kühlschranks (z. B. Tür) als 
Befestigungen oder Kletterhilfen. 

• Nutzen Sie keine elektrischen Geräte 
innerhalb des Kühlschranks.

• Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf 
keinesfalls mit Bohr- oder 
Schneidwerkzeugen zu beschädigen. 
Das Kühlmittel kann herausspritzen, 
wenn die Gaskanäle des Verdunsters, 
Rohr- und Schlauchleitungen 
oder Oberflächenversiegelungen 
beschädigt werden. Dies 
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kann zu Hautreizungen und 
Augenverletzungen führen.

• Decken Sie keinerlei 
Belüftungsöffnungen des 
Kühlschranks ab. 

• Elektrogeräte dürfen nur von 
autorisierten Fachkräften repariert 
werden. Reparaturen durch weniger 
kompetente Personen können 
erhebliche Gefährdungen des 
Anwenders verursachen.

• Sollten Fehler oder Probleme 
während der Wartung oder 
Reparaturarbeiten auftreten, so 
trennen Sie den Kühlschrank von 
der Stromversorgung, indem Sie die 
entsprechende Sicherung abschalten 
oder den Netzstecker ziehen. 

• Ziehen Sie niemals am Netzkabel – 
fassen Sie stets den Stecker selbst. 

• Lagern Sie hochprozentige 
alkoholische Getränke gut 
verschlossen und aufrecht. 

• Lagern Sie niemals Behälter mit 
brennbaren Gasen (z. B. Spraydosen) 
oder explosive Dinge im Kühlschrank.

• Nutzen Sie keine mechanischen oder 
andere Hilfsmittel, um das Gerät 
abzutauen – es sei denn, solche 
Hilfsmittel werden ausdrücklich vom 
Hersteller empfohlenen.

• Dieses Gerät darf nicht von Personen 
(einschließlich Kindern) benutzt 
werden, die unter körperlichen 
oder geistigen Einschränkungen 
leiden oder denen es an der nötigen 
Erfahrung im Umgang mit solchen 
Geräten mangelt. Eine Ausnahme 
kann gemacht werden, wenn solche 
Personen ständig beaufsichtigt 
werden und/oder gründlich in 
der Verwendung des Gerätes 
unterwiesen wurden.

• Nehmen Sie einen beschädigten 
Kühlschrank nicht in Betrieb. Wenden 
Sie sich im Zweifelsfall unbedingt 
zuerst an den Kundendienst.

• Die elektrische Sicherheit des Gerätes 
ist nur dann gewährleistet, wenn 
das hausinterne Erdungssystem den 
zutreffenden Normen entspricht.

• Setzen Sie das Gerät keinem Regen, 
Schnee, direktem Sonnenlicht oder 
Wind aus, da dies die elektrische 
Sicherheit gefährden kann.

• Damit es nicht zu Gefährdungen 
kommt, lassen Sie beschädigte 
Netzkabel unverzüglich vom 
Kundendienst austauschen.

• Stecken Sie während der Installation 
niemals den Netzstecker ein. 
Andernfalls kann es zu schweren bis 
tödlichen Verletzungen kommen.

• Der Kühlschrank darf nur zum Lagern 
von Lebensmitteln, keinesfalls für 
andere Zwecke verwendet werden.

• Das Typenschild mit technischen 
Daten befindet sich an der linken 
Innenwand des Kühlschranks.

• Schließen Sie den Kühlschrank 
niemals an Energiesparsysteme 
an; andernfalls kann es zu 
Beschädigungen kommen.

• Bei Geräten mit blauer 
Innenbeleuchtung: Schauen Sie 
niemals mit optischen Hilfsmitteln in 
das blaue Licht.

•  Bei manuell gesteuerten 
Kühlschränken warten Sie nach 
Stromausfällen mindestens 5 Minuten 
ab, bevor Sie das Gerät neu starten.

•  Falls Sie das Gerät an einen anderen 
Besitzer weitergeben, vergessen 
Sie nicht, die Bedienungsanleitung 
ebenfalls weiterzugeben.
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• Achten Sie beim Transportieren 
des Kühlschranks darauf, dass 
das Netzkabel nicht beschädigt 
wird. Geknickte Kabel können sich 
entzünden. Stellen Sie niemals 
schwere Gegenstände auf dem 
Netzkabel ab. Berühren Sie den 
Netzstecker niemals mit feuchten 
oder gar nassen Händen.

• Stecken Sie den Netzstecker niemals 
in lose Steckdosen ein.

• Sprühen Sie aus Sicherheitsgründen 
niemals direkt Wasser auf die Innen- 
und Außenflächen des Gerätes.

• Nutzen Sie niemals leicht 
entzündliche Substanzen (z. 
B. Propangas) in der Nähe des 
Kühlschranks; es besteht Brand- und 
Explosionsgefahr.

• Stellen Sie niemals mit Wasser oder 
anderen Flüssigkeiten gefüllte Gefäße 
auf dem Kühlschrank ab; es besteht 
Brand- und Stromschlaggefahr.

•  Überladen Sie den Kühlschrank nicht 
mit übermäßig vielen Lebensmitteln. 
Bei Überladung können Lebensmittel 
beim Öffnen der Tür herausfallen, 
Sachschäden und Verletzungen 
verursachen. Stellen Sie niemals 
Gegenstände auf dem Kühlschrank 
ab; solche Gegenstände können 
beim Öffnen und Schließen der 
Kühlschranktür herabfallen.

•  Materialien, die bei exakt festgelegten 
Temperaturen gelagert werden 
müssen (beispielsweise Impfstoffe, 
wärmeempfindliche Arznei, 
wissenschaftliche Proben, usw.) 
sollten nicht im Kühlschrank gelagert 
werden.

•  Ziehen Sie den Netzstecker, wenn 
Sie den Kühlschrank längere Zeit 
nicht nutzen. Andernfalls können 
Brände durch defekte Netzkabel nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden.

• Die Kontakte des Netzsteckers 
sollten regelmäßig gereinigt werden; 
andernfalls besteht Brandgefahr.

• Die Steckerkontakte sollten 
regelmäßig gereinigt werden; 
andernfalls besteht Brandgefahr.

• Der Kühlschrank kann sich bewegen, 
falls die Füße nicht richtig auf dem 
Boden aufliegen. Stellen Sie die 
verstellbaren Füße so ein, dass der 
Kühlschrank absolut stabil steht und 
sich somit nicht bewegen kann.

• Tragen Sie den Kühlschrank nicht am 
Türgriff; der Griff kann abbrechen.

• Wenn Sie das Gerät neben einem 
anderen Kühlgerät aufstellen, achten 
Sie darauf, dass zwischen den 
Geräten mindestens 8 cm Platz 
verbleiben. Andernfalls kann sich 
Feuchtigkeit an den Seitenwänden 
niederschlagen.

Bei Geräten mit 
Wasserspender:
 Der Wasserdruck sollte zwischen 1 

und 8 bar liegen.
• Nur Trinkwasser verwenden.
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Kinder – Sicherheit
•  Bei abschließbaren Türen bewahren 

Sie den Schlüssel außerhalb der 
Reichweite von Kindern auf.

• Kinder müssen stets beaufsichtigt 
werden, damit sie nicht mit dem 
Gerät spielen.

HCA-Warnung
Falls Ihr Gerät mit dem Kühlmittel 
R600a arbeitet: 
Dieses Gas ist leicht entflammbar. 
Achten Sie also darauf, Kühlkreislauf 
und Leitungen während Betrieb und 
Transport nicht zu beschädigen. 
Bei Beschädigungen halten Sie das 
Produkt von potenziellen Zündquellen 
(z. B. offenen Flammen) fern und 
sorgen für eine gute Belüftung des 
Raumes, in dem das Gerät aufgestellt 
wurde. 
Diese Warnung können Sie 
ignorieren, wenn Ihr Gerät mit dem 
Kühlmittel R134a arbeitet. 
Das verwendete Kühlmittel wird 
auf dem Typenschild an der linken 
Innenseite des Kühlschranks 
angegeben.
Entsorgen Sie das Gerät niemals durch 
Verbrennen.

Tipps zum Energiesparen
• Halten Sie die Kühlschranktüren nur 

möglichst kurz geöffnet.
• Lagern Sie keine warmen Speisen 

oder Getränke im Kühlschrank ein.
• Überladen Sie den Kühlschrank nicht; 

die Luft muss frei zirkulieren können.
• Stellen Sie den Kühlschrank nicht 

im direkten Sonnenlicht oder in der 
Nähe von Wärmequellen wie Öfen, 
Spülmaschinen oder Heizkörpern auf.

• Achten Sie darauf, Ihre Lebensmittel 
in verschlossenen Behältern 
aufzubewahren.

• Bei Geräten mit Tiefkühlbereich: Sie 
können noch mehr Lebensmittel 
einlagern, wenn Sie die Ablagen 
oder Schubladen aus dem 
Tiefkühlbereich herausnehmen. 
Die Energieverbrauchswerte Ihres 
Kühlschranks wurden bei maximaler 
Beladung mit herausgenommenen 
Ablagen oder Schubladen ermittelt. 
Ansonsten ist es Ihnen natürlich 
freigestellt, die Ablagen oder 
Schubladen zu verwenden.

• Wenn Sie gefrorene Lebensmittel 
im Kühlbereich auftauen, sparen Sie 
Energie und bewahren die Qualität 
der Lebensmittel.
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3  Installation

B Bitte beachten Sie, dass der 
Hersteller nicht haftet, wenn Sie 
sich nicht an die Informationen 
und Anweisungen der 
Bedienungsanleitung halten.

Was Sie bei einem 
weiteren Transport Ihres 
Kühlschranks beachten 
müssen
1. Der Kühlschrank muss vor dem 

Transport geleert und gesäubert 
werden.

2. Befestigen und sichern Sie Ablagen, 
Zubehör, Gemüsefach etc. mit 
Klebeband, bevor Sie das Gerät neu 
verpacken.

3. Die Verpackung muss mit kräftigem 
Klebeband und stabilen Seilen 
gesichert, die auf der Verpackung 
aufgedruckten Transporthinweise 
müssen beachtet werden.

Vergessen Sie nicht…
Jeder wiederverwendete Artikel stellt 
eine unverzichtbare Hilfe für unsere 
Natur und unsere Ressourcen dar.
Wenn Sie zur Wiederverwertung von 
Verpackungsmaterialien beitragen 
möchten, können Sie sich bei 
Umweltschutzvereinigungen und Ihren 
Behörden vor Ort informieren.

Bevor Sie Ihren Kühlschrank 
einschalten
Bevor Sie Ihren Kühlschrank in 
Betrieb nehmen, beachten Sie bitte 
Folgendes:
1. Ist der Innenraum des Kühlschranks 

trocken, kann die Luft frei an der 
Rückseite zirkulieren?

2. Bitte bringen Sie die beiden 
Kunststoffkeile wie in der Abbildung 
gezeigt an. Die Kunststoffkeile sorgen 
für den richtigen Abstand zwischen 
Kühlschrank und Wand – und 
damit für die richtige Luftzirkulation. 
(Die Abbildung dient lediglich zur 
Orientierung und muss nicht exakt 
mit Ihrem Gerät übereinstimmen.)

3.  Reinigen Sie das Innere des 
Kühlschranks wie im Abschnitt 
„Wartung und Reinigung” 
beschrieben.

4. Stecken Sie den Netzstecker des 
Kühlschranks in eine Steckdose. 
Wenn die Kühlbereichtür geöffnet 
wird, schaltet sich das Licht im 
Inneren ein.

5. Sie hören ein Geräusch, wenn 
sich der Kompressor einschaltet. 
Die Flüssigkeiten und Gase im 
Kühlsystem können auch leichte 
Geräusche erzeugen, wenn der 
Kompressor nicht läuft. Dies ist völlig 
normal. 

6. Die Vorderkanten des Kühlgerätes 
können sich warm anfühlen. Dies 
ist normal. Diese Bereiche wärmen 
sich etwas auf, damit sich kein 
Kondenswasser bildet.
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Elektrischer Anschluss
Schließen Sie das Gerät an eine 
geerdete (Schuko-) Steckdose an. 
Diese Steckdose muss mit einer 
passenden Sicherung abgesichert 
werden.
Wichtig:
•  Der Anschluss muss gemäß lokaler 

Vorschriften erfolgen.
•  Der Netzstecker muss nach der 

Installation frei zugänglich bleiben.
•  Die angegebene Spannung muss mit 

Ihrer Netzspannung übereinstimmen.
•  Zum Anschluss dürfen keine 

Verlängerungskabel oder 
Mehrfachsteckdosen verwendet 
werden.

B Ein beschädigtes Netzkabel muss 
unverzüglich durch einen qualifizierten 
Elektriker ausgetauscht werden.

B Das Gerät darf vor Abschluss 
der Reparaturen nicht mehr 
betrieben werden! Es besteht 
Stromschlaggefahr!

Verpackungsmaterialien 
entsorgen
Das Verpackungsmaterial kann eine 
Gefahr für Kinder darstellen. Halten 
Sie Verpackungsmaterialien von 
Kindern fern oder entsorgen Sie das 
Verpackungsmaterial gemäß den 
gültigen Entsorgungsbestimmungen. 
Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien 
nicht mit dem regulären Hausmüll.
Die Verpackung Ihres Gerätes wurde 
aus recyclingfähigen Materialien 
hergestellt.
Altgeräte entsorgen
Entsorgen Sie Altgeräte auf 
umweltfreundliche Weise.
• Bei Fragen zur richtigen Entsorgung 

wenden Sie sich bitte an Ihren 

Händler, an eine Sammelstelle oder 
an Ihre Stadtverwaltung.

Bevor Sie das Gerät entsorgen, 
schneiden Sie den Netzstecker ab und 
machen die Türverschlüsse (sofern 
vorhanden) unbrauchbar, damit Kinder 
nicht in Gefahr gebracht werden.
Aufstellung und Installation
A Falls die Tür des Raumes, in 
dem der Kühlschrank aufgestellt 
werden soll, nicht breit genug 
ist, wenden Sie sich an den 
autorisierten Kundendienst, lassen die 
Kühlschranktüren demontieren und 
befördern das Gerät seitlich durch die 
Tür. 
1. Stellen Sie Ihren Kühlschrank an 
einer gut erreichbaren Stelle auf.
2. Platzieren Sie den Kühlschrank nicht 
in der Nähe von Wärmequellen oder 
dort, wo er Feuchtigkeit oder direktem 
Sonnenlicht ausgesetzt ist.
3. Damit das Gerät richtig arbeiten 
kann, müssen Sie ausreichend Platz 
um das Gerät herum freilassen, 
damit eine ordentliche Belüftung 
gewährleistet ist. Wenn Sie den 
Kühlschrank in einer Nische aufstellen, 
müssen Sie einen Abstand von 
mindestens 5 cm zur Decke und 5 
cm zu den Wänden einhalten. Wenn 
Sie das Gerät auf einem Teppich oder 
Teppichboden aufstellen, müssen Sie 
einen Abstand von mindestens 2,5 cm 
zum Boden einhalten. 
4. Stellen Sie Ihren Kühlschrank auf 
einem ebenen Untergrund auf, damit 
er nicht wackelt.
5. Stellen Sie den Kühlschrank nicht 
an Stellen auf, an denen Temperaturen 
von weniger als 10 °C herrschen.
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Füße einstellen
Wenn Ihr Kühlschrank nicht absolut 
gerade steht:
Sie können den Kühlschrank – wie in 
der Abbildung gezeigt – durch Drehen 
der Frontfüße ausbalancieren. Wenn 
Sie in Richtung des schwarzen Pfeils 
drehen, senkt sich die Ecke, an der 
sich der Fuß befindet. Beim Drehen 
in Gegenrichtung wird die Ecke 
angehoben. Diese Arbeit fällt erheblich 
leichter, wenn ein Helfer das Gerät 
etwas anhebt.

Auswechseln der 
Beleuchtung 
Die Innenbeleuchtung Ihres 
Kühlschranks sollte ausschließlich 
vom autorisierten Kundendienst 
ausgetauscht werden.

Untere 
Belüftungsöffnungabdeckung 
anbringen
Sie können die untere 
Belüftungsöffnungabdeckung 
wie in der Abbildung gezeigt anbringen.

Der Türanschlag des Gerätes kann nur 
von einem Fachmann durchgeführt 
werden. Bei Bedarf wenden Sie sich 
bitte an unsere Service-Hotline. Der 
Einsatz des Servicetechnikers ist 
kostenpflichtig.
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4  Vorbereitung 

C   Ihr Kühlschrank sollte mindestens 30 
cm von Hitzequellen wie Kochstellen, 
Öfen, Heizungen, Herden und 
ähnlichen Einrichtungen aufgestellt 
werden. Halten Sie mindestens 5 
cm Abstand zu Elektroöfen ein, 
vermeiden Sie die Aufstellung im 
direkten Sonnenlicht.

C Die Zimmertemperatur des 
Raumes, in dem der Kühlschrank 
aufgestellt wird, sollte mindestens 
10 °C betragen. Im Hinblick auf 
den Wirkungsgrad ist der Betrieb 
des Kühlschranks bei geringerer 
Umgebungstemperatur nicht ratsam.

C   Sorgen Sie dafür, dass das Innere 
Ihres Kühlschranks gründlich gereinigt 
wird.

C Falls zwei Kühlschränke 
nebeneinander platziert werden 
sollen, achten Sie darauf, dass 
sie mindestens 2 cm voneinander 
entfernt aufgestellt werden.

C Wenn Sie den Kühlschrank zum 
ersten Mal in Betrieb nehmen, 
halten Sie sich bitte an die folgenden 
Anweisungen für die ersten sechs 
Betriebsstunden.

 - Die Kühlschranktür sollte nicht zu 
häufig geöffnet werden.

 - Der Kühlschrank muss zunächst 
vollständig leer arbeiten.

 - Ziehen Sie nicht den Netzstecker. 
Falls der Strom ausfallen sollte, 
beachten Sie die Warnhinweise 
im Abschnitt „Empfehlungen zur 
Problemlösung“.

C Originalverpackung und 
Schaumstoffmaterialien sollten zum 
zukünftigen Transport des Gerätes 
aufbewahrt werden.
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5  So bedienen Sie Ihren Kühlschrank
Anzeigefeld

1- Schnellgefriertaste
Die Schnellgefrieranzeige leuchtet 
weiter, wenn das Schnellgefrieren 
eingeschaltet wird. Zum Abbrechen 
dieser Funktion drücken Sie die 
Schnellgefriertaste noch einmal. 
Die Frischgefrieren-Anzeige erlischt, 
die normalen Einstellungen werden 
wiederhergestellt. Sofern Sie diese 
Funktion nicht vorzeitig abschalten, 
wird das Schnellgefrieren beendet, 
sobald die nötige Temperatur erreicht 
ist. Nach 4 Stunden schaltet sich diese 
Funktion automatisch ab.
Wenn Sie große Mengen frischer 
Lebensmittel einfrieren möchten, 
drücken Sie die Schnellgefriertaste, 
bevor Sie die Lebensmittel in 
den Tiefkühlbereich geben. Der 
Kompressor läuft nach dem 
Betätigen der Schnellgefriertaste 
nicht gleich an; dies dient dem 

Schutz des Kühlsystems, falls die 
Schnellgefriertaste mehrmals kurz 
hintereinander betätigt werden sollte.

Diese Funktion wird nach einem 
Stromausfall nicht automatisch wieder 
eingeschaltet.  

2- Schnellgefrieranzeige
Dieses Symbol blinkt, wenn die 
Schnelltiefkühlfunktion aktiv ist.

3- Tiefkühltemperatur einstellen
Mit dieser Funktion geben Sie die 
Temperatur des Tiefkühlbereiches 
vor. Durch mehrmaliges Drücken 
dieser Taste stellen Sie die 
Gefrierbereichtemperatur auf -18°, 
-20°, -22° oder -24° ein.

6
78

14
5

912
11 10
13

12
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4- Tiefkühlbereichtemperatur- 
einstellungsanzeige
Zeigt die für den Tiefkühlbereich 
eingestellte Temperatur an.

5- Kühltemperatur einstellen
Mit dieser Funktion geben Sie die 
Temperatur des Kühlbereiches 
vor. Durch mehrmaliges Drücken 
dieser Taste stellen Sie die 
Kühlbereichtemperatur auf 8°, 6°, 4° 
oder 2° ein.

6- Kühlbereichtemperatur- 
einstellungsanzeige 
Zeigt die für den Kühlbereich 
eingestellte Temperatur an.

7- Schnellkühlen
Wenn Sie die Schnellkühltaste 
drücken, wird die Innentemperatur 
über den voreingestellten Wert hinaus 
weiter abgesenkt. Diese Funktion 
dient dazu, Lebensmittel, die im 
Kühlbereich aufbewahrt werden, 
schnell herunterzukühlen. Wenn Sie 
große Mengen Lebensmittel kühlen 
möchten, sollten Sie diese Funktion 
vor dem Einlagern der Lebensmittel 
einschalten. Die Schnellgefrieranzeige 
leuchtet, wenn das Schnellgefrieren 
eingeschaltet ist. Zum Abbrechen 
dieser Funktion drücken Sie die 
Schnellkühltaste noch einmal. Die 
Schnellkühlanzeige erlischt, die 
normalen Einstellungen werden 
wiederhergestellt. Sofern Sie diese 
Funktion nicht vorzeitig abschalten, 
wird das Schnellkühlen beendet, 
sobald die nötige Temperatur erreicht 
ist. Nach 2 Stunden schaltet sich diese 
Funktion automatisch ab.
 

Diese Funktion wird nach einem 
Stromausfall nicht automatisch wieder 
eingeschaltet.  

8- Schnellkühlanzeige
Dieses Symbol blinkt, wenn die 
Schnellkühlfunktion aktiv ist.

9- Tastensperre
Zum Einschalten der Tastensperre 
halten Sie die Tasten zur 
Tiefkühltemperatureinstellung und zur 
Kühltemperatureinstellung gleichzeitig 
3 Sekunden lang gedrückt. Bei aktiver 
Tastensperre sind sämtliche Tasten am 
Bedienfeld gesperrt. Zum Abschalten 
der Tastensperre halten Sie die Tasten 
zur Tiefkühltemperatureinstellung 
und zur Kühltemperatureinstellung 
gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt.

10- Eco-Fuzzy (spezielle 
Energiesparfunktion)
Zum Einschalten der Eco-
Fuzzy-Funktion halten Sie die 
Schnellgefriertaste 3 Sekunden lang 
gedrückt. Wenn diese Funktion aktiv 
ist, arbeitet das Kühlgerät nach etwa 
6 Stunden besonders energiesparend; 
die Energiesparanzeige leuchtet 
auf. Zum Abschalten der Öko-
Fuzzy-Funktion halten Sie die 
Schnellgefriertaste erneut 3 Sekunden 
lang gedrückt.

11- Hochtemperatur-/Fehler-
Warnanzeige
Diese Leuchte signalisiert zu hohe 
Innentemperaturen und sonstige 
Fehler.
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12- Energiesparanzeige
Die Energiesparanzeige leuchtet auf, 
wenn die Tiefkühlbereichtemperatur 
auf -18 °C eingestellt ist. Die 
Energiesparanzeige erlischt, wenn Sie 
Schnellkühlen oder Schnellgefrieren 
zuschalten.

13- Ionisatoranzeigeleuchte  
Die Anzeige leuchtet ständig. Diese 
Leuchte zeigt an, dass Ihr Kühlschrank 
gegen Bakterienbefall geschützt ist.

14- Feuchtigkeitsanzeige  
Die Anzeige leuchtet ständig. Diese 
Leuchte zeigt an, dass Lebensmittel 
lange Zeit bei optimaler Feuchtigkeit 
aufbewahrt werden können.
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Tür-offen-Warnung

Ein Tonsignal erklingt, wenn die Tür 
des Kühlbereiches länger als 1 Minute 
lang offen steht. Dieses Tonsignal 
verstummt, sobald Sie eine beliebige 
Taste drücken oder die Tür wieder 
schließen.

Doppeltes Kühlsystem:

Ihr Kühlgerät ist mit zwei getrennten 
Kühlsystemen für Kühl- und 
Tiefkühlbereich ausgestattet. Dadurch 
vermischt sich die Luft im Kühlbereich 
nicht mit der Luft im Tiefkühlbereich. 
Durch die Trennung der Kühlsysteme 
kühlt Ihr Gerät erheblich schneller als 
viele andere Kühlgeräte. Auch die 
Gerüche der beiden Kühlbereiche 
bleiben getrennt. Darüber hinaus 
sparen Sie Energie, da auch das 

 
Frische Lebensmittel 
tiefkühlen

• Es ist ratsam, die Lebensmittel 
einzuwickeln oder abzudecken, bevor 
sie im Kühlschrank gelagert werden.

• Heiße Spiesen müssen auf 
Raumtemperatur abgekühlt sein, 
ehe sie in den Kühlschrank gegeben 
werden.

• Lebensmittel, die Sie einfrieren 
möchten, sollten frisch und von guter 
Qualität sein.

• Verteilen Sie die Lebensmittel / 
Gerichte auf familienfreundliche oder 
sonstwie sinnvolle Portionen.

• Lebensmittel sollten luftdicht verpackt 
sein, damit sie nicht austrocknen. 
Dies gilt auch dann, wenn Sie 
Lebensmittel nur kurze Zeit lagern 
möchten.

• Geeignete Verpackungsmaterialien 

Abtauen getrennt erfolgt.

Tiefkühlbereicheinstellung Kühlbereicheinstellung Erklärungen

-18°C 4°C Dies ist die allgemein empfohlene Einstellung.

-20, -22 oder -24 °C 4°C
Diese Einstellungen werden empfohlen, 
wenn die Umgebungstemperatur 30 °C 
überschreitet.

Schnellgefrieren
 4°C

Diese Funktion nutzen Sie zum Einfrieren 
von Lebensmitteln in kurzer Zeit. Nachdem 
der Vorgang abgeschlossen ist, wechselt Ihr 
Kühlschrank wieder zum zuvor eingestellten 
Modus.

-18 °C oder kälter 2 °C

Halten Sie sich an diese Einstellung, falls 
Sie meinen, dass der Kühlbereich aufgrund 
zu hoher Außentemperatur, der Nähe zu 
Wärmequellen oder zu häufiges Öffnen und 
Schließen der Kühlschranktür nicht kalt genug 
wird.

-18 °C oder kälter Schnellkühlung
 

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn der 
Kühlbereich überladen ist oder Sie die Inhalte 
schneller abkühlen möchten. Wir empfehlen, 
die Schnellkühlfunktion 4 bis 8 Stunden 
vor dem Einlagern frischer Lebensmittel 
einzuschalten.
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müssen reißfest, luftdicht und 
unempfindlich gegenüber Kälte, 
Feuchtigkeit, Gerüchen, Ölen und 
Säuren sein. Darüber hinaus müssen 
sie sich leicht verschließen lassen, 
unkompliziert in der Handhabung und 
natürlich zum Tiefkühlen geeignet 
sein.

• Lebensmittel, die eingefroren werden 
sollen, müssen im Tiefkühlbereich 
verstaut werden. (Sie sollten 
keinen direkten Kontakt zu bereits 
eingefrorenen Lebensmitteln haben, 
um diese nicht anzutauen. Die 
Angaben zur Tiefkühlkapazität finden 
Sie bei den technischen Daten des 
Gerätes.)

• Halten Sie sich bitte an die Angaben 
zur maximalen Lagerungszeit von 
Lebensmitteln.

• Verbrauchen Sie eingefrorene 
Lebensmittel nicht direkt nach dem 
Auftauen und frieren Sie sie nicht 
wieder ein.

• Bitte beachten Sie die folgenden 
Hinweise, um beste Resultate zu 
erzielen.

1. Frieren Sie nicht zu große Mengen 
auf einmal ein. Die Qualität der 
Lebensmittel bleibt am besten 
erhalten, wenn sie so schnell wie 
möglich bis in den Kern tiefgekühlt 
werden.

2. Wenn Sie noch warme Speisen in 
das Tiefkühlfach stellen, bewirken 
Sie damit, dass das Kühlsystem 
ununterbrochen arbeitet, bis die 
Speisen komplett tiefgekühlt sind.

3. Achten Sie besonders darauf, bereits 
tiefgekühlte und frische Speisen nicht 
zu vermischen.

Empfehlungen zur 
Konservierung von 
gefrorenen Lebensmitteln

•  Handelsübliche, verpackte 
Tiefkühlkost sollte gemäß den 
Hinweisen des Herstellers zur 
Lagerung in Viersterne-Fächern 

 gelagert werden.
• Um besonders gute Ergebnisse zu 

erzielen und zu erhalten, sollten Sie 
Folgendes berücksichtigen:

1. Geben Sie Lebensmittel so schnell 
wie möglich nach dem Kauf in den 
Tiefkühlbereich.

2. Sorgen Sie dafür, dass sämtliche 
Lebensmittel beschriftet und mit 
einem Datum versehen werden.

3. Achten Sie darauf, dass das 
Mindesthaltbarkeitsdatum auf der 
Verpackung nicht überschritten wird.

Bei Stromausfall halten Sie die Tür des 
Tiefkühlbereiches geschlossen. 
Gefrorene Lebensmittel nehmen 
keinen Schaden, solange der 
Stromausfall nicht länger als unter 
„Haltezeit nach Ausfall“ (siehe 
Technische Daten) angegeben 
andauert. Falls der Stromausfall 
länger andauern sollte, müssen 
Sie die Lebensmittel überprüfen 
und nötigenfalls entweder sofort 
konsumieren oder kochen und 
danach wieder einfrieren.

Abtauen
Der Tiefkühlbereich taut automatisch 
ab.
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Lebensmittel einlagern

Tiefkühlbereich-
Ablagen

Verschiedene 
gefrorene Lebensmittel 
wie Fleisch, Fisch, 
Speiseeis, Gemüse, etc.

Eierhalter Eier

Kühlbereich-
Ablagen

Lebensmittel in 
Pfannen, Töpfen, auf 
abgedeckten Tellern, 
in geschlossenen 
Behältern

Kühlbereich-
Türablagen

Kleine, verpackte 
Lebensmittelprodukte 
oder Getränke (zum 
Beispiel Milch, Saft und 
Bier)

Gemüsefach Gemüse und Früchte

Frischefach
Milchprodukte (Käse, 
Butter, ...), Salami, und 
so weiter

Hinweise zum Tiefkühlen

Lebensmittel sollten schnellstmöglich 
eingefroren werden, damit sie nicht an 
Qualität verlieren. 
Die TSE-Norm schreibt (je nach 
Messbedingungen) vor, dass 
ein Kühlschrank mindestens 
4,5 kg Lebensmittel pro 100 
Liter Gefriervolumen bei einer 
Umgebungstemperatur von 32 °C in 
24 Stunden auf -18 °C abkühlen kann.
Nur bei Temperaturen von -18 °C oder 
weniger ist es möglich, Lebensmittel 
lange Zeit zu lagern. 
Sie können die Frische von 
Lebensmitteln viele Monate bewahren 
(bei einer Temperatur von -18 °C oder 
weniger im Tiefkühlbereich).

WARNUNG! A 
• Verteilen Sie die Lebensmittel / 
Gerichte auf familienfreundliche oder 
sonstwie sinnvolle Portionen.
• Lebensmittel sollten luftdicht 
verpackt sein, damit sie nicht 
austrocknen. Dies gilt auch dann, 
wenn Sie Lebensmittel nur kurze Zeit 
lagern möchten.
Benötigtes Verpackungsmaterial:
• Kältebeständiges Klebeband
• Selbstklebende Etiketten
• Gummiringe
• Stift
Geeignete Verpackungsmaterialien 
müssen reißfest und unempfindlich 
gegenüber Kälte, Feuchtigkeit, 
Gerüchen, Ölen und Säuren sein.
Einzufrierende Lebensmittel sollten 
keinen direkten Kontakt zu bereits 
gefrorenen Lebensmitteln haben, 
damit diese nicht anzutauen.  
Die Gefrierkapazität Ihres Kühlschranks 
können Sie im Abschnitt „Technische 
Daten“ im ersten Teil nachlesen.
Halten Sie sich hinsichtlich der 
Aufbewahrungsdauer immer an die 
Tabellenwerte.
Verbrauchen Sie eingefrorene 
Lebensmittel nicht direkt nach dem 
Auftauen und frieren Sie sie nicht 
wieder ein.
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Eisbereiter und Eisbehälter
Eisbereiter verwenden
Füllen Sie den Eisbereiter mit Wasser, 
setzen Sie ihn in seine Halterung. Ihr 
Eis ist nach etwa zwei Stunden fertig. 
Zum Entnehmen des Eises nehmen 
Sie den Eisbereiter nicht heraus. 
Drehen Sie die Knöpfe daran um 90 ° 
im Uhrzeigersinn. 
Die Eiswürfel fallen in den darunter 
liegenden Eiswürfelbehälter. 
Sie können den Eisbehälter zum 
Servieren der Eiswürfel herausnehmen. 
Wenn Sie möchten, können Sie das 
Eis auch im Eisbehälter aufbewahren.
Eisbehälter 
Der Eisbehälter dient ausschließlich 
zum Sammeln der Eiswürfel. Füllen 
Sie kein Wasser ein. Der Behälter wird 
sonst platzen.

Hygiene - Ion+

Hygiene+: Der fotokatalytische 
Filter im Luftkanal des Kühlschranks 
unterstützt die Reinigung der Luft im 
Inneren. Dieser Filter wirkt auch gegen 
schlechte Gerüche.
Ion+: Ein Ionisator im Luftkanal des 
Kühlschranks ionisiert die Luft. Durch 
dieses Systems werden schwebende 
Bakterien und dadurch entstehende 
unangenehme Gerüche wirksam 
reduziert.
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0 °C-Fach

Dieses Fach können Sie zur 
Aufbewahrung von gefrorenen 
Lebensmitteln verwenden, die 
langsam aufgetaut werden sollen 
(z. B. Fleisch, Fisch, Geflügel, usw.). 
Außerdem eignet sich dieses Fach 
hervorragend zum Aufbewahren von 
Lebensmitteln, die zwar stark gekühlt, 
jedoch nicht gefroren und nach 
kurzer Zeit konsumiert werden sollen. 
Geben Sie keine Milchprodukte und 
keine anderen Lebensmittel, die nicht 
gefroren werden sollten, in dieses
Fach; hier herrschen die niedrigsten 
Temperaturen.

Geruchsfilter
Der Geruchsfilter im Luftkanal des 
Kühlfaches verhindert die Entstehung 
unangenehmer Gerüche im Kühlgerät.
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6  Wartung und Reinigung

A Verwenden Sie zu 
Reinigungszwecken niemals Benzin 
oder ähnliche Substanzen.

B Wir empfehlen, vor dem Reinigen den 
Netzstecker zu ziehen.

C Verwenden Sie zur Reinigung 
niemals scharfe Gegenstände, Seife, 
Haushaltsreiniger, Waschmittel oder 
Wachspolituren.

C Reinigen Sie das Gehäuse des 
Gerätes mit lauwarmem Wasser, 
wischen Sie die Flächen danach 
trocken.

B Zur Reinigung des Innenraums 
verwenden Sie ein feuchtes Tuch, 
das Sie in eine Lösung aus 1 Teelöffel 
Natron und einem halben Liter 
Wasser getaucht und ausgewrungen 
haben. Nach dem Reinigen wischen 
Sie den Innenraum trocken.

B Achten Sie darauf, dass kein Wasser 
in das Lampengehäuse oder andere 
elektrische Komponenten eindringt.

B Wenn Ihr Kühlgerät längere Zeit 
nicht benutzt wird, ziehen Sie 
den Netzstecker, nehmen alle 
Lebensmittel heraus, reinigen das 
Gerät und lassen die Türe geöffnet.

C Kontrollieren Sie die Türdichtungen 
regelmäßig, um sicherzustellen, 
dass diese sauber und frei von 
Speiseresten sind.

C Zum Entfernen einer Türablage 
räumen Sie sämtliche Gegenständen 
aus der Ablage und schieben diese 
dann nach oben heraus.

Schutz der Kunststoffflächen 
C Geben Sie keine Öle oder stark 

fetthaltige Speisen offen in Ihren 
Kühlschrank – dadurch können die 
Kunststoffflächen angegriffen werden. 
Sollten die Plastikoberflächen einmal 
mit Öl in Berührung kommen, so 
reinigen Sie die entsprechend Stellen 
umgehend mit warmem Wasser.

Tür-Glasscheiben 
C Diese Glasscheiben wurden 

speziell behandelt, um die 
Wiedersatndsfähigkeit gegen Schläge 
und Bruch zu erhöhen.

C Eine Sicherheitsfolie wurde ebenfalls 
als extra Sicherheitsmaßnahme 
an der Rückseite angebracht, um 
Umgebungsschäden im Falle eines 
Bruches zu vermeiden.
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7  Empfehlungen zur Problemlösung

Der Kühlschrank arbeitet nicht. 

• Ist der Kühlschrank richtig angeschlossen? Stecken Sie den Netzstecker in 
die Steckdose.

• Ist die entsprechende Haussicherung herausgesprungen oder 
durchgebrannt? Überprüfen Sie die Sicherung.

Kondensation an den Seitenwänden des Kühlbereiches. (Multizone, Kühlkontrolle und FlexiZone)

• Sehr geringe Umgebungstemperaturen. Häufiges Öffnen und Schließen der 
Tür. Sehr feuchte Umgebung. Offene Lagerung von feuchten Lebensmitteln. 
Tür nicht richtig geschlossen. Kühlere Thermostateinstellung wählen. 

• Türen kürzer geöffnet halten oder seltener öffnen.
• Offene Behälter abdecken oder mit einem geeigneten Material einwickeln.
• Kondensation mit einem trockenen Tuch entfernen und überprüfen, ob 

diese erneut auftritt.
Der Kompressor läuft nicht

• Eine Schutzschaltung stoppt den Kompressor bei kurzzeitigen 
Unterbrechungen der Stromversorgung und wenn das Gerät zu oft und 
schnell ein- und ausgeschaltet wird, da der Druck des Kühlmittels eine 
Weile lang ausgeglichen werden muss. Ihr Kühlschrank beginnt nach 
etwa sechs Minuten wieder zu arbeiten. Bitte wenden Sie sich an den 
Kundendienst, falls Ihr Kühlschrank nach Ablauf dieser Zeit nicht wieder zu 
arbeiten beginnt.

• Der Kühlschrank taut ab. Dies ist bei einem vollautomatisch abtauenden 
Kühlschrank völlig normal. Das Gerät taut von Zeit zu Zeit ab.

• Der Netzstecker ist nicht eingesteckt. Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig 
angeschlossen ist.

• Stimmen die Temperatureinstellungen?
• Eventuell ist der Strom ausgefallen.

Bitte arbeiten Sie diese Liste durch, bevor Sie den Kundendienst anrufen. Das kann Ihnen Zeit und 
Geld sparen. In der Liste finden Sie häufiger auftretende Probleme, die nicht auf Verarbeitungs- oder 
Materialfehler zurückzuführen sind. Nicht alle hier beschriebenen Funktionen sind bei jedem Modell 
verfügbar.
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Der Kühlschrank arbeitet sehr intensiv oder über eine sehr lange Zeit.

• Ihr neues Gerät ist vielleicht etwas breiter als sein Vorgänger. Dies ist völlig 
normal. Große Kühlgeräte arbeiten oft längere Zeit.

• Die Umgebungstemperatur ist eventuell sehr hoch. Dies ist völlig normal.
• Das Kühlgerät wurde möglicherweise erst vor kurzem in Betrieb genommen 

oder mit Lebensmitteln gefüllt. Es kann einige Stunden länger dauern, bis 
der Kühlschrank seine Arbeitstemperatur erreicht hat.

• Kurz zuvor wurden größere Mengen warmer Speisen im Kühlschrank 
eingelagert. Heiße Speisen führen dazu, dass der Kühlschrank etwas länger 
arbeiten muss, bis die geeignete Temperatur zur sicheren Lagerung erreicht 
ist.

• Türen wurden häufig geöffnet oder längere Zeit nicht richtig geschlossen. 
Der Kühlschrank muss länger arbeiten, weil warme Luft in den Innenraum 
eingedrungen ist. Öffnen Sie die Türen möglichst selten.

• Die Tür des Kühl- oder Tiefkühlbereichs war nur angelehnt. Vergewissern 
Sie sich, dass die Türen richtig geschlossen wurden.

• Die Kühlschranktemperatur ist sehr niedrig eingestellt. Stellen Sie die 
Kühlschranktemperatur höher ein und warten Sie, bis die gewünschte 
Temperatur erreicht ist.

• Die Türdichtungen von Kühl- oder Gefrierbereich sind verschmutzt, 
verschlissen, beschädigt oder sitzen nicht richtig. Reinigen oder ersetzen 
Sie die Dichtung. Beschädigte oder defekte Dichtungen führen dazu, 
dass der Kühlschrank länger arbeiten muss, um die Temperatur halten zu 
können.

Die Temperatur im Tiefkühlbereich ist sehr niedrig, während die Termperatur im Kühlbereich normal 
ist.

• Die Tiefkühltemperatur ist sehr niedrig eingestellt. Stellen Sie die 
Gefrierfachtemperatur wärmer ein und prüfen Sie.

Die Temperatur im Kühlbereich ist sehr niedrig, während die Termperatur im Tiefkühlbereich normal 
ist.

• Die Kühltemperatur ist eventuell sehr niedrig eingestellt. Stellen Sie die 
Kühlbereichtemperatur wärmer ein und prüfen Sie.

Im Kühlbereich gelagerte Lebensmittel frieren ein.

• Die Kühltemperatur ist eventuell sehr niedrig eingestellt. Stellen Sie die 
Kühlbereichtemperatur wärmer ein und prüfen Sie.
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Die Temperatur im Kühl- oder Tiefkühlbereich ist sehr hoch.

• Die Temperatur des Kühlbereichs ist eventuell sehr hoch eingestellt. Die 
Einstellung des Kühlbereichs beeinflusst die Temperatur im Tiefkühlbereich. 
Stellen Sie den Kühl- oder Tiefkühlbereich auf die gewünschte Temperatur 
ein.

• Türen wurden häufig geöffnet oder längere Zeit nicht richtig geschlossen; 
weniger häufig öffnen.

• Die Tür wurde eventuell nicht richtig geschlossen; Tür richtig schließen.
• Kurz zuvor wurden größere Mengen warmer Speisen im Kühlschrank 

eingelagert. Warten Sie, bis der Kühl- oder Tiefkühlbereich die gewünschte 
Temperatur erreicht.

• Der Kühlschrank war kurz zuvor von der Stromversorgung getrennt. Ihr 
Kühlschrank braucht einige Zeit, um sich auf die gewünschte Temperatur 
abzukühlen.

Das Betriebsgeräusch nimmt zu, wenn der Kühlschrank arbeitet.

• Das Leistungsverhalten des Kühlgerätes kann sich je nach 
Umgebungstemperatur ändern. Dies ist völlig normal und keine 
Fehlfunktion.

Vibrationen oder Betriebsgeräusche.

• Der Boden ist nicht eben oder nicht fest. Der Kühlschrank wackelt, wenn 
er etwas bewegt wird. Achten Sie darauf, dass der Boden eben ist und das 
Gewicht des Kühlschranks problemlos tragen kann. 

• Das Geräusch kann durch auf dem Kühlschrank abgestellte Gegenstände 
entstehen. Nehmen Sie abgestellte Gegenstände vom Kühlschrank 
herunter.

Fließ- oder Spritzgeräusche sind zu hören.

• Aus technischen Gründen bewegen sich Flüssigkeiten und Gase innerhalb 
des Gerätes. Dies ist völlig normal und keine Fehlfunktion.

Windähnliche Geräusche sind zu hören.

• Zum gleichmäßigen Kühlen werden Ventilatoren eingesetzt. Dies ist völlig 
normal und keine Fehlfunktion.
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Kondensation an den Kühlschrankinnenflächen.

• Bei heißen und feuchten Wetterlagen tritt verstärkt Eisbildung und 
Kondensation auf. Dies ist völlig normal und keine Fehlfunktion. 

• Die Türen wurden eventuell nicht richtig geschlossen; Türen komplett 
schließen.

• Türen wurden häufig geöffnet oder längere Zeit nicht richtig geschlossen; 
weniger häufig öffnen.

Feuchtigkeit sammelt sich an der Außenseite des Kühlschranks oder an den Türen.

• Eventuell herrscht hohe Luftfeuchtigkeit; dies ist je nach Wetterlage völlig 
normal. Die Kondensation verschwindet, sobald die Feuchtigkeit abnimmt.

Unangenehmer Geruch im Kühlschrankinnenraum.

• Das Innere des Kühlschranks muss gereinigt werden. Reinigen Sie das 
Innere des Kühlschranks mit einem Schwamm, den Sie mit lauwarmem 
oder kohlensäurehaltigem Wasser angefeuchtet haben. 

• Bestimmte Behälter oder Verpackungsmaterialien verursachen den Geruch. 
Verwenden Sie andere Behälter oder Verpackungsmaterial einer anderen 
Marke.

Die Tür wurde nicht richtig geschlossen.

• Lebensmittelpackungen verhindern eventuell das Schließen der Tür. 
Entfernen Sie die Verpackungen, welche die Tür blockieren. 

• Der Kühlschrank steht nicht mit sämtlichen Füßen fest auf dem Boden und 
schaukelt bei kleinen Bewegungen. Stellen Sie die Höheneinstellschrauben 
ein. 

• Der Boden ist nicht eben oder nicht stabil genug. Achten Sie darauf, dass 
der Boden eben ist und das Gewicht des Kühlschranks problemlos tragen 
kann.

Das Gemüsefach klemmt.

• Die Lebensmittel berühren eventuell den oberen Teil der Schublade. Ordnen 
Sie die Lebensmittel in der Schublade anders an.



Nejprve si přečtěte tento návod!
Vážený zákazníku,
Doufáme, že výrobek, který byl vyroben v moderních závodech a kontrolován v 
souladu s nejpřísnějšími postupy kontroly kvality, vám zajistí účinný provoz.
Proto vám doporučujeme pozorně si přečíst celý návod k výrobku, než jej 
použijete, a uskladnit je v dosahu pro budoucí použití.

Tento návod
• Pomůže vám s použitím spotřebiče rychle a bezpečně.
• Návod si přečtěte dříve, než produkt nainstalujete a zapnete.
• Dodržujte pokyny, zejména ty, které se týkají bezpečnosti.
• Návod uschovejte na snadno přístupném místě, možná jej budete později 
potřebovat. 
• Kromě toho si přečtěte i další dokumenty dodané s výrobkem.
Nezapomeňte, že tento návod může platit i pro jiné modely. 

Symboly a jejich popis
Tento návod obsahuje následující symboly:
C Důležité informace nebo užitečné tipy k použití.
A Varování před nebezpečnými situacemi pro život a majetek.
B Varování na elektrické napětí. 

Tento výrobek nese symbol pro selektivní třídění platný pro elektrický a 
elektronický odpad (WEEE).
To znamená, že s tímto výrobkem je nutno manipulovat podle evropské 
směrnice 2002/96/ES, aby byl recyklován nebo demontován s minimálním 
dopadem na životní prostředí. Další informace vám podají místní nebo 
oblastní úřady.

Elektronické výrobky nezahrnuté do procesu selektivního třídění jsou 
potenciálně nebezpečné pro životní prostředí a zdraví osob kvůli přítomnosti 
nebezpečných látek.

Recycling
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1  Vaše chladnička

C Obrázky uvedené v tomto návodu k použití jsou schematické a nemusejí 
přesně korespondovat s vaším výrobkem. Pokud zobrazené části nejsou 
obsaženy v produktu, který jste zakoupili, jde o součásti jiných modelů.

1. Větrák
2. Žárovka
3. Nastavitelné police
4. Přihrádka na víno 
5. Prostor pro 0 °C
6. Kryt prostoru pro čerstvé potraviny
7. Prostor pro křehký salát
8. Přihrádka na led
9. Tácek přihrádky na led

10. Prostor na hluboké mražení
11. Vzduchová mřížka 
12. Nastavitelné přední nožky 
13. Ovládací panel a kontrola teploty
14. Police dveří prostoru chladničky
15. Police na lahve
16. Držáky vajec
17. Ochranný drát
18. Prostor chladničky
19. Prostor mrazničky
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2  Důležitá bezpečnostní upozornění
Prostudujte si následující informace. 
Nedodržení těchto informací může vést 
ke zraněním nebo škodám na majetku. 
Jinak neplatí záruka ani jiné závazky.
Doba životnosti zakoupeného 
zařízení je 10 let. Toto je doba pro 
uschování náhradních dílů nutných pro 
předepsaný provoz zařízení.

Určené použití
 Tento výrobek je určen pro použití
– uvnitř a v uzavřených oblastech, jako 

jsou domy;
– v uzavřených pracovních prostředích, 

jako jsou obchody a kanceláře;
– v uzavřených obytných oblastech, 

jako jsou farmy, hotely, penziony. 
• Nepoužívejte přístroj venku.

 Obecná bezpečnost
• Když chcete výrobek zlikvidovat/

sešrotovat, doporučujeme 
kontaktovat autorizovaný servis, 
kde zjistíte nezbytné informace a 
autorizované orgány.

• Veškeré otázky a problémy související 
s chladničkou vám pomůže vyřešit 
autorizovaný servis. Nezasahujte do 
chladničky a nikomu toto nedovolte 
bez upozornění autorizovaného 
servisu.

• U výrobků s prostorem mrazničky; 
Nejezte zmrzlinu a kostky ledu 
bezprostředně poté, co je vyjmete 
z prostoru mrazničky! (Může dojít k 
omrznutí úst.) 

• U výrobků s prostorem mrazničky; 
Nevkládejte do prostoru mrazničky 
nápoje v lahvích a plechovkách. Jinak 
by mohlo dojít k jejich explozi. 

• Nedotýkejte se mražených potravin 
rukou; mohou se vám přilepit k ruce. 

• Odpojte chladničku, než ji vyčistíte 
nebo odmrazíte.

•  Výpary a parní čisticí materiály nikdy 
nepoužívejte při čištění a odmražování 
chladničky. V těchto případech by se 
totiž výpary mohly dostat do styku 
s elektrickými součástmi a způsobit 
zkrat či zásah elektrickým proudem. 

• Nikdy nepoužívejte součásti na 
chladničce, jako například dvířka, jako 
podpěru nebo schůdek. 

• Nepoužívejte elektrická zařízení uvnitř 
chladničky.

• Nepoškozujte součásti, kde obíhá 
chladicí médium, vrtáním nebo 
řezáním. Chladicí médium by mohlo 
vytéct v místech porušení plynových 
kanálů výparníku, prodlouženích 
trubek nebo povrchových vrstev a 
způsobit podráždění kůže a zranění 
očí.

• Nezakrývejte a neblokujte větrací 
otvory na chladničce žádným 
materiálem.

• Elektrické spotřebiče musejí 
opravovat jen autorizované osoby. 
Opravy provedené nekompetentními 
osobami mohou vést k ohrožení 
uživatele.

• V případě poruchy nebo při údržbě či 
opravách odpojte napájení chladničky 
buď vypnutím příslušné pojistky nebo 
odpojením spotřebiče. 

• Netahejte za kabel – tahejte za 
zástrčku. 

• Nápoje umisťujte zavřené a ve svislé 
poloze. 

• V chladničce nikdy neskladujte 
nádoby s hořlavými spreji a 
výbušnými látkami.
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• Nepoužívejte mechanické nástroje 
nebo jiné prostředky k urychlení 
procesu odmrazení s výjimkou těch, 
které doporučuje výrobce.

• Tento výrobek by neměly používat 
osoby s tělesnými, smyslovými nebo 
duševními poruchami či nezkušené 
nebo nepoučené osoby (včetně dětí), 
pokud jsou bez dohledu osoby, která 
bude odpovídat za jejich bezpečnost 
nebo která jim poskytné náležité 
školení k používání výrobku

• Nepoužívejte poškozenou chladničku. 
V případě jakýchkoli pochybností 
kontaktujte servisního zástupce.

• Elektrická bezpečnost chladničky je 
zaručena pouze tehdy, pokud systém 
uzemnění ve vašem domě splňuje 
patřičné normy.

• Vystavení výrobku dešti, sněhu, slunci 
a větru je nebezpečné z hlediska 
elektrické bezpečnosti.

• Pokud dojde k poškození napájecího 
kabelu, kontaktujte autorizovaný 
servis.

• Během instalace nikdy nezapojujte 
chladničku k zásuvce. Jinak může 
dojít k ohrožení zdraví s následkem 
smrti.

• Tato chladnička je určena jen k 
uchovávání potravin. Neměla by být 
používána k žádnému jinému účelu.

• Štítek s technickými parametry 
se nachází na levé stěně uvnitř 
chladničky.

• Nikdy nepřipojujte chladničku k 
systémům pro úsporu elektřiny; 
mohly by chladničku poškodit.

• Pokud na chladničce svítí modré 
světlo, nedívejte se do něj optickými 
nástroji.

•  U manuálně ovládaných chladniček 
počkejte nejméně 5 minut, než 
chladničku po výpadku energie znovu 
spustíte.

•  Tento návod k použití předejte 
novému majiteli v případě prodeje 
výrobku.

• Při přepravě chladničky nepoškozujte 
napájecí kabel. Ohnutím kabelu 
může dojít k požáru. Na napájecí 
kabel nikdy nestavte těžké předměty. 
Nedotýkejte se zástrčky mokrýma 
rukama při zapojování výrobku.

• Nezapojujte chladničku, pokud je 
zásuvka uvolněna.

• Nestříkejte vodu přímo na vnitřní či 
vnější části výrobku z bezpečnostních 
důvodů.

• Do blízkosti chladničky nestříkejte 
látky s hořlavými plyny, jako je propan, 
aby nedošlo k požáru a výbuchu.

• Na horní stranu chladničky nikdy 
nestavte nádoby naplněné vodou, 
jinak by mohlo dojít k zásahu 
elektrickým proudem nebo k požáru.

•  Do chladničky nevkládejte přílišná 
množství potravin. Při přeplnění 
mohou potraviny spadnout dolů a 
poranit vás a poškodit chladničku 
při otevření dveří. Na horní stranu 
chladničky nic nestavte; tyto 
předměty by jinak mohly spadnout, 
až otevřete nebo zavřete dvířka 
chladničky.
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•  Jelikož vakcíny, léky citlivé na teplo 
a vědecké materiály atd. vyžadují 
přesnou teplotu, neskladujte je tedy v 
této chladničce.

•  Pokud chladničku delší dobu 
nebudete používat, odpojte ji. Možný 
problém napájecího kabelu by mohl 
způsobit požár.

• Konec zástrčky pravidelně čistěte; 
jinak by mohl způsobit požár.

• Konec zástrčky pravidelně čistěte 
suchým hadříkem; jinak by mohl 
způsobit požár.

• Chladnička se může pohybovat, 
pokud její nožky nejsou řádně 
upevněny na podlaze. Správným 
nastavením nožek na podlaze 
předejdete pohybu chladničky.

• Při přenášení chladničky ji nedržte 
za kliku dvířek. Jinak by se mohla 
odlomit.

• Když musíte postavit tento výrobek 
vedle jiné chladničky nebo mrazničky, 
vzdálenost mezi zařízeními by měla 
být nejméně 8 cm. Jinak by mohlo 
dojít k provlhnutí sousedních stěn.

U výrobků s dávkovačem 
vody;
 Tlak vody by měl být minimálně 1 bar. 

Tlak vody by měl být maximálně 8 
barů.

• Používejte jen pitnou vodu.

Bezpečnost dětí
•  Pokud mají dvířka zámek, měli byste 

skladovat klíč mimo dosah dětí.
• Děti je nutno kontrolovat, aby 

nezasahovaly do součástí výrobku.

Upozornění HCA
Pokud chladicí systém vašeho 
výrobku obsahuje R600a: 
Tento plyn je hořlavina. Dávejte tedy 
pozor, abyste nepoškodili systém 
chlazení a potrubí během použití a 
přepravy. V případě poškození udržujte 
výrobek mimo potenciální zdroje 
hoření, které mohou způsobit vznícení 
výrobku, a vyvětrejte místnost, v níž je 
přístroj umístěn. 
Ignorujte toto upozornění, pokud 
chladicí systém vašeho výrobku 
obsahuje R134a. 
Typ plynu použitý ve výrobku je uveden 
na typovém štítku na levé stěně uvnitř 
chladničky.
Výrobek nikdy nevhazujte do ohně.
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Postup pro úsporu energie
• Nenechávejte dvířka chladničky 

otevřená delší dobu.
• Nevkládejte do chladničky horké 

potraviny nebo nápoje.
• Nepřeplňujte chladničku, abyste 

nebránili oběhu vzduchu uvnitř.
• Neinstalujte chladničku na přímé 

sluneční světlo nebo do blízkosti 
tepelných spotřebičů, jako je trouba, 
myčka nebo radiátor.

• Dbejte na to, abyste ukládali potraviny 
v uzavřených nádobách.

• U výrobků s prostorem mrazničky; 
Velké množství potravin v mrazničce 
můžete uskladnit, pokud vyjmete 
polici nebo zásuvku mrazničky. 
Hodnota spotřeby energie udaná 
pro vaši chladničku byla stanovena 
při vyjmuté polici nebo zásuvce 
mrazničky a při maximální náplni. 
Nehrozí riziko při používání police 
nebo zásuvky podle tvarů a rozměrů 
potravin, které chcete mrazit.

• Rozmrazování zmražených potravin 
v prostoru chladničky zajistí úsporu 
energie a zachová kvalitu potravin.
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3  Instalace
B Nezapomeňte, že výrobce 

neodpovídá za nedodržení informací 
uvedených v návodu k použití.

Body ke zvážení při přepravě 
chladničky
1. Chladničku je nutno vyprázdnit a 

vyčistit před jakoukoli přepravou.
2. Police, příslušenství, prostor pro 

čerstvé potraviny atd. v chladničku je 
nutno řádně upoutat lepicí páskou, 
aby nedocházelo k vibracím.

3. Obaly je nutno upevnit silnými 
páskami a lany a je nutno dodržovat 
pravidla pro přepravu vytištěná na 
obalu.

Nezapomeňte...
Každý recyklovaný materiál je nezbytný 

zdroj pro přírodu a naše národní 
zdroje.

Pokud chcete přispět k recyklaci 
obalových materiálů, další informace 
získáte od orgánů ochrany životního 
prostředí nebo místních úřadů.

Než chladničku zapnete
Než začnete používat chladničku, 

zkontrolujte následující:
1. Je vnitřek chladničky suchý a může 

za ní volně obíhat vzduch?
2. Oba plastové klínky můžete 

nainstalovat podle obrázku. Plastové 
klínky zajistí potřebnou vzdálenost 
mezi vaší chladničkou a zdí, aby se 
zajistilo proudění vzduchu. (Uvedený 
obrázek je jen příklad a neshoduje se 
přesně s vaším výrobkem.)

3. Vyčistěte vnitřek chladničky podle 
kapitoly „Údržba a čištění“.

4. Zapojte chladničku do sítě. Po 
otevření dvířek se rozsvítí vnitřní 
osvětlení prostoru chladničky.

5. Uslyšíte hluk při startování 
kompresoru. Kapalina a plyn v 
chladicí soustavě mohou také 
vydávat zvuky, i když kompresor 
neběží, což je poměrně normální. 

6. Přední kraje chladničky mohou 
být teplé. Je to zcela normální. 
Tyto oblasti mají být teplé, aby 
nedocházelo ke kondenzaci.

Zapojení do sítě
Připojte výrobek k uzemněné zásuvce, 
která je chráněna pojistkou vhodné 
kapacity.
Důležité:
• Spojení musí být v souladu s 

národními předpisy.
• Napájecí kabel musí být po instalaci 

snadno dostupný.
• Specifikované napětí musí být rovné 

napětí v síti.
• K připojení nepoužívejte prodlužovací 

kabely a vícecestné zásuvky.
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B Poškozený napájecí kabel musí 
vyměnit kvalifikovaný elektrikář.

B Výrobek nesmíte používat, dokud 
není opraven! Hrozí riziko zásahu 
elektrickým proudem!

Likvidace obalu
Obalové materiály mohou být pro 
děti nebezpečné. Udržujte materiály 
mimo dosah dětí nebo je zlikvidujte v 
souladu s pokyny zpracování odpadů. 
Nelikvidujte je s běžným domovním 
odpadem.
Balení chladničky je z recyklovatelných 
materiálů.
Likvidace vaší staré 
chladničky
Starou chladničku zlikvidujte tak, 
abyste neohrozili životní prostředí.
• Informace o likvidaci chladničky 

získáte u autorizovaného prodejce 
nebo odpadového odboru vašeho 
města.

Před likvidací vaší chladničky odřízněte 
zástrčku a v případě, že jsou na 
dveřích zámky, zneškodněte je, aby 
nedošlo k ohrožení dětí.

Umístění a instalace
A Pokud nejsou vstupní dveře 

do místnosti, v níž chladničku 
nainstalujete, dostatečně široké, 
aby chladnička prošla, kontaktujte 
autorizovaný servis a nechte sejmout 
dveře chladničky a protáhněte je 
bokem. 

1. Chladničku umístěte na místo, které 
umožňuje snadnou obsluhu.

2. Chladničku umístěte mimo zdroje 
tepla, vlhka a přímé světlo.

3. Kolem chladničky musí být 
dostatečný prostor pro ventilaci, aby 
se zajistila účinnost provozu. Pokud 
máte chladničku umístit do výklenku, 
musí být nejméně 5 cm od stropu a 
5 cm od stěn. Pokud je na podlaze 
koberec, musíte zvednout produkt o 
2,5 cm nad zem. 

4. Umístěte chladničku na rovnou 
podlahu, aby nedocházelo ke 
kymácení.

5. Neskladujte chladničku při teplotách 
pod 10°C.
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Nastavování nožek
Pokud je vaše chladnička nevyvážená;
Chladničku vyrovnáte tak, že otáčíte 
předními nožkami podle obrázku. Roh, 
kde jsou umístěny nožky, se sníží, 
když otáčíte ve směru černé šipky, 
zvedne se, když otáčíte opačným 
směrem. Pokud vám někdo pomůže 
nadzvednout chladničku, proces se 
usnadní.

Výměna žárovky 
Za účelem výměny žárovky osvětlení 
v chladničce prosím kontaktujte 
Autorizovaný servis.

Instalace dolního větracího 
krytu
Dolní větrací kryt můžete nainstalovat 
podle obrázku.
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4  Příprava
C Chladničku instalujte nejméně 

30 cm od zdrojů tepla, jako jsou 
varné desky, trouby, ústřední topení 
a sporáky a nejméně 5 cm od 
elektrických trub, neumisťujte ji na 
přímé sluneční světlo.

C Teplota prostředí v místnosti, kde 
instalujete chladničku, by měla 
být nejméně 10 °C. Používání 
chladničky za chladnějších podmínek 
se nedoporučuje vzhledem k její 
účinnosti.

C Zajistěte, aby byl vnitřek vaší 
chladničky důkladně vyčištěn.

C Pokud vedle sebe instalujete dvě 
chladničky, měl by mezi nimi být 
rozestup nejméně 2 cm.

C Když spustíte chladničku poprvé, 
dodržujte následující pokyny během 
prvních šesti hodin.

 -  Dveře neotevírejte často.
 -  Musí běžet prázdná bez vkládání 

potravin.
 -  Neodpojujte chladničku. Pokud 

dojde k výpadku energie, 
prostudujte si varování v kapitole 
„Doporučená řešení problémů“.

C Původní obaly a pěnové materiály 
uschovejte pro budoucí přepravu či 
přesun.
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5  Používání chladničky
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Panel ukazatelů

1- Funkce rychlého mražení
Ukazatel rychlého mražení zůstane 
svítit, když je funkce rychlého 
mražení aktivovaná. Funkci zrušíte 
dalším stiskem tlačítka Quick Freeze 
(Rychlé mražení). Ukazatel rychlého 
mražení zhasne a vrátí se na normální 
nastavení. Pokud funkci rychlého 
mražení nezrušíte, vypne se sama 
automaticky po 4 hodinách nebo 
jakmile prostor mrazničky dosáhne 
požadované teploty.
Pokud chcete mrazit velké množství 
čerstvých potravin, stiskněte tlačítko 
před vložením potravin do prostoru 
mrazničky. Kompresor se nespustí 
okamžitě poté, co stisknete tlačítko 
rychlého mražení více než jednou v 
krátkých intervalech, jelikož se aktivuje 
systém ochrany elektronického 
obvodu.
Tato funkce se neobnoví, pokud dojde 
k obnovení dodávky elektřiny po jejím 
výpadku.  

2- Ukazatel rychlého mražení
Tato ikona bliká, když je funkce rychlého 
mražení aktivní.

3- Funkce nastavení mrazničky
Tato funkce vám umožňuje provádět 
nastavení teploty prostoru mrazničky. 
Stiskem tohoto tlačítka nastavíte teplotu 
prostoru mrazničky na -18, -20, -22, 
-24.

4- Prostor mrazničky - ukazatel 
nastavení teploty
Udává teplotu nastavenou pro prostor 
mrazničky.

5- Funkce nastavení chladničky
Tato funkce vám umožňuje provádět 
nastavení teploty prostoru chladničky. 
Stiskem tohoto tlačítka nastavíte teplotu 
prostoru chladničky na 8, 6, 4, 2.
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6- Prostor chladničky - ukazatel 
nastavení teploty 
Udává teplotu nastavenou pro prostor 
chladničky.

7- Funkce rychlého chlazení
Když stisknete tlačítko "Quick 
Fridge" (Rychlé chlazení), teplota v 
chladničce bude nižší než nastavené 
hodnoty. Tuto funkci můžete použít 
pro potraviny v prostoru chladničky, 
pokud je chcete rychle ochladit. 
Pokud chcete zchladit velké množství 
čerstvých potravin, doporučujeme 
aktivovat tuto funkci, než vložíte 
potraviny do chladničky. Ukazatel 
rychlého chlazení zůstane svítit, když 
je funkce rychlého chlazení aktivovaná. 
Funkci zrušíte dalším stiskem tlačítka 
Quick Fridge (Rychlé chlazení). 
Ukazatel rychlého chlazení zhasne a 
vrátí se na normální nastavení. Pokud 
funkci rychlého chlazení nezrušíte, 
vypne se sama automaticky po 
2 hodinách nebo jakmile prostor 
chladničky dosáhne požadované 
teploty.
 
Tato funkce se neobnoví, pokud dojde 
k obnovení dodávky elektřiny po jejím 
výpadku.  

8- Ukazatel rychlého chlazení
Tato ikona bliká, když je funkce 
rychlého chlazení aktivní.

9- Funkce zámku
Stiskněte současně tlačítka nastavení 
mrazničky a nastavení chladničky na 
3 sekundy pro aktivaci funkce zámku. 
Jakmile je tato funkce aktivní, nelze 
zvolit na panelu displeje žádnou jinou 
funkci. Znovu stiskněte současně 

tlačítka nastavení mrazničky a 
nastavení chladničky na 3 sekundy pro 
deaktivaci funkce zámku.

10- Funkce úsporného provozu 
(zvláštní ekonomický provoz)
Stiskněte tlačítko rychlého mražení 
na 3 sekundy pro zapnutí funkce 
úsporného provozu. Pokud je tato 
funkce zapnutá, chladnička se přepne 
do nejúspornějšího režimu minimálně 
6 hodin poté a rozsvítí se ukazatel 
úsporného provozu. Stiskněte tlačítko 
rychlého mražení ještě jednou na 3 
sekundy pro vypnutí funkce úsporného 
provozu.

11- Ukazatel výstrahy na vysokou 
teplotu/chybu
Tato kontrolka svítí při poruchách 
způsobených vysokou teplotou a při 
chybových hlášeních.

12- Ukazatel ekonomického 
provozu
Ukazatel ekonomického provozu svítí, 
když je prostor mrazničky nastaven 
na -18°C. Ukazatel ekonomického 
provozu zhasne, když zvolíte funkci 
rychlého chlazení nebo rychlého 
mražení.

13- Kontrolka ionizátoru  
Kontrolka svítí trvale. Tato kontrolka 
označuje, že vaše chladnička je 
chráněna před bakteriemi.

14- Ukazatel vlhkosti  
Kontrolka svítí trvale. Tato kontrolka 
udává, že potraviny v chladničce jsou 
zachovány na dlouhou dobu při ideální 
vlhkosti.
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Varování na otevření dveří

Necháte-li dveře chladničky otevřené 
déle než 1 minutu, zazní výstražný 
akustický signál. Tento výstražný 
akustický signál se ztlumí, jakmile 
stisknete jakékoli tlačítko na ukazateli 
nebo po uzavření dveří.

Systém dvojího chlazení:

Vaše chladnička je vybavena dvěma 
samostatnými chladicímu systémy k 
chlazení prostoru pro čerstvé potraviny 
a mrazicího prostoru. Vzduch v 
prostoru pro čerstvé potraviny a v 
mrazicím prostoru se tedy nemísí. Díky 
těmto dvěma chladicím systémům je 
rychlost chlazení mnohem vyšší než 
u jiných chladniček. Pachy v obou 
prostorech se nemísí. Při jednotlivém 
odmrazování dochází k další úspoře 
energie.

Pro účelné využití
. Maximální objem pro mražené 
potraviny dosáhnete bez použití 
přihrádek a krytu horní police v 
prostoru mrazničky. Spotřeba energie 
vašeho spotřebiče je uváděna za 
situace, kdy je prostor mrazničky plně 
naplněn bez použití přihrádek a krytu 
horní police.

Nastavení mrazničky Nastavení 
chladničky Vysvětlivky

-18°C 4°C Toto je normální doporučené nastavení.

-20, -22 nebo -24°C 4°C Tato nastavení jsou doporučena, pokud teplota 
prostředí přesáhne 30°C.

Rychlé mrazení
 4°C

Toto nastavení použijte, pokud chcete rychle zmrazit 
potraviny. Jakmile proces skončí, chladnička se vrátí 
na předchozí režim.

-18°C nebo chladněji 2°C
Pokud se domníváte, že v chladničce není dostatečně 
chladno kvůli vysoké teplotě nebo častému otevírání a 
zavírání dveří.

-18°C nebo chladněji
Rychlé 
mražení
 

Můžete je použít, když je prostor chladničky přeplněný 
nebo chcete rychle ochladit potraviny. Doporučujeme 
aktivovat funkci rychlého mražení 4-8 hodin před 
vložením potravin.
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Mražení čerstvých potravin

• Je nutno zabalit nebo zakrýt 
potraviny, než je umístíte do 
chladničky.

• Horké potraviny je nutno zchladit na 
pokojovou teplotu, než je vložíte do 
chladničky.

• Potraviny, které chcete zmrazit, 
musejí být čerstvé a kvalitní.

• Potraviny je nutno rozdělit na části 
podle potřeb rodiny na den či 
jednotlivé jídlo.

• Potraviny je nutno vzduchotěsně 
zabalit, aby nevyschly, i když je 
chcete skladovat krátce.

• Materiály, které použijete na 
balení, musejí být pevné a odolné 
vůči chladu, vlhkosti, zápachu, 
oleji a kyselinám, měly by být i 
vzduchotěsné. Navíc mají být 
uzavřené a vyrobeny z materiálů, 
které se snadno používají a jsou 
vhodné pro hloubkové mražení.

• Potraviny, které se mají zmrazit, je 
nutno vložit do mrazničky. (Neměly 
by být v kontaktu s předtím 
zmraženými potravinami, aby nedošlo 
k částečnému rozmražení. Kapacita 
mražení tohoto výrobku je uvedena v 
technických parametrech.)

• Lhůty uvedené v informacích o 
hloubkovém mražení, je nutno 
dodržet pro čas uschování.

• Mražené potraviny je nutno použít 
rychle poté, co rozmrznou, neměly by 
se znovu mrazit.

• Pro dosažení nejlepších výsledků 
prosím dodržujte následující pokyny.

1. Nezmrazujte příliš velké množství 
najednou. Množství potravin se 
nejlépe uchovává, pokud se zmrazí 
hloubkově a co nejrychleji.

2. Umístěním teplých potravin 
do mrazničky uvedete chladicí 
kompresor do nepřetržitého chodu, 
dokud nejsou potraviny zcela zmrzlé.

3. Dávejte zvýšený pozor, abyste 
nesmísili již zmrzlé a čerstvé potraviny.

Doporučení pro uschování 
mražených potravin

•  Balené mražené potraviny 
uskladněte v souladu s pokyny 
výrobce mražených potravin pro 

 (4hvězdičkový) prostor pro 
mražené potraviny.

• Pro zajištění vysoké kvality podle 
výrobce a prodejce mražených 
potravin nezapomeňte dodržovat 
následující body:

1. Balení vkládejte do mrazničky co 
nejrychleji po zakoupení.

2. Ověřte, zda je na obsahu uvedeno 
označení a datum.

3. Nepřekračujte data spotřeby na 
obalu.

Dojde-li k výpadku elektrické energie, 
neotvírejte dveře mrazničky. I když 
výpadek energie trvá déle než 
“Čas zvýšení teploty” uvedený v 
oddíle “Technické parametry vaší 
chladničky”, zmrazeného jídla se to 
nedotkne. V případě, že výpadek trvá 
déle, je nutno potraviny zkontrolovat a 
podle potřeby spotřebovat okamžitě, 
případně zmrazit po uvaření.

Odmrazování
Prostor chladničky se odmrazuje 
automaticky.
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Vkládání potravin

Police prostoru 
mrazničky

Různé mražené 
potraviny, jako je maso, 
ryby, zmrzlina, zelenina 
atd.

Držák vajec Vejce

Police mrazicího 
prostoru

Potraviny v pánvích, 
přikrytých talířích, 
uzavřených nádobách

Police dveří 
prostoru chladničky

Malé a balené 
potraviny či nápoje 
(např. mléko, ovodný 
džus a pivo)

Prostor pro čerstvé 
potraviny Zelenina a ovoce

Prostor pro čerstvé 
potraviny

Jemné potraviny (sýr, 
máslo, salám atd.)

Informace o hloubkovém 
mražení

Potraviny je nutno zmrazit co 
nejrychleji, když je vložíte do 
chladničky, aby zůstaly v dobré kvalitě. 
Norma TSE vyžaduje (podle určitých 
podmínek měření), aby chladnička 
zmrazila nejméně 4,5 kg potravin při 
teplotě 32°C na -18°C nebo nižší 
teplotu během 24 hodin na každých 
100 litrů objemu.
Je možné udržet potraviny dlouhodobě 
jen při -18°C nebo nižších teplotách. 
Čerstvé potraviny můžete uchovat 
mnoho měsíců (při -18°C nebo nižších 
teplotách při hloubkovém mražení).

UPOZORNĚNÍ! A 
• Potraviny je nutno rozdělit na 
části podle potřeb rodiny na den či 
jednotlivé jídlo.
• Potraviny je nutno vzduchotěsně 
zabalit, aby nevyschly, i když je chcete 
skladovat krátce.
Materiály nezbytné pro balení:
• Lepicí páska odolná vůči chladu
• Samolepicí páska
• Gumičky
• Pero
Materiály, které použijete na balení 
potravin, musejí být pevné a odolné 
vůči chladu, vlhkosti, zápachu, oleji a 
kyselinám.
Potraviny by neměly být v kontaktu s 
předtím zmraženými potravinami, aby 
nedošlo k částečnému rozmražení.
Vždy dodržujte hodnoty v tabulkách 
pro délku uskladnění.
Mražené potraviny je nutno použít 
rychle poté, co rozmrznou, neměly by 
se znovu mrazit.



CZ17

Hygiena - Ion 
Hygiena+: Fotokatalytický filtr ve 
vzduchovém kanálu chladničky 
pomáhá čistit vzduch uvnitř. Tento filtr 
také omezuje nepříjemný zápach.
Ion+: Ionizér, který je ve vzduchovém 
kanálu chladničky, ionizuje vzduch. 
S pomocí tohoto systému se sníží 
bakterie ve vzduchu a nepříjemný 
zápach, které tyto bakterie produkují.

Icematic a nádoba na 
skladování ledu
Použití zařízení Icematic
* Naplňte Icematic vodou a uložte 
na místo. Příprava ledu trvá cca dvě 
hodiny. Nevyjímejte Icematic pro odběr 
ledu. 
* Otočte tlačítka doprava o 90 stupňů. 
Kostky ledu spadnou do nádoby na 
skladování ledu níže. 
* Můžete vyjmout nádobu na 
skladování ledu a podávat led. 
* Pokud chcete, můžete skladovat 
kostky ledu v nádobě na uskladnění 
ledu.
Nádoba na skladování ledu 
Nádoba na skladování ledu je určena 
jen pro sběr kostek ledu. Nelijte do ní 
vodu. Jinak praskne.
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Prostor chlazení

Prostor chlazení umožňuje připravit 
potraviny na zmrazení. Tento prostor 
můžete používat i k uskladnění 
potravin při teplotě o pár stupňů nižší 
než v prostoru chladničky.
Můžete zvýšit vnitřní objem chladničky, 
pokud odstraníte některý z prostorů 
chlazení. Přitáhněte prostor k sobě; 
prostor se opře o zarážku a zastaví 
se. Tento prostor se uvolní, když jej 
zvednete asi o 1 cm a přitáhnete jej k 
sobě.

Popis a čištění 
protizápachového filtru:
Protizápachový filtr brání vzniku 
nepříjemných pachů ve vaší 
chladničce.
Zatáhněte kryt, do kterého je filtr 
zabudován, směrem dolů a sejměte 
jej podle obrázku. Nechte filtr jeden 
den na slunci. Filtr se během této doby 
vyčistí. Vraťte filtr zpět na místo.
Filtr je nutno čistit jednou ročně.
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Skleněná výplň dveří 
C Tyto skleněné výplně jsou tvrzené, 

aby se zvýšila jejich odolnost vůči 
nárazům a praskání.

C Na povrchu je také bezpečnostní 
fólie jako další bezpečnostní prvek, 
aby nedošlo k poškozování okolí v 
případě prasknutí.

6  Údržba a čištění

A Nikdy na čištění nepoužívejte 
benzín, technický benzín a podobné 
materiály.

B Doporučujeme odpojit přístroj od sítě, 
než jej začnete čistit.

B Nikdy nepoužívejte brusné nástroje, 
mýdlo, domovní čistič, odmašťovač či 
voskové čistidlo.

C Používejte vlažnou vodu pro vyčištění 
skříně a otřete ji pak dosucha.

C Používejte vlhký hadřík namočený 
do roztoku jedné čajové lžičky 
sody bikarbony na půl litru vody na 
vyčištění vnitřku, pak jej dosucha 
otřete.

B Zajistěte, aby do krytu světla a jiných 
elektrických prvků nepronikla voda.

B Pokud chladničku delší dobu 
nebudete používat, odpojte napájecí 
kabel, vyjměte všechny potraviny, 
vyčistěte jej a nechte dveře otevřené.

C Pravidelně kontrolujte těsnění 
dvířek, abyste zajistili jejich čistotu a 
nezanesení částečkami potravin.

A Pro odstranění polic ve dveřích 
odstraňte všechen obsah a pak jen 
zvedněte dveřní polici vzhůru ze 
základny.

Ochrana plastových ploch 
C Nevkládejte tekuté oleje nebo pokrmy 

s obsahem oleje do chladničky v 
neuzavřených nádobách, jelikož 
poškodí plastovou plochu vaší 
chladničky. V případě rozlití nebo 
rozetření oleje na plastové ploše 
vyčistěte a opláchněte příslušnou 
část plochy teplou vodou.
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7  Doporučená řešení problémů

Než zavoláte do servisu, projděte si tento seznam. Možná vám ušetří čas a 
peníze. Tento seznam obsahuje časté stížnosti, které nejsou způsobeny vadným 
zpracováním či použitými materiály. Některé zde uvedené funkce nemusejí být 
přítomny na vašem výrobku.

Chladnička nefunguje. 
• Je chladnička řádně zapojena? Zasuňte zástrčku do sítě.
• Není vypálena pojistka zásuvky, do níž je chladnička zapojena, nebo hlavní 

pojistka? Zkontrolujte pojistku.
Kondenzace na boční stěně prostoru chladničky (MULTIZONE, COOL 
CONTROL a FLEXI ZONE).
• Velmi nízká teplota prostředí. Časté otevírání a zavírání dveří. Vysoká vlhkost 

v prostředí. Skladování potravin s obsahem kapalin v otevřených nádobách. 
Nechání otevřených dveří. Přepnutí termostatu na nižší teplotu. 

• Snížení času otevřených dveří nebo méně časté použití.
• Zakrytí potravin v otevřených nádobách vhodným materiálem.
• Otřete kondenzaci suchým hadrem a ověřte, zda je stále přítomna.
Kompresor neběží
• Tepelná pojistka kompresoru se zapne během náhlého výpadku energie nebo 

odpojení a zapojení, jelikož tlak chladicího média v chladicí soustavě chladničky 
není dosud vyvážen. Vaše chladnička začne fungovat asi po 6 minutách. 
Kontaktujte servis, pokud se chladnička nespustí ani po této době.

• Chladnička je v režimu odmražování. Toto je normální pro chladničku s plně 
automatickým odmražováním. Cyklus odmražení probíhá pravidelně.

• Chladnička není zapojena do zásuvky. Ověřte, zda je zástrčka řádně zasunuta 
do zásuvky.

• Je správně nastavena teplota?
• Možná je odpojeno napájení.
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Chladnička často běží nebo běží dlouhodobě.
• Nový výrobek může být širší než předchozí. Je to zcela normální. Větší 

chladničky fungují delší dobu.
• Okolní teplota v místnosti je možná vysoká. Je to zcela normální.
• Chladnička možná byla nedávno zapojena nebo byla naplněna potravinami. 

Ochlazování chladničky může trvat o pár hodin déle.
• V nedávné době jste do chladničky vložili velké množství teplých pokrmů. Horké 

pokrmy způsobují delší fungování chladničky až do dosažení bezpečné teploty 
pro uchování.

• Dveře se mohly otevírat častěji nebo byly ponechány dlouhou dobu otevřené. 
Teplý vzduch, který pronikl do chladničky, způsobil dlouhodobější chod 
chladničky. Otevírejte dveře méně často.

• Mraznička nebo dveře chladničky zůstaly dokořán. Zkontrolujte, zda jsou dveře 
pevně zavřeny.

• Chladnička je nastavena na velmi nízkou teplotu. Upravte teplotu chladničky na 
vyšší hodnotu a počkejte na dosažení této teploty.

• Těsnění dveří chladničky nebo mrazničky může být ušpiněno, opotřebené, 
prasklé nebo nesprávně usazené. Vyčistěte nebo vyměňte těsnění. Poškození/
prasklé těsnění způsobuje dlouhodobý chod chladničky pro udržení správné 
teploty.

Teplota mrazničky je velmi nízká, zatímco teplota v chladničce je dostatečná.
• Teplota mrazničky je nastavena na velmi nízkou teplotu. Upravte teplotu 

mrazničky na vyšší hodnotu a zkontrolujte ji.
Teplota chladničky je velmi nízká, zatímco teplota v mrazničce je dostatečná.
• Teplota chladničky může být nastavena na velmi nízkou teplotu. Upravte teplotu 

chladničky na vyšší hodnotu a zkontrolujte ji.
Jídlo v chladničce začíná mrznout.
• Teplota chladničky může být nastavena na velmi nízkou teplotu. Upravte teplotu 

chladničky na vyšší hodnotu a zkontrolujte ji.
Teplota v mrazničce nebo chladničce je velmi vysoká.
• Teplota chladničky může být nastavena na velmi vysokou teplotu. Nastavení 

chladničky má vliv na teplotu v mrazničce. Změňte teplotu chladničky nebo 
mrazničky, dokud teplota v chladničce nebo mrazničce nedosáhne dostatečné 
hodnoty.

• Dveře se mohly otevřít častěji nebo byly ponechány dlouhou dobu otevřené; 
otevírejte je méně často.

• Možná jste nechali nedovřená dvířka; zavírejte je úplně.
• V nedávné době jste do chladničky vložili velké množství teplých pokrmů. 

Počkejte, až chladnička nebo mraznička dosáhne požadované teploty.
• Chladnička byla nedávno zapojena. Úplné ochlazení chladničky trvá nějakou 

dobu.
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Provozní hluk se zvyšuje, když je chladnička zapnutá.
• Provozní vlastnosti chladničky se mohou změnit podle výkyvů okolní teploty. Je 

to normální, nejde o poruchu.
Vibrace nebo hluk.
• Podlaha není rovná nebo je slabá. Chladnička se při pohybu kymácí. Ověřte, zda 

je podlaha dostatečně pevná pro chladničku a zda je rovná. 
• Hluk mohou způsobovat předměty vkládané na chladničku. Předměty na horní 

straně chladničky sejměte.
Ozvývá se zvuk z chladničky jako rozlévání kapaliny nebo stříkání.
• Proudění kapalin a plynu se může objevit v souladu s provozními zásadami vaší 

chladničky. Je to normální, nejde o poruchu.
Ozývá se hluk jako kvílení větru.
• Jsou v provozu ventilátory pro ochlazení chladničky. Je to normální, nejde o 

poruchu.
Kondenzace na vnitřních stěnách chladničky.
• Horké a vlhké počasí zvyšuje tvorbu ledu a kondenzace. Je to normální, nejde o 

poruchu. 
• Možná zůstala nedovřená dvířka; zajistěte úplné uzavření dveří.
• Dveře se mohly otevřít častěji nebo byly ponechány dlouhou dobu otevřené; 

otevírejte je méně často.
Vlhkost na vnější straně chladničky nebo mezi dveřmi.
• Ve vzduchu může být vlhkost; toto je ve vlhkém počasí poměrně normální. Po 

poklesu vlhkosti kondenzace zmizí.
Nepříjemný zápach v chladničce.
• Vnitřek chladničky je nutno vyčistit. Vyčistěte vnitřek chladničky houbičkou, 

vlažnou vodou nebo karbonovou vodou. 
• Některé nádoby či obalové materiály mohou způsobit zápach. Použijte odlišnou 

nádobu nebo obalový materiál jiné značky.
Dvířka se nezavírají.
• Zabalené potraviny mohou bránit v zavírání dveří. Vyměňte obaly, které brání v 

chodu dveří. 
• Chladnička nestojí zcela svisle na podlaze a při pohybu se mírně pohupuje. 

Upravte seřizovací šrouby. 
• Podlaha není rovná či silná. Ověřte, zda je podlaha rovná a unese chladničku.
Přihrádky na čerstvé potraviny jsou zaseklé.
• Potraviny se možná dotýkají horní strany zásuvek. Upravte rozložení potravin v 

zásuvce.



Prosím, najskôr si prečítajte túto príručku!
Vážený zákazník,
dúfame, že váš produkt, ktorý bol vyrobený v moderných továrňach a skontrolovaný v 
rámci prepracovaných postupov riadenia kvality, vám bude úspešne a efektívne slúžiť.
Preto vám odporúčame, aby ste si pozorne prečítali celú túto príručku k vášmu produktu 
predtým, ako ho začnete používať, a ponechajte si ju poruke, aby ste si ju v prípade 
potreby mohli prezerať.

Tento manuál
• Vám pomôže používať váš prístroj rýchlo a bezpečne.
• Manuál si prečítajte pred inštaláciou a prevádzkou vášho produktu.
• Dodržiavajte pokyny, obzvlášť tie, ktoré sa týkajú bezpečnosti.
• Manuál si uschovajte na ľahko prístupnom mieste, pretože ho môžete neskôr 
potrebovať. 
• Okrem toho si prečítajte aj ostatné dokumenty dodané s vašim produktom.
Majte na pamäti, že tento manuál platí aj pre iné modely. 

Symboly a ich popis
Tento návod na obsluhu obsahuje nasledovné symboly:

C Dôležité informácie alebo užitočné tipy.

A Výstraha pred ohrozením života a majetku.

B Výstraha pred elektrickým napätím. 

Tento produkt obsahuje symbol samostatného roztriedenia pre odpadové elektrické a elektronické
vybavenie (WEEE).
To znamená, že s týmto produktom sa musí narábať v súlade s európskou normou 2002/96/ES, aby sa
mohol recyklovať alebo rozobrať, čím sa minimalizuje jeho dopad na životné prostredie. Ohľadom
ďalších informácií kontaktujte vaše miestne alebo okresné úrady.

Elektronické produkty, ktoré nie sú súčasťou roztrieďovacieho procesu, sú potenciálne nebezpečné pre
životné prostredie a ľudské zdravie, kvôli prítomnosti nebezpečných látok.
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1  Vaša chladnička

C Obrázky v tejto príručke k obsluhe sú schematické a nemusia sa presne zhodovať s 
vaším produktom. Ak produkt, ktorý ste si zakúpili, nedisponuje uvádzanými časťami, 
potom sa to týka iných modelov.

1. Ventilátor
2. Ampulka
3. Nastaviteľné police
4. Priehradka na víno 
5. Priečinok s 0 °C
6. Kryt priečinku na zeleninu a ovocie
7. Priečinok na šalát
8. Priestor na ľad
9. Zásobník priestoru na ľad

10. Priečinok pre hlboké mrazenie
11. Mriežka na vzduch 
12. Nastaviteľná predná nôžka 
13. Ovládací panel a ovládanie teploty
14. Poličky vo dverách v priečinku chladničky
15. Polica na fľašky
16. Držiaky na vajíčka
17. Ochranný vodič
18. Priečinok chladničky
19. Priečinok mrazničky
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2  Dôležité bezpečnostné výstrahy
Prečítajte si nasledujúce informácie. 
Nedodržiavanie týchto informácií môže mať 
za následok zranenia alebo vecné škody. 
Všetky záručné záväzky tým strácajú 
platnosť.
Doba životnosti vami zakúpeného 
zariadenia je 10 rokov. Je to obdobie, 
počas ktorého sú k dispozícii náhradné 
diely pre zabezpečenie opísanej prevádzky.

Určené použitie
 Tento výrobok je určený na použitie
– v interiéroch a v uzatvorených oblastiach, 

ako napríklad v domoch,
– v uzatvorených pracovných prostrediach, 

ako napríklad obchody a kancelárie,
– v uzatvorených ubytovacích oblastiach, 

ako napríklad chalupy, hotely, penzióny. 
• Tento výrobok sa nesmie používať v 
exteriéroch.

 Všeobecná bezpečnosť
• Ak chcete vyradiť/zlikvidovať tento 

produkt, odporúčame vám poradiť sa s 
autorizovaným servisom, aby ste získali 
potrebné informácie o autorizovaných 
orgánoch zriadených na tento účel.

• Obráťte sa na autorizovaný servis so 
všetkými otázkami a problémami s vašou 
chladničkou. Nezasahujte ani nenechajte 
iných zasahovať do chladničky bez 
upozornenia autorizovaného servisu.

• Pri výrobkoch s mraziacim priečinkom 
nejedzte zmrzlinu v kornútoch a kocky 
ľadu ihneď po ich vybratí z mraziaceho 
priečinka! (Môžete si tým spôsobiť 
nepríjemný mrazivý pocit v ústach.) 

• Pri výrobkoch s mraziacim priečinkom 
nedávajte do mraziaceho priečinka tekuté 
nápoje vo fľašiach a plechovkách. V 
opačnom prípade by mohli prasknúť. 

• Mrazeného jedla sa nedotýkajte rukami; 
mohlo by sa k ruke prilepiť. 

• Pred čistením alebo rozmrazovaním 
chladničku odpojte.

•  Para a parové čistiace prostriedky by 
sa nikdy nemali používať pri čistení a 
odmrazovaní vašej chladničky. V takýchto 
prípadoch by sa para mohla dostať do 
kontaktu s elektrickými dielmi a spôsobiť 
skrat alebo zásah elektrickým prúdom. 

• Nikdy nepoužívajte rôzne časti, ako napr. 
dvere, ako podpery alebo schodíky. 

• Vo vnútri vašej chladničky nepoužívajte 
elektrické zariadenia.

• Časti, v ktorých cirkuluje chladivo, 
nepoškodzujte nástrojmi na vŕtanie alebo 
rezanie. V prípade perforácie plynových 
kanálov výparníka, trubkových rozšírení 
alebo povrchových úprav, spôsobuje 
rozliaty chladiaci prostriedok podráždenie 
pokožky a zranenia očí.

• Neprekrývajte ani neblokujte ventilačné 
otvory na chladničke žiadnymi materiálmi.

• Elektrické spotrebiče musia opravovať len 
oprávnené osoby. Opravy vykonávané 
nekompetentnými osobami predstavujú 
riziko pre používateľa.

• V prípade zlyhania alebo počas údržby 
alebo opráv odpojte chladničku od 
elektrického rozvodu buď vypnutím 
príslušnej poistky alebo odpojením 
spotrebiča od siete. 
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• Pri odpájaní zásuvky neťahajte za kábel, 
ale potiahnite zásuvku. 

• Nápoje s vysokým obsahom alkoholu 
umiestnite tesne vedľa seba a vertikálne. 

• V chladničke neskladujte spreje s 
rozprašovačom, ktoré obsahujú horľavé 
alebo výbušné látky.

• Nepoužívajte mechanické prístroje 
alebo iné prostriedky na urýchľovanie 
rozmrazovacieho procesu iné ako tie, 
ktoré odporúča výrobca.

• Tento produkt nie je určený na používanie 
osobami s fyzickými, zmyslovými 
alebo duševnými poruchami alebo 
nepoučenými alebo neskúsenými 
osobami (vrátane detí), pokiaľ pri nich 
nie je osoba, ktorá je zodpovedná za ich 
bezpečnosť, alebo ktorá ich riadne poučí 
o používaní produktu

• Neuvádzajte do prevádzky poškodenú 
chladničku. Ak máte akékoľvek 
pochybnosti, obráťte sa na servisného 
zástupcu.

• Elektrická bezpečnosť vašej chladničky 
je zaručená len vtedy, keď je váš 
uzemňovací systém v zhode s týmito 
štandardmi.

• Vystavenie produktu pôsobeniu dažďa, 
snehu, slnka a vetra je nebezpečné z 
pohľadu elektrickej bezpečnosti.

• Pri poškodení elektrického kábla 
kontaktujte autorizovaný servis, aby ste 
zabránili ohrozeniu.

• Počas inštalácie nikdy chladničku 
nepripájajte do elektrickej zásuvky. 
V opačnom prípade vznikne riziko 
usmrtenia alebo vážneho zranenia.

• Táto chladnička je určená len na 
skladovanie potravín. Nepoužívajte ju na 
žiadne iné účely.

• Štítok s technickými údajmi sa nachádza 
na ľavej stene vo vnútri chladničky.

• Chladničku nezapájajte do elektronických 
systémov na úsporu energie, pretože ju 
môžu poškodiť.

• Ak je v chladničke modré svetlo, 
nepozerajte sa naň cez optické 
zariadenia.

•  Manuálne riadené chladničky zapínajte po 
výpadku prúdu s odstupom najmenej 5 
minút.

•  Pri odovzdaní produktu inej osobe 
odovzdajte túto príručku k obsluhe 
novému vlastníkovi.

• Zabráňte poškodeniu elektrického kábla 
pri preprave chladničky. Prehýbanie 
kábla môže spôsobiť požiar. Na napájací 
kábel nedávajte ťažké predmety. Pri 
zapájaní produktu sa zástrčky nedotýkajte 
mokrými rukami.

• Chladničku nezapájajte, ak je zásuvka na 
stene uvoľnená.

• Z bezpečnostných dôvodov nestriekajte 
vodu priamo na vnútorné alebo vonkajšie 
časti produktu.

• Z dôvodu rizika požiaru a výbuchu 
nerozstrekujte v blízkosti chladničky 
horľavé materiály, ako napríklad 
propánový plyn a pod.

• Na chladničku neumiestňujte nádoby 
naplnené vodou, pretože môžu spôsobiť 
zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

•  Nepreťažujte chladničku nadmernými 
množstvami potravín. Ak je preťažená, 
potraviny môžu spadnúť a spôsobiť 
vám zranenie a poškodiť chladničku, 
keď otvoríte dvere. Na chladničku nikdy 
nedávajte predmety, pretože môžu 
spadnúť, keď otvoríte alebo zatvoríte 
dvere chladničky.
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•  V chladničke neuchovávajte vakcíny, lieky 
citlivé na teplo, vedecké materiály a pod., 
ktoré si vyžadujú presnú teplotu.

•  Ak sa chladnička nebude dlhší čas 
používať, treba ju odpojiť zo siete. Možný 
problém s napájacím káblom môže 
spôsobiť požiar.

• Výbežky zástrčky by sa mali pravidelne 
čistiť, pretože v opačnom prípade môže 
dôjsť k požiaru.

• Výbežky zástrčky by sa mal pravidelne 
čistiť suchou handričkou, pretože v 
opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.

• Keď nastaviteľné nožičky nie sú 
umiestnené pevne na podlahe, môže 
dôjsť k posunu chladničky. Správnym 
upevnením nastaviteľných nožičiek na 
podlahe možno zabrániť posúvaniu 
chladničky.

• Pri prenášaní chladničky ju nedržte za 
rukoväť na dverách. V opačnom prípade 
môže prasknúť.

• Ak musíte umiestniť produkt vedľa inej 
chladničky alebo mrazničky, vzdialenosť 
medzi nimi musí byť najmenej 8 cm. Inak 
môžu priľahlé steny strán navlhnúť.

Pri výrobkoch s dávkovačom 
vody
 musí byť tlak prívodu vody najmenej 1 

bar. Tlak prívodu vody musí byť najviac 8 
barov.

• Používajte len pitnú vodu.

Bezpečnosť detí
•  Ak dvere obsahujú zámku, kľúč 

uchovávajte mimo dosah detí.
• Deti musia byť pod dohľadom, aby sa 

zabránilo ich zasahovaniu do produktu.

Upozornenie HCA
Chladiaci systém vášho výrobku 
obsahuje R600a: 
Tento plyn je horľavý. Preto dajte pozor na 
to, aby ste nepoškodili chladiaci systém a 
potrubné vedenia pri používaní a preprave. 
V prípade poškodenia udržiavajte produkt 
mimo potenciálnych zdrojov plameňa, 
ktoré by mohli spôsobiť vznietenie 
produktu, a miestnosť, kde je zariadenie 
umiestnené, dostatočne vetrajte. 
Ignorujte toto upozornenie, ak 
chladiaci systém vášho výrobku 
obsahuje R134a. 
Typ plynu použitý vo výrobku je uvedený na 
typovom štítku, ktorý sa nachádza na ľavej 
stene vnútri chladničky.
Produkt nelikvidujte hodením do ohňa.
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Veci, ktoré treba urobiť pre 
úsporu energie
• Dvere vašej chladničky nenechávajte 

otvorené dlhý čas.
• Do chladničky nevkladajte horúce jedlá 

alebo nápoje.
• Chladničku neprepĺňajte, aby ste 

neblokovali prúdenie vzduchu v interiéri.
• Vašu chladničku neumiestňujte na 

priame slnečné svetlo alebo do blízkosti 
spotrebičov, ktoré produkujú teplo, ako 
napr. rúry na pečenie, umývačky riadu 
alebo radiátory.

• Dbajte na to, aby ste jedlo uchovávali v 
uzavretých nádobách.

• Pri výrobkoch s mraziacim priečinkom 
môžete v mrazničke skladovať maximálny 
objem potravín vtedy, keď odstránite 
poličku alebo priečinok mrazničky. 
Hodnota spotreby energie stanovená 
pre vašu chladničku bola stanovená tak, 
že sa odstránila polička alebo priečinok 
mrazničky a pri maximálnom vyťažení. 
So zreteľom na tvary a veľkosť potravín 
určených na zamrazenie neexistuje pri 
používaní police alebo zásuvky žiadne 
riziko.

• Rozmrazovanie mrazených potravín v 
priečinku chladničky zabezpečuje úsporu 
energie a taktiež zachováva kvalitu 
potravín.
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3  Inštalácia
B Zapamätajte si, že výrobca nie je 

zodpovedný za škody v prípade, ak 
nedodržíte pokyny v návode na použitie.

Body, ktoré je potrebné 
zvažovať pri opakovanej 
preprave chladničky
1. Vaša chladnička musí byť pred presunom 

prázdna a očistená.
2. Police, príslušenstvo, priehradky atď. 

vo vašej chladničke musia byť pred 
opätovným zabalením chladničky 
zalepené a zaistené voči otrasom.

3. Balenie musíte zaistiť hrubými páskami 
alebo silnými lanami a musíte dodržiavať 
bezpečnostné pokyny na balení.

Nezabudnite...
Každý recyklovaný materiál je 

nepostrádateľným zdrojom pre prírodu a 
národné zdroje.

Ak by ste chceli prispieť k recyklácii obalových 
materiálov, informácie môžete získať 
u ekologických organizácií alebo na 
miestnych úradoch.

Pred uvedením chladničky 
do prevádzky
Pred začatím používania vašej chladničky 

skontrolujte nasledovné:
1. Je interiér chladničky suchý a môže 

vzduch ľahko cirkulovať v zadnej časti?
2. Dva plastové kliny namontujte, prosím, 

tak, ako je to znázornené na obrázku. 
Plastové klince zaistia požadovanú 
vzdialenosť medzi chladničkou a stenou 
kvôli dostatočnej cirkulácii vzduchu. 
(Znázornený obrázok predstavuje len 
príklad a nezhoduje sa presne s vaším 
produktom.)

3. Interiér chladničky vyčistite podľa 
odporúčania v časti „Údržba a čistenie“.

4. Chladničku pripojte do elektrickej zásuvky. 
Keď sa otvoria dvere chladničky, zapne sa 
vnútorné svetlo.

5.Budete počuť zvuk pri zapnutí kompresora. 
Kvapalina a plyny utesnené v chladiacom 
systéme môžu vydávať nejaký zvuk, bez 
ohľadu na to, či kompresor je alebo nie je 
v prevádzke. Toto je celkom normálne. 

6. Predné hrany chladničky môžu byť 
zohriate. To je normálne. Tieto časti sú 
vytvorené tak, aby boli zohriate, aby sa 
predišlo kondenzácii.

Elektrické pripojenie
Pripojte výrobok k uzemnenej zástrčke, 
ktorá je chránená poistkou príslušnej 
kapacity.
Dôležité:
• Pripojenie musí byť v zhode s národnými 

predpismi.
• Elektrická zásuvka musí byť po inštalácii 

ľahko prístupná.
• Určené napätie musí byť rovnaké ako 

napätie vo vašej elektrickej sieti.
• Predlžovacie káble a rozbočky sa nesmú 

používať na pripojenie zariadenia.
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B A Poškodený elektrický kábel musí 
vymeniť kvalifikovaný elektrikár.

B Zariadenie sa nesmie prevádzkovať 
dovtedy, pokým nebude opravené! Hrozí 
nebezpečenstvo zásahu elektrickým 
prúdom!

Likvidácia obalu
Obalový materiál môže byť nebezpečný pre 
deti. Obalový materiál držte mimo dosahu 
detí alebo ho vyhoďte podľa pokynov pre 
likvidáciu odpadu. Neodhadzujte ho spolu 
s normálnym domovým odpadom.
Balenie chladničky je vyrobené z 
recyklovateľných materiálov.

Likvidácia vašej starej 
chladničky
Vašu starú chladničku zlikvidujte 
ekologicky.
• O likvidácii vašej starej chladničky sa 

môžete poradiť s vašim autorizovaným 
predajcom alebo zberným miestom.

Pred likvidáciou vašej chladničky odrežte 
elektrickú zásuvku a ak sa na dverách 
nachádzajú nejaké zámky, znefunkčnite 
ich, aby ste nevystavili deti žiadnemu 
nebezpečenstvu.

Umiestnenie a inštalácia
A Ak vstupné dvere v miestnosti, kde 

bude chladnička nainštalovaná, nie 
sú dostatočne široké na to, aby cez 
ne chladnička prešla, zavolajte do 
autorizovaného servisu, aby odmontovali 
dvere vašej chladničky a bokom ju 
preniesli cez dvere. 

1. Chladničku nainštalujte na miesto, ktoré 
umožňuje ľahké použitie.

2. Chladničku udržiavajte mimo dosah 
zdrojov tepla, vlhkých miest a priameho 
slnečného svetla.

3. Kvôli dosiahnutiu účinnej prevádzky 
musí byť v okolí chladničky dostatočné 
vetranie. Ak bude chladnička umiestnená 
vo výklenku v stene, minimálna 
vzdialenosť od stropu musí byť 5 cm a 
od steny 5 cm. Ak je podlaha pokrytá 
kobercom, výrobok musí byť zdvihnutý do 
výšky 2,5 cm od podlahy. 

4. Kvôli zabráneniu hádzaniu dajte 
chladničku na rovnú podlahu.

5. Chladničku neuchovávajte pri teplote 
okolia pod 10 °C.
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Nastavenie nôh
Ak je vaša chladnička nestabilná;
Chladničku môžete vyvážiť otáčaním 
predných nôh tak, ako je to znázornené 
na obrázku. Keď nohu otáčate v smere 
čiernej šípky, roh s príslušnou nohou sa 
znižuje; keď nohu otáčate v opačnom 
smere, poloha sa zvyšuje. Pomoc inej 
osoby miernym pridvihnutím chladničky 
celý proces uľahčí.

Výmena lampy osvetlenia 
Ak chcete vymeniť lampu použitú na 
osvetlenie vašej chladničky, zavolajte do 
autorizovaného servisu.

Montáž krytu dolného 
vetrania
Kryt dolného vetrania môžete namontovať 
tak, ako je to znázornené na obrázku.
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4  Príprava
C Vaša chladnička by mala byť umiestnená 

v najmenej 30 cm vzdialenosti od zdrojov 
tepla, ako sú horáky, rúry na pečenie, 
radiátory a kachle a najmenej v 5 cm 
vzdialenosti od elektrických rúr na pečenie 
a nemala by byť umiestnená na priamom 
slnku.

C Teplota prostredia v miestnosti, kde 
chladničku inštalujete, by mala byť 
aspoň 10 °C. Prevádzka chladničky v 
chladnejšom prostredí sa neodporúča s 
ohľadom na jej účinnosť.

C Uistite sa, že je interiér vašej chladničky 
dôkladne vyčistený.

C Ak sa budú vedľa seba inštalovať dve 
chladničky, mala by byť medzi nimi 
vzdialenosť minimálne 2 cm.

C Pri prvom spustení vašej chladničky 
počas šiestich hodín dodržujte 
nasledujúce pokyny.

 -  Dvere by ste nemali otvárať príliš často.
 -  Chladnička musí byť počas tohto času 

prázdna.
 -  Chladničku neodpájajte od siete. 

Ak dôjde k výpadku napájania, 
ktoré nemôžete ovplyvniť, pozrite si 
upozornenia v časti „Odporúčané 
riešenia problémov“.

C Originálny obal a penové materiály by 
ste si mali odložiť za účelom budúceho 
transportu a prenášania.
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5  Používanie chladničky
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Indikačný panel

1- Funkcia rýchleho zmrazenia
Indikátor rýchleho mrazenia zostane 
rozsvietený, keď sa zapne funkcia 
rýchleho mrazenia. Aby ste túto funkciu 
zrušili, opätovne stlačte tlačidlo rýchleho 
mrazenia. Indikátor rýchleho mrazenia 
sa vypne a prepne na svoje normálne 
nastavenie. Ak ho nezrušíte, rýchle 
mrazenie sa automaticky zruší po 4 
hodinách, prípadne vtedy, keď priečinok 
mrazničky dosiahne požadovanú teplotu.
Ak chcete zmraziť veľké množstvá 
čerstvých potravín, pred vložením 
potravín do priečinku mrazničky stlačte 
tlačidlo rýchleho mrazenia. Kompresor sa 
automaticky nespustí, ak stlačte viackrát 
tlačidlo rýchleho mrazenia v rámci krátkych 
intervalov, pretože sa aktivuje elektronický 
systém ochrany okruhu.
Táto funkcia sa opätovne nevyvolá, keď sa 
obnoví napájanie po výpadku elektriny.  

2 - Indikátor rýchleho mrazenia
Táto ikona bliká animovaným štýlom, keď je 
aktívna funkcia rýchleho mrazenia.

3- Funkcia nastavenia mrazničky
Táto funkcia vám umožňuje uskutočňovať 
nastavenia teploty priečinku mrazničky. 
Stlačením tohto tlačidla nastavíte teplotu 
priečinku mrazničky jednotlivo na -18, -20, 
-22, -24.

4- Indikátor nastavenia teploty 
priečinku mrazničky
Naznačuje nastavenú teplotu pre priečinok 
mrazničky.

5- Funkcia nastavenia chladničky
Táto funkcia vám umožňuje uskutočňovať 
nastavenia teploty priečinku chladničky. 
Stlačením tohto tlačidla nastavíte teplotu 
priečinku chladničky jednotlivo na 8, 6, 4, 
2.

6- Indikátor nastavenia teploty 
priečinku chladničky  
Naznačuje nastavenú teplotu pre priečinok 
chladničky.
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7- Funkcia rýchleho chladenia
Keď stlačíte tlačidlo rýchleho chladenia, 
teplota priečinka bude chladnejšia, 
ako nastavené hodnoty. Túto funkciu 
môžete použiť pre potraviny, vložené v 
priečinku chladničky, ktoré je potrebné 
rýchlo schladiť. Ak chcete schladiť veľké 
množstvo čerstvých potravín, odporúča 
sa, aby ste túto funkciu aktivovali skôr, ako 
vložíte potraviny do chladničky. Indikátor 
rýchleho chladenia zostane rozsvietený, 
keď sa zapne funkcia rýchleho chladenia. 
Aby ste túto funkciu zrušili, znovu stlačte 
tlačidlo rýchleho chladenia. Indikátor 
rýchleho chladenia sa vypne a prepne 
na svoje normálne nastavenie. Ak ho 
nezrušíte, rýchle chladenie sa automaticky 
zruší po 2 hodinách, prípadne vtedy, keď 
priečinok chladničky dosiahne požadovanú 
teplotu.
 
Táto funkcia sa opätovne nevyvolá, keď sa 
obnoví napájanie po výpadku elektriny.  

8- Indikátor rýchleho chladenia
Táto ikona bliká animovaným štýlom, keď je 
aktívna funkcia rýchleho chladenia.

9- Funkcia uzamknutia
Súčasne na 3 sekundy stlačte tlačidlá 
nastavenia mrazničky a nastavenia 
chladničky, aby ste aktivovali funkciu 
uzamknutia. Keď je funkcia uzamknutia 
aktívna, nemôžete na paneli displeja vybrať 
žiadnu inú funkciu. Súčasne na 3 sekundy 
opätovne stlačte tlačidlá nastavenia 
mrazničky a nastavenia chladničky, aby ste 
deaktivovali funkciu uzamknutia.

10- Funkcia Eco-Fuzzy (Špeciálne 
ekonomické používanie)
Stlačením tlačidla rýchleho mrazenia na 
3 sekundy aktivujete funkciu Eco Fuzzy. 
Ak sa táto funkcia aktivuje, chladnička 
začne fungovať v najekonomickejšom 
režime minimálne na nasledujúcich 6 
hodín a zapne sa indikátor ekonomického 
používania. Opätovným stlačením 
tlačidla rýchleho mrazenia na 3 sekundy 
deaktivujete funkciu Eco Fuzzy.

11- Indikátor vysokej teploty/
upozornenia na chybu
Tento indikátor sa zapne počas výpadkov 
pri vysokých teplotách a pri upozorneniach 
na chyby.

12- Indikátor ekonomického 
používania
Indikátor ekonomického používania sa 
zapne, keď sa priečinok mrazničky nastaví 
na -18 °C. Indikátor ekonomického 
používania sa vypne, keď sa vyberie 
funkcia rýchleho chladenia alebo rýchleho 
mrazenia.

13- Indikátor ionizéru  
Kontrolka sa nepretržite rozsvieti. Táto 
kontrolka naznačuje, že je vaša chladnička 
chránená pred baktériami.

14- Indikátor vlhkosti  
Kontrolka sa nepretržite rozsvieti. Táto 
kontrolka naznačuje, že potraviny 
uchovávané v chladničke sa uchovajú 
počas dlhej doby pri ideálnej vlhkosti.



SK14

Upozornenie na otváranie 
dverí

Keď dvere priestoru chladničky vášho 
produktu necháte otvorené najmenej 1 
minútu, zaznie zvukový výstražný signál. 
Tento zvukový signál stíchne, keď sa stlačí 
akékoľvek tlačidlo na indikátore, prípadne 
vtedy, keď sa zatvoria dvere.

Duálny systém chladenia:

Vaša chladnička je vybavená dvomi 
samostatnými chladiacimi systémami 
určenými na chladenie priečinka čerstvých 
potravín a priečinka mrazničky. To 
znamená, že vzduch z priečinka čerstvých 
potravín sa nemieša so vzduchom z 
priečinka mrazničky. Vďaka týmto dvom 
oddeleným chladiacim systémom je 
rýchlosť chladenia oveľa vyššia, ako pri 
iných chladničkách. Pachy v priečinkoch 
sa nezmiešavajú. Vďaka samostatnému 
rozmrazovaniu dochádza k ďalšej úspore 
energie.

Na efektívne použitie
. Maximálny úložný objem mrazených 
potravín dosiahnete bez použitia priečinkov 
a krytu hornej poličky v priečinku 
mrazničky. Spotreba energie vášho 
spotrebiča sa deklaruje pri úplnom naplnení 
priečinka mrazničky bez použitia priečinkov 
a krytu hornej poličky.

Nastavenie priečinka 
mrazničky 

Nastavenie 
priestoru 
chladničky

Vysvetlivky

-18°C 4°C Toto je normálne, odporúčané nastavenie.

-20, -22 alebo -24 °C 4°C Tieto nastavenia sa odporúčajú použiť vtedy, keď 
okolitá teplota prekročí 30 °C.

Rýchle mrazenie
 4°C

Použite, keď budete chcieť zmraziť jedlo v 
krátkom čase. Vaša chladnička sa vráti do svojho 
predchádzajúceho režimu, keď sa proces dokončí.

-18°C alebo 
chladnejšie 2°C

Ak si myslíte, že priestor vašej chladničky nie je 
dostatočne chladný, kvôli teplému stavu alebo 
častému otváraniu a zatváraniu dvierok.

-18°C alebo 
chladnejšie

Rýchle chladenie
 

Môžete ho použiť, keď je priestor vašej chladničky 
preplnený alebo ak si želáte rýchle vychladenie 
potravín. Odporúčame vám, aby ste funkciu 
rýchleho chladenia zapli 4 až 8 hodín pred 
umiestnením potravín.
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Mrazenie čerstvých potravín

• Pred umiestnením do chladničky jedlo 
obaľte alebo zakryte.

• Horúce jedlo sa musí pred umiestnením 
do chladničky ochladiť na izbovú teplotu.

• Potraviny, ktoré chcete zamraziť, musia 
byť čerstvé a v dobrej kvalite.

• Potraviny musíte rozdeliť na porcie 
podľa denných rodinných alebo na jedle 
založených potrebách konzumácie.

• Potraviny musia byť zabalené 
vzduchotesným spôsobom, aby sa 
zabránilo ich vysušeniu aj v prípade, že 
ich plánujete uchovať len krátku dobu.

• Materiály použité na balenie musia byť 
odolné voči roztrhnutiu, chladu, vlhkosti, 
pachom, olejom a kyselinám a musia byť 
aj vzduchotesné. Okrem toho musia byť 
dobre zatvorené a musia byť vyrobené z 
ľahko použiteľných materiálov, ktoré sú 
vhodné na použitie pri hlbokom zmrazení.

• Jedlo určené na zmrazenie musíte vložiť 
do priečinka mrazničky. (Kvôli zabráneniu 
ich čiastočnému rozmrazeniu nesmiete 
dovoliť, aby sa dostali do kontaktu 
s predtým zmrazenými potravinami. 
Kapacita mrazenia nášho produktu je 
uvedená v technických údajoch vašej 
chladničky.)

• Pre doby uskladnenia musíte dodržiavať 
doby uvedené v informáciách o hlbokom 
zmrazení.

• Zmrazené potraviny musíte použiť 
okamžite po rozmrazení a nikdy ich 
opätovne nezmrazujte.

• Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste 
dosiahli najlepšie výsledky.

1. Naraz nemrazte príliš veľké množstvá 
jedla. Kvalita potravín sa najlepšie 
zachová, keď sa mrazia správne až do 
vnútra, čo možno najrýchlejšie.

2. Vloženie teplých potravín do priestoru 
mrazničky spôsobuje, že chladiaci systém 
funguje neustále, až kým potraviny nie sú 
pevne zmrazené.

3. Buďte obzvlášť opatrní, aby ste 
nezmiešali mrazené a čerstvé potraviny.

Odporúčania pre 
uchovávanie mrazeného 
jedla

•  • Balené komerčne predávané 
mrazené jedlo by sa malo skladovať v 
súlade s pokynmi výrobcu pre  
(4-hviezdičkový) priečinok na uchovávanie 
mrazeného jedla.

• V záujme zachovania vysokej kvality 
dodávanej výrobcom a predajcom 
mrazených potravín je potrebné 
dodržiavať nasledovné pravidlá:

1. Po zakúpení balenia čo najskôr vkladajte 
do mrazničky.

2. Zabezpečte, aby bol obsah označený a 
datovaný.

3. Neprekračujte dátumy spotreby a 
použiteľnosti uvedené na obaloch.

Ak došlo k výpadku prúdu, neotvárajte dvere 
mrazničky. Aj keď bude výpadok prúdu 
trvať „čas zvýšenia teploty“ uvedený v 
časti „Technické údaje vašej chladničky“, 
nebude to mať vplyv na zmrazené 
potraviny. Ak výpadok trvá dlhšie, jedlo 
sa musí skontrolovať a v prípade potreby 
okamžite skonzumovať, prípadne zmraziť 
po uvarení.

Rozmrazovanie
Priestor mrazničky rozmrazuje automaticky.
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Umiestnenie jedla

Poličky priečinka 
mrazničky

Rôzne zmrazené 
potraviny, ako napríklad 
mäso, ryby, zmrzlina, 
zelenina a pod.

Držiak na vajíčka Vajíčko

Poličky priečinka 
chladničky

Jedlo v hrncoch, 
zakrytých tanieroch a 
zatvorených nádobách

Poličky vo dverách 
v priečinku 
chladničky

Malé a balené 
potraviny alebo nápoje 
(ako napríklad mlieko, 
ovocné šťavy a pivo)

Priečinok na 
zeleninu a ovocie Zelenina a ovocie

Priečinok zóny 
čerstvosti

Lahôdkové produkty 
(syr, mlieko, saláma a 
pod.)

Informácie pre hlboké 
mrazenie

Keď potraviny vkladáte do chladničky kvôli 
ich uchovaniu v dobrej kvalite, musia sa 
zmraziť čo možno najrýchlejšie. 
Norma TSE vyžaduje (podľa určitých 
meracích podmienok), aby chladnička 
mrazila najmenej 4,5 kg potravín pri teplote 
prostredia 32 °C na teplotu -18 °C alebo 
menej do 24 hodín na každých 100 litrov 
objemu mrazničky.
Dlhodobé uchovanie potravín je možné len 
pri teplote -18 °C alebo menej. 
Čerstvosť potravín môžete uchovať mnoho 
mesiacov (pri teplote -18 °C alebo menej v 
hlbokom zmrazení).

VÝSTRAHA! A 
• Potraviny musíte rozdeliť na porcie 
podľa denných rodinných alebo na jedle 
založených potrebách konzumácie.
• Potraviny musia byť zabalené 
vzduchotesným spôsobom, aby sa 
zabránilo ich vysušeniu aj v prípade, že ich 
plánujete uchovať len krátku dobu.
Materiály potrebné na balenie:
• Lepiaca páska odolná voči chladu
• Samolepiaci štítok
• Gumené krúžky
• Pero
Materiály použité na balenie potravín 
musia byť odolné voči roztrhnutiu, chladu, 
vlhkosti, pachom, olejom a kyselinám.
Kvôli zabráneniu ich čiastočnému 
rozmrazeniu nesmiete dovoliť, aby sa 
potraviny určené na zmrazenie dostali 
do kontaktu s predtým zmrazenými 
potravinami.
Pred doby uskladnenia vždy dodržiavajte 
hodnoty v tabuľkách.
Zmrazené potraviny musíte použiť okamžite 
po rozmrazení a nikdy ich opätovne 
nezmrazujte.
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Hygiena - Ión 
Hygiena+: Fotokatalyzátorový filter vo 
vzduchovode chladničky pomáha čistiť 
vzduch vo vnútri. Tento filter odstraňuje aj 
nepríjemné zápachy.
Ión+: Ionizátor, ktorý sa nachádza vo 
vzduchovode chladničky, ionizuje vzduch. 
S pomocou tohto systému sa zníži 
množstvo vzduchom prenášaných baktérií 
a nepríjemných zápachov vzniknutých z 
týchto baktérií.

Icematic a nádoba na 
skladovanie ľadu
Používanie Icematic-u
* Naplňte Icematic vodou a usaďte ho 
na miesto. ľad bude pripravený približne 
behom dvoch hodín. Nevyberajte Icematic 
z jeho miesta, pokiaľ chcete pripraviť ľad. 
* Pootočte západkami na Icematic-u o 90 
stupňov v smere hodinových ručičiek. 
Kocky ľadu v bunkách budú padať do 
nádoby na skladovanie ľadu naspodku. 
* Nádobu na skladovanie ľadu môžete 
vybrať a podávať ľadové kocky. 
* Ak si prajete, môžete kocky ľadu 
ponechať v nádobe na skladovanie.
Nádoba na skladovanie ľadu 
Nádoba na skladovanie ľadu je určená pre 
uchovanie ľadových kociek. Nedávajte 
dovnútra vodu. Inak sa môže poškodiť.
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Priečinok ochladzovača

Priečinky ochladzovača umožňujú pripraviť 
na zmrazenie potraviny, ktoré chcete 
zmraziť. Tieto priečinky môžete použiť aj na 
uskladnenie potravín pri teplote o niekoľko 
stupňov nižšej ako je teplota chladničky.
Vnútornú kapacitu chladničky môžete 
zvýšiť vybratím ktoréhokoľvek priečinka 
ochladzovača. Ak to chcete urobiť, 
priečinok potiahnite smerom k vám; 
priečinok sa oprie o zastavovač a zastaví 
sa. Tento priečinok uvoľníte jeho zdvihnutím 
o približne 1 cm a potiahnutím smerom k 
vám.

Popis a čistenie filtra na 
zachytávanie vôní:
Filter na zachytávanie vôní zabraňuje vo 
vytváraní nepríjemných vôní v chladničke.
Kryt, v ktorom je nainštalovaný filter na 
zachytávanie vôní, potiahnite nadol a podľa 
vyobrazenia ho odpojte. Filter nechajte 
jeden deň na slnečnom svetle. Počas 
tejto doby sa filter vyčistí. Filter opätovne 
nainštalujte na jeho miesto.
Filter na zachytávanie vôní musíte čistiť raz 
ročne.
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Sklá na dverách 
C Tieto sklá sú temperované za účelom 

zvýšenia ich odolnosti voči nárazom a 
rozbitiu.

C Na ich zadnú stranu bol ako prídavný 
bezpečnostný prvok tiež nanesený 
špeciálny povlak, aby v prípade rozbitia 
nedošlo k poškodeniu predmetov/
zraneniu osôb v blízkosti skiel.

6  Údržba a čistenie

A Na čistenie nikdy nepoužívajte benzín, 
benzén alebo obdobné prostriedky.

B Odporúčame vám, aby ste zariadenie 
pred čistením odpojili od siete.

B Na čistenie nikdy nepoužívajte žiadne 
ostré a drsné predmety, mydlo, domáce 
čistidlá, saponáty a voskové leštidlá.

C Na čistenie skrine chladničky použite 
vlažnú vodu a vytrite ju do sucha.

C Pomocou vlhkej handry namočenej do 
roztoku jednej lyžičky sódy bikarbóny v 
pol litri vody očistite vnútrajšok a vytrite ho 
do sucha.

B Uistite sa, že do puzdra lampy, prípadne 
iných elektrických súčiastok, neprenikne 
voda.

B Ak sa chladničku nechystáte používať 
dlhšie obdobie, odpojte napájací kábel, 
vyberte všetky potraviny, vyčistite ju a 
dvere nechajte pootvorené.

C Pravidelne kontrolujte, či je tesnenie dverí 
čisté a zbavené odrobiniek z potravín.

A Ak chcete odstrániť priečinky vo 
dverách, vyberte celý ich obsah a potom 
jednoducho potlačte priečinok nahor zo 
základne.

Ochrana plastových 
povrchov 
C Kvapalné oleje a vyprážané jedlá 

nedávajte do chladničky v otvorených 
nádobách, pretože poškodzujú plastové 
povrchy vašej chladničky. V prípade 
rozliatia alebo roztretia oleja na plastové 
povrchy okamžite vyčistite a opláchnite 
príslušnú časť povrchu teplou vodou.
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7  Odporúčané riešenia problémov

Pred zavolaním servisu si pozrite tento zoznam. Môže vám to ušetriť čas aj peniaze. Tento 
zoznam obsahuje bežné sťažnosti, ktoré sa nevzťahujú na chybné spracovanie alebo 
využitie materiálu. Niektoré z tu popísaných funkcií nemusí váš produkt obsahovať.

Chladnička nefunguje. 
• Je chladnička správne pripojená do siete? Zasuňte zásuvku do stenovej zástrčky.
• Nie je prepálená poistka, ku ktorej je pripojená chladnička, alebo hlavná poistka? 

Skontrolujte poistku.
Kondenzácia na bočnej stene priestoru chladničky (MULTIZÓNA, OVLÁDANIE CHLADU 
a FLEXI ZÓNA).
• Veľmi studené podmienky prostredia. Časté otváranie a zatváranie dverí. Veľmi vlhké 

podmienky prostredia. V chladničke sa nachádzajú potraviny obsahujúce kvapaliny 
v otvorených nádobách. Ponechanie pootvorených dverí. Prepnutie termostatu do 
chladnejšej polohy. 

• Skrátenie doby otvorenia dverí alebo ich zriedkavejšie používanie.
• Prikrytie jedla v otvorených nádobách vhodným materiálom.
• Vlhkosť poutierajte suchou handrou a skontrolujte, či stále pretrváva.
Kompresor nie je v prevádzke
• Ochranná teplotná poistka kompresora sa vypáli počas náhleho výpadku napájania alebo 

pri vytiahnutí a opätovnom zastrčení zásuvky, pretože tlak chladiva v chladničke ešte nie 
je vyvážený. Vaša chladnička začne pracovať po približne šiestich minútach. Ak po tomto 
čase chladnička nezačne fungovať, zavolajte servis.

• Chladnička je v rozmrazovacom cykle. Pre plne automatickú rozmrazovaciu chladničku je 
to normálne. Cyklus odmrazovania sa vykonáva pravidelne.

• Chladnička nie je pripojená do siete. Ubezpečte sa, že ste zástrčku správne vložili do 
zásuvky.

• Sú správne vykonané nastavenia teploty?
• Napájanie je možno prerušené.
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Chladnička pracuje príliš často alebo príliš dlhý čas.
• Váš nový produkt môže byť širší ako predchádzajúci. To je úplne normálne. Veľké 

chladničky pracujú dlhší čas.
• Okolitá teplota môže byť vysoká. To je úplne normálne.
• Chladnička mohla byť zapnutá len nedávno alebo mohlo byť do nej vložené jedlo. 

Kompletné vychladenie chladničky môže trvať o niekoľko hodín dlhšie.
• Do chladničky mohlo byť len nedávno vložené väčšie množstvo teplého jedla. Teplé jedlo 

spôsobuje dlhší chod chladničky, kým sa nedosiahne bezpečná teplota skladovania.
• Dvere mohli byť často otvárané alebo ponechané po dlhý čas v pootvorenom stave. Teplý 

vzduch, ktorý prenikol do chladničky, spôsobuje, že chladnička pracuje dlhší čas. Dvere 
otvárajte menej často.

• Oddelenie mrazničky alebo chladničky mohlo byť ponechané pootvorené. Skontrolujte, či 
sú dvere tesne zatvorené.

• Teplota v chladničke je nastavená na veľmi nízku hodnotu. Nastavte teplotu v chladničke 
na vyššiu a vyčkajte, kým je táto teplota dosiahnutá.

• Tesnenie dverí chladničky alebo mrazničky môže byť zanesené špinou, opotrebované, 
poškodené alebo nesprávne nasadené. Vyčistite alebo vymeňte tesnenie. Poškodené 
tesnenie spôsobuje, že chladnička pracuje dlhšiu dobu, aby udržala požadovanú teplotu.

Teplota mrazničky je veľmi nízka, zatiaľ čo teplota chladničky je dostatočná.
• Teplota v mrazničke je nastavená na veľmi nízku hodnotu. Nastavte teplotu v mrazničke 

na vyššiu a skontrolujte.
Teplota chladničky je veľmi nízka, zatiaľ čo teplota mrazničky je dostatočná.
• Teplota v chladničke je možno nastavená na veľmi nízku teplotu. Nastavte teplotu v 

chladničke na vyššiu a skontrolujte.
Jedlo uložené v spodných zásuvkách chladničky je zmrazené.
• Teplota v chladničke je možno nastavená na veľmi nízku teplotu. Nastavte teplotu v 

chladničke na vyššiu a skontrolujte.
Teplota v chladničke alebo mrazničke je príliš vysoká.
• Teplota v chladničke je možno nastavená na veľmi vysokú hodnotu. Nastavenia 

chladničky vplývajú na teplotu v mrazničke. Zmeňte teplotu chladničky alebo mrazničky, 
pokým sa tieto teploty nedostanú na adekvátnu úroveň.

• Dvere mohli byť často otvárané alebo ponechané po dlhý čas v pootvorenom stave - 
otvárajte ich menej často.

• Dvere ste možno nechali pootvorené - dvere úplne zatvorte.
• Do chladničky ste možno nedávno vložili väčšie množstvo teplého jedla. Počkajte, kým 

mraznička alebo chladnička dosiahnu požadovanú teplotu.
• Chladnička mohla byť pripojená do siete len nedávno. Úplné ochladenie chladničky 

nejaký čas trvá.
Prevádzkový hluk sa zvyšuje, keď chladnička pracuje.
• Prevádzkový výkon chladničky sa môže meniť podľa zmeny teploty okolia. Je to úplne 

normálne a neznamená to poruchu.
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Otrasy alebo hluk.
• Podlaha nie je rovná alebo nie je pevná. Chladnička sa trasie pri pomalom pohybe. 

Skontrolujte, či podlaha dokáže uniesť hmotnosť chladničky a či je rovná. 
• Hluk môže byť spôsobený predmetmi položenými na chladničke. Odstráňte predmety na 

vrchu chladničky.
Z chladničky vychádzajú zvuky ako rozliatie alebo rozstrekovanie kvapaliny.
• Tok kvapaliny a plynu sa uskutočňuje podľa prevádzkových princípov. Je to úplne 

normálne a neznamená to poruchu.
Mraznička vydáva zvuky ako fúkanie vetra.
• Na ochladenie chladničky sa používajú ventilátory. Je to úplne normálne a neznamená to 

poruchu.
Kondenzácia na vnútorných stenách chladničky.
• Horúce a vlhké počasie zvyšuje namrazovanie a kondenzáciu. Je to úplne normálne a 

neznamená to poruchu. 
• Dvere ste možno nechali pootvorené - ubezpečte sa, že ste dvere úplne zatvorili.
• Dvere mohli byť často otvárané alebo ponechané po dlhý čas v pootvorenom stave - 

otvárajte ich menej často.
Na vonkajšej strane chladničky alebo medzi dverami sa tvorí vlhkosť.
• Vo vzduchu sa môže nachádzať vlhkosť - je to celkom bežné pri vlhkom počasí. Pri nižšej 

vlhkosti sa kondenzácia stratí.
Vo vnútri chladničky je nepríjemný zápach.
• Musíte vyčistiť interiér chladničky. Interiér chladničky vyčistite špongiou, vlažnou vodou 

alebo perlivou vodou. 
• Zápach môžu spôsobovať niektoré nádoby alebo obalové materiály. Použite odlišnú 

nádobu alebo odlišnú značku baliaceho materiálu.
Dvere sa nezatvárajú.
• Obaly potravín môžu brániť zatvoreniu dverí. Odstráňte obaly, ktoré bránia v ceste 

dverám. 
• Chladnička nie je na podlahe v úplne zvislej polohe a pri miernom pohybe sa kolíše. 

Nastavte elevačné skrutky. 
• Podlaha nie je rovná alebo dostatočne pevná. Skontrolujte, či je podlaha rovná a či 

dokáže uniesť hmotnosť chladničky.
Špeciálne priehradky sú zaseknuté.
• Jedlo sa môže dotýkať vrchnej strany zásuvky. Znovu usporiadajte jedlo v zásuvke.



Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο!
Αγαπητέ Πελάτη,
Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις και 
ελέγχθηκε με τις πιο αυστηρές διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, θα σας προσφέρει 
αποδοτικά τις υπηρεσίες της.
Για το λόγο αυτό, συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλο το εγχειρίδιο οδηγιών του 
προϊόντος σας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και κατόπιν να το φυλάξετε σε εύκολα 
προσπελάσιμο σημείο για μελλοντική αναφορά.

Το παρόν εγχειρίδιο
• Θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με γρήγορο και ασφαλή 
τρόπο.
• Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση του προϊόντος σας.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την ασφάλεια.
• Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε εύκολα προσπελάσιμο μέρος γιατί μπορεί να το χρειαστείτε 
αργότερα. 
• Επιπλέον, διαβάστε και την υπόλοιπη τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν σας.
Έχετε υπόψη σας ότι το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να ισχύει και για άλλα μοντέλα. 

Σύμβολα και οι περιγραφές τους
Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών περιέχει τα εξής σύμβολα:
C Σημαντικές πληροφορίες ή χρήσιμες συμβουλές για τη χρήση.
A Προειδοποίηση για συνθήκες επικίνδυνες για τη ζωή και την περιουσία.
B Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση. 
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1  Το ψυγείο σας  

 
C Οι εικόνες σ' αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών είναι σχηματικές και ενδέχεται να 

μην ανταποκρίνονται ακριβώς στο προϊόν σας. Αν ορισμένα εξαρτήματα δεν 
περιλαμβάνονται στο προϊόν που έχετε προμηθευτεί, τότε ισχύουν για άλλα μοντέλα.

1. Ανεμιστήρας
2. Φιαλίδιο
3. Ρυθμιζόμενα ράφια θαλάμου
4. Υποδοχές μπουκαλιών κρασιού 
5. Χώρος 0°C
6. Κάλυμμα συρταριών λαχανικών
7. Συρτάρι λαχανικών
8. Παγοθήκη
9. Δίσκος θήκης για παγάκια
10. Χώρος βαθιάς κατάψυξης

11. Σχάρα αερισμού 
12. Ρυθμιζόμενα μπροστινά πόδια 
13. Πίνακας ελέγχου και σύστημα ελέγχου 

θερμοκρασίας
14. Ράφια πόρτας χώρου συντήρησης
15. Ράφι μπουκαλιών
16. Αυγοθήκες
17. Προστατευτικό σύρμα
18. Χώρος συντήρησης
19. Χώρος κατάψυξης
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2  Σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας
Παρακαλούμε να μελετήσετε τις 
πληροφορίες που ακολουθούν. Η μη 
τήρηση αυτών των πληροφοριών μπορεί 
να γίνει αιτία τραυματισμών ή υλικών 
ζημιών. Αν δεν το κάνετε αυτό, θα καταστεί 
άκυρη κάθε εγγύηση και κάθε δέσμευση 
περί αξιοπιστίας.
Ο χρόνος ωφέλιμης ζωής της μονάδας που 
προμηθευτήκατε είναι 10 έτη. Αυτή είναι η 
περίοδος διατήρησης των ανταλλακτικών 
που απαιτούνται για τη λειτουργία της 
μονάδας σύμφωνα με τα περιγραφόμενα.

Προβλεπόμενος σκοπός χρήσης
 Το προϊόν αυτό προορίζεται να 

χρησιμοποιείται
– σε εσωτερικούς χώρους και κλειστές 

περιοχές όπως είναι τα σπίτια
– σε κλειστούς χώρους εργασίας όπως 

καταστήματα και γραφεία
– σε κλειστούς χώρους ενδιαίτησης όπως 

αγροτόσπιτα, ξενοδοχεία, πανσιόν. 
• Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο.

 Γενικές οδηγίες ασφαλείας
• Όταν θέλετε να πετάξετε ως άχρηστο ή 

να ανακυκλώσετε το προϊόν, συνιστούμε 
για τις απαιτούμενες πληροφορίες να 
συμβουλευτείτε το εξουσιοδοτημένο 
σέρβις ή τους αρμόδιους φορείς.

• Να συμβουλεύεστε το εξουσιοδοτημένο 
σέρβις για όλες τις ερωτήσεις και 
προβλήματα σχετικά με το ψυγείο. 
Μην επεμβαίνετε και μην αφήνετε 
οποιονδήποτε άλλον να επέμβει στο 
ψυγείο χωρίς να ειδοποιήσετε το 
εξουσιοδοτημένο σέρβις.

• Για προϊόντα με χώρο κατάψυξης: Μην 
καταναλώνετε παγωτό και παγοκύβους 
αμέσως μόλις τα βγάλετε από το 
χώρο της κατάψυξης! (Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει κρυοπαγήματα στο στόμα 
σας.) 

• Για προϊόντα με χώρο κατάψυξης: Μην 
τοποθετείτε στην κατάψυξη ποτά ή 
αναψυκτικά σε μπουκάλια ή μεταλλικά 
κουτιά. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να 
σκάσουν. 

• Μην αγγίζετε τα παγωμένα τρόφιμα με 
τα χέρια, γιατί μπορεί να κολλήσουν στο 
χέρι σας. 

• Αποσυνδέετε το ψυγείο από την πρίζα 
πριν τον καθαρισμό ή την απόψυξη.

•  Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ποτέ 
ατμό και ατμοποιημένα καθαριστικά 
υλικά στις διαδικασίες καθαρισμού και 
απόψυξης του ψυγείου σας. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, ο ατμός μπορεί να έλθει 
σε επαφή με τα ηλεκτρικά εξαρτήματα 
και να γίνει η αιτία βραχυκυκλώματος ή 
ηλεκτροπληξίας. 

• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα του 
ψυγείου σας, όπως η πόρτα, ως μέσο 
στήριξης ή ως σκαλοπάτι. 

• Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές 
στο εσωτερικό του ψυγείου.

• Μην προξενήσετε ζημιά με εργαλεία 
διάτρησης ή κοπής στα μέρη της 
συσκευής όπου κυκλοφορεί το 
ψυκτικό μέσο. Το ψυκτικό μέσο που 
μπορεί να εκτιναχθεί αν τρυπήσουν 
οι δίοδοι αερίου του εξατμιστήρα, 
των επεκτάσεων σωλήνων ή των 
επιφανειακών επικαλύψεων, προκαλεί 
ερεθισμό στο δέρμα και τραυματισμό 
στα μάτια.

• Μην καλύπτετε και μην φράσσετε 
με οποιοδήποτε υλικό τα ανοίγματα 
αερισμού του ψυγείου σας.

• Οι επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές 
πρέπει να διεξάγονται μόνο από 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Οι 
επισκευές που γίνονται από αναρμόδια 
άτομα δημιουργούν κινδύνους για το 
χρήστη.

• Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
βλάβης ή κατά τη διάρκεια των 
εργασιών συντήρησης ή επισκευών, 
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να αποσυνδέετε το ψυγείο από την 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είτε 
απενεργοποιώντας τον αντίστοιχο 
ασφαλειοδιακόπτη είτε βγάζοντας το φις 
από την πρίζα. 

• Για την αποσύνδεση του φις μην 
τραβάτε το καλώδιο. 

• Τοποθετείτε τα ποτά που έχουν σχετικά 
μεγάλη περιεκτικότητα σε οινόπνευμα 
σφικτά κλεισμένα και σε κατακόρυφη 
θέση. 

• Ποτέ μην αποθηκεύετε στο ψυγείο 
μπουκάλια σπρέι που περιέχουν 
εύφλεκτες και εκρηκτικές ουσίες.

• Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις 
ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη 
διαδικασία της απόψυξης, εκτός από τα 
μέσα που συνιστά ο κατασκευαστής.

• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται 
για χρήση από άτομα με σωματικά, 
αισθητηριακά ή διανοητικά προβλήματα 
ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας 
(περιλαμβανομένων παιδιών), εκτός αν 
τα άτομα βρίσκονται υπό την επίβλεψη 
ατόμου που θα είναι υπεύθυνο για την 
ασφάλειά τους ή που θα τα καθοδηγήσει 
όπως απαιτείται για τη χρήση του 
προϊόντος

• Μη χρησιμοποιήσετε το ψυγείο αν 
έχει υποστεί βλάβη ή ζημιά. Αν έχετε 
οποιαδήποτε αμφιβολία συμβουλευτείτε 
τον αντιπρόσωπο σέρβις.

• Η ηλεκτρική ασφάλεια του ψυγείου 
σας θα είναι εγγυημένη μόνον αν 
το σύστημα γείωσης του σπιτιού 
σας συμμορφώνεται με τα ισχύοντα 
πρότυπα.

• Η έκθεση του προϊόντος σε βροχή, χιόνι, 
ήλιο και άνεμο δημιουργεί κινδύνους σε 
σχέση με την ασφάλεια με το ηλεκτρικό 
ρεύμα.

• Αν υπάρχει ζημιά στο καλώδιο 
ρεύματος, για την αποφυγή κινδύνου 
επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο 
σέρβις.

• Σε καμία περίπτωση μη συνδέσετε το 
ψυγείο στην πρίζα κατά τη διάρκεια 
της εγκατάστασης. Αλλιώς, μπορεί 
να δημιουργηθεί κίνδυνος θανάτου ή 
σοβαρού τραυματισμού.

• Το ψυγείο αυτό προορίζεται 
αποκλειστικά για τη φύλαξη τροφίμων. 
Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 
οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

• Η ετικέτα τεχνικών προδιαγραφών 
βρίσκεται πάνω στο αριστερό τοίχωμα 
στο εσωτερικό του ψυγείου.

• Ποτέ μη συνδέσετε το ψυγείο σας σε 
συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, 
γιατί αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά 
στο ψυγείο.

• Αν το ψυγείο σας διαθέτει μπλε φως, 
μην κοιτάζετε το μπλε φως μέσω 
οπτικών διατάξεων.

•  Για ψυγεία με μη αυτόματο σύστημα 
ελέγχου, μετά από διακοπή ρεύματος 
περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν 
θέσετε πάλι το ψυγείο σε λειτουργία.

•  Σε περίπτωση μεταβίβασης, το παρόν 
εγχειρίδιο χρήσης θα πρέπει να 
παραδοθεί στον καινούριο ιδιοκτήτη του 
προϊόντος.

• Αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο 
καλώδιο ρεύματος όταν μεταφέρετε το 
ψυγείο. Αν το καλώδιο τσακίσει μπορεί 
να προκληθεί πυρκαγιά. Ποτέ μην 
τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο 
καλώδιο ρεύματος. Μην αγγίζετε το φις 
με υγρά χέρια όταν συνδέετε το προϊόν 
στην πρίζα.

• Μη συνδέσετε το ψυγείο σε πρίζα που 
δεν είναι καλά στερεωμένη στη θέση 
της.
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• Για λόγους ασφαλείας, δεν πρέπει 
ποτέ να πιτσιλίζετε νερό απ' ευθείας 
σε εσωτερικά ή εξωτερικά μέρη του 
προϊόντος.

• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιά 
και έκρηξης, μην ψεκάζετε κοντά στο 
ψυγείο υλικά που περιέχουν εύφλεκτα 
αέρια όπως προπάνιο κ.λ.π.

• Ποτέ μην τοποθετήσετε πάνω στο 
ψυγείο δοχεία που περιέχουν νερό, γιατί 
μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή 
πυρκαγιά.

•  Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο με 
υπερβολική ποσότητα τροφίμων. 
Αν υπερφορτωθεί το ψυγείο, όταν 
ανοίγετε την πόρτα τα τρόφιμα μπορεί 
να πέσουν και να σας κτυπήσουν ή να 
προξενήσουν ζημιά στο ψυγείο. Ποτέ 
μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο 
ψυγείο. Διαφορετικά μπορεί να πέσουν 
όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα του 
ψυγείου.

•  Δεν πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο 
εμβόλια, φάρμακα ευαίσθητα στη 
θερμοκρασία, επιστημονικά υλικά κλπ., 
επειδή για τη φύλαξή τους απαιτούνται 
ακριβείς συνθήκες θερμοκρασίας.

•  Το ψυγείο θα πρέπει να αποσυνδέεται 
από το ρεύμα αν δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Ένα ενδεχόμενο πρόβλημα 
στο καλώδιο ρεύματος μπορεί να 
προκαλέσει πυρκαγιά.

• Τα άκρα του φις ρευματοληψίας πρέπει 
να καθαρίζονται τακτικά, αλλιώς μπορεί 
να προκληθεί πυρκαγιά.

• Τα άκρα του φις πρέπει να καθαρίζονται 
τακτικά με ένα στεγνό πανί, αλλιώς 
μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

• Το ψυγείο μπορεί να μετακινηθεί αν τα 
ρυθμιζόμενα πόδια δεν έχουν ρυθμιστεί 
ώστε να έχουν σταθερή επαφή με 
το δάπεδο. Η σωστή στερέωση των 
ρυθμιζόμενων ποδιών στο δάπεδο 
μπορεί να αποτρέψει τη μετακίνηση του 
ψυγείου.

• Όταν μεταφέρετε το ψυγείο μην το κρατάτε 
από τη λαβή της πόρτας. Διαφορετικά, αυτή 
μπορεί να σπάσει.

• Όταν χρειαστεί να εγκαταστήσετε το 
ψυγείο σας δίπλα σε άλλο ψυγείο ή 
καταψύκτη, η απόσταση ανάμεσα στις 
συσκευές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
8 εκ. Διαφορετικά, μπορεί να σχηματιστεί 
υγρασία στα γειτονικά πλευρικά τοιχώματα.

Για προϊόντα με διανομέα νερού:
 Η πίεση του νερού δικτύου δεν θα πρέπει 

να είναι μικρότερη από 1 bar. Η πίεση 
του νερού δικτύου δεν θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη από 8 bar.

• Χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό.

Ασφάλεια των παιδιών
•  Αν το ψυγείο σας διαθέτει κλειδαριά, πρέπει 

να φυλάτε το κλειδί μακριά από παιδιά.
• Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό 

επίβλεψη ώστε να μην επεμβαίνουν στο 
προϊόν.

Προειδοποίηση HCA (Για 
συσκευές Ψύξης - Θέρμανσης)
Αν το ψυκτικό σύστημα της συσκευής 
σας περιέχει R600a: 
Το αέριο αυτό είναι εύφλεκτο. Για το λόγο 
αυτό, προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά 
στο ψυκτικό σύστημα και τις σωληνώσεις 
του κατά τη χρήση και τη μεταφορά της 
συσκευής. Σε περίπτωση ζημιάς, κρατήστε 
τη συσκευή σας μακριά από ενδεχόμενες 
πηγές φωτιάς οι οποίες μπορούν να κάνουν 
το προϊόν να πιάσει φωτιά και αερίστε το 
χώρο στον οποίο είναι τοποθετημένη η 
μονάδα. 
Αγνοήστε αυτή την προειδοποίηση αν 
το ψυκτικό σύστημα της συσκευής σας 
περιέχει R134a. 
Ο τύπος αερίου που χρησιμοποιείται στο 
προϊόν αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων 
η οποία βρίσκεται πάνω στο αριστερό 
τοίχωμα στο εσωτερικό του ψυγείου.
Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε το προϊόν 
σε φωτιά.
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Τι πρέπει να κάνετε για 
εξοικονόμηση ενέργειας
• Μην αφήνετε τις πόρτες του ψυγείου 

σας ανοικτές για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

• Μην τοποθετείτε ζεστά φαγητά ή ποτά 
στο ψυγείο σας.

• Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο σας, 
ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία 
αέρα στο εσωτερικό του.

• Μην τοποθετείτε το ψυγείο σας σε 
απ' ευθείας ηλιακό φως ή κοντά σε 
συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα 
όπως φούρνους, πλυντήρια πιάτων ή 
σώματα θέρμανσης.

• Φροντίζετε να διατηρείτε τα τρόφιμα σε 
κλειστά δοχεία.

• Για προϊόντα με χώρο κατάψυξης: 
Μπορείτε να φυλάξετε τη μέγιστη 
ποσότητα τροφίμων στην κατάψυξη 
όταν αφαιρέστε το ράφι ή το συρτάρι 
της κατάψυξης. Η αναφερόμενη τιμή 
κατανάλωσης ενέργειας για το ψυγείο 
σας προσδιορίστηκε ενώ είχε αφαιρεθεί 
το ράφι ή το συρτάρι της κατάψυξης 
και με το μέγιστο φορτίο τροφίμων. 
Δεν υπάρχει πρόβλημα από τη χρήση 
ραφιού ή συρταριού ανάλογα με τα 
σχήματα και τα μεγέθη των τροφίμων 
που πρόκειται να καταψυχθούν.

• Η απόψυξη των κατεψυγμένων 
τροφίμων στο χώρο συντήρησης θα 
παρέχει και εξοικονόμηση ενέργειας και 
καλύτερη διατήρηση της ποιότητας των 
τροφίμων.
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3  Εγκατάσταση
B Παρακαλούμε να θυμάστε ότι δεν θα 

θεωρείται υπεύθυνος ο κατασκευαστής 
αν δεν τηρηθούν οι πληροφορίες που 
δίνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Σημεία που πρέπει να 
προσέξετε κατά την εκ νέου 
μεταφορά του ψυγείου
1. Θα πρέπει να αδειάσετε και να 

καθαρίσετε το ψυγείο σας πριν από 
οποιαδήποτε μεταφορά.

2. Πριν τοποθετήσετε πάλι το ψυγείο στη 
συσκευασία του, τα ράφια, τα αξεσουάρ, 
το συρτάρι λαχανικών κλπ. θα πρέπει να 
στερεωθούν με χρήση κολλητικής ταινίας, 
για προστασία από τα τραντάγματα.

3. Η συσκευασία θα πρέπει να ασφαλιστεί 
με ταινίες κατάλληλου πάχους και γερά 
σχοινιά και θα πρέπει να ακολουθούνται 
οι κανόνες μεταφοράς που είναι 
τυπωμένοι στο κιβώτιο.

Μην ξεχνάτε...
Κάθε υλικό που ανακυκλώνεται είναι μια 

απαραίτητη πηγή υλικών προς όφελος 
της φύσης και των εθνικών μας πόρων.

Αν επιθυμείτε να συμβάλετε στην 
ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας, 
μπορείτε να πάρετε περισσότερες 
πληροφορίες από τους περιβαλλοντικούς 
φορείς ή τις τοπικές αρχές.

Πριν θέσετε σε λειτουργία το 
ψυγείο σας
Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το ψυγείο 

σας ελέγξτε τα εξής:
1. Είναι το εσωτερικό του ψυγείου στεγνό 

και μπορεί ο αέρας να κυκλοφορεί 
ανεμπόδιστα στο πίσω του μέρος;

2. Τοποθετήστε τις 2 πλαστικές 
σφήνες όπως δείχνει η εικόνα. Οι 
πλαστικές σφήνες θα παρέχουν την 
απαιτούμενη απόσταση ανάμεσα 
στο ψυγείο σας και τον τοίχο ώστε να 
επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα. 
(Το παρουσιαζόμενο σχήμα είναι μόνο 
ενδεικτικό και δεν αντιστοιχεί απόλυτα στο 
προϊόν σας.)

3. Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου 
όπως συνιστάται στην ενότητα 
"Συντήρηση και καθαρισμός".

4. Συνδέστε το ψυγείο στην πρίζα στον τοίχο. 
Όταν ανοιχτεί η πόρτα, το εσωτερικό φως 
στο χώρο συντήρησης θα ανάψει.

5. Θα ακούσετε ένα θόρυβο καθώς ξεκινά 
η λειτουργία του συμπιεστή. Το υγρό 
και τα αέρια που βρίσκονται στο κλειστό 
κύκλωμα ψύξης μπορεί επίσης να 
προκαλέσουν θόρυβο, ακόμα και όταν ο 
συμπιεστής δεν λειτουργεί, πράγμα που 
είναι φυσιολογικό. 

6. Οι μπροστινές ακμές του ψυγείου μπορεί 
να είναι θερμές στο άγγιγμα. Αυτό είναι 
φυσιολογικό. Οι περιοχές αυτές έχουν 
σχεδιαστεί να είναι θερμές ώστε να 
αποφεύγεται η συμπύκνωση.

Ηλεκτρική σύνδεση
Συνδέστε τη συσκευή σας σε γειωμένη 
πρίζα η οποία προστατεύεται από ασφάλεια 
κατάλληλης ονομαστικής τιμής ρεύματος.
Σημαντική παρατήρηση:
• Η σύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται με 

τους εθνικούς κανονισμούς.
• Το φις του καλωδίου ρεύματος πρέπει 

να είναι εύκολα προσπελάσιμο μετά την 
εγκατάσταση.

• Η ηλεκτρική τάση των προδιαγραφών 
πρέπει να είναι ίδια με την τάση ρεύματος 
του δικτύου σας.
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• Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
καλώδια προέκτασης και πολύπριζα για 
τη σύνδεση στο ρεύμα.

B Αν ένα καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί 
ζημιά, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί 
από αδειούχο ειδικό τεχνικό.

B Δεν επιτρέπεται η λειτουργία της 
συσκευής πριν την επισκευή! Υπάρχει 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Διάθεση των υλικών 
συσκευασίας
Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι 
επικίνδυνα για τα παιδιά. Κρατάτε τα 
υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά 
ή πετάξτε τα αφού τα διαχωρίσετε 
ανάλογα με τις οδηγίες για απόβλητα. 
Μην τα πετάξετε μαζί με τα κοινά οικιακά 
απορρίμματα.
Η συσκευασία του ψυγείου σας έχει 
παραχθεί από ανακυκλώσιμα υλικά.
Διάθεση του παλιού σας 
ψυγείου
Απορρίψτε το παλιό σας ψυγείο με τρόπο 
φιλικό προς το περιβάλλον.
• Σχετικά με τον τρόπο απόρριψης 

του ψυγείου σας μπορείτε να 
συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο 
έμπορο που συνεργάζεστε ή τις 
δημοτικές σας αρχές.

Πριν πετάξετε το ψυγείο σας, κόψτε το 
καλώδιο ρεύματος, και, αν υπάρχουν 
κλειδαριές σε πόρτες, καταστήστε τις 
μη λειτουργικές, για την προστασία των 
παιδιών από οποιονδήποτε κίνδυνο.

Τοποθέτηση και εγκατάσταση
A Αν η πόρτα εισόδου του χώρου όπου θα 

τοποθετηθεί το ψυγείο δεν είναι αρκετά 
πλατιά για να περάσει το ψυγείο, τότε 
καλέστε το εξουσιοδοτημένο σέρβις για 
να αφαιρέσει την πόρτα του ψυγείου σας 
και να το περάσει μέσα από την πόρτα 
με το πλάι. 

1. Εγκαταστήστε το ψυγείο σε θέση που 
προσφέρει ευκολία στη χρήση.

2. Κρατήστε το ψυγείο σας μακριά από 
πηγές θερμότητας, μέρη με υγρασία και 
από απ' ευθείας ηλιακό φως.

3. Πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία 
αέρα γύρω από το ψυγείο σας για να 
επιτυγχάνεται αποδοτική λειτουργία. 
Αν το ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί σε 
εσοχή στον τοίχο, θα πρέπει να υπάρχει 
ελάχιστη απόσταση 5 εκ. από το ταβάνι 
και 5 εκ. από τον τοίχο. Αν το πάτωμα 
είναι καλυμμένο με χαλί, το προϊόν σας 
θα πρέπει να ανυψωθεί κατά 2,5 εκ. 
από το δάπεδο. 

4. Τοποθετήστε το ψυγείο σας σε 
δάπεδο με επίπεδη επιφάνεια για να 
αποφευχθούν τα τραντάγματα.

5. Μην αφήνετε το ψυγείο σας σε 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος χώρου 
μικρότερες από 10°C.



EL10

Ρύθμιση των ποδιών
Αν το ψυγείο σας δεν είναι καλά 
ισορροπημένο:
Μπορείτε να ισορροπήσετε το ψυγείο 
σας περιστρέφοντας τα μπροστινά πόδια 
του, όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα. Η γωνία όπου βρίσκεται το πόδι 
χαμηλώνει όταν περιστρέφετε το πόδι 
στην κατεύθυνση του μαύρου βέλους 
και ανυψώνεται όταν το γυρίζετε στην 
αντίθετη κατεύθυνση. Η διαδικασία 
αυτή θα γίνει πιο εύκολη αν κάποιος 
σας βοηθήσει ανυψώνοντας ελαφρά το 
ψυγείο.

Αντικατάσταση της λάμπας 
φωτισμού 
Για αλλαγή της λάμπας φωτισμού του 
ψυγείου σας, καλέστε το τοπικό σας 
εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Τοποθέτηση του κάτω 
καλύμματος αερισμού
Μπορείτε να τοποθετήσετε το κάτω 
κάλυμμα αερισμού όπως δείχνει η εικόνα.
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4  Προετοιμασία
C Το ψυγείο σας θα πρέπει να 

εγκατασταθεί σε απόσταση τουλάχιστον 
30 εκ. από πηγές θερμότητας όπως 
εστίες μαγειρέματος, φούρνους, 
σώματα κεντρικής θέρμανσης και 
σόμπες, και τουλάχιστον 5 εκ. μακριά 
από ηλεκτρικούς φούρνους και δεν θα 
πρέπει να τοποθετείται σε μέρη όπου 
δέχεται απ' ευθείας ηλιακή ακτινοβολία.

C Η θερμοκρασία περιβάλλοντος του 
δωματίου που τοποθετείτε το ψυγείο σας 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10°C. Η 
λειτουργία του ψυγείου σας σε πιο κρύες 
συνθήκες από αυτές δεν συνιστάται από 
την άποψη της απόδοσής του.

C Παρακαλούμε να φροντίζετε να 
διατηρείτε το εσωτερικό του ψυγείου σας 
σχολαστικά καθαρό.

C Αν πρέπει να εγκατασταθούν δύο 
ψυγεία το ένα δίπλα στο άλλο, θα 
πρέπει να υπάρχει μεταξύ τους 
απόσταση τουλάχιστον 2 εκ.

C Όταν θέσετε το ψυγείο σε λειτουργία για 
πρώτη φορά, παρακαλούμε τηρείτε τις 
ακόλουθες οδηγίες κατά τις αρχικές έξι 
ώρες.

 -  Η πόρτα δεν θα πρέπει να ανοίγει 
συχνά.

 -  Το ψυγείο θα πρέπει να λειτουργήσει 
κενό, χωρίς τρόφιμα στο εσωτερικό 
του.

 -  Μην αποσυνδέσετε το ψυγείο 
σας από το ρεύμα. Αν συμβεί μια 
ανεξέλεγκτη διακοπή ρεύματος, 
δείτε τις προειδοποιήσεις στην 
ενότητα “Συνιστώμενες λύσεις για 
προβλήματα”.

C Η αρχική συσκευασία και τα αφρώδη 
υλικά θα πρέπει να φυλαχτούν για 
μελλοντικές μεταφορές ή μετακόμιση.
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5  Χρήση του ψυγείου σας
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Πίνακας ενδείξεων

1- Λειτουργία Fast Freeze (Ταχεία 
Κατάψυξη)
Η ένδειξη Fast Freeze θα παραμένει 
αναμμένη όταν είναι ενεργοποιημένη η 
λειτουργία ταχείας κατάψυξης. Για να 
ακυρώσετε τη λειτουργία αυτή πιέστε πάλι 
το κουμπί Fast Freeze. Η ένδειξη Fast 
Freeze θα σβήσει και η λειτουργία της 
κατάψυξης θα επιστρέψει στις κανονικές 
ρυθμίσεις. Αν δεν την ακυρώσετε εσείς, 
η λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης θα 
ακυρωθεί αυτόματα μετά από 4 ώρες ή 
όταν ο χώρος κατάψυξης επιτύχει την 
επιθυμητή θερμοκρασία.
Αν θέλετε να καταψύξετε μεγάλες 
ποσότητες νωπών τροφίμων, πιέστε το 
κουμπί Fast Freeze (Ταχείας κατάψυξης) 
πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα στο χώρο 
κατάψυξης. Ο συμπιεστής δεν θα αρχίσει 
να λειτουργεί αμέσως αν πατήσετε το 
κουμπί Fast Freeze περισσότερες από 
μια φορές σε σύντομο διάστημα, γιατί θα 
ενεργοποιηθεί το σύστημα προστασίας 
του ηλεκτρονικού κυκλώματος.
H λειτουργία αυτή δεν συνεχίζεται μετά 
την αποκατάσταση διακοπής ρεύματος.  

2- Ενδεικτική λυχνία Fast Freeze (Ταχεία 
Κατάψυξη)
Το εικονίδιο αυτό αναβοσβήνει ως κινούμενη 
εικόνα όταν είναι ενεργή η λειτουργία Ταχεία 
Κατάψυξη.

3- Λειτουργία Ρύθμιση Κατάψυξης
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει 
να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση 
θερμοκρασίας του χώρου κατάψυξης. 
Πατήστε το κουμπί αυτό για να ρυθμίσετε τη 
θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης σε -18, 
-20, -22, -24 αντίστοιχα.

4- Ένδειξη ρύθμισης θερμοκρασίας 
χώρου Κατάψυξης
Δείχνει τη θερμοκρασία που ρυθμίστηκε για 
το Χώρο Κατάψυξης.

5- Λειτουργία Ρύθμιση Συντήρησης
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει 
να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση 
θερμοκρασίας του χώρου συντήρησης. 
Πατήστε το κουμπί αυτό για να ρυθμίσετε τη 
θερμοκρασία του χώρου συντήρησης σε 8, 
6, 4, 2 αντίστοιχα.
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6- Ένδειξη ρύθμισης θερμοκρασίας 
χώρου Συντήρησης 
Δείχνει τη θερμοκρασία που ρυθμίστηκε 
για το χώρο Συντήρησης.

7- Λειτουργία Ταχεία Ψύξη
Όταν πιέσετε το κουμπί Ταχείας Ψύξης, 
η θερμοκρασία του χώρου θα είναι πιο 
ψυχρή από τις ρυθμισμένες τιμές. Η 
λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τρόφιμα που τοποθετούνται στο χώρο 
συντήρησης και απαιτείται να ψυχθούν 
πολύ γρήγορα. Αν θέλετε να κρυώσετε 
μεγάλες ποσότητες νωπών τροφίμων, 
συνιστάται να ενεργοποιήσετε αυτή 
τη δυνατότητα πριν τοποθετήσετε τα 
τρόφιμα στο ψυγείο. Η ένδειξη Ταχείας 
Ψύξης θα παραμείνει αναμμένη όσο είναι 
ενεργοποιημένη η λειτουργία ταχείας 
ψύξης. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία 
αυτή πιέστε πάλι το κουμπί Ταχείας 
Ψύξης. Η ένδειξη Ταχείας Ψύξης θα 
σβήσει και η λειτουργία της συντήρησης 
θα επιστρέψει στις κανονικές ρυθμίσεις. 
Αν δεν την ακυρώσετε εσείς, η λειτουργία 
Ταχεία Ψύξη θα ακυρωθεί αυτόματα μετά 
από 2 ώρες ή όταν ο χώρος συντήρησης 
επιτύχει την επιθυμητή θερμοκρασία.
 
H λειτουργία αυτή δεν συνεχίζεται μετά 
την αποκατάσταση διακοπής ρεύματος.  

8- Ένδειξη Ταχείας Ψύξης
Το εικονίδιο αυτό αναβοσβήνει ως 
κινούμενη εικόνα όταν είναι ενεργή η 
λειτουργία Ταχεία Ψύξη.

9- Λειτουργία Κλειδώματος
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
Κλειδώματος πατήστε ταυτόχρονα τα 
κουμπιά Freezer Set και Fridge Set για 
3 δευτ. Όταν είναι ενεργή η λειτουργία 
κλειδώματος, δεν μπορεί να επιλεγεί 
καμία άλλη λειτουργία από τον πίνακα 
ενδείξεων. Για να απενεργοποιήσετε τη 

λειτουργία Κλειδώματος πατήστε πάλι 
ταυτόχρονα τα κουμπιά Freezer Set και 
Fridge Set για 3 δευτ.

10- Λειτουργία Eco-Fuzzy (ειδική 
οικονομική χρήση)
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Eco 
Fuzzy πατήστε το κουμπί Fast Freeze 
για 3 δευτερόλεπτα. Αν ενεργοποιηθεί 
αυτή η λειτουργία, το ψυγείο θα αρχίσει 
να λειτουργεί με το πιο οικονομικό 
πρόγραμμα τουλάχιστον 6 ώρες αργότερα 
και θα ανάψει η ένδειξη οικονομικής 
χρήσης. Για να απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία Eco Fuzzy πατήστε πάλι το 
κουμπί Fast Freeze για 3 δευτερόλεπτα.

11- Ένδειξη Υψηλής θερμοκρασίας/ 
Προειδοποίησης σφάλματος
Αυτή η φωτεινή ένδειξη ανάβει σε 
περιπτώσεις προβλημάτων υψηλής 
θερμοκρασίας και προειδοποιήσεων για 
σφάλματα.

12. Ένδειξη Οικονομικής χρήσης
Η ένδειξη Οικονομικής χρήσης ανάβει 
όταν ο χώρος κατάψυξης ρυθμίζεται 
στους -18°C. Η ένδειξη Οικονομικής 
χρήσης σβήνει όταν επιλεγεί η λειτουργία 
Ταχεία Ψύξη ή Ταχεία Κατάψυξη.

13- Λυχνία ένδειξης Ιονιστή  
Η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη 
συνεχώς. Η λυχνία αυτή δείχνει ότι το 
ψυγείο σας είναι προστατευμένο από 
βακτηρίδια.

14- Ένδειξη Υγρασίας  
Η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη 
συνεχώς. Η λυχνία αυτή δείχνει ότι τα 
τρόφιμα που διατηρούνται στο ψυγείο 
συντηρούνται για μεγάλο χρονικό 
διάστημα υπό ιδανικές συνθήκες 
υγρασίας.
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Προειδοποίηση ανοικτής 
πόρτας

Θα παράγεται ένα ηχητικό σήμα 
προειδοποίησης όταν η πόρτα του 
θαλάμου του ψυγείου σας έχει παραμείνει 
ανοικτή για τουλάχιστον 1 λεπτό. Αυτό το 
ηχητικό σήμα θα σταματήσει όταν πατηθεί 
οποιοδήποτε πλήκτρο πάνω στον πίνακα 
ενδείξεων ή όταν κλείσει η πόρτα.

Διπλό σύστημα ψύξης:

Το ψυγείο σας διαθέτει δύο χωριστά 
συστήματα ψύξης για την ψύξη του 
χώρου συντήρησης και του χώρου 
κατάψυξης. Έτσι δεν αναμιγνύεται ο 
αέρας στο χώρο συντήρησης με τον 
αέρα του χώρου κατάψυξης. Χάρη στα 
δύο αυτά χωριστά συστήματα ψύξης, η 
ταχύτητα ψύξης είναι πολύ υψηλότερη 
από ότι σε άλλα ψυγεία. Οι οσμές στους 
δύο χώρους δεν αναμιγνύονται. Επίσης 
παρέχεται πρόσθετη εξοικονόμηση 
ενέργειας επειδή η απόψυξη εκτελείται 
ανεξάρτητα.

Για αποδοτική χρήση
. Ο μέγιστος χώρος αποθήκευσης 
κατεψυγμένων τροφίμων επιτυγχάνεται 
όταν δεν χρησιμοποιούνται τα συρτάρια 
και το κάλυμμα πάνω ραφιού στο χώρο 
της κατάψυξης. Η αναφερόμενη τιμή 
κατανάλωσης ενέργειας της συσκευής 
σας αφορά πλήρες φορτίο στο χώρο 
κατάψυξης χωρίς χρήση των συρταριών 
και του καλύμματος πάνω ραφιού.

Ρύθμιση χώρου Κατάψυξης Ρύθμιση χώρου 
Συντήρησης Επεξηγήσεις

-18°C 4°C Αυτή είναι η κανονικά συνιστώμενη ρύθμιση.

-20,-22 ή -24°C 4°C Οι ρυθμίσεις αυτές συνιστώνται όταν η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 30°C.

Ταχεία Κατάψυξη
 4°C

Χρήση όταν θέλετε να καταψύξετε τα τρόφιμά σας σε 
σύντομο χρόνο. Το ψυγείο σας θα επιστρέψει στην 
κανονική λειτουργία όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία.

-18°C ή μικρότερη 2°C
Αν θεωρείτε ότι ο χώρος συντήρησης του ψυγείου 
σας δεν είναι αρκετά κρύος λόγω θερμών συνθηκών 
περιβάλλοντος ή λόγω συχνού ανοίγματος και 
κλεισίματος της πόρτας.

-18°C ή μικρότερη Ταχεία Ψύξη
 

Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε όταν ο χώρος 
συντήρησης είναι υπερφορτωμένος ή αν επιθυμείτε να 
ψύξετε πολύ γρήγορα τα τρόφιμά σας. Συνιστάται να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας ψύξης 4-8 ώρες 
πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα.
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Κατάψυξη νωπών τροφίμων

• Θα πρέπει να προτιμάτε να τυλίγετε 
ή να καλύπτετε τα τρόφιμα πριν τα 
τοποθετήσετε στο ψυγείο.

• Αφήνετε τα ζεστά φαγητά να κρυώνουν 
σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα 
τοποθετήσετε στο ψυγείο.

• Τα τρόφιμα που θέλετε να καταψύξετε 
θα πρέπει να είναι φρέσκα και καλής 
ποιότητας.

• Τα τρόφιμα πρέπει να χωρίζονται σε 
μερίδες ανάλογα με τις καθημερινές ή 
ανά γεύμα ανάγκες της οικογένειας.

• Τα τρόφιμα θα πρέπει να συσκευάζονται 
με αεροστεγή τρόπο για να εμποδίζεται 
να ξηραίνονται ακόμα και αν πρόκειται 
να διατηρηθούν στο ψυγείο για σύντομο 
χρονικό διάστημα.

• Τα υλικά για τη συσκευασία θα πρέπει 
να είναι ανθεκτικά σε σχίσιμο και σε 
χαμηλές θερμοκρασίες, υγρασία, οσμές, 
λάδια και οξέα και επίσης θα πρέπει να 
είναι αεροστεγή. Επιπλέον θα πρέπει 
να είναι καλά κλεισμένα και να είναι 
κατασκευασμένα από εύχρηστα υλικά 
που είναι κατάλληλα για χρήση σε 
συνθήκες βαθιάς κατάψυξης.

• Τα τρόφιμα προς κατάψυξη θα πρέπει 
να τοποθετούνται στο χώρο κατάψυξης 
(δεν θα πρέπει να επιτρέπεται 
να έρχονται σε επαφή με τα ήδη 
κατεψυγμένα είδη για να αποτραπεί 
η μερική απόψυξή τους. Η ικανότητα 
κατάψυξης του ψυγείου σας δίνεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές).

• Όσον αφορά τους χρόνους 
αποθήκευσης, θα πρέπει να τηρούνται 
οι χρονικές περίοδοι που δίνονται στις 
πληροφορίες σχετικά με την βαθιά 
κατάψυξη.

• Τα κατεψυγμένα τρόφιμα θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται άμεσα μετά την 
απόψυξή τους και ποτέ δεν θα πρέπει 

να καταψύχονται πάλι.
• Παρακαλούμε τηρείτε τις ακόλουθες 

οδηγίες για να επιτύχετε τα καλύτερα 
αποτελέσματα.

1. Μην καταψύχετε ταυτόχρονα πολύ 
μεγάλη ποσότητα τροφίμων. Η ποιότητα 
των τροφίμων διατηρείται καλύτερα αν 
αυτά καταψυχθούν ως τον πυρήνα τους 
όσο το δυνατόν συντομότερα.

2. Η τοποθέτηση ζεστού φαγητού στο 
χώρο κατάψυξης προκαλεί συνεχή 
λειτουργία του συστήματος ψύξης έως 
ότου το φαγητό έχει παγώσει τελείως.

3. Φροντίζετε ιδιαίτερα να μην αναμιγνύετε 
ήδη κατεψυγμένα και νωπά τρόφιμα.

Συμβουλές για τη διατήρηση 
κατεψυγμένων τροφίμων

•  Τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα 
τρόφιμα του εμπορίου θα πρέπει να 
διατηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή των κατεψυγμένων 
τροφίμων για χώρο συντήρησης 
κατεψυγμένων τροφίμων τύπου  
( 4 αστέρων).

• Για να εξασφαλίσετε ότι θα 
διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα η οποία 
επιτυγχάνεται από τον κατασκευαστή 
των κατεψυγμένων τροφίμων και το 
κατάστημα πώλησης τροφίμων, θα 
πρέπει να θυμάστε τα ακόλουθα:

1. Τοποθετείτε τις συσκευασίες στο χώρο 
κατάψυξης όσο το δυνατόν συντομότερα 
μετά την αγορά.

2. Βεβαιωθείτε ότι τα περιεχόμενα φέρουν 
σήμανση με το είδος και την ημερομηνία.

3. Μην υπερβαίνετε τις ημερομηνίες λήξης 
"Κατανάλωση έως", "Καλύτερα πριν" 
που βρίσκονται στη συσκευασία.

Αν υπάρξει διακοπή ρεύματος, μην ανοίγετε 
την πόρτα του χώρου κατάψυξης. 
Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν θα 
επηρεαστούν ακόμα και αν η διακοπή 
ρεύματος διαρκέσει ως το “Χρόνο 
αύξησης θερμοκρασίας” που αναφέρεται 
στην ενότητα “Τεχνικές προδιαγραφές 
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του ψυγείου σας”. Σε περίπτωση που 
η διακοπή διαρκέσει περισσότερο, τα 
τρόφιμα θα πρέπει να ελεγχθούν και 
αν είναι απαραίτητο να καταναλωθούν 
άμεσα ή να καταψυχθούν πάλι αφού 
μαγειρευτούν.

Απόψυξη
Ο χώρος κατάψυξης διαθέτει αυτόματη 
απόψυξη.

Τοποθέτηση των τροφίμων

Ράφια χώρου 
κατάψυξης

Διάφορα κατεψυγμένα 
τρόφιμα όπως κρέας, 
ψάρι, παγωτό, λαχανικά 
κλπ.

Αυγοθήκη Αυγά

Ράφια χώρου 
συντήρησης

Τρόφιμα σε μαγειρικά 
σκεύη, καλυμμένα πιάτα 
και κλειστά δοχεία

Ράφια πόρτας χώρου 
συντήρησης

Μικρής ποσότητας και 
συσκευασμένα τρόφιμα ή 
ποτά (όπως γάλα, χυμός 
φρούτων και μπύρα)

Συρτάρι λαχανικών Λαχανικά και φρούτα

Χώρος ζώνης 
φρεσκάδας

Προϊόντα Delicatessen 
(τυρί, βούτυρο, αλλαντικά 
κλπ.)

Πληροφορίες για τη Βαθιά 
Κατάψυξη

Τα τρόφιμα πρέπει να καταψύχονται όσο 
το δυνατόν ταχύτερα όταν τοποθετούνται 
στο ψυγείο  για να διατηρείται η καλή τους 
ποιότητα. 
Το πρότυπο TSE απαιτεί (σύμφωνα 
με ορισμένες συνθήκες μέτρησης) 
το ψυγείο να παγώνει τουλάχιστον 

4,5 κιλά τροφίμων από θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 32°C σε θερμοκρασία 
-18°C ή χαμηλότερη εντός 24 ωρών 
για κάθε 100 λίτρα όγκου του χώρου 
κατάψυξης.
Η διατήρηση των τροφίμων για μεγάλο 
χρονικό διάστημα είναι δυνατή σε 
θερμοκρασίες -18°C ή χαμηλότερες. 
Μπορείτε να διατηρήσετε τη φρεσκάδα 
των τροφίμων για πολλούς μήνες (στους 
-18°C ή χαμηλότερες θερμοκρασίες στη 
βαθιά κατάψυξη).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! A 
• Τα τρόφιμα πρέπει να χωρίζονται σε 
μερίδες ανάλογα με τις καθημερινές ή ανά 
γεύμα ανάγκες της οικογένειας.
• Τα τρόφιμα θα πρέπει να συσκευάζονται 
με αεροστεγή τρόπο για να εμποδίζεται 
να ξηραίνονται ακόμα και αν πρόκειται 
να διατηρηθούν στο ψυγείο για σύντομο 
χρονικό διάστημα.
Υλικά απαραίτητα για τη συσκευασία:
• Κολλητική ταινία ανθεκτική σε χαμηλές 
θερμοκρασίες
• Αυτοκόλλητη ετικέτα
• Λαστιχάκια
• Στυλό
Τα υλικά για τη συσκευασία θα πρέπει να 
είναι ανθεκτικά στο σχίσιμο καθώς και σε 
χαμηλές θερμοκρασίες, υγρασία, οσμές, 
λάδια και οξέα.
Τα τρόφιμα προς κατάψυξη δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται να έρχονται σε 
επαφή με τα ήδη κατεψυγμένα είδη για να 
αποτραπεί η μερική απόψυξή τους.  
Σχετικά με τις χρονικές περιόδους 
αποθήκευσης ακολουθείτε πάντα τις τιμές 
που δίνονται στους πίνακες.
Τα κατεψυγμένα τρόφιμα θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται άμεσα μετά την 
απόψυξή τους και ποτέ δεν θα πρέπει να 
καταψύχονται πάλι.
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Υγιεινή - Ιονισμός 
Hygiene+ (Υγιεινή+): Το φίλτρο 
φωτοκαταλύτη στο κανάλι αέρα του 
ψυγείου συντελεί στον καθαρισμό του 
αέρα στο εσωτερικό του. Επίσης το 
φίλτρο αυτό μειώνει τις δυσάρεστες 
οσμές.
Ion+ (Ιονιστής+): Ο αέρας ιονίζεται 
από ιονιστή ο οποίος βρίσκεται στον 
αεραγωγό του ψυγείου. Με τη βοήθεια 
του συστήματος αυτού υπάρχει μείωση 
στα αερομεταφερόμενα βακτηρίδια καθώς 
και στη κακοσμία που οφείλεται στα 
βακτηρίδια αυτά.

Σύστημα Icematic και δοχείο 
φύλαξης πάγου
Χρήση του Icematic
Γεμίστε το Icematic με νερό και 
τοποθετήστε το στη θέση του. Ο πάγος 
σας θα είναι έτοιμος σε περίπου δύο 
ώρες. Μην αφαιρέσετε το Icematic από τη 
θέση του για να πάρετε πάγο. 
Περιστρέψτε τα κουμπιά του δεξιόστροφα 
κατά 90 μοίρες. 
Οι παγοκύβοι από τις υποδοχές θα 
πέσουν στο δοχείο φύλαξης πάγου που 
βρίσκεται από κάτω. 
Μπορείτε να αφαιρέσετε το δοχείο 
φύλαξης πάγου και να σερβίρετε τους 
παγοκύβους. 
Αν επιθυμείτε, μπορείτε να διατηρήσετε 
τους παγοκύβους στο δοχείο φύλαξης 
πάγου.
Δοχείο φύλαξης πάγου 
Το δοχείο φύλαξης πάγου έχει σκοπό 
μόνο να συγκεντρώνει τους παγοκύβους. 
Μην προσθέσετε νερό σ' αυτό. Αλλιώς, θα 
σπάσει.
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Χώρος Έντονης ψύξης

Οι χώροι Έντονης ψύξης επιτρέπουν 
στα τρόφιμα να παγώσουν ώστε να είναι 
έτοιμα για κατάψυξη. Μπορείτε επίσης 
να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους χώρους 
για να αποθηκεύσετε τα τρόφιμά σας σε 
θερμοκρασία λίγων βαθμών κάτω από 
του χώρου συντήρησης.
Μπορείτε να αυξήσετε τον εσωτερικό 
όγκο του ψυγείου σας αφαιρώντας 
οποιονδήποτε από τους χώρους έντονης 
ψύξης. Για να το κάνετε αυτό, τραβήξτε 
το θάλαμο προς το μέρος σας. Θα 
ακουμπήσει στο στοπ και θα σταματήσει. 
Αυτός ο θάλαμος θα απελευθερωθεί αν 
τον ανυψώσετε περίπου 1 εκ. και τον 
τραβήξετε προς το μέρος σας.

Φίλτρο οσμών
Το φίλτρο οσμών στον αεραγωγό 
του χώρου συντήρησης εμποδίζει τη 
συσσώρευση δυσάρεστων οσμών στο 
εσωτερικό του ψυγείου.
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Τζάμια πόρτας 
C Αυτά τα τζάμια είναι σκληρυμένα για 

να αυξηθεί η ανθεκτικότητά τους σε 
κτυπήματα και θραύση.

C Επίσης, στην πίσω επιφάνειά τους έχει 
εφαρμοστεί μια μεμβράνη ασφαλείας, 
ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας, για 
να αποτρέψει την πρόκληση ζημιάς 
από τα τζάμια στα γύρω αντικείμενα σε 
περίπτωση θραύσης.

6  Συντήρηση και καθαρισμός
A Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε βενζίνη, 

βενζόλιο ή παρόμοια υλικά για τον 
καθαρισμό.

B Συνιστούμε να αποσυνδέετε τη συσκευή 
από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.

B Ποτέ μη χρησιμοποιείτε για τον 
καθαρισμό οποιοδήποτε αιχμηρό 
όργανο που χαράζει, σαπούνι, οικιακά 
καθαριστικά, απορρυπαντικά και 
γυαλιστικά κεριού.

C Για να καθαρίσετε το περίβλημα του 
ψυγείου σας, χρησιμοποιήστε χλιαρό 
νερό και κατόπιν σκουπίστε το για να 
στεγνώσει.

C Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, 
χρησιμοποιήστε πανί που έχει υγρανθεί 
ελαφρά σε διάλυμα από μια κουταλιά 
του γλυκού μαγειρικής σόδας σε 
περίπου μισό λίτρο νερού. Κατόπιν 
σκουπίστε τις επιφάνειες για να 
στεγνώσουν.

B Φροντίστε απαραίτητα να μην εισέλθει 
νερό στο περίβλημα της λάμπας και σε 
άλλα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

B Εάν το ψυγείο σας δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική 
περίοδο, αποσυνδέστε το καλώδιο 
ρεύματος από την πρίζα, αφαιρέστε όλα 
τα τρόφιμα, καθαρίστε το και αφήστε την 
πόρτα μισάνοιχτη.

C Ελέγχετε τακτικά τις στεγανοποιήσεις 
στις πόρτες για να βεβαιωθείτε ότι 
είναι καθαρές και απαλλαγμένες από 
σωματίδια τροφίμων.

A Για να αφαιρέσετε ένα ράφι πόρτας, 
αφαιρέστε όλα τα περιεχόμενα και 
κατόπιν απλά σπρώξτε το ράφι προς τα 
πάνω ώστε να βγει από τη βάση του.

Προστασία των πλαστικών 
επιφανειών 
C Μην τοποθετείτε υγρά λάδια ή φαγητά 

μαγειρεμένα σε λάδι στο ψυγείο σας 
σε μη σφραγισμένα δοχεία, επειδή 
προξενούν βλάβες στις πλαστικές 
επιφάνειες του ψυγείου σας. Σε 
περίπτωση που χυθεί ή αλειφτεί 
λάδι στις πλαστικές επιφάνειες, 
αμέσως καθαρίστε και ξεπλύνετε το 
επηρεαζόμενο μέρος της επιφάνειας με 
χλιαρό νερό.
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7  Συνιστώμενες λύσεις για προβλήματα
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη λίστα πριν καλέσετε το σέρβις. Έτσι μπορείτε να 
εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει συχνά παράπονα που 
δεν είναι αποτέλεσμα ελαττωμάτων της κατασκευής ή των χρησιμοποιούμενων υλικών. 
Ορισμένες από τις δυνατότητες που περιγράφονται εδώ ίσως να μην υπάρχουν στη 
συσκευή σας.

Το ψυγείο δεν λειτουργεί. 
• Έχει συνδεθεί το ψυγείο σωστά στο ρεύμα; Συνδέστε το φις στην πρίζα στον τοίχο.
• Μήπως έχει καεί η ασφάλεια της πρίζας στην οποία έχει συνδεθεί το ψυγείο ή η γενική 

ασφάλεια; Ελέγξτε την ασφάλεια.
Συμπύκνωση στα πλευρικά τοιχώματα του χώρου συντήρησης (Πολλαπλή Ζώνη, 
Έλεγχος Ψύξης και Ευέλικτη Ζώνη).
• Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Συχνό άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας. 

Πολύ υψηλή υγρασία περιβάλλοντος. Αποθήκευση τροφίμων που περιέχουν υγρά 
σε ανοικτά δοχεία. Η πόρτα έχει ξεχαστεί μισάνοιχτη. Ρύθμιση του θερμοστάτη σε 
χαμηλότερη θερμοκρασία. 

• Μείωση του χρόνου που μένει ανοικτή η πόρτα ή λιγότερο συχνή χρήση της.
• Κάλυψη με κατάλληλο υλικό του φαγητού που φυλάσσεται σε ανοικτά δοχεία.
• Σκουπίστε τη συμπυκνωμένη υγρασία με στεγνό πανί και ελέγξτε αν επιμένει.
Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί
• Το προστατευτικό θερμικό του συμπιεστή θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση ξαφνικών 

διακοπών ρεύματος ή αν η συσκευή αποσυνδεθεί και συνδεθεί γρήγορα στο ρεύμα, όταν 
η πίεση του ψυκτικού μέσου στο σύστημα ψύξης του ψυγείου δεν έχει εξισορροπηθεί 
ακόμα. Η λειτουργία του ψυγείου σας θα αρχίσει πάλι μετά από 6 λεπτά. Παρακαλούμε 
καλέστε το σέρβις αν το ψυγείο σας δεν ξεκινήσει στο τέλος αυτού του χρονικού 
διαστήματος.

• Το ψυγείο βρίσκεται στον κύκλο απόψυξης. Αυτό είναι κανονικό για ψυγείο που δεν 
διαθέτει απόλυτα αυτόματη απόψυξη. Ο κύκλος απόψυξης λαμβάνει χώρα περιοδικά.

• Το ψυγείο δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το φις έχει τοποθετηθεί σωστά 
στην πρίζα.

• Έχουν γίνει σωστά οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας;
• Μπορεί να έχει διακοπεί το ρεύμα.
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Το ψυγείο ενεργοποιείται συχνά ή για πολλή ώρα.
• Η νέα σας συσκευή μπορεί να είναι πλατύτερη από την προηγούμενη. Αυτό είναι πολύ 

φυσιολογικό. Τα μεγάλα ψυγεία λειτουργούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
• Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου είναι πολύ υψηλή. Αυτό είναι πολύ 

φυσιολογικό.
• Το ψυγείο ίσως συνδέθηκε στην πρίζα πρόσφατα ή μπορεί να έχει φορτωθεί με πολλά 

τρόφιμα. Η πλήρης ψύξη του ψυγείου σας στη θερμοκρασία λειτουργίας μπορεί να 
διαρκέσει δύο ώρες επιπλέον.

• Μπορεί πρόσφατα να τοποθετήθηκαν στο ψυγείο μεγάλες ποσότητες ζεστού φαγητού. 
Το πολύ ζεστό φαγητό προκαλεί λειτουργία του ψυγείου για περισσότερη ώρα έως ότου 
φθάσει την επιθυμητή θερμοκρασία φύλαξης των τροφίμων.

• Ίσως να ανοίγονταν συχνά οι πόρτες ή να παρέμειναν μισάνοιχτες για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Ο θερμός αέρας που έχει εισέλθει στο ψυγείο προκαλεί τη λειτουργία του 
ψυγείου για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Ανοίγετε τις πόρτες λιγότερο συχνά.

• Η πόρτα του χώρου κατάψυξης ή συντήρησης μπορεί να έχει ξεχαστεί μισάνοιχτη. 
Ελέγξτε αν οι πόρτες έχουν κλείσει καλά.

• Το ψυγείο έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του 
ψυγείου σε υψηλότερο επίπεδο και περιμένετε έως ότου επιτευχθεί αυτή η θερμοκρασία.

• Η στεγανοποίηση πόρτας της συντήρησης ή κατάψυξης μπορεί να είναι λερωμένη, 
φθαρμένη, σπασμένη ή δεν εφαρμόζει καλά. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη 
στεγανοποίηση. Αν υπάρχει ζημιά/ σπάσιμο στη στεγανοποίηση της πόρτας, μπορεί 
να προκληθεί λειτουργία του ψυγείου για μεγαλύτερες περιόδους για να διατηρείται η 
τρέχουσα θερμοκρασία.

Η θερμοκρασία της κατάψυξης είναι πολύ χαμηλή ενώ η θερμοκρασία της συντήρησης 
είναι επαρκής.
• Η θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ρυθμίστε 

τη θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης σε υψηλότερο επίπεδο και ελέγξτε.
Η θερμοκρασία της συντήρησης είναι πολύ χαμηλή ενώ η θερμοκρασία της κατάψυξης 
είναι επαρκής.
• Η θερμοκρασία του χώρου συντήρησης μπορεί να έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό 

επίπεδο. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου συντήρησης σε υψηλότερο επίπεδο και 
ελέγξτε.

Τα τρόφιμα στα συρτάρια της συντήρησης παγώνουν.
• Η θερμοκρασία του χώρου συντήρησης μπορεί να έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό 

επίπεδο. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου συντήρησης σε υψηλότερο επίπεδο και 
ελέγξτε.

Η θερμοκρασία στη συντήρηση ή την κατάψυξη είναι πολύ υψηλή.
• Η θερμοκρασία του χώρου συντήρησης μπορεί να έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλό επίπεδο. 

Η ρύθμιση της συντήρησης έχει επίδραση στη θερμοκρασία της κατάψυξης. Αλλάξτε τη 
θερμοκρασία της συντήρησης ή κατάψυξης έως ότου η θερμοκρασία της συντήρησης ή 
κατάψυξης φθάσει σε επαρκές επίπεδο.

• Ίσως να ανοίγονταν συχνά οι πόρτες ή να παρέμειναν μισάνοιχτες για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Ανοίγετέ τις λιγότερο συχνά.

• Μπορεί να έχει παραμείνει πόρτα μισάνοικτη. Κλείστε την πόρτα τελείως.
• Μπορεί πρόσφατα να τοποθετήθηκε στο ψυγείο μεγάλη ποσότητα ζεστού φαγητού. 

Περιμένετε έως ότου η συντήρηση ή η κατάψυξη φθάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία.
• Το ψυγείο μπορεί να έχει συνδεθεί στην πρίζα πρόσφατα. Η πλήρης ψύξη του ψυγείου 

απαιτεί χρόνο.
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Ο θόρυβος λειτουργίας αυξάνεται όταν λειτουργεί το ψυγείο.
• Η απόδοση λειτουργίας του ψυγείου μπορεί να διαφέρει λόγω μεταβολών στη 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το φαινόμενο είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη 
δυσλειτουργίας.

Κραδασμοί ή θόρυβος.
• Το δάπεδο δεν είναι ομαλό ή δεν είναι ανθεκτικό. Το ψυγείο ταλαντεύεται όταν μετακινηθεί 

ελαφρά. Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι αρκετά ανθεκτικό να φέρει το βάρος του ψυγείου, 
και οριζόντιο. 

• Ο θόρυβος μπορεί να προκαλείται από αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί πάνω στο 
ψυγείο. Αυτά τα είδη πρέπει να απομακρυνθούν από πάνω από το ψυγείο.

Υπάρχουν θόρυβοι από το ψυγείο σαν ροής ή ψεκασμού υγρού.
• Η ροή υγρών και αερίων είναι σύμφωνη με την αρχή λειτουργίας του ψυγείου σας. Το 

φαινόμενο είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.
Υπάρχει θόρυβος σαν ανέμου που φυσά.
• Χρησιμοποιούνται ανεμιστήρες για την ψύξη του ψυγείου. Το φαινόμενο είναι φυσιολογικό 

και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.
Συμπύκνωση στα εσωτερικά τοιχώματα του ψυγείου.
• Ο ζεστός και υγρός καιρός αυξάνει το σχηματισμό πάγου και συμπύκνωσης. Το 

φαινόμενο είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. 
• Οι πόρτες μπορεί να έχουν παραμείνει μισάνοικτες. Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες είναι 

τελείως κλειστές.
• Ίσως να ανοίγονταν συχνά οι πόρτες ή να παρέμειναν μισάνοιχτες για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Ανοίγετέ τις λιγότερο συχνά.
Εμφανίζεται υγρασία στο εξωτερικό του ψυγείου ή ανάμεσα στις πόρτες.
• Ίσως να υπάρχει υγρασία στον αέρα. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό όταν ο καιρός είναι 

υγρός. Όταν η υγρασία είναι μικρότερη, η συμπύκνωση θα πάψει να εμφανίζεται.
Κακοσμία στο εσωτερικό του ψυγείου.
• Το εσωτερικό του ψυγείου πρέπει να καθαριστεί. Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου, με 

ένα σφουγγάρι, χλιαρό νερό ή διάλυμα μαγειρικής σόδας σε νερό. 
• Ίσως η οσμή να προκαλείται από ορισμένα δοχεία ή υλικά συσκευασίας. Χρησιμοποιήστε 

διαφορετικό δοχείο ή διαφορετική μάρκα υλικού συσκευασίας.
Η πόρτα δεν κλείνει.
• Συσκευασίες τροφίμων ίσως να εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας. Μετατοπίστε τις 

συσκευασίες που εμποδίζουν την πόρτα. 
• Το ψυγείο πιθανόν να μην είναι εντελώς κατακόρυφο στο δάπεδο και μπορεί να 

ταλαντεύεται όταν σπρωχτεί ελαφρά. Ρυθμίστε τις βίδες ανύψωσης. 
• Το δάπεδο δεν είναι επίπεδο ή δεν είναι ανθεκτικό. Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι 

οριζόντιο και ικανό να φέρει το βάρος του ψυγείου.
Τα συρτάρια λαχανικών έχουν κολλήσει.
• Τα τρόφιμα μπορεί να αγγίζουν την οροφή του συρταριού. Ανακατανείμετε τα τρόφιμα στο 

συρτάρι.
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