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1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny
¡ Pečlivě si přečtěte tento návod.
¡ Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější pou-

žití nebo pro následujícího majitele.
¡ V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu
Tento spotřebič je určený pouze pro vestavbu.
Spotřebič používejte pouze pro:
¡ pro chlazení a mrazení potravin a pro přípravu kostek ledu.
¡ pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech

domova.
¡ do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

1.3 Omezení okruhu uživatelů
Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s ome-
zenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi ne-
bo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou
pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotře-
biče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.
Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.
Děti od 3 do 8 let smí do lednice/mrazáku dávat potraviny a vyn-
dávat je.

1.4 Bezpečná přeprava

VÝSTRAHA ‒ Nebezpečí zranění!
Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.
▶ Spotřebič sami nezvedejte.
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1.5 Bezpečná instalace

VÝSTRAHA ‒ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Neodborné instalace jsou nebezpečné.
▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na ty-

povém štítku.
▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí před-

pisově instalované zásuvky s uzemněním.
▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí

být instalován podle předpisů.
▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího

zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového

kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný,
musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech
pólů podle předpisů pro instalaci.
▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo

poškození síťového kabelu.
Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.
▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu se

zdroji tepla.

VÝSTRAHA ‒ Nebezpečí výbuchu!
Pokud jsou větrací otvory spotřebiče uzavřené, může při netěs-
nosti chladicího okruhu vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu.
▶ Neuzavírejte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavné

skříňce.

VÝSTRAHA ‒ Nebezpečí požáru!
Použití prodlouženého síťového kabelu a neschválených adaptérů
je nebezpečné.
▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
▶ Je-li síťový kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznický servis.
▶ Používejte pouze adaptéry schválené výrobcem.
Přenosné rozbočky nebo síťové díly se mohou přehřívat a způso-
bit požár.
▶ Přenosné vícenásobné zásuvky nebo síťové adaptéry neumisťuj-

te na zadní straně spotřebičů.
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1.6 Bezpečné použití

VÝSTRAHA ‒ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čisti-

če.

VÝSTRAHA ‒ Nebezpečí udušení!
Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do
něj zamotat a udusit se.
▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.
Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.
▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

VÝSTRAHA ‒ Nebezpečí výbuchu!
Mechanická zařízení nebo jiné prostředky mohou poškodit chladi-
cí okruh, může vytéct hořlavé chladivo a vybuchnout.
▶ Pro urychlení odmrazovacího procesu nepoužívejte mechanická

zařízení nebo jiné prostředky než doporučené výrobcem.
Výrobky s hořlavými hnacími plyny a výbušnými látkami mohou vy-
buchnout, např. spreje.
▶ Ve spotřebiči neuchovávejte výrobky s hořlavými hnacími plyny

a výbušnými látkami.

VÝSTRAHA ‒ Nebezpečí požáru!
Elektrické spotřebiče uvnitř tohoto spotřebiče mohou způsobit
požár, např. ohřívače nebo elektrické výrobníky ledu.
▶ Nepoužívejte uvnitř tohoto spotřebiče žádné elektrické spotřebi-

če.

VÝSTRAHA ‒ Nebezpečí zranění!
Nádoby s nápoji obsahujícími kyselinu uhličitou mohou prasknout.
▶ V mrazicím prostoru neskladujte nádoby s nápoji obsahujícími

kyselinu uhličitou.
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Nebezpečí poranění očí při úniku hořlavého chladiva a škodlivých
plynů.
▶ Nepoškozujte trubky okruhu chladiva a izolaci.

VÝSTRAHA ‒ Nebezpečí studených popálenin!
Kontakt se zmrazenými potravinami a chladným povrchem může
způsobit popálení mrazem.
▶ Nikdy nedávejte zmrazené potraviny do úst ihned po vyndání

z mrazicího prostoru.
▶ Zabraňte delšímu kontaktu pokožky s mraženým zbožím, ledem

a povrchy v mrazicí přihrádce.

POZOR ‒ Nebezpečí poškození zdraví!
Abyste zabránili znečištění potravin, dodržujte následující pokyny.
▶ Když jsou dvířka otevřená delší dobu, může dojít k výraznému

nárůstu teploty v přihrádkách spotřebiče.
▶ Pravidelně čistěte plochy, kterých se mohou dotýkat potraviny

a které jsou v kontaktu s přístupnými odtokovými systémy.
▶ Syrové maso a ryby skladujte v lednici ve vhodných nádobách

tak, aby se nedotýkaly jiných potravin nebo na ně nekapaly.
▶ Když je lednice s mrazákem delší dobu prázdná, vypněte spo-

třebič, odmrazte ho, vyčistěte a nechte otevřená dvířka, aby se
netvořila plíseň.

Součásti ve spotřebiči, které jsou z kovu nebo mají kovový vzhled,
mohou obsahovat hliník. Pokud se kyselé potraviny dostanou do
kontaktu s hliníkem, mohou se do potravin přenést ionty hliníku.
▶ Znečištěné potraviny nekonzumujte.

1.7 Poškozený spotřebič

VÝSTRAHA ‒ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.
▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
▶ Kontaktujte zákaznický servis. → Strana 24
Neodborné opravy jsou nebezpečné.
▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který

je k tomu vyškolený.
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▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní
díly.
▶ V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče je nutné

ho vyměnit za speciální přívodní kabel, který lze obdržet u vý-
robce nebo v jeho zákaznickém servisu.

VÝSTRAHA ‒ Nebezpečí požáru!

Při poškození trubek může dojít k úniku a vznícení hořlavého chla-
diva a škodlivých plynů.
▶ Oheň a zápalné zdroje udržujte mimo dosah spotřebiče.
▶ V místnosti větrejte.
▶ Vypněte spotřebič. → Strana 15
▶ Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vy-

pněte pojistku v pojistkové skříňce.
▶ Kontaktujte zákaznický servis. → Strana 24
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Zabránění věcným škodám

2 Zabránění věcným ško-
dám

Zabránění věcným škodám

POZOR!
Sezením nebo stáním na podstavci,
zásuvkách nebo dvířkách spotřebiče
může dojít k poškození spotřebiče.
▶ Nestoupejte na podstavec, zá-

suvky nebo dvířka a neopírejte se
o ně.

Znečištění olejem nebo tukem může
způsobit, že budou plastové části
a těsnění dvířek porézní.
▶ Dbejte na to, aby byly plastové

části a těsnění dvířek bez oleje
a tuku.

Součásti ve spotřebiči, které jsou
z hliníku nebo mají hliníkový design,
mohou obsahovat hliník. Hliník rea-
guje při kontaktu s kyselými potravi-
nami.
▶ Neskladujte ve spotřebiči ne-

zabalené potraviny.

Ochrana životního prostředí a úspora

3 Ochrana životního
prostředí a úspora

Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu
Obalový materiál je ekologický a lze
ho recyklovat.
▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdě-

lené podle druhů.

3.2 Úspora energie
Při dodržování těchto upozornění
spotřebuje Váš spotřebič méně prou-
du.

Zvolení místa instalace
¡ Spotřebič chraňte před přímým

slunečním zářením.

¡ Spotřebič umístěte pokud možno
ve velké vzdálenosti od topných tě-
les, sporáků a ostatních zdrojů tep-
la:
– Dodržujte vzdálenost 30 mm od

elektrických a plynových sporá-
ků.

– Dodržujte vzdálenost 300 mm
od sporáků na olej nebo na uhlí.

¡ Nezakrývejte vnější větrací mřížky.

Úspora energie při používání
Poznámka: Uspořádání vybavení ne-
má vliv na spotřebu energie spotřebi-
če.
¡ Spotřebič otevřete pouze krátce.
¡ Nikdy nezakrývejte vnitřní větrací

otvory nebo vnější větrací mřížky.
¡ Zakoupené potraviny přepravujte

v chladicí tašce a rychle je umístě-
te do spotřebiče.

¡ Teplé potraviny a nápoje nechejte
před uložením vychladnout.

¡ Zmrazené potraviny určené pro
rozmrazení umístěte do chladicího
prostoru, aby se využilo chladu
zmrazených potravin.

¡ Mezi potravinami a zadní stěnou
ponechte vždy trochu místa.

¡ Potraviny neprodyšně zabalte.
¡ Mrazicí prostor pravidelně od-

mrazujte.
¡ Mrazicí prostor otevírejte jen krátce

a pečlivě jej zavřete.

Instalace a připojení

4 Instalace a připojení
Instalace a připojení

4.1 Rozsah dodávky
Po vybalení zkontrolujte všechny díly,
zda nedošlo k poškození při pře-
pravě a zda je dodávka kompletní.
Při reklamacích se obraťte na svého
prodejce nebo na náš zákaznický
servis → Strana 24.
Dodávka obsahuje:
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¡ Vestavný spotřebič
¡ vybavení a příslušenství1

¡ Montážní materiál
¡ Návod k montáži
¡ návod k použití
¡ neznam zákaznických servisů
¡ přílohu Záruka2

¡ energetický štítek
¡ informaci k spotřebě energie

a hlučnosti

4.2 Kritéria pro místo instala-
ce

VÝSTRAHA
Nebezpečí výbuchu!
Pokud je spotřebič umístěný v příliš
malé místnosti, může při netěsnosti
chladicího okruhu vzniknout hořlavá
směs plynu a vzduchu.
▶ Spotřebič instalujte pouze

v místnosti, která má objem 1 m3

na každých 8 g chladiva. Množství
chladiva je uvedené na typovém
štítku. → Obr.  1 / 3

Hmotnost spotřebiče může v závis-
losti na modelu činit z výroby až
65 kg.
Podklad musí být dostatečně stabilní,
aby unesl hmotnost spotřebiče.

Přípustná teplota prostředí
Přípustná teplota prostředí závisí na
klimatické třídě spotřebiče.
Klimatická třída je uvedená na typo-
vém štítku. → Obr.  1 / 3

Klimatická
třída

Přípustná teplota
prostředí

SN 10 °C až 32 °C
N 16 °C až 32 °C
ST 16 °C až 38 °C

Klimatická
třída

Přípustná teplota
prostředí

T 16 °C až 43 °C

V rozmezí přípustné teploty prostředí
je spotřebič zcela funkční.
Pokud se spotřebič klimatické třídy
SN používá při nižší teplotě prostředí,
lze vyloučit poškození spotřebiče až
do teploty prostředí 5 °C.

Rozměry výklenku
Při vestavbě spotřebiče do výklenku
zohledněte rozměry výklenku. V pří-
padě odchylky může dojít k problé-
mům při instalaci spotřebiče.
Hloubka výklenku
Spotřebič zabudujte do výklenku
s doporučenou hloubkou 560 mm.
Při menší hloubce výklenku se nepa-
trně zvýší spotřeba energie. Hloubka
výklenku musí činit minimálně
550 mm.
Šířka výklenku
Pro spotřebič je potřebná vnitřní šířka
výklenku min. 560 mm.

Instalace side by side
Pokud chcete nainstalovat 2 spotřebi-
če vedle sebe, musíte mezi spotřebi-
či zachovat vzdálenost minimálně
150 mm.

4.3 Montáž spotřebiče
▶ Spotřebič namontujte podle při-

loženého návodu k montáži.

4.4 Příprava spotřebiče pro
první použití

1. Vyjměte informační materiál.

1 V závislosti na vybavení spotřebiče
2 Není k dispozici ve všech státech
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2. Odstraňte ochranné fólie a pře-
pravní pojistky, např. lepicí pásky
a karton.

3. Spotřebič poprvé vyčistěte.
→ Strana 19

4.5 Připojení spotřebiče
k elektrickému proudu

1. Přístrojovou síťovou zástrčku sí-
ťového kabelu připojte ke spotřebi-
či.

2. Síťovou zástrčku síťového kabelu
spotřebiče zastrčte do zásuvky v
blízkosti spotřebiče.
Údaje k připojení spotřebiče jsou
uvedené na typovém štítku.
→ Obr.  1 / 3

3. Zkontrolujte pevné umístění síťové
zástrčky.

a Spotřebič je nyní připraven
k provozu.

Seznámení

5 Seznámení
Seznámení

5.1 Spotřebič
Zde naleznete přehled součástí vaše-
ho spotřebiče.
→ Obr. 1

A Chladicí prostor

B Mrazicí prostor

1 Ovládací panel

2 Zásobník na ovoce a zeleninu
s regulátorem vlhkosti
→ Strana 14

3 Typový štítek

4 Zásobník zmrazených po-
travin

5 Přihrádka na máslo a sýry
→ Strana 14

6 Přihrádka ve dvířkách na
velké láhve

Poznámka: Vybavení a rozměry vaše-
ho spotřebiče se mohou lišit od vyob-
razení.

5.2 Ovládací panel
Pomocí ovládacího pole nastavíte
všechny funkce vašeho spotřebiče a
dostanete informace o provozním
stavu.
→ Obr. 2

1  slouží pro nastavení teploty
chladicího prostoru.

2  svítí, když je zapnutá
funkce super.

3 Zobrazuje nastavenou teplotu
chladicího prostoru ve °C.

Vybavení

6 Vybavení
Vybavení

Vybavení spotřebiče závisí na mode-
lu.

6.1 Odkládací plocha
Pro variabilní nastavení odkládací
plochy podle potřeby můžete odklá-
dací plochu vyndat a nasadit ji na ji-
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né místo. 
→ "Vyjmutí odkládací plochy", Strana
20

6.2 Zásobník na ovoce a ze-
leninu s regulátorem
vlhkosti

Čerstvé ovoce a zeleninu uchovávej-
te v zásobníku na ovoce a zeleninu.
Pomocí regulátoru vlhkosti můžete
v zásobníku na ovoce a zeleninu při-
způsobit vlhkost vzduchu. Tak lze
čerstvé ovoce a zeleninu skladovat
déle než při běžném skladování.
→ Obr. 3
Vlhkost vzduchu v zásobníku na
ovoce a zeleninu nastavte podle
druhu a množství uložených potravin
posunutím regulátoru vlhkosti:
¡ Malá vlhkost vzduchu  při uložení

převážně ovoce, různých potravin
a velkého množství.

¡ Velká vlhkost vzduchu  při
uložení převážně zeleniny nebo
malého množství.

V závislosti na množství a druhu skla-
dovaných potravin se může v zá-
sobníku na ovoce a zeleninu tvořit
kondenzovaná voda.
Odstraňte kondenzovanou vodu
suchým hadříkem a přizpůsobte
vlhkost vzduchu pomocí regulátoru
vlhkosti.
Kvůli zachování kvality a aromatu
uchovávejte ovoce a zeleninu, které
jsou choulostivé na chlad, mimo spo-
třebič při teplotě od 8 °C do 12 °C,
např. ananas, banány, citrusové plo-
dy, okurky, cukety, papriky, rajčata
a brambory.

6.3 Přihrádka na máslo a sýry
Máslo a tvrdý sýr uchovávejte v při-
hrádce na máslo a sýry.

6.4 Přihrádka ve dvířkách
Pro variabilní nastavení přihrádky ve
dvířkách podle potřeby můžete při-
hrádku ve dvířkách vyndat a nasadit
ji na jiné místo. 
→ "Vyjmutí přihrádky ve dvířkách",
Strana 20

6.5 Příslušenství
Používejte originální příslušenství. Je
přizpůsobené pro váš spotřebič.
Příslušenství vašeho spotřebiče závisí
na modelu.

Přihrádka na vejce
Vejce ukládejte bezpečně do při-
hrádky na vejce.

Mrazicí zásuvka
V mrazicí zásuvce můžete rychle
zmrazit menší množství potravin,
např. bobulovité ovoce, kousky ovo-
ce, bylinky a zeleninu.
→ Obr. 4
Zmrazované potraviny v mrazicí zá-
suvce rovnoměrně rozprostřete
a nechte zmrazit cca 10 až 12 hodin.
Poté je přendejte do sáčku nebo kra-
bičky do mrazáku.

Miska na kostky ledu
Misku na kostky ledu používejte pro
výrobu kostek ledu.
Výroba kostek ledu
1. Misku na kostky ledu naplňte ze ¾

vodou a postavte ji do mrazicího
prostoru.
Přimrznutou misku na kostky ledu
uvolňujte pouze pomocí tupého
předmětu, např. rukojetí lžičky.
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2. Pro uvolnění kostek ledu misku na
kostky ledu krátce podržte pod te-
koucí vodou nebo ji lehce ohněte.

Základní ovládání

7 Základní ovládání
Základní ovládání

7.1 Zapnutí spotřebiče
1. Stiskněte .

Poznámka: Pokud jste spotřebič
předtím vypnuli pomocí ovládacího
panelu, podržte 3 sekundy stisknu-
té .

a Spotřebič začne chladit.
2. Nastavte požadovanou teplotu.

→ Strana 15

7.2 Pokyny k provozu
¡ Po zapnutí spotřebiče trvá až něko-

lik hodin, než je dosažena nasta-
vená teplota.
Před dosažením teploty nevkládej-
te žádné potraviny.

¡ Kryt okolo mrazicího prostoru se
někdy mírně zahřívá. Zabraňuje to
vzniku kondenzované vody v ob-
lasti těsnění dvířek.

¡ Když zavřete dvířka, může
vzniknout podtlak. Dvířka se dají
jen obtížně otevřít. Počkejte
okamžik, dokud se podtlak nevy-
rovná.

7.3 Vypnutí spotřebiče
▶ Stiskněte .

7.4 Nastavení teploty
Nastavení teploty chladicího
prostoru
▶ Stiskněte  tolikrát, dokud se na

ukazateli teploty nezobrazí poža-
dovaná teplota.

Doporučená teplota v chladicím
prostoru činí 4 °C. 
→ "Nálepka OK", Strana 16

Nastavení teploty mrazicího
prostoru
▶ Pro nastavení teploty mrazicího

prostoru změňte teplotu chladicího
prostoru → Strana 15.
Teplota chladicího prostoru
ovlivňuje teplotu mrazicího prosto-
ru. Nastavená vyšší teplota chladi-
cího prostoru způsobuje vyšší tep-
lotu mrazicího prostoru.

Přídavné funkce

8 Přídavné funkce
Přídavné funkce

8.1 Funkce super
Při funkci Funkce super chladí chladi-
cí a mrazicí prostor silněji.
Zapněte Funkce super 4 až 6 hodin
před vložením většího množství po-
travin než 2 kg.
Pro využití mrazicí kapacity používejte
Funkce super. 
→ "Mrazicí kapacita", Strana 17
Poznámka: Když je zapnutá funkce
Funkce super, může docházet ke
zvýšenému hluku.

Zapnutí Funkce super
▶ Stiskněte  tolikrát, dokud se ne-

rozsvítí .

Poznámka: Po cca 48 hodinách se
spotřebič přepne do standardního
provozu.

Vypnutí Funkce super
▶ Stiskněte .
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Alarm

9 Alarm
Alarm

9.1 Alarm dvířek
Pokud jsou dvířka spotřebiče
otevřená po delší dobu, zapne se
alarm dvířek.
Po 10 minutách bliká vnitřní osvět-
lení.

Vypnutí alarmu dveří
▶ Zavřete dvířka spotřebiče nebo

stiskněte .
a Výstražný akustický signál je vy-

pnutý.

Chladicí prostor

10 Chladicí prostor
Chladicí prostor

V chladicím prostoru lze uchovávat
maso, uzeniny, ryby, mléčné výrobky,
vejce, uvařené pokrmy a pečivo.
Teplotu lze nastavit v rozmezí od
2 °C do 8 °C.
Doporučená teplota v chladicím
prostoru činí 4 °C. 
→ "Nálepka OK", Strana 16
Díky uložení v chladu můžete po krát-
kou až středně dlouhou dobu skla-
dovat i potraviny, které se rychle kazí.
Čím nižší je zvolená teplota, tím déle
zůstanou potraviny čerstvé.

10.1 Tipy ke skladování po-
travin v chladicím
prostoru

¡ Ukládejte jen čerstvé a bezvadné
potraviny.

¡ Dbejte na datum minimální trvan-
livosti nebo datum spotřeby uve-
dené výrobcem.

¡ Potraviny skladujte dobře zabalené
nebo dobře zakryté.

¡ Teplé pokrmy a nápoje nechte
nejdříve vychladnout.

10.2 Chladicí zóny v chladi-
cím prostoru

Díky cirkulaci vzduchu v chladicím
prostoru vznikají různé chladicí zóny.

Nejchladnější zóna
Nejchladnější zóna je mezi šipkou vy-
raženou na straně a pod ní
umístěnou odkládací plochou.
Tip: V nejchladnější zóně skladujte
potraviny, které se snadno kazí, např.
ryby, uzeniny a maso.

Nejteplejší zóna
Nejteplejší zóna je úplně nahoře na
dvířkách.
Tip: V nejteplejší zóně uchovávejte
nechoulostivé potraviny, např. tvrdý
sýr a máslo. Sýr tak může nadále vy-
víjet své aroma a máslo zůstane roz-
tíratelné.

10.3 Nálepka OK
Pomocí nálepky OK můžete zkont-
rolovat, zda je v chladicím prostoru
dosažena teplota v bezpečném roz-
sahu +4 °C nebo nižší, která je dopo-
ručená pro potraviny.
Nálepka OK není součástí všech
modelů.
Pokud nálepka neukazuje OK, teplotu
po krocích snižujte. 
→ "Nastavení teploty chladicího
prostoru", Strana 15
Po uvedení spotřebiče do provozu to
může trvat až 12 hodin, než je dosa-
ženo nastavené teploty.

Správné nastavení
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Mrazicí prostor

11 Mrazicí prostor
Mrazicí prostor

V mrazicím prostoru můžete skla-
dovat hluboce zmrazené pokrmy,
zmrazovat potraviny a vyrábět kostky
ledu.
Teplota v mrazicím prostoru závisí na
teplotě v chladicím prostoru.
Dlouhodobé skladování potravin by
se mělo provádět při teplotě −18 °C
nebo nižší.
Skladování ve zmrazeném stavu vám
umožňuje dlouhodobé uchovávání
potravin podléhajících zkáze. Nízké
teploty zkažení zpomalují nebo za-
staví.

11.1 Mrazicí kapacita
Maximální mrazicí kapacita udává, ja-
ké množství potravin lze za kolik
hodin úplně zmrazit až do středu.
Údaje týkající se mrazicí kapacity naj-
dete na typovém štítku. → Obr.  1 / 3

Předpoklady pro mrazicí kapacitu
1. Cca 24 hodin před vložením čers-

tvých potravin zapněte Funkce su-
per. 
→ "Zapnutí Funkce super", Strana
15

2. Potraviny ukládejte nejprve do nej-
hornějšího zásobníku zmrazených
potravin. Tam se potraviny zmrazí
nejrychleji.

11.2 Úplné využití objemu
mrazicího prostoru

Zjistěte, jaké maximální množství
zmrazených potravin můžete skla-
dovat v mrazicím prostoru.
1. Vyjměte veškeré součásti vyba-

vení. → Strana 20
2. Potraviny uložte přímo na odkláda-

cí plochy a dno mrazicího prosto-
ru.

11.3 Tipy ke skladování po-
travin v mrazicím prosto-
ru

¡ Pro rychlé a šetrné zmrazení větší-
ho množství čerstvých potravin je
vložte do dolního zásobníku
zmrazených potravin.

¡ Potraviny rozložte do přihrádek ne-
bo zásobníků zmrazených potravin
plošně.

¡ Zmrazované potraviny se nesmí
dotýkat již zmrazených potravin.

¡ Aby mohl ve spotřebiči bez ome-
zení cirkulovat vzduch, zasuňte zá-
sobník zmrazených potravin až na
doraz.

11.4 Tipy ke zmrazování čers-
tvých potravin

¡ Zmrazujte pouze čerstvé a bez-
vadné potraviny.

¡ Potraviny zmrazujte po porcích.
¡ Upravené potraviny jsou vhodnější

než potraviny, které se konzumují
syrové.

¡ Zeleninu před zmrazením omyjte,
nakrájejte a spařte.

¡ Ovoce před zmrazením omyjte, vy-
peckujte a eventuálně oloupejte,
případně přidejte cukr nebo roztok
kyseliny askorbové.

¡ Potraviny vhodné pro zmrazení
jsou např. pečivo, ryby a plody mo-
ře, maso, zvěřina a drůbež, vejce
bez skořápky, sýr, máslo, tvaroh,
hotové pokrmy a zbytky pokrmů.

¡ Potraviny nevhodné pro zmrazení
jsou např. listové saláty, ředkvičky,
vejce se skořápkou, hroznové víno,
syrová jablka a syrové hrušky,
jogurt, zakysaná smetana, crème
fraîche a majonéza.
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Zabalení zmrazených potravin
Vhodný materiál obalu a správný způ-
sob zabalení výrazně umožňuje za-
chovat kvalitu produktu a zabránit
spálení mrazem.
1. Potraviny vložte do obalu.
2. Vytlačte vzduch.
3. Obal vzduchotěsně uzavřete, aby

potraviny neztratily chuť nebo neo-
schly.

4. Napište na obal obsah a datum
zmrazení.

11.5 Trvanlivost zmrazeného
pokrmu při −18 °C

Potraviny Doba skla-
dování

Ryby, uzeniny,
uvařené pokrmy, pe-
čivo

Až 6 měsíců

Drůbež, maso Až 8 měsíců
Zelenina, ovoce Až 12 měsíců

Natištěný kalendář zmrazených po-
travin uvádí maximální dobu skla-
dování v měsících při trvalé teplotě –
18 °C.

11.6 Metody rozmrazování
zmrazených pokrmů

POZOR
Nebezpečí poškození zdraví!
Při rozmrazování se mohou množit
bakterie a může dojít ke zkažení
zmrazených potravin.
▶ Částečně nebo úplně rozmrazené

potraviny znovu nezmrazujte.
▶ Znovu je zmrazte až po uvaření ne-

bo upečení.
▶ Nevyužívejte již maximální dobu

uskladnění.

¡ V chladicím prostoru rozmrazujte
živočišné potraviny, např. ryby, ma-
so, sýr a tvaroh.

¡ Při pokojové teplotě rozmrazujte
chléb.

¡ V mikrovlnné troubě, v pečicí trou-
bě nebo na sporáku připravujte
potraviny k okamžité konzumaci.

Odmrazování

12 Odmrazování
Odmrazování

12.1 Odmrazení chladicího
prostoru

Při provozu se na zadní straně chladi-
cího prostoru na základě funkce tvoří
kapky kondenzované vody nebo ji-
novatka. Zadní stěna v chladicím
prostoru se odmrazuje automaticky.
Kondenzovaná voda odtéká přes
kanálek odtokovým otvorem do od-
pařovací misky a nemusí se otírat.
Aby mohla kondenzovaná voda odté-
kat a zabránili jste tvorbě zápachu,
řiďte se následujícími informacemi: 
→ "Čištění žlábku na kondenzovanou
vodu a odtokového otvoru", Strana
20.

12.2 Odmrazování mrazicího
prostoru

Mrazicí prostor se neodmrazuje auto-
maticky. Vrstva jinovatky v mrazicím
prostoru zhoršuje přenášení chladu
na zmrazené potraviny a zvyšuje spo-
třebu elektrické energie.

Odmrazování mrazicího prostoru
Mrazicí prostor pravidelně odmrazuj-
te.
1. Cca 4 hodiny před odmrazováním

zapněte Funkce super. 
→ "Zapnutí Funkce super", Strana
15
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Potraviny tak budou zmrazené na
velmi nízkou teplotu a díky tomu je
můžete déle skladovat při
pokojové teplotě.

2. Vyndejte zásobník zmrazených po-
travin se zmrazenými potravinami
a přechodně je uložte
na chladném místě. Pokud máte
mrazicí vložky, položte je na
zmrazené potraviny.

3. Vypněte spotřebič. → Strana 15
4. Odpojte spotřebič od elektrické sí-

tě.
Vytáhněte síťovou zástrčku síťové-
ho kabelu ze zásuvky nebo vypně-
te pojistku v pojistkové skříňce.

5. Pro urychlení odmrazovacího pro-
cesu postavte na dno mrazicího
prostoru na podložku pod hrnce
hrnec s horkou vodou.

6. Roztátou vodu vytřete měkkým
hadříkem nebo houbičkou.

7. Mrazicí prostor osušte suchým
měkkým hadrem.

8. Připojte spotřebič k elektrickému
proudu

9. Zapněte spotřebič. → Strana 15
10.Nasaďte zpět zásobník

zmrazených potravin se zmrazený-
mi potravinami.

Čistění a ošetřování

13 Čistění a ošetřování
Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho
funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.
Čištění nepřístupných míst musí
provést zákaznický servis. Čištění zá-
kaznickým servisem může být pla-
cené.

13.1 Příprava spotřebiče před
čištěním

1. Vypněte spotřebič. → Strana 15

2. Odpojte spotřebič od elektrické sí-
tě.
Vytáhněte síťovou zástrčku síťové-
ho kabelu ze zásuvky nebo vypně-
te pojistku v pojistkové skříňce.

3. Vyndejte všechny potraviny a ulož-
te je na chladném místě.
Pokud máte chladicí vložky, polož-
te je na potraviny.

4. Pokud je zde vrstva jinovatky,
nechte ji roztát.

5. Vyndejte ze spotřebiče veškeré
součásti vybavení. → Strana 20

13.2 Čistění spotřebiče

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým prou-
dem!
Pronikající vlhkost může způsobit
úraz elektrickým proudem.
▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte

parní nebo vysokotlaké čističe.
Kapalina v osvětlení nebo v ovláda-
cích prvcích může být nebezpečná.
▶ Mycí voda se nesmí dostat do

osvětlení nebo do ovládacích prv-
ků.

POZOR!
Nevhodné čisticí prostředky mohou
poškodit povrchy spotřebiče.
▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo

houbičky.
▶ Nepoužívejte agresivní nebo

abrazivní čisticí prostředky.
▶ Nepoužívejte čisticí prostředky

s vysokým obsahem alkoholu.
Když se do odtokového otvoru
dostane tekutina, může odpařovací
miska přetéct.
▶ Mycí voda se nesmí dostat do od-

tokového otvoru.
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Pokud byste součásti vybavení a pří-
slušenství myli v myčce nádobí,
mohou se zdeformovat nebo změnit
barvu.
▶ Součásti vybavení a příslušenství

nemyjte v myčce nádobí.

1. Spotřebič před čištěním připravte.
→ Strana 19

2. Spotřebič, součásti vybavení a těs-
nění dvířek vyčistěte hadříkem,
vlažnou vodou a trochou mycího
prostředku s neutrálním pH.

3. Důkladně osušte suchým měkkým
hadrem.

4. Nasaďte vybavení.
5. Připojte spotřebič k elektrickému

proudu
6. Zapněte spotřebič. → Strana 15
7. Vložte potraviny.

13.3 Čištění žlábku na kon-
denzovanou vodu a od-
tokového otvoru

Aby mohla kondenzovaná voda odté-
kat, pravidelně čistěte žlábek na kon-
denzovanou vodu a odtokový otvor.
▶ Opatrně vyčistěte žlábek na kon-

denzovanou vodu a odtokový ot-
vor, např. vatovou tyčinkou.
→ Obr. 5

13.4 Vyjmutí vybavení
Když chcete vybavení důkladně vy-
čistit, vyndejte ho ze spotřebiče.

Vyjmutí odkládací plochy
▶ Odkládací plochu nazdvihněte 

a vyndejte .
→ Obr. 6

Vyjmutí přihrádky ve dvířkách
▶ Přihrádku ve dvířkách nazdvihněte

a vyndejte.
→ Obr. 7

Vyjmutí zásobníku na ovoce
a zeleninu
1. Zásobník na ovoce a zeleninu vy-

táhněte až nadoraz.
2. Zásobník na ovoce a zeleninu

vpředu nazdvihněte  a vyndejte
.

→ Obr. 8

Vyjmutí zásobníku zmrazených
potravin
1. Vytáhněte zásobník zmrazených

potravin až nadoraz.
2. Zásobník zmrazených potravin

vpředu nazdvihněte  a vyndejte
.

→ Obr. 9
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Odstranění poruch

14 Odstranění poruch
Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontak-
továním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete
se tak zbytečných nákladů.

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Neodborné opravy jsou nebezpečné.
▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vy-

školený.
▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
▶ V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče je nutné ho vyměnit

za speciální přívodní kabel, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaz-
nickém servisu.

Závada Příčina a řešení závady
Spotřebič nechladí,
ukazatele a osvětlení
svítí.

Je zapnutý předváděcí režim.
▶ Proveďte interní test spotřebiče. → Strana 23
a Po ukončení interního testu spotřebiče přejde spo-

třebič do standardního provozu.
Nefunguje osvětlení
LED.

Možné jsou různé příčiny.
▶ Kontaktujte zákaznický servis.

Číslo zákaznického servisu je uvedeno v při-
loženém seznamu zákaznických servisů.

Teplota se velmi liší
od nastavení.

Možné jsou různé příčiny.
1. Vypněte spotřebič. → Strana 15
2. Po cca 5 minutách spotřebič znovu zapněte.

→ Strana 15
‒ Pokud je teplota příliš vysoká, po několika hodi-

nách ji opět zkontrolujte.
‒ Pokud je teplota příliš nízká, příští den ji opět

zkontrolujte.

Dno chladicího prosto-
ru je mokré.

Je ucpaný žlábek pro zkondenzovanou vodu nebo od-
tokový otvor.
▶ Vyčistěte žlábek pro zkondenzovanou vodu a odto-

kový otvor. → Strana 20

Ze spotřebiče jsou sly-
šet zvuky bručení,
proudění, syčení,
bublání nebo klepání.

Nejedná se o závadu. Běží motor, např. chladicí
agregát, ventilátor. Chladivo protéká trubkami. Zapí-
nání nebo vypínání motoru, spínačů nebo magne-
tických ventilů.
Není potřebné žádné jednání.
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Závada Příčina a řešení závady
Spotřebič vydává zvu-
ky.

Vybavení se kýve nebo je vzpříčené.
▶ Zkontrolujte vyjímatelné vybavení a případně ho

znovu nasaďte.

Láhve nebo nádoby se dotýkají.
▶ Odsuňte láhve nebo nádoby od sebe.

Je zapnutá Funkce super.
Není potřebné žádné jednání.
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14.1 Výpadek elektrického
proudu

Během výpadku proudu stoupne ve
spotřebiči teplota, tím se zkrátí doba
skladování a sníží se kvalita
zmrazených potravin.
Poznámky
¡ Spotřebič během výpadku proudu

otevírejte pokud možno minimálně
a nevkládejte do něj žádné další
potraviny.

¡ Bezprostředně po výpadku proudu
zkontrolujte kvalitu potravin.
– Zmrazené potraviny, které roz-

mrzly a mají teplotu vyšší než
5 °C, zlikvidujte.

– Mírně rozmrazené potraviny
uvařte nebo upečte a buď
zkonzumujte, nebo znovu zmraz-
te.

14.2 Provedení interního tes-
tu spotřebiče

1. Vypněte spotřebič. → Strana 15
2. Po cca 5 minutách spotřebič

znovu zapněte. → Strana 15
3. Během 10 sekund po elektrickém

připojení podržte 5 až 7 sekund
stisknuté , dokud nezazní druhý
akustický signál.

a Interní test spotřebiče se spustí.
a Během interního testu spotřebiče

průběžně zní dlouhý akustický
signál.

a Když po skončení interního testu
spotřebiče zazní 2 akustické signá-
ly a dvakrát blikne , je spotře-
bič v pořádku. Spotřebič přejde do
standardního provozu.

a Když po skončení interního testu
spotřebiče zazní 5 akustických
signálů a 10 sekund bliká ,
kontaktujte zákaznický servis.

Uskladnění a likvidace

15 Uskladnění a likvidace
Uskladnění a likvidace

Zde se dozvíte, jak svůj spotřebič při-
pravíte pro uskladnění. Kromě toho
se dozvíte, jak zlikvidujete staré spo-
třebiče.

15.1 Odstavení spotřebiče
z provozu

1. Vypněte spotřebič. → Strana 15
2. Odpojte spotřebič od elektrické sí-

tě.
Vytáhněte síťovou zástrčku síťové-
ho kabelu ze zásuvky nebo vypně-
te pojistku v pojistkové skříňce.

3. Vyjměte všechny potraviny.
4. Spotřebič odmrazte. → Strana 18
5. Spotřebič vyčistěte. → Strana 19
6. Pro zajištění větrání vnitřního

prostoru nechte spotřebič
otevřený.

15.2 Likvidace starého spo-
třebiče

Díky ekologické likvidaci je možné
opětovné použití cenných surovin.

VÝSTRAHA
Nebezpečí poškození zdraví!
Ve spotřebiči se mohou zavřít děti
a dostat se tak do ohrožení života.
▶ Nevytahujte odkládací plochy a zá-

suvky, můžete tím dětem usnadnit
přístup do spotřebiče.

▶ Děti držte mimo dosah starého
spotřebiče.

VÝSTRAHA
Nebezpečí požáru!
Při poškození trubek může dojít
k úniku a vznícení hořlavého chladiva
a škodlivých plynů.
▶ Nepoškozujte trubky okruhu chla-

diva a izolaci.
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▶ Spotřebič ekologicky zlikvidujte.
Informace o aktuálních
možnostech likvidace obdržíte
u specializovaného prodejce nebo
na obecním nebo městském úřa-
du.

Tento spotřebič je ozna-
čen v souladu s evrop-
skou směrnicí 2012/19/
EU o nakládání s použi-
tými elektrickými a elek-
tronickými zařízeními
(waste electrical and
electronic equipment -
WEEE).
Tato směrnice stanoví
jednotný evropský (EU)
rámec pro zpětný odběr
a recyklování použitých
zařízení.

Zákaznický servis

16 Zákaznický servis
Zákaznický servis

Pokud máte dotazy, nemůžete-li poru-
chu odstranit sami nebo musí být
spotřebič opraven, kontaktujte náš
zákaznický servis.
Originální náhradní díly relevantní pro
funkčnost podle příslušného nařízení
ekodesign obdržíte u našeho zákaz-
nického servisu po dobu min. 10 let
od uvedení vašeho spotřebiče na trh
v Evropském hospodářském prosto-
ru.
Poznámka: Využití zákaznického
servisu je v rámci příslušných
platných místních záručních podmí-
nek výrobce bezplatné. Min. doba
trvání záruky (záruka výrobce pro
soukromé uživatele) je v Evropském
hospodářském prostoru 2 roky podle
platných místních záručních podmí-
nek. Záruční podmínky nemají žádný

vliv na jiná práva nebo nároky, na
která máte právo podle místního
práva.
Podrobné informace o záruční době
a záručních podmínkách ve vaší zemi
obdržíte u svého zákaznického servi-
su, svého prodejce nebo na našich
internetových stránkách.
Při kontaktování zákaznického servi-
su potřebujete označení produktu (E-
č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spo-
třebiče.
Kontaktní údaje zákaznického servisu
viz přiložený seznam servisních slu-
žeb nebo naše webová stránka.

16.1 Označení produktu (E-č.)
a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní
číslo (FD) je uvedeno na typovém ští-
tku spotřebiče.
→ Obr.  1 / 3
Pro rychlé nalezení údajů vašeho
spotřebiče a telefonního čísla zákaz-
nického servisu si můžete údaje po-
značit.

Technické údaje

17 Technické údaje
Technické údaje

Chladivo, užitný objem a další tech-
nické údaje viz typový štítek.
→ Obr.  1 / 3
Další informace k vašemu modelu
najdete na internetu na https://ener-
gylabel.bsh-group.com1. Tato webová
adresa je linkem propojená s oficiální
produktovou databází EU EPREL, je-
jíž webová adresa ještě nebyla v do-
bě tisku zveřejněná. Postupujte pak
podle pokynů pro vyhledávání mode-
lu. Označení modelu je dané znakem
před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.)

1 Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

https://www.bsh-group.com/energylabel
https://www.bsh-group.com/energylabel
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na typovém štítku. Alternativně najde-
te označení modelu také na prvním
řádku EU energetického štítku.
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1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila
¡ Skrbno preberite ta navodila.
¡ Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnej-

šo uporabo ali za novega lastnika.
¡ Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba
Ta aparat je namenjen le za vgradnjo.
Aparat uporabljajte samo:
¡ za hlajenje in zamrzovanje živil ter za pripravo ledu.
¡ v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega oko-

lja.
¡ do najvišje nadmorske višine 2000 m.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov
Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi
fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne
razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod
nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli ne-
varnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.
Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in upo-
rabniškega vzdrževanja aparata.
Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let lahko polnijo in praznijo
hladilnik/zamrzovalnik.

1.4 Varen transport

OPOZORILO ‒ Nevarnost poškodb!
Visoka teža aparata lahko pri dviganju povzroči poškodbe.
▶ Aparata ne dvigajte sami.
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1.5 Varna instalacija

OPOZORILO ‒ Nevarnost električnega udara!
Nestrokovne instalacije so nevarne.
▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke

na tipski ploščici.
▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmenič-

nim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu
s predpisi.
▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran

v skladu s predpisi.
▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr.

stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla

prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni na-
peljavi vgrajena večpolna naprava za prekinitev toka v skladu s
predpisi o postavitvi.
▶ Pri postavitvi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni

ukleščen ali poškodovan.
Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.
▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z viri toplote.

OPOZORILO ‒ Nevarnost eksplozije!
Če so prezračevalne odprtine aparata prekrite, lahko nastane vne-
tljiva zmes plina in zraka, če hladilni sistem pušča.
▶ Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin v ohišju aparata ali v vgra-

dnem ohišju.

OPOZORILO ‒ Nevarnost požara!
Uporaba podaljšanega električnega vodnika in nedovoljenih adap-
terjev je nevarna.
▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
▶ Če je električni vodnik prekratek, se obrnite na servisno službo.
▶ Uporabljajte samo adapterje, ki jih je odobril proizvajalec.
Prenosne razdelilne vtičnice ali omrežni deli se lahko pregrejejo in
povzročijo požar.
▶ Prenosnih razdelilnih vtičnic ali omrežnih delov ne nameščajte

na zadnjo stran aparatov.



sl Varnost

30

1.6 Varna uporaba

OPOZORILO ‒ Nevarnost električnega udara!
Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.
▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visoko-

tlačnega čistilnika.

OPOZORILO ‒ Nevarnost zadušitve!
Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo
preko glave in se tako zadušijo.
▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materia-

lom.
▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.
Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadu-
šijo.
▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

OPOZORILO ‒ Nevarnost eksplozije!
Mehanske naprave ali druga sredstva lahko poškodujejo hladilni
krogotok, vnetljivo hladilno sredstvo lahko uhaja in ga raznese.
▶ Za hitrejše odtaljevanje ne uporabljajte drugih mehanskih na-

prav ali drugih sredstev kot tista, ki jih priporoča proizvajalec.
Izdelke z vnetljivimi potisnimi plini in eksplozivnimi snovmi lahko
raznese, npr. razpršila.
▶ V aparatu ne shranjujte izdelkov z vnetljivimi plini in eksplozivni-

mi snovmi.

OPOZORILO ‒ Nevarnost požara!
Električni aparati znotraj aparata, npr. grelniki ali električni aparati
za pripravo sladoleda, lahko povzročijo požar.
▶ Znotraj aparata ne uporabljajte električnih aparatov.

OPOZORILO ‒ Nevarnost poškodb!
Posode z gazirano pijačo lahko počijo.
▶ Posod z gazirano pijačo ne shranjujte v zamrzovalniku.
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Poškodbe oči zaradi uhajanja vnetljivega hladilnega sredstva in
škodljivih plinov.
▶ Pazite, da ne poškodujete cevi krogotoka hladilnega sredstva in

izolacije.

OPOZORILO ‒ Nevarnost ozeblin!
Stik z zamrznjeno hrano in mrzlimi površinami lahko povzroči oze-
bline.
▶ Zamrznjenih živil nikoli ne dajajte v usta, takoj ko jih vzamete iz

zamrzovalnika.
▶ Izogibajte se daljšemu stiku kože z zamrznjeno hrano, ledom in

kovinskimi površinami v zamrzovalniku.

PREVIDNO ‒ Nevarnost ogroženosti zdravja!
Da preprečite onesnaženje hrane, upoštevajte naslednja navodila.
▶ Če so vrata dalj časa odprta, se lahko temperatura v predalih v

aparatu občutno dvigne.
▶ Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik s hrano in dosto-

pnimi odtočnimi sistemi.
▶ Surovo meso in ribe shranjujte v hladilniku v primernih posodah,

tako da se ne dotikajo drugih živil in da ne kaplja nanja.
▶ Če je hladilni/zamrzovalni aparat dalj časa prazen, aparat izklo-

pite, odtalite, očistite in pustite vrata odprta, da preprečite nasta-
janje plesni.

Kovinski deli v aparatu ali deli v kovinskem videzu lahko vsebujejo
aluminij. Če kisla živila pridejo v stik z aluminijem v aparatu, se
lahko na živila prenesejo aluminijevi ioni.
▶ Onesnaženih živil ne zaužijte.

1.7 Poškodovan aparat

OPOZORILO ‒ Nevarnost električnega udara!
Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je ne-
varen.
▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
▶ Pokličite pooblaščeni servis. → Stran 46
Nestrokovna popravila so nevarna.
▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
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▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne
nadomestne dele.
▶ Če je omrežni priključni vodnik aparata poškodovan, ga morate

zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki je na voljo pri proi-
zvajalcu ali njegovi servisni službi.

OPOZORILO ‒ Nevarnost požara!

Če so cevi poškodovane, lahko vnetljivo hladilno sredstvo in ško-
dljivi plini uhajajo in se vnamejo.
▶ Ogenj in viri vžiga se ne smejo nahajati v bližini aparata.
▶ Zračite prostor.
▶ Izklopite aparat. → Stran 37
▶ Izvlecite vtič omrežnega priključnega vodnika iz vtičnice ali izklo-

pite varovalko v omarici z varovalkami.
▶ Pokličite pooblaščeni servis. → Stran 46
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Preprečevanje materialne škode

2 Preprečevanje material-
ne škode

Preprečevanje materialne škode

POZOR!
Če sedete ali stopite na podnožje, iz-
vlečne elemente ali vrata aparata, se
aparat lahko poškoduje.
▶ Ne stopajte in se ne naslanjajte na

podnožja, izvlečne nastavke ali vra-
ta.

Zaradi onesnaženja z oljem ali ma-
ščobo lahko plastični deli in tesnila
vrat postanejo porozni.
▶ Poskrbite, da se na plastičnih delih

in tesnilih vratih ne nabirata olje in
maščoba.

Kovinski deli v aparatu ali deli v ko-
vinskem videzu lahko vsebujejo alu-
minij. Aluminij v stiku s kislimi živili re-
agira.
▶ V aparatu ne shranjujte živil brez

embalaže.

Varstvo okolja in varčevanje

3 Varstvo okolja in varče-
vanje

Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže no-
vega aparata

Material embalaže je okolju prijazen
in primeren za ponovno uporabo.
▶ Posamezne sestavne dele ločeno

sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo
Če upoštevate te napotke, bo vaš
aparat porabil manj električne energi-
je.

Izbira mesta postavitve
¡ Aparat zavarujte pred neposrednim

soncem.

¡ Aparat postavite s čim večjim od-
mikom od grelnih teles, štedilnika
in drugih virov toplote:
– 30 mm odmika od električnega

ali plinskega štedilnika.
– Upoštevajte 300 mm odmika od

peči na kurilno olje ali oglje.
¡ Zunanjih prezračevalnih rešetk ni-

koli ne prekrijte ali zastavite.

Varčevanje z energijo pri uporabi
Opomba: Razporeditev delov opreme
ne vpliva na porabo energije aparata.
¡ Aparat odpirajte samo za kratek

čas.
¡ Notranjih prezračevalnih odprtin ali

zunanjih prezračevalnih rešetk ni-
koli ne prekrijte ali zastavite.

¡ Kupljena živila prenašajte v hladil-
nih torbah in jih čim hitreje pospra-
vite v aparat.

¡ Tople jedi in pijače naj se ohladijo,
preden jih shranite.

¡ Zamrznjeno hrano, ki jo želite odta-
liti, položite v hladilnik, da izkoristi-
te njen hlad.

¡ Med živili in zadnjo steno vedno
pustite nekaj prostora.

¡ Živila neprodušno zapakirajte.
¡ Zamrzovalnik redno odtaljujte.
¡ Zamrzovalnik odpirajte samo za

kratek čas in ga skrbno zaprite.

Namestitev in priključitev

4 Namestitev in priključi-
tev

Namestitev in priključitev

4.1 Obseg dobave
Ko vzamete vse dele iz embalaže,
preverite, ali so se med transportom
poškodovali in ali je dobava popolna.
V primeru težav se obrnite na svoje-
ga prodajalca ali na našo servisno
službo → Stran 46.
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V obsegu dobave so zajeti naslednji
deli:
¡ Vgradni aparat
¡ Oprema in pribor1

¡ Montažni material
¡ Navodila za montažo
¡ Navodila za uporabo
¡ Seznam pooblaščenih servisov
¡ Priloga z garancijskim listom2

¡ Energijska nalepka
¡ Informacije o porabi energije in

hrupu

4.2 Kriteriji za mesto postavi-
tve aparata

OPOZORILO
Nevarnost eksplozije!
Če aparat stoji v premajhnem prosto-
ru, lahko nastane vnetljiva mešanica
plina in zraka, če hladilni krogotok
pušča.
▶ Aparat postavite le v prostor s pro-

stornino najmanj 1 m3 na 8 g hla-
dilnega sredstva. Količina hladilne-
ga sredstva je navedena na tipski
ploščici. → Sl.  1 / 3

Ob odpremi iz tovarne lahko teža
aparata glede na model znaša do
65 kg.
Podlaga mora biti dovolj trdna, da
lahko prenese težo aparata.

Dovoljena temperatura v prostoru
Dovoljena temperatura v prostoru je
odvisna od klimatskega razreda apa-
rata.
Klimatski razred je naveden na tipski
ploščici. → Sl.  1 / 3

Klimatski
razred

Dovoljena temperatu-
ra v prostoru

SN 10 °C…32 °C

Klimatski
razred

Dovoljena temperatu-
ra v prostoru

N 16 °C…32 °C
ST 16 °C…38 °C
T 16 °C…43 °C

Znotraj dovoljenega temperaturnega
območja lahko aparat popolno delu-
je.
Če aparat klimatskega razreda SN
uporabljate pri nižjih temperaturah v
prostoru, je možnost poškodbe apa-
rata izključena do temperature 5 °C.

Mere niše
Upoštevajte mere niše, ko vgrajujete
aparat v nišo. Pri odstopanjih lahko
nastanejo težave pri namestitvi apara-
ta.
Globina niše
Aparat vgradite v nišo priporočene
globine 560 mm.
Če je globina niše malo manjša, se
poraba energije nekoliko zviša. Globi-
na niše mora znašati najmanj
550 mm.
Širina niše
Za aparat je potrebna notranja širina
niše v pohištvu najmanj 560 mm.

Postavitev drugega ob drugem
(side-by-side)
Če želite postaviti 2 aparata enega
poleg drugega, morate med aparato-
ma pustiti najmanj 150 mm razmika.

4.3 Montaža aparata
▶ Namestite aparat v skladu s prilo-

ženimi navodili za montažo.

1 Odvisno od opreme aparata
2 Ni v vseh državah
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4.4 Priprava aparata za prvo
uporabo

1. Informacijski material vzemite iz
aparata.

2. Odstranite zaščitne folije in tran-
sportna varovala, npr. lepilne trako-
ve in karton.

3. Prvič očistite aparat. → Stran 41

4.5 Priklop aparata na elek-
trično napajanje

1. Ploski vtič priključnega vodnika pri-
ključite na aparat.

2. Vtič omrežnega priključnega vodni-
ka priključite na vtičnico v bližini
aparata.
Priključni podatki aparata so nave-
deni na tipski ploščici. → Sl.  1 / 3

3. Preverite omrežni vtič glede dobre
pritrditve.

a Aparat je zdaj pripravljen za upora-
bo.

Spoznavanje

5 Spoznavanje
Spoznavanje

5.1 Aparat
Tukaj najdete pregled sestavnih de-
lov svojega aparata.
→ Sl. 1

A Hladilnik

B Zamrzovalnik

1 Upravljalno polje

2 Predal za sadje in zelenjavo z
regulatorjem vlažnosti
→ Stran 35

3 Tipska ploščica

4 Predal za zamrznjena živila

5 Predal za maslo in sir
→ Stran 36

6 Vratni predal za visoke stekle-
nice

Opomba: Oprema in velikost vašega
aparata se lahko razlikujeta od slik.

5.2 Upravljalno polje
Prek upravljalnega polja nastavite vse
funkcije svojega aparata in dobite in-
formacije o stanju delovanja.
→ Sl. 2

1  nastavi temperaturo hladil-
nega predala.

2  sveti, ko je vklopljena
funkcija Super.

3 Prikaže nastavljeno tempera-
turo hladilnika v °C.

Oprema

6 Oprema
Oprema

Oprema vašega aparata je odvisna
od modela.

6.1 Polica
Polico lahko po potrebi prestavljate,
tako da jo vzamete ven in jo znova
vstavite na drugem mestu. 
→ "Odstranjevanje police", Stran 42

6.2 Predal za sadje in zelenja-
vo z regulatorjem vlažno-
sti

Sveže sadje in zelenjavo hranite v
predalu za sadje in zelenjavo.
S pomočjo regulatorja vlage lahko
prilagajate vlažnost zraka v predalu
za sadje in zelenjavo. Tako lahko
sveže sadje in zelenjavo shranjujete
dlje kot pri običajnem shranjevanju.
→ Sl. 3
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Vlažnost zraka v predalu za sadje in
zelenjavo lahko nastavite glede na
vrsto in količino živil, ki jih želite
shraniti, tako da pomikate regulator
vlažnosti:
¡ Nizka vlažnost zraka , če shranju-

jete predvsem sadje, mešana živila
ali velike količine hrane.

¡ Visoka vlažnost zraka , če shra-
njujete predvsem zelenjavo ali
majhne količine hrane.

Glede na količino in vrsto shranjenih
živil se lahko v predalu za sadje in
zelenjavo kondenzira voda.
Kondenzirano vodo obrišite s suho
krpo in z regulatorjem vlažnosti prila-
godite vlažnost zraka.
Sadje in zelenjavo, občutljivo na
mraz, hranite izven aparata pri tem-
peraturi od pribl. 8 °C 12 °C, da se
ohranita kakovost in aroma, npr. ana-
nas, banane, citruse, kumare, bučke,
papriko, paradižnik in krompir.

6.3 Predal za maslo in sir
Maslo in trd sir shranjujte v predalu
za maslo in sir.

6.4 Vratni predal
Vratni predal lahko po potrebi presta-
vljate, tako da ga vzamete ven in ga
znova vstavite na drugem mestu. 
→ "Odstranjevanje vratnega predala",
Stran 42

6.5 Pribor
Uporabljajte originalni pribor. Ta je
prilagojen vašemu aparatu.
Pribor vašega aparata je odvisen od
modela.

Polica za jajca
Jajca varno shranjujte na polici za jaj-
ca.

Posoda za zamrzovanje
V posodi za zamrzovanje lahko hitro
zamrznete manjše količine živil, npr.
jagode, kose sadja, zelišča in zelenja-
vo.
→ Sl. 4
Hrano, ki jo želite zamrzniti, razpore-
dite po posodi za zamrzovanje in pu-
stite, da 10 do 12 ur zamrzuje. Nato
jo preložite v vrečko ali posodo za
zamrzovanje.

Posoda za ledene kocke
Posodo za ledene kocke uporabite
za pripravo ledenih kock.
Priprava ledenih kock
1. Posodo za ledene kocke do ¾ na-

polnite z vodo in jo postavite v za-
mrzovalnik.
Če posoda za led primrzne v pre-
dal, jo odstranite le s topim pred-
metom, npr. z držajem žlice.

2. Ledene kocke boste lažje odstrani-
li iz posode za ledene kocke, če jo
boste za trenutek postavili pod te-
kočo vodo ali jo rahlo upognili.

Osnovno upravljanje

7 Osnovno upravljanje
Osnovno upravljanje

7.1 Vklop aparata
1. Pritisnite .

Opomba: Če ste aparat prej izklo-
pili prek upravljalnega polja, za
3 sekunde pritisnite .

a Aparat začne hladiti.
2. Nastavite želeno temperaturo.

→ Stran 37

7.2 Napotki za obratovanje
¡ Ko vklopite aparat, lahko traja več

ur, da bo nastavljena temperatura
dosežena.
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Ne vlagajte živil, dokler temperatu-
ra ni dosežena.

¡ Ohišje zamrzovalnika se občasno
nekoliko segreje. To prepreči kon-
denzacijo vode v predelu tesnila
vrat.

¡ Ko zaprete vrata, lahko nastane
podtlak. Vrata se težko spet odpre-
jo. Počakajte trenutek, da se pod-
tlak izravna.

7.3 Izklop aparata
▶ Pritisnite .

7.4 Nastavitev temperature
Nastavitev temperature v
hladilniku
▶ Tolikokrat pritisnite , da prikaz

temperature kaže želeno tempera-
turo.
Priporočena temperatura v hladilni-
ku znaša 4 °C. 
→ "Nalepka OK", Stran 38

Nastavitev temperature v
zamrzovalnem predalu
▶ Da nastavite temperaturo v zamr-

zovalnem predalu, Sprememba
temperature v hladilnem predalu
→ Stran 37.
Temperatura v hladilnem predalu
vpliva na temperaturo v zamrzoval-
nem predalu. Če je nastavljena viš-
ja temperatura v hladilnem preda-
lu, je tudi temperatura v zarmzoval-
niku višja.

Dodatne funkcije

8 Dodatne funkcije
Dodatne funkcije

8.1 Funkcija Super
Pri Funkcija Super hladilni predal in
zamrzovalni predal močneje hladita.
Vklopite Funkcija Super 4 do 6 ur
pred vlaganjem živil, težjih od 2 kg.
Da izkoristite zmogljivost zamrzova-
nja, uporabite Funkcija Super. 
→ "Zmogljivost zamrzovanja",
Stran 39
Opomba: Ko je Funkcija Super vklo-
pljena, je lahko aparat nekoliko bolj
glasen.

Vklop Funkcija Super
▶ Tolikokrat pritisnite , da zasveti

.

Opomba: Po pribl. 48 urah aparat
preklopi na normalno obratovanje.

Izklop Funkcija Super
▶ Pritisnite .

Alarm

9 Alarm
Alarm

9.1 Alarm za vrata
Alarm za vrata se vklopi, če so vrata
aparata dalj časa odprta.
Po 10 minutah notranja osvetlitev utri-
pa.

Izklop alarma za vrata
▶ Zaprite vrata aparata ali pritisnite .
a Opozorilni zvok je izklopljen.
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Hladilnik

10 Hladilnik
Hladilnik

V hladilniku lahko shranjujete meso,
mesne izdelke, ribe, mlečne izdelke,
jajca, pripravljene jedi in pecivo.
Temperaturo lahko nastavite od 2 °C
do 8 °C.
Priporočena temperatura v hladilniku
znaša 4 °C. 
→ "Nalepka OK", Stran 38
Na hladnem lahko za kratek ali sre-
dnje dolg čas shranite tudi hitro po-
kvarljiva živila. Čim nižja je izbrana
temperatura, tem dlje ostanejo živila
sveža.

10.1 Nasveti za vlaganje živil
v hladilnik

¡ Shranjujte le sveža in nepoškodo-
vana živila.

¡ Vedno upoštevajte proizvajalčev
minimalni rok trajanja ali datum, do
katerega je treba živilo uporabiti.

¡ Živila shranjujte dobro zapakirana
ali pokrita.

¡ Tople jedi in pijače naj se najprej
ohladijo.

10.2 Hladilna območja v hla-
dilniku

Zaradi kroženja zraka v hladilniku na-
stanejo različna hladilna območja.

Najhladnejše območje
Najhladnejše območje je med stran-
sko vtisnjeno puščico in pod njo leže-
čo polico.
Nasvet: V najhladnejšem območju
shranjujte hitro pokvarljiva živila, npr.
ribe, klobase in meso.

Najtoplejše območje
Najtopljše območje je na vratih čisto
zgoraj.

Nasvet: V najtoplejšem območju hra-
nite neobčutljiva živila, npr. trde sire
in maslo. Tako lahko sir razvija svojo
aromo, maslo pa ostane mehko za
mazanje.

10.3 Nalepka OK
Z nalepko OK lahko preverite, ali so
v hladilniku dosežena varna območja
s temperaturo +4 °C ali manj, ki so
priporočena za živila.
Nalepke OK nimajo vsi modeli.
Če nalepka ne kaže OK, postopoma
znižujte temperaturo. 
→ "Nastavitev temperature v hladilni-
ku", Stran 37
Po vklopu aparata lahko traja do
12 ur, da je nastavljena temperatura
dosežena.

Pravilna nastavitev

Zamrzovalnik

11 Zamrzovalnik
Zamrzovalnik

V zamrzovalniku lahko shranjujete
globoko zamrznjeno hrano, zamrzuje-
te živila in pripravljate ledene kocke.
Temperatura v zamrzovalnem preda-
lu je odvisna od temperature v hladil-
nem predalu.
Dolgoročno shranjevanje živil mora
potekati pri temperaturi –18 °C ali
manj.
Če pokvarljiva živila zamrznete, jih
lahko dolgoročno shranjujete. Nizke
temperature upočasnijo ali zaustavijo
kvarjenje.
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11.1 Zmogljivost zamrzovanja
Zmogljivost zamrzovanja kaže, v koli-
ko urah lahko določena količina živil
v celoti zamrzne do sredice.
Podatki o zmogljivosti zamrzovanja
so navedeni na tipski ploščici.
→ Sl.  1 / 3

Pogoji za zmogljivost zamrzovanja
1. Pribl. 24 ur pred vlaganjem svežih

živil vklopite Funkcija Super. 
→ "Vklop Funkcija Super", Stran 37

2. Živila najprej zlagajte v zgornjo po-
sodo za zamrznjena živila. Tam ži-
vila najhitreje zamrznejo.

11.2 Popolni izkoristek pro-
stornine zamrzovalnika

Tu boste izvedeli, kako lahko v zamr-
zovalnik shranite največjo količino za-
mrznjene hrane.
1. Odstranite vse dele opreme.

→ Stran 42
2. Živila razporedite neposredno na

police in na dno zamrzovalnika.

11.3 Nasveti za vlaganje živil
v zamrzovalnik

¡ Za hitro in nežno zamrzovanje ve-
čjih količin svežih živil naložite živi-
la v spodnjo posodo za zamrznje-
na živila.

¡ Živila razporedite na čim večjo po-
vršino v predalih ali posodah za
zamrznjena živila.

¡ Živila, ki jih želite zamrzniti, naj ne
pridejo v stik z že zamrznjenimi ži-
vili.

¡ Da zrak v aparatu lahko neovirano
kroži, vstavite predal za zamrznje-
no hrano do prislona.

11.4 Nasveti za zamrzovanje
svežih živil

¡ Zamrzujte samo sveža in brezhib-
na živila.

¡ Živila zamrzujte v porcijah.
¡ Pripravljene jedi so primernejše kot

živila, ki jih uživamo surova.
¡ Zelenjavo pred zamrzovanjem ope-

rite, razrežite in blanširajte.
¡ Sadje pred zamrzovanjem operite,

odstranite peške/koščice in po po-
trebi olupite ter po želji dodajte
sladkor ali raztopino askorbinske
kisline.

¡ Živila, primerna za zamrzovanje, so
npr. pekarski proizvodi, ribe in
morski sadeži, meso, divjačina in
perutnina, jajca brez lupine, sir,
maslo, skuta, pripravljene jedi in
ostanki jedi.

¡ Živila, neprimerna za zamrzovanje,
so npr. listnata solata, radič, jajca z
lupino, grozdje, surova jabolka in
hruške, jogurt, kisla smetana, sme-
tana za kuhanje in majoneza.

Pakiranje živil
S primerno embalažo in pravim nači-
nom pakiranja bistveno bolje ohranite
kakovost izdelkov in preprečite po-
škodbe zamrznjenih jedi.
1. Živila položite v embalažo.
2. Iztisnite zrak.
3. Embalažo neprodušno zaprite, da

živila ne izgubijo okusa ali se izsu-
šijo.

4. Na embalažo zapišite vsebino in
datum zamrzovanja.
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11.5 Rok trajanja zamrznjene
hrane pri –18 °C

Živilo Čas shranje-
vanja

Ribe, mesni izdelki,
pripravljene jedi, pe-
civo

do 6 mese-
cev

Perutnina, meso do 8 mese-
cev

Zelenjava, sadje do 12 mese-
cev

Natisnjeni koledar zamrzovanja kaže
najdaljši rok shranjevanja v mesecih
pri stalni temperaturi –18 °C.

11.6 Načini odtaljevanja za-
mrznjene hrane

PREVIDNO
Nevarnost ogroženosti zdravja!
Pri odtaljevanju se lahko razmnožuje-
jo bakterije in zamrznjena hrana se
lahko pokvari.
▶ Delno ali popolnoma odtaljenih ži-

vil ne smete ponovno zamrzniti.
▶ Šele po kuhanju ali peki lahko živi-

lo ponovno zamrznete.
▶ Vendar upoštevajte, da maksimalni

čas shranjevanja ne velja več.

¡ Živila živalskega izvora, npr. ribe,
meso, sir in skuto, odtalite v hladil-
niku.

¡ Kruh odtalite na sobni temperaturi.
¡ Živila za takojšnje zaužitje pripravi-

te v mikrovalovni pečici, v pečici ali
na štedilniku.

Odtaljevanje

12 Odtaljevanje
Odtaljevanje

12.1 Odtaljevanje hladilnika
Zaradi načina delovanja se med
obratovanjem na zadnji steni hladilni-
ka naberejo vodne kapljice ali ivje.
Zadnja stena hladilnika se samodej-
no odtali.
Odtaljena voda odteče po žlebu sko-
zi odtočno odprtino v uparjevalnik,
zato je ni treba brisati.
Da voda lahko odteče in da ne nasta-
jajo neprijetne vonjave, upoštevajte
naslednje informacije: 
→ "Očistite žleb za odtaljeno vodo in
odtočno odprtino", Stran 42.

12.2 Odtaljevanje v zamrzo-
valniku

Zamrzovalnik se ne odtaljuje samo-
dejno. Obloga ivja v zamrzovalniku
poslabša prehajanje hladu na zamr-
znjeno hrano in poveča porabo elek-
trike.

Odtaljevanje zamrzovalnika
Redno odtaljujte zamrzovalnik.
1. Pribl. 4 ure pred odtaljevanjem

vklopite Funkcija Super. 
→ "Vklop Funkcija Super", Stran 37
Živila tako dosežejo izredno nizke
temperature, tako da jih lahko dalj
časa hranite na sobni temperaturi.

2. Predal za zamrznjeno hrano z za-
mrznjeno hrano odstranite in ga
začasno shranite na hladnem me-
stu. Če imate hladilne vložke, jih
položite na zamrznjeno hrano.

3. Izklopite aparat. → Stran 37
4. Izključite aparat iz električnega

omrežja.
Izvlecite vtič omrežnega priključne-
ga vodnika iz vtičnice ali izklopite
varovalko v omarici z varovalkami.
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5. Za pospešitev procesa odtaljeva-
nja v zamrzovalnik postavite poso-
do z vročo vodo na podstavku.

6. Odtajano vodo pobrišite s krpo ali
gobo.

7. Zamrzovalnik z mehko suho krpo
obrišite do suhega.

8. Priključite aparat na elektriko.
9. Vklopite aparat. → Stran 36
10.Znova vstavite predal za zamrznje-

no hrano z zamrznjeno hrano.

Čiščenje in nega

13 Čiščenje in nega
Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brez-
hibno deloval, ga skrbno čistite in ne-
gujte.
Nedostopna mesta mora očistiti stro-
kovnjak servisne službe. Čiščenje s
strani servisne službe lahko povzroči
stroške.

13.1 Priprava aparata na či-
ščenje

1. Izklopite aparat. → Stran 37
2. Izključite aparat iz električnega

omrežja.
Izvlecite vtič omrežnega priključne-
ga vodnika iz vtičnice ali izklopite
varovalko v omarici z varovalkami.

3. Iz naprave vzemite vsa živila in jih
shranite na hladnem.
Na živila položite hladilne vložke,
če jih imate.

4. Če se pojavi plast ivja, pustite, da
se odtali.

5. Iz aparata odstranite vse dele
opreme. → Stran 42

13.2 Očistite aparat

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara!
Vdirajoča vlaga lahko povzroči elek-
trični udar.
▶ Za čiščenje aparata ne uporabljaj-

te parnega čistilnika ali visokotlač-
nega čistilnika.

Voda v luči ali v upravljalnih elemen-
tih je lahko nevarna.
▶ Voda ne sme zaiti v luč ali v upra-

vljalne elemente.

POZOR!
Neustrezna čistilna sredstva lahko
poškodujejo površine aparata.
▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazi-

nic ali gobic.
▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abra-

zivnih čistil.
▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih

čistil.
Če se v odtočni odprtini nabere teko-
čina, lahko steče čez rob uparjevalni-
ka.
▶ Voda za izpiranje ne sme priti v

odtočno odprtino.
Če dele opreme in pribor pomivate v
pomivalnem stroju, se lahko preobli-
kujejo ali obarvajo.
▶ Delov opreme in pribora nikoli ne

pomivajte v pomivalnem stroju.

1. Pripravite aparat na čiščenje.
→ Stran 41

2. Aparat, dele opreme in tesnila vrat
očistite s krpo, mlačno vodo in ne-
kaj pH-nevtralnega pomivalnega
sredstva.

3. Temeljito osušite z mehko suho kr-
po.

4. Vstavite dele opreme.
5. Priključite aparat na elektriko.
6. Vklopite aparat. → Stran 36
7. Vstavite živila.
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13.3 Očistite žleb za odtaljeno
vodo in odtočno odprti-
no

Da odtaljena voda lahko odteka, re-
dno čistite žleb za odtaljeno vodo in
odtočno odprtino.
▶ Previdno očistite žleb za odtaljeno

vodo in odtočno odprtino, npr. z
vatirano paličico.
→ Sl. 5

13.4 Odstranjevanje delov
opreme

Če želite temeljito očistiti dele opre-
me, jih vzemite iz aparata.

Odstranjevanje police
▶ Polico privzdignite  in jo odstrani-

te .
→ Sl. 6

Odstranjevanje vratnega predala
▶ Vratni predal dvignite in odstranite.

→ Sl. 7

Odstranjevanje predala za sadje in
zelenjavo
1. Predal za sadje in zelenjavo izvleci-

te do prislona.
2. Predal za sadje in zelenjavo spre-

daj privzdignite  in ga odstranite
.

→ Sl. 8

Odstranjevanje predala za
zamrznjena živila
1. Predal za zamrznjena živila izvleci-

te do prislona.
2. Predal za zamrznjena živila spredaj

privzdignite  in ga odstranite .
→ Sl. 9
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Odpravljanje motenj

14 Odpravljanje motenj
Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpra-
vljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete ne-
potrebnim stroškom.

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara!
Nestrokovna popravila so nevarna.
▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne

dele.
▶ Če je omrežni priključni vodnik aparata poškodovan, ga morate zamenjati s

posebnim priključnim kablom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali njegovi servi-
sni službi.

Napaka Vzrok in odprava napak
Aparat ne hladi, prika-
zi in luč svetijo.

Vklopljen je predstavitveni način.
▶ Opravite samopreizkus aparata. → Stran 45
a Po poteku samopreizkusa aparata se aparat preklo-

pi na običajno obratovanje.
LED-osvetlitev ne delu-
je.

Možni so različni vzroki.
▶ Pokličite pooblaščeni servis.

Številko pooblaščenega servisa najdete v prilože-
nem seznamu pooblaščenih servisov.

Temperatura močno
odstopa od nastavlje-
ne.

Možni so različni vzroki.
1. Izklopite aparat. → Stran 37
2. Po pribl. 5 minutah znova vklopite aparat.

→ Stran 36
‒ Če je temperatura previsoka, jo po nekaj urah

znova preverite.
‒ Če je temperatura prenizka, jo znova preverite

naslednji dan.

Dno hladilnika je mo-
kro.

Žleb za odtaljeno vodo ali odtočna odprtina sta zama-
šena.
▶ Očistite žleb za odtaljeno vodo in odtočno odprtino.

→ Stran 42

Aparat šumi, klokota,
brenči, grgra ali klika.

Ni napaka. Eden od motorjev deluje, npr. hladilni agre-
gat, ventilator. Hladilno sredstvo se pretaka po ceveh.
Motor, stikala ali magnetni ventili se vklapljajo ali izkla-
pljajo.
Ukrep ni potreben.
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Napaka Vzrok in odprava napak
Aparat je hrupen. Deli opreme se majejo ali zatikajo.

▶ Preverite dele opreme, ki jih je mogoče odstraniti,
in jih po potrebi ponovno namestite.

Steklenice ali posode se dotikajo.
▶ Steklenice ali posode razporedite tako, da se ne

dotikajo.

Funkcija Super je vklopljeno.
Ukrep ni potreben.
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14.1 Izpad električnega toka
Ob izpadu električnega toka tempera-
tura v aparatu narašča, zato se čas
shranjevanja skrajša in kakovost za-
mrznjene hrane se poslabša.
Opombe
¡ V času izpada električnega toka

čim manj odpirajte aparat in vanj
ne vlagajte dodatnih živil.

¡ Takoj po koncu izpada
električnega toka preverite
kakovost živil.
– Zamrznjeno hrano, ki se je že

nekoliko odtalila in je toplejša
kot 5 °C, zavrzite.

– Nekoliko odtaljeno zamrznjeno
hrano skuhajte ali specite in jo
bodisi zaužijte ali ponovno zamr-
znite.

14.2 Samopreizkus aparata
1. Izklopite aparat. → Stran 37
2. Aparat po 5 minutah znova vklopi-

te. → Stran 36
3. V 10 sekundah po priključitvi na

elektriko za 5 do 7 sekund pritisni-
te , da se oglasi drugi zvočni si-
gnal.

a Samopreizkus aparata se zažene.
a Med samopreizkusom aparata se

vmes oglasi dolg zvočni signal.
a Če se po zaključenem samopre-

verjanju aparata oglasita 2 zvočna
signala in  dvakrat utripne, je
aparat brezhiben. Aparat se pre-
klopi na normalno obratovanje.

a Če se po zaključenem samopreiz-
kusu aparata oblasi 5 zvočnih si-
gnalov in  10 sekund utripa,
obvestite pooblaščeni servis.

Skladiščenje in odstranjevanje

15 Skladiščenje in od-
stranjevanje

Skladiščenje in odstranjevanje

Tukaj boste izvedeli, kako lahko svoj
aparat pripravite na skladiščenje.
Prav tako boste izvedeli, kako lahko
odstranite stare aparate.

15.1 Prenehanje obratovanja
aparata

1. Izklopite aparat. → Stran 37
2. Izključite aparat iz električnega

omrežja.
Izvlecite vtič omrežnega priključne-
ga vodnika iz vtičnice ali izklopite
varovalko v omarici z varovalkami.

3. Iz aparata vzemite vsa živila.
4. Odtalite aparat. → Stran 40
5. Očistite aparat. → Stran 41
6. Da zagotovite prezračevanje notra-

njosti, pustite aparat odprt.

15.2 Odstranitev starega apa-
rata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad
omogoča ponovno uporabo dragoce-
nih surovin.

OPOZORILO
Nevarnost ogroženosti zdravja!
Otroci se lahko zaprejo v aparat in s
tem ogrozijo svoje življenje.
▶ Da otrokom otežite plezanje v apa-

rat, iz njega ne odstranjujte polic in
posod.

▶ Poskrbite, da se otroci ne zadržu-
jejo v bližini odsluženega aparata.
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OPOZORILO
Nevarnost požara!
Iz poškodovanih cevi lahko izteka
vnetljivo hladilno sredstvo in uhajajo
škodljivi plini, ki se lahko vnamejo.
▶ Pazite, da ne poškodujete cevi kro-

gotoka hladilnega sredstva in izola-
cije.

▶ Stroj odstranite na okolju prijazen
način.
Informacije o aktualnih možnostih
odstranitve v odpad dobite pri stro-
kovnem prodajalcu kot tudi na ob-
činski ali mestni upravi.

Ta naprava je označena
v skladu z evropsko
smernico o odpadni ele-
ktrični in elektronski
opremi (waste electrical
and electronic equi-
pment - WEEE).
V okviru smernice sta
določena prevzem in re-
cikliranje starih naprav,
ki veljata v celotni Evrop-
ski uniji.

Servisna služba

16 Servisna služba
Servisna služba

Če imate vprašanja, sami ne morete
odpraviti motnje na aparatu ali je tre-
ba aparat popraviti, se obrnite na naš
pooblaščeni servis.
Za delovanje pomembne originalne
nadomestne dele v skladu z ustrezno
uredbo o ekološki zasnovi izdelkov
lahko dobite na našem pooblašče-
nem servisu najmanj 10 let od dne,
ko je stroj dan na trg znotraj evrop-
skega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa
za stranke je v okviru lokalno veljav-
nih garancijskih pogojev proizvajalca
brezplačen. Minimalna veljavnost ga-
rancije (garancija proizvajalca za za-
sebne porabnike) v evropskem go-
spodarskem prostoru znaša 2 leti v
skladu z veljavnimi lokalnimi garancij-
skimi pogoji. Garancijski pogoji ne
vplivajo na druge pravice ali terjatve,
do katerih ste upravičeni po lokalnem
pravu.
Podrobne informacije o garancijskem
roku in pogojih v vaši državi dobite
na našem pooblaščenem servisu, pri
vašem trgovcu ali na naši spletni
strani.
Ko pokličete pooblaščeni servis, po-
trebujete številko proizvoda (E-Nr.) in
proizvodno številko (FD) aparata.
Kontaktne podatke servisne službe
najdete v priloženem seznamu servi-
sov ali na naši spletni strani.

16.1 Številka izdelka (E-Nr.) in
proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.)
in proizvodno številko (FD) najdete
na tipski tablici stroja.
→ Sl.  1 / 3
Da boste svoje podatke o aparatu in
telefonsko številko servisne službe hi-
tro našli, si jih zapišite.

Tehnični podatki

17 Tehnični podatki
Tehnični podatki

Hladilno sredstvo, uporabna prostor-
nina in drugi tehnični podatki so na-
vedeni na tipski ploščici.
→ Sl.  1 / 3
Nadaljnje informacije glede vašega
modela najdete na spletu pod ht-
tps://energylabel.bsh-group.com1.

1 Velja le za države evropske gospodarske skupnosti

https://www.bsh-group.com/energylabel
https://www.bsh-group.com/energylabel
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Spletni naslov je povezan z uradno
banko podatkov EU EPREL, katere
spletni naslov v času tiska še ni bil
objavljen. Sledite napotkom v iskalni-
ku modelov. Oznaka modela je se-
stavljena iz znakov pred poševnico v
številki izdelka (E-Nr.) na tipski tablici.
Alternativno lahko oznako modela
najdete tudi v prvi vrstici energijske
nalepke EU.
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