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csObsahcsNávod na použití

Bezpečnostní 
a výstražné pokyny

Dříve než se spotřebič uvede 
do provozu
Přečtěte si pozorně návod 
k použití a montážní návod! 
Obsahují důležité informace 
o instalaci, použití a údržbě 
spotřebiče.
Výrobce neručí za to, 
nedodržujete-li pokyny 
a výstrahy v návodu na použití. 
Uschovejte všechny podklady 
pro pozdější použití nebo pro 
následujícího majitele.

Technické podrobnosti
V trubkách chladicího okruhu 
proudí malé množství 
ekologicky vhodného, ale 
hořlavého chladiva (R600a). 
Nepoškozuje vrstvu ozónu a 
nepodporuje skleníkový efekt. 
Při úniku chladiva může dojít k 
poranění zraku nebo vzplanutí.

Při poškozeních
■ Otevřený oheň nebo zdroje 

zapálení musí být 
v dostatečné vzdálenosti 
od spotřebiče,

■ místnost několik minut dobře 
vyvětrejte,

■ vypněte spotřebič a vytáhněte 
síťovou zástrčku,

■ Informujte zákaznický servis.
Čím více je chladiva ve 
spotřebiči, tím větší musí být 
místnost, ve které spotřebič 
stojí. V příliš malých místnostech 
může při netěsnosti vzniknout 
hořlavá směs plynu a vzduchu. 
Pro 8 g chladiva musí být 
místnost velká nejméně 1 m³. 
Množství chladiva Vašeho 
spotřebiče je uvedeno 
na typovém štítku uvnitř 
spotřebiče.
Bude-li síťový přívod tohoto 
spotřebiče poškozen, musí být 
vyměněn výrobcem, 
zákaznickým servisem nebo 
podobně kvalifikovanou osobou. 
Neodborné instalace a opravy 
mohou vážně ohrozit uživatele.
Opravy smí provádět pouze 
výrobce, zákaznický servis nebo 
podobně kvalifikovaná osoba.
Smí se používat pouze originální 
díly výrobce. Jenom u těchto 
dνlů výrobce zaručuje, že splňují 
požadavky na bezpečnost.
Nepoužívejte rozbočky, 
prodlužovací kabely nebo 
adaptéry.
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Při použití
■ Nikdy nepoužívejte uvnitř 

spotřebiče elektrické přístroje 
(např. topná tělesa, elektrické 
výrobníky ledu atd.). 
Nebezpečí výbuchu!

■ Spotřebič nikdy neodmrazujte 
nebo nečistěte parním 
čističem! Pára se může dostat 
na elektrické komponenty a 
způsobit zkrat. Nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem!

■ Na odstranění jinovatky nebo 
vrstev ledu nepoužívejte 
žádné špičaté předměty nebo 
předměty s ostrými hranami. 
Můžete tím poškodit trubku 
chladiva. Vystřikující chladivo 
se může vznítit nebo vést k 
poranění očí. 

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

■ Nezneužívejte sokly, zásuvky, 
dveře atd. jako stupátko nebo 
k podepření.

■ K odmrazování a čistění 
vytáhněte síťovou zástrčku 
nebo vypněte pojistkový 
automat. Táhněte za síťovou 
zástrčku, nikoliv za připojovací 
kabel.

■ Uložte vysokoprocentní 
alkohol pouze těsně uzavřený 
a ve stojaté poloze.

■ Neznečistěte umělohmotné 
díly a těsnění dveří olejem 
nebo tukem. Umělohmotné 
díly a těsnění dveří se jinak 
stanou porézní.

■ Nezakrývejte nebo 
nepřistavujte větrací a 
odvětrávací otvory pro 
spotřebič.

■ Vyhnutí se rizikům pro děti a 
ohrožené osoby:
V ohrožení jsou děti, osoby, 
které jsou fyzicky, mentálně 
nebo ve svém vnímání 
omezené a rovněž osoby, 
které nemají dostatek znalostí 
o bezpečné obsluze 
spotřebiče.
Zajistěte, aby děti a ohrožené 
osoby pochopily nebezpečí.
Osoba odpovědná za 
bezpečnost musí na děti a 
ohrožené osoby u spotřebiče 
dohlížet nebo je instruovat.
Nechejte spotřebič používat 
pouze dětem od 8 let.
Při čistění a údržbě na děti 
dohlížejte.
Nikdy nedovolte dětem, aby si 
hrály se spotřebičem.

■ Do mrazicího prostoru 
neukládejte žádné kapaliny v 
láhvích nebo plechovkách 
(zejména nápoje obsahující 
kyselinu uhličitou). Láhve a 
plechovky mohou explodovat!
5
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■ Nikdy nedávejte zmrazené 
zboží okamžitě po vyndání z 
mrazicího prostoru do úst. 
Nebezpečí omrzlin!

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

Děti v domácnosti
■ Nepřenechávejte obal a jeho 

díly dětem. 
Nebezpečí udušení kartony 
a fóliemi!

■ Spotřebič není žádná hračka 
pro děti!

■ U spotřebiče s dveřním 
zámkem: 
Uschovejte klíč mimo dosah 
dětí!

Všeobecná ustanovení
Spotřebič je vhodný

■ ke zmrazování potravin,
■ k výrobě ledu.
Tento spotřebič je určen pro 
použití v domácnosti a domácím 
prostředí.
Spotřebič je odrušen podle 
směrnice EU 2004/108/EC.
Cirkulace chladiva je 
přezkoušena na těsnost.

Tento výrobek odpovídá 
příslušným bezpečnostním 
ustanovením pro elektrické 
spotřebiče (EN 60335-2-24).
Tento spotřebič je určen pro 
použití do maximální výšky nad 
mořem 2000 metrů.

Pokyny k likvidaci

* Likvidace obalu
Obal chrání Váš spotřebič před 
poškozeními vzniklými při přepravě. 
Všechny použité materiály jsou 
ekologicky přijatelné a opětovně 
recyklovatelné. Podílejte se prosím 
s námi: zlikvidujte obal ekologicky 
nezávadně.
O aktuálních likvidačních možnostech 
se prosím informujte u Vašeho 
odborného prodejce nebo u obecní 
správy.

* Likvidace starého 
spotřebiče
Staré spotřebiče nejsou žádný bezcenný 
odpad! Zásluhou ekologické likvidace lze 
cenné suroviny znovu recyklovat.

Tento spotrebič je označený v 
súlade s európskou smernicou 
2012/19/EÚ o nakladaní s 
použitými elektrickými a 
elektronickými zariadeniami 
(waste electrical and electronic 
equipment - WEEE).
Táto smernica stanoví jednotný 
európsky (EU) rámec pre spätný 
odber a recyklovanie použitých 
zariadení.
6
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m Varování

U vysloužilých spotřebičů
1. Vytáhněte síťovou zástrčku.
2. Uřízněte připojovací kabel a odstraňte 

jej společně se síťovou zástrčkou.
3. Nevytahujte odkládací plochy 

a zásuvky, můžete tím dětem usnadnit 
přístup do spotřebiče!

4. Nedovolte dětem, aby si hrály 
s vysloužilým spotřebičem. Nebezpečí 
udušení!

Chladničky obsahují chladivo a v izolaci 
plyny. Chladivo a plyny se musí odborně 
zlikvidovat. Nepoškoďte cirkulační 
potrubí chladiva až do odborného 
zlikvidování. 

Rozsah dodávky
Po vybalení zkontrolujte všechny díly na 
eventuální poškození vzniklá při 
přepravě.
Při reklamacích se obraťte na prodejce, 
u kterého jste spotřebič zakoupili nebo 
na náš zákaznický servis.
Dodávka se skládá z následujících dílů:
■ Volně stojící spotřebič
■ Vybavení (závislé na modelu)
■ Sáček s montážním materiálem
■ Návod na použití
■ Montážní návod
■ Servisní sešit
■ Příloha Záruka
■ Informace ke spotřebě energie 

a hlučnosti

Místo instalace
Pro instalaci spotřebiče je vhodná suchá, 
větratelná místnost. Místo postavení 
nemá být vystaveno přímému 
slunečnímu záření a být v blízkosti 
tepelného zdroje jako je sporák, otopné 
těleso atd. Je-li postavení vedle 
tepelného zdroje nevyhnutelné, použijte 
vhodnou izolační desku nebo dodržujte 
následující minimální 
vzdálenosti k tepelnému zdroji:

■ K elektrickým a plynovým sporákům: 
3 cm.

■ K volně stojícím olejovým kamnům 
nebo kamnům na uhlí: 30 cm.

V místě instalace nesmí podlaha 
poklesnout, podlahu eventuálně vyztužte. 
Eventuální nerovnosti podlahy vyrovnejte 
pomocí podložek. 

Vzdálenost od zdi
Obrázek #
Spotřebič nevyžaduje žádný boční 
odstup od stěny. Zásobníky a odkládací 
plochy jsou přesto plně vytahovatelné. 

Výměna dorazu dvířek
(pokud je to nutné)
Pokud je to nutné: Závěs dveří 
doporučujeme nechat vyměnit 
prostřednictvím našeho zákaznického 
servisu. Náklady na výměnu závěsu dveří 
si můžete zjistit u Vašeho příslušného 
zákaznického servisu.
7
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m Varování

Během výměny závěsu dveří nesmí být 
spotřebič připojen na elektrickou síť. 
Napřed vytáhněte síťovou zástrčku. Aby 
se nepoškodila zadní strana spotřebiče, 
dostatečně ji podložte polstrovaným 
materiálem. Položte opatrně spotřebič na 
zadní stranu. 

Upozornění
Bude-li spotřebič položen na zadní 
stranu, nesmí být namontována stěnová 
rozpěrka.

Dbejte na teplotu 
místnosti a větrání

Teplota místnosti
Spotřebič je dimenzován pro určitou 
klimatickou třídu. V závislosti 
na klimatické třídě lze spotřebič 
provozovat při následujících teplotách 
místnosti.
Klimatickou třídu najdete na typovém 
štítku, obrázek +.

Upozornění
Spotřebič je v rámci stanovených mezí 
pokojových teplot uvedené klimatické 
třídy plně funkční. Bude-li spotřebič 
klimatické třídy SN provozován při nižší 
teplotě místnosti, lze poškození 
spotřebiče až do teploty +5 °C vyloučit.

Větrání
Obrázek $
Vzduch na zadní stěně 
spotřebiče se ohřívá. Ohřátý vzduch 
musí mít možnost bez zábrany unikat. 
Jinak musí chladnička dodávat větší 
výkon. Zvyšuje to spotřebu elektrického 
proudu. Proto: Nikdy nezakrývejte nebo 
nezastavujte větrací a odvětrávací otvory 
spotřebiče!

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

Elektrické připojení
Síťová zásuvka se musí nacházet v 
blízkosti spotřebiče a být volně přístupná 
také po jeho instalaci.

m Varování

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Je-li délka síťové přípojky nedostačující, v 
žádném případě nepoužívejte rozbočky 
nebo prodlužovací kabely. Za účelem 
alternativy kontaktujte zákaznický servis.

Spotřebič odpovídá třídě ochrany I. 
Připojte spotřebič do předpisově 
nainstalované zásuvky s ochranným 
vodičem na střídavý proud 
220–240 V/50 Hz. Síťová zásuvka musí 
být jištěná 10 až 16 A pojistkou.

Klimatická 
třída

Přípustná teplota 
místnosti

SN +10 °C až 32 °C
N +16 °C až 32 °C
ST +16 °C až 38 °C
T +16 °C až 43 °C
8
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U spotřebičů, které budou provozovány v 
neevropských zemích zkontrolujte, zda 
uvedené napětí a druh proudu souhlasí s 
hodnotami Vaší elektrické sítě. Tyto 
údaje najdete na typovém štítku, 
obrázek +.

m Varování

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

Seznámení se 
se spotřebičem

Odklopte prosím poslední 
stránku s obrázky. Tento návod k použití 
platí pro více modelů.
Vybavení modelů se může měnit.
Odchylky u vyobrazení jsou možné.

Obrázek !
* Není u všech modelů.

Ovládací prvky
Obrázek "

1–5 Ovládací prvky
6 Osvětlení (diody LED) 
7 NoFrost systém
8* Klapka mrazicího boxu
9 Skleněná odkládací plocha
10* Výrobník ledu/zásobník na ledové 

kostky
11 Zásobník zmrazených potravin 

(malý) 
12 Zásobník zmrazených potravin 

(velký)
13 Šroubovací nohy
14 Dveřní větrání

1 Tlačítko Zap./Vyp.
Slouží k zapnutí a vypnutí celého 
spotřebiče.

2 Tlačítko “super”
Slouží k zapnutí a vypnutí 
superzmrazování.
Rozsvítí se tehdy, když je 
superzmrazování v provozu.

3 Nastavovací tlačítko teploty
S tímto tlačítkem se nastaví 
požadovaná teplota.

4 Indikace teploty 
Zobrazuje nastavenou teplotu 
mrazicího prostoru.

5 Tlačítko “alarm” 
Slouží k vypnutí výstražného 
akustického signálu (viz kapitola 
“Funkce alarm”).
9
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Zapnutí spotřebiče
Obrázek "
Zapněte spotřebič tlačítkem Zap./Vyp. 1.
Ozve se výstražný akustický signál. 
Ukazatel teploty 4 bliká a tlačítko 
“alarm” 5 svítí.
Stiskněte tlačítko “alarm” 5. Výstražný 
akustický signál se vypne.
Když mrazicí prostor dosáhne nastavené 
teploty, svítí ukazatel teploty 4.

Pokyny k provozu
■ Po zapnutí může trvat několik hodin, 

až se dosáhne nastavená teplota. 
Předtím nedávejte do spotřebiče 
žádné potraviny.

■ Zásluhou plně automatického 
NoFrost systému zůstane mrazicí 
prostor bez ledu. Odmrazování již není 
nutné.

■ Čelní strany skříňky spotřebiče jsou 
částečně lehce ohřívány, což 
zabraňuje tvorbě kondenzační vody 
v oblasti těsnění dveří.

■ Nedají-li se dveře mrazicího prostoru 
okamžitě po zavření znovu otevřít, 
počkejte chvíli, než se vzniklý podtlak 
vyrovná.

Nastavení teploty
Obrázek "

Mrazicí prostor
Teplota je nastavitelná od 
-16 °C do -26 °C.
Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty 3 
tolikrát, až se zobrazí požadovaná teplota 
mrazicího prostoru. 
Naposledy nastavená hodnota se uloží. 
Nastavená teplota se zobrazí na 
ukazateli teploty 4.

Alarmové funkce
Obrázek "

Alarm dveří
Výstražný akustický signál dveří se 
zapne, když jsou dveře spotřebiče déle 
otevřené. Zavřením dvířek se výstražný 
akustický signál opět vypne.

Alarm při odmrazování
Po stisknutí tlačítka “alarm” 5, 
se na ukazateli teploty zobrazí po dobu 
pěti sekund nejvyšší teplota, které bylo 
dosaženo v mrazicím prostoru. Potom se 
tato hodnota vymaže.
Na ukazateli 4 se zobrazí teplota 
nastavená v mrazicím prostoru, aniž by 
blikala.
Od tohoto časového okamžiku se bude 
znovu zjišťovat a ukládat do paměti 
nejvyšší teplota.
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Teplotní alarm
Teplotní alarm se zapne, když je 
v mrazicím prostoru příliš vysoká teplota 
a jsou ohrožené zmrazené potraviny.
Ukazatel teploty 4 bliká a tlačítko 
“alarm” 5 svítí.

Bez nebezpečí pro zmrazené potraviny 
se alarm může zapnout:
■ při uvádění spotřebiče do provozu,
■ při vložení velkého množství čerstvých 

potravin,
■ při dlouho otevřených dveřích 

mrazicího prostoru.

Alarm výpadku elektrického proudu
Obrázek "
Alarm při výpadku elektrického proudu 
se zapne, když je kvůli výpadku proudu 
ve spotřebiči příliš teplo a jsou ohrožené 
potraviny.
Svítí tlačítko “alarm” 5 a na ukazateli 
teploty 4 se zobrazí “PI”.

Upozornění
Částečné rozmrazené nebo rozmrazené 
potraviny znovu nezmrazujte. Teprve 
po zpracování na hotový pokrm (vařený 
nebo pečený) je lze opětovně zmrazit.
Nevyužívejte již dále úplně max. dobu 
uložení.

Vypnutí alarmu 
Obrázek " 
K vypnutí výstražného akustického 
signálu stiskněte tlačítko “alarm” 5.

Užitný objem
Údaje k užitnému objemu naleznete 
na typovém štítku Vašeho spotřebiče. 
Obrázek +

Úplné využití mrazicího objemu
K uložení maximálního množství 
zmrazených potravin, lze všechny díly 
vybavení vyndat. Potraviny lze potom 
ukládat na sebe přímo na odkládací 
plochy a dno mrazicího prostoru.

Upozornění
Platí jen pro typy KG GSUU37A, KG 
GSUU39A a KG GSUU41A (viz typový 
štítek políčko “Type”):
K dodržení hodnot uvedených na 
typovém štítku musí ve spotřebiči vždy 
zůstat nejsvrchnější díl vybavení.

Vyjmutí dílů vybavení
■ Vytáhněte zásobník zmrazených 

potravin až na doraz, vpředu jej 
nadzvedněte a vyndejte. Obrázek %

■ U spotřebičů s výrobníkem ledu lze 
tento výrobník vyndat. Obrázek &

■ Klapka mrazicího boxu
 Obrázek '

1. Otevřete napůl klapku mrazicího 
boxu,

2. uvolněte na jedné straně spotřebiče 
držák,

3. táhněte klapku mrazicího boxu 
směrem dopředu a vyndejte z 
držáku,

4. uvolněte držák na druhé straně 
spotřebiče.
11
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Mrazicí prostor

Použití mrazicího prostoru
■ K uložení hlubocezmrazených 

potravin.
■ K výrobě ledových kostek.
■ Ke zmrazování potravin.

Upozornění
Dbejte na to, aby dveře mrazicího 
prostoru byly vždy zavřené! Při 
otevřených dveřích zmrazené potraviny 
rozmrznou a mrazicí prostor se silně 
pokryje námrazou. Kromě toho: Plýtvání 
energií vlivem vysoké spotřeby 
elektrického proudu!

Max. mrazicí kapacita
Údaje o max. mrazicí kapacitě 
za 24 hodin najdete na typovém štítku. 
Obrázek +

Předpoklady pro max. mrazicí 
kapacitu
■ Před vložením čerstvých potravin 

zapněte superzmrazování (viz kapitola 
Superzmrazování).

■ Vyjměte díly vybavení.
■ Rovnejte potraviny na sebe přímo na 

odkládací plochy nebo na dno 
mrazicího prostoru.

Upozornění
Nezakrývejte větrací štěrbiny na zadní 
stěně zmrazeným zbožím.

■ Větší množství potravin zmrazujte 
přednostně v nejhořejší přihrádce. 
Tam se zmrazí obzvláště rychle a tím 
také šetrně.

Zmrazování a uložení

Nákup hlubocezmrazených 
pokrmů
■ Nesmí být poškozený obal
■ Dbejte na datum trvanlivosti.
■ Teplota v prodejním mrazicím pultu 

musí být -18 °C nebo nižší.
■ Hlubocezmrazené pokrmy přepravujte 

pokud možno v izolované tašce 
a rychle uložte do mrazicího prostoru.

Při uspořádání dodržujte
■ Větší množství potravin zmrazujte 

přednostně v nejhořejší přihrádce. 
Tam se zmrazí obzvláště rychle a tím 
také šetrně.

■ Nezakrývejte větrací štěrbiny na zadní 
stěně zmrazenými potravinami.

■ Položte potraviny celoplošně 
do přihrádek, případně zásobníků 
zmrazených potravin.

Upozornění
Již zmrazené potraviny se nesmí 
dotýkat čerstvě zmrazovaných 
potravin. Případně zmrazené potraviny 
přemístěte do zásobníků zmrazených 
potravin.

■ K zajištění cirkulace vzduchu 
ve spotřebiči, zastrčte zásobníky 
zmrazených potravin až na doraz.

Zmrazování menšího množství 
potravin
Jak nejlépe zmrazovat menší množství 
potravin, aby byly zamrazené co 
nejrychleji, viz kapitola Automatické 
superzmrazování.
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Zmrazování čerstvých 
potravin
Ke zmrazování používejte pouze čerstvé 
a bezvadné potraviny.
Aby se pokud možno dobře uchovala 
nutriční hodnota, aroma a barva, měla by 
se zelenina před zmrazením blanžírovat. 
U baklažánů, paprik, cuket a chřestu 
není blanžírování nutné.
Literaturu o zmrazování a blanžírování 
najdete v knihkupectvích.

Upozornění
Již zmrazené potraviny se nesmí dotýkat 
zmrazovaných potravin.

■ Ke zmrazování jsou vhodné: 
Pekařské výrobky, ryby a mořské 
plody, maso, zvěřina a drůbež, 
zelenina, ovoce, bylinky, vejce bez 
skořápky, mléčné výrobky jako jsou 
sýry, máslo a tvaroh, hotové pokrmy 
a zbytky pokrmů jako jsou polévky, 
jídla z jednoho hrnce, tepelně 
upravované maso a ryby, pokrmy 
z brambor, nákypy a moučníky.

■ Ke zmrazování nejsou vhodné: 
Druhy zeleniny, které se obvykle 
konzumují syrové, jako jsou listové 
saláty nebo ředkvičky, vejce ve 
skořápce, hrozny, celá jablka, hrušky 
a broskve, natvrdo uvařená vejce, 
jogurt, sražené mléko, kyselá 
smetana, crème fraîche a majonéza.

Zabalení zmrazených potravin
Potraviny neprodyšně zabalte, aby 
neztratily chuť nebo nevyschly.
1. Vložte potraviny do obalu.
2. Vytlačte vzduch.
3. Obal těsně uzavřete.
4. Napište na obal obsah a datum 

zmrazení.

Jako obal jsou vhodné:
Plastové fólie, hadicové fólie z 
polyetylénu, hliníkové fólie, mrazicí dózy. 
Tyto výrobky jsou k zakoupení v 
odborných prodejnách.

Jako obal nejsou vhodné:
Balicí papír, pergamenový papír, celofán, 
pytlíky na odpadky a použité plastové 
nákupní tašky.

K uzavření jsou vhodné:
Pryžové kroužky, umělohmotné sponky, 
vázací vlákna, lepicí pásky odolné proti 
chladu nebo pod.
Sáčky a hadicové fólie z polyetylénu 
můžete svařit fóliovým svařovacím 
přístrojem.

Trvanlivost zmrazených 
potravin
Trvanlivost je závislá na druhu potravin.

Při teplotě -18 °C:
■ Maso, salámy, hotová jídla, pečivo:

až 6 měsíců
■ Sýry, drůbež, maso:

až 8 měsíců
■ Ovoce, zelenina:

až 12 měsíců
13
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Superzmrazování
Potraviny by se měly zmrazit pokud 
možno rychle až na jádro, aby zůstaly 
zachovány vitaminy, výživné hodnoty, 
vzhled a chuť.
Spotřebič pracuje po zapnutí 
superzmrazování bez přestávky. Teploty 
v mrazicím prostoru jsou výrazně nižší 
než při standardním provozu.

Zapnutí superzmrazování
V závislosti na zmrazovaném množství 
potravin můžete superzmrazování různě 
využívat.

Upozornění
Je-li zapnuto supermrazení, může 
docházet ke zvýšenému provoznímu 
hluku a svítí tlačítko Super, obrázek "/2.

Automatické superzmrazování
Menší množství potravin bude nejrychleji 
zamrazené, pokud budete postupovat 
takto:
■ ve druhém zásobníku zmrazených 

potravin odspodu
■ zprava vně
■ velkoplošně
Automatické superzmrazování se zapne 
při mražení teplých potravin automaticky.

Manuální superzmrazování
Větší množství potravin zmrazujte 
přednostně v nejhořejší přihrádce. Tam 
se zmrazí obzvláště rychle a tím také 
šetrně.
Abyste zabránili nežádoucímu vzestupu 
teploty zapněte superzmrazování několik 
hodin před mražením čerstvých potravin.
Jestliže se má využít max. mrazicí 
kapacity, zapněte superzmrazování 
24 hodin před mražením čerstvých 
potravin.

Stiskněte tlačítko Super 2.
Je-li zapnuto supermrazení, rozsvítí se 
tlačítko.

Vypnutí superzmrazování
Obrázek "
Stiskněte tlačítko Super 2.
Supermrazení je nyní vypnuté.

Po uplynutí superzmrazování se 
spotřebič automaticky přepne do 
standardního provozu.
■ Při automatickém superzmrazování: 

Jakmile je mražené menší množství 
potravin zmrazené.

■ Při manuálním superzmrazování: po 
cca 2 ½ dnech.

Rozmrazení 
zmrazených potravin
Podle způsobu a účelu použití lze volit 
mezi následujícími možnostmi:

■ při teplotě místnosti
■ v chladničce
■ v elektrické pečicí troubě, s/bez 

ventilátoru horkého vzduchu
■ v mikrovlnné troubě

m Pozor

Částečné rozmrazené nebo rozmrazené 
potraviny znovu nezmrazujte. Teprve 
po zpracování na hotový pokrm (vařený 
nebo pečený) je lze opětovně zmrazit.
Nevyužívejte plně max. doby skladování 
zmrazených potravin.
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Vybavení
(není u všech modelů)

Zásobník zmrazených potravin 
(velký)
Obrázek !/12
K uložení velkých zmrazených potravin, 
např. krůt, kachen a husí.

Výrobník ledu
Obrázek (
K výrobě ledových kostek používejte 
výhradně pitnou vodu.

1. Vyndejte zásobník vody a naplňte jej 
až po označení pitnou vodou.

Upozornění
Příliš mnoho naplněné pitné vody 
může omezit funkci výrobníku ledu. 
Ledové kostky se z misky na led 
neuvolňují jednotlivě. Příliš mnoho 
naplněné pitné vody nateče 
do zásobníku, stávající kostky ledu 
zmrznou dohromady.

2. Nalejte pitnou vodu do plnicího otvoru.
3. Zásobník vody znovu nasaďte.
4. Když jsou kostky ledu zmrzlé, stlačte 

páčku směrem dolů a uvolněte.  
Kostky ledu se uvolní a spadnou 
do zásobníku.

5. Vytáhněte zásobník a vyndejte kostky 
ledu.

Kalendář skladovatelnosti
Aby se zabránilo snížení kvality 
zmrazených potravin, nepřekračujte dobu 
skladování. Doba uchování je závislá 
na druhu zmrazených potravin. Čísla u 
symbolů udávají přípustnou dobu 
skladování zmrazených potravin 
v měsících. U hlubocezmrazených 
pokrmů, běžných v prodeji, dodržujte 
datum výroby nebo datum trvanlivosti.

Chladicí akumulátor
Při výpadku elektrického proudu nebo 
poruše zpomaluje chladicí akumulátor 
ohřev uchovávaných zmrazených 
potravin. Nejdelší doby uložení 
se dosáhne tím, že položíte chladicí 
akumulátor na potraviny v nejhořejší 
přihrádce.
K ušetření místa lze akumulátor uložit 
do přihrádky ve dveřích.
K přechodnému udržování chladu 
potravin, např. v chladicí tašce, lze 
chladicí akumulátor také vyndat.

Miska na led
Obrázek )

1. Naplňte misku na led do ¾ pitnou 
vodou a postavte ji do mrazicího 
prostoru.

2. Přimrznutou misku na led uvolňujte 
pouze pomocí tupého předmětu 
(rukojeť lžičky).

3. K uvolnění kostek ledu podržte misku 
na led krátce pod tekoucí vodou nebo 
led uvolněte lehkým zkroucením 
misky.
15
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Vypnutí a odstavení 
spotřebiče

Vypnutí přístroje
Obrázek "
Stiskněte tlačítko Zap./Vyp. 1. 
Ukazatel teploty 4 zhasne a chladicí 
stroj se vypne.

Odstavení spotřebiče
Nebudete-li spotřebič delší dobu 
používat:
1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo 

vypněte pojistkový automat.
3. Vyčistěte spotřebič.
4. Nechejte dveře spotřebiče otevřené.

Odmrazování

Mrazicí prostor
Zásluhou plně automatického NoFrost 
systému zůstane mrazicí prostor bez 
ledu. Odmrazování již není nutné.

Čistění spotřebiče
m Pozor

■ Nepoužívejte žádné čisticí prostředky 
a rozpouštědla obsahující písek, 
chloridy nebo kyseliny.

■ Nepoužívejte žádné abrazivní nebo 
drsné houby. 
Na kovovém povrchu může vzniknout 
koroze.

■ Nikdy nemyjte odkládací plochy 
a zásobníky v myčce nádobí.
Díly se mohou zdeformovat!

Upozornění
Cca 4 hodiny před čistěním zapněte 
superzmrazování, aby potraviny dosáhly 
velmi nízké teploty a mohly se tak delší 
dobu uchovávat při pokojové teplotě.

Postupujte následovně:
1. Před čistěním spotřebič vypněte.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo 

vypněte pojistkový automat.
3. Vyndejte zmrazené potraviny a uložte 

je na chladném místě. Položte chladicí 
akumulátor (je-li přiložen) na potraviny.

4. Počkejte, až vrstva jinovatky roztaje.
5. Vyčistěte spotřebič měkkým hadříkem, 

vlažnou vodou a pH-neutrálním mycím 
prostředkem. Mycí voda se nesmí 
dostat do osvětlení.

6. Těsnění dveří otřete pouze čistou 
vodou a potom je důkladně dosucha 
vytřete.

7. Po čistění: Spotřebič opět připojte a 
zapněte.

8. Znovu vložte zmrazené potraviny.
16
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Vybavení
K čistění se všechny variabilní díly 
spotřebiče nechají vyndat (viz kapitola 
“Vybavení”).

Čistění výrobníku ledu
Čistěte výrobník ledu pravidelně. 
Zabráníte tak tomu, že se ledové kostky 
vyrobené před delší dobou smršťují, 
chutnají zatuchle nebo se lepí 
dohromady.

1. Vyndejte výrobník ledu. Obrázek &
2. Vyndejte a vyprázdněte zásobník. 
3. Sundejte z výrobníku ledu kryt.
4. Vyčistěte všechny díly výrobníku ledu 

teplou vodou.
5. Nechejte díly zcela uschnout.
6. Smontujte a nasaďte výrobník ledu.

Osvětlení (diody LED)
Váš spotřebič je vybaven osvětlením 
diodami LED, nevyžadujícím údržbu.
Opravy tohoto osvětlení smí provádět 
pouze zákaznický servis nebo 
autorizovaní odborníci.

Šetření energie
■ Spotřebič postavte v suché, větrané 

místnosti! Neměl by být 
umístěn v přímém slunečním záření 
nebo v blízkosti tepelného zdroje 
(např. otopné těleso, kamna).
Použijte případně izolační desku.

■ Nezastavujte větrací a odvětrávací 
otvory spotřebiče.

■ Teplé potraviny a nápoje nechejte 
nejdříve vychladnout, potom 
je postavte do spotřebiče.

■ Zmrazené zboží položte k rozmrazení 
do chladicího prostoru a využijte jeho 
chladu ke chlazení potravin.

■ Otevírejte spotřebič pokud možno 
co nejkratší dobu.

■ Dbejte na to, aby dveře mrazicího 
prostoru byly vždy zavřené.

■ Aby se zabránilo zvýšené spotřebě 
elektrické energie, vyčistěte 
příležitostně zadní stranu spotřebiče. 

■ Pokud je k dispozici:  
Namontujte stěnovou rozpěrku, abyste 
dosáhli vykázané spotřeby energie 
spotřebiče (viz Montážní návod). 
Redukovaná vzdálenost od zdi 
neomezuje funkci spotřebiče. Může se 
potom nepatrně zvýšit spotřeba 
energie.

■ Uspořádání dílů vybavení nemá žádný 
vliv na spotřebu energie spotřebiče.
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Provozní hluky

Úplně normální hluky
Upozornění
Je-li zapnuto superzmrazování, může 
docházet ke zvýšenému provoznímu 
hluku.

Bručení
Běží motory (např. chladicí agregáty, 
ventilátor).

Bublavé, bzučivé nebo klokotavé hluky
Chladivo protéká trubkami.

Cvaknutí
Zapnutí/vypnutí motoru, spínače nebo 
magnetických ventilů.

Prasknutí
Provádí se automatické odmrazování. 

Zabránění hlučnosti
Spotřebič nestojí vodorovně
Postavte prosím spotřebič pomocí 
vodováhy vodorovně. Použijte k tomu 
šroubovací nohy nebo jej trochu 
podložte.

Spotřebič “stojí na”
Odsuňte spotřebič od přistaveného 
nábytku nebo spotřebičů.

Zásobníky nebo odkládací plochy se 
viklají nebo jsou vzpříčené
Zkontrolujte prosím vyjímatelné díly 
a eventuálně je znovu nasaďte.

Odstranění malých poruch vlastními silami
Dříve než zavoláte zákaznický servis:
Zkontrolujte, zda na základě následujících pokynů nemůžete poruchu odstranit sami.
Náklady za poradenství zákaznickým servisem musíte převzít sami – také během 
záruční doby.

Porucha Možná příčina Odstranění

Teplota se značně liší 
od nastavení.

V některých případech stačí, když spotřebič 
na 5 minut vypnete.
Je-li teplota příliš vysoká, zkontrolujte 
po několika hodinách, zda došlo k aproximaci 
teploty.
Je-li teplota příliš nízká, zkontrolujte druhý den 
teplotu ještě jednou.

Nesvítí žádná indikace. Výpadek elektrického 
proudu; zareagovala 
pojistka; síťová zástrčka není 
pevně zastrčená.

Připojte síťovou zástrčku. Zkontrolujte, zda 
je k dispozici elektrický proud, přezkoušejte 
pojistku.
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Porucha Možná příčina Odstranění

Zazní výstražný akustický 
signál, rozsvítí se ukazatel 
“alarm”.
V mrazicím prostoru je příliš 
vysoká teplota! Nebezpečí 
pro zmrazené potraviny!

K vypnutí výstražného akustického signálu 
stiskněte tlačítko Alarm. Obrázek "/5

Spotřebič je otevřený. Zavřete spotřebič.

Jsou zakryté 
větrací a odvětrávací otvory.

Zajistěte větrání a odvětrávání.

Ke zmrazování bylo 
jednorázově vloženo příliš 
mnoho potravin.

Nepřekračujte max. mrazicí kapacitu.

Po odstranění poruchy indikace Alarm po 
nějaké době zhasne.

Dveře mrazicího prostoru 
byly delší dobu otevřené; 
teplota nebude dosažená.

Odpařovač (chladicí 
zařízení) v NoFrost systému 
je silně pokryt ledem, 
že se plně automaticky 
neodmrazí.

K odmrazení odpařovače vyndejte zmrazené 
potraviny se zásuvkami a uložte je dobře 
izolované na chladném místě.
Vypněte spotřebič a odsuňte jej od stěny. 
Nechejte dveře spotřebiče otevřené.
Po cca 20 minutách začne do odpařovací 
misky na zadní straně spotřebiče přitékat 
zkondenzovaná voda. Obrázek *
Abyste v tomto případě zabránili přetečení 
odpařovací misky, odsajte zkondenzovanou 
vodu houbou.
Nepřitéká-li už do odpařovací misky žádná 
voda, je odpařovač odmrazený. Vyčistěte 
vnitřní prostor. Uveďte spotřebič opět 
do provozu.

Spotřebič nechladí, svítí 
ukazatel teploty a osvětlení.

Je zapnutý předváděcí režim. Spusťte samočinný test spotřebiče (viz 
kapitola “Samočinný test spotřebiče”).
Po běhu programu přejde spotřebič 
do regulačního provozu.

Automatické 
superzmrazování se 
nezapne.

Spotřebič sám rozhodne o tom, zda je 
automatické superzmrazování potřebné 
automaticky ho zapne nebo vypne.
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Samočinný test 
spotřebiče
Spotřebič je vybaven programem 
automatický samočinný test, který Vám 
zobrazí zdroje poruch, které může 
odstranit pouze Váš zákaznický servis.

Spuštění samočinného testu 
spotřebiče
1. Vypněte spotřebič a počkejte 5 minut.
2. Zapněte spotřebič a během prvních 

10 sekund držte stisknuté 3–5 sekund 
tlačítko “super”, obrázek "/2, až 
zazní akustický signál.
Spustí se program samočinný test.
Během běhu samočinného testu zazní 
dlouhý akustický signál.

Když je samočinný test ukončen a zazní 
dvakrát akustický signál, je Váš 
spotřebič OK.
Pokud tlačítko “super” 10 sekund bliká 
a zazní 5 akustických signálů, jedná se 
o chybu. Informujte zákaznický servis.

Ukončení samočinného testu 
spotřebiče
Po běhu programu přejde spotřebič 
do regulačního provozu.

Zákaznický servis
Zákaznický servis ve Vaší blízkosti 
najdete v telefonním seznamu nebo v 
seznamu zákaznických servisů. 
Zákaznickému servisu uveďte číslo 
výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD-Nr.) 
spotřebiče.
Tyto údaje najdete na typovém štítku. 
Obrázek +
Uvedením čísla výrobku a výrobního 
čísla nám prosím pomozte zabránit 
zbytečným výjezdům. Ušetříte s tím 
spojené vyšší náklady.

Objednávka opravy 
a poradenství při poruchách
Kontaktní údaje všech zemí najdete v 
přiloženém seznamu zákaznických 
servisů.

 

CZ 251 095 546
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skObsahskNávod na obsluhu

Bezpečnostné 
a varovné pokyny

Skôr ako uvediete spotrebič 
do prevádzky
Prečítajte si, prosím, pozorne 
návod na obsluhu a montáž! 
Obsahujú dôležité informácie 
o inštalácii, použití a údržbe 
spotrebiča.
Výrobca neručí, 
ak nerešpektujete pokyny 
a varovania v návode 
na použitie. Všetky podklady 
starostlivo uschovajte pre ďalšie 
použitie alebo prípadného 
ďalšieho majiteľa.

Technická bezpečnosť
V trúbkach chladiaceho okruhu 
tečie v menšej miere ekologický 
ale horľavý chladiaci prostriedok 
(R600a). Nepoškodzuje 
ozónovú vrstvu a nezvyšuje 
skleníkový efekt. Vystrekujúci 
chladiaci prostriedok môže 
poraniť oči alebo sa môže 
vznietiť.

Pri poškodení
■ Otvorený oheň alebo zdroje 

možného vznietenia nesmú 
byť v blízkosti spotrebiča,

■ miestnosť niekoľko minút 
dobre vetrajte,

■ vypnite spotrebič a vytiahnite 
sieťovú zástrčku,

■ informujte zákaznícky servis.
Čím viac chladiaceho 
prostriedku je v spotrebiči, tým 
väčšia musí byť miestnosť, 
v ktorej je spotrebič umiestnený. 
Vo veľmi malej miestnosti môže 
pri netesnosti vzniknúť horľavá 
zmes plynu a vzduchu. 
Na 8 g chladiaceho prostriedku 
musí byť priestor najmenej 1 m³. 
Množstvo chladiaceho 
prostriedku Vášho spotrebiča 
je uvedené na typovom štítku 
vo vnútri spotrebiča.
Ak bude sieťový pripojovací 
kábel tohto spotrebiča 
poškodený, musí byť vymenený 
výrobcom, zákazníckym 
servisom alebo podobne 
kvalifikovanou osobou. 
Neodbornými inštaláciami 
a opravami môže užívateľovi 
vzniknúť veľké nebezpečenstvo.
Opravy smú vykonávať len 
výrobca, zákaznícky servis alebo 
podobne kvalifikovaná osoba.
Smú sa používať len originálne 
diely výrobcu. Len u týchto 
dielov výrobca zaručuje, že 
splňujú požiadavky na 
bezpečnosť.
Nepoužívajte žiadne 
viacnásobné zásuvky, 
predlžovacie káble ani adaptéry.
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Pri používaní
■ Nikdy nepoužívajte vnútri 

chladničky elektrické 
spotrebiče (napr. výhrevné 
telesá, elektrické výrobníky 
ľadu atď.). Nebezpečenstvo 
výbuchu!

■ Nikdy nepoužívajte na 
rozmrazovanie alebo 
na čistenie parný čistič! Para 
sa môže dostať na súčasti 
spotrebiča pod napätím 
a spôsobiť skrat. 
Nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom!

■ Vrstvy námrazy a ľadu 
neodstraňujte špicatými alebo 
ostrými predmetmi. Mohli by 
ste tak poškodiť rúrky pre 
chladiaci prostriedok. 
Vystrekujúci chladiaci 
prostriedok sa môže vznietiť 
alebo spôsobiť poranenie očí. 

■ V spotrebiči neskladujte 
výrobky obsahujúce horľavé 
hnacie plyny (napr. spreje) ani 
žiadne výbušné látky. 
Nebezpečenstvo výbuchu!

■ Nestúpajte na podstavec, 
výsuvné priehradky, 
dvere atď., ani sa 
o ne neopierajte.

■ Ak chcete spotrebič 
odmrazovať a čistiť, vytiahnite 
sieťovú zástrčku alebo vypnite 
poistku. Ťahajte za sieťovú 
zástrčku, nikdy nie za 
pripojovací kábel.

■ Vysokopercentný alkohol 
skladujte len v tesne 
uzatvorených a stojacich 
fľašiach.

■ Časti z umelej hmoty a 
tesnenia dverí neznečisťujte 
olejom alebo tukom. Časti z 
umelej hmoty a tesnenia dverí 
by sa mohli stať poréznymi.

■ Nikdy nezakrývajte alebo 
nezastavujte otvory prívodu a 
odvodu vzduchu spotrebiča.

■ Vyhnutie sa rizikám pre deti a 
ohrozené osoby:
V ohrození sú deti, osoby, 
ktoré sú fyzicky, mentálne 
alebo vo svojom vnímaní 
obmedzené a takisto osoby, 
ktoré nemajú dostatok 
vedomostí o bezpečnej 
obsluhe spotrebiča.
Zaistite, aby deti a ohrozené 
osoby pochopili 
nebezpečenstvo.
Osoba zodpovedná za 
bezpečnosť musí na deti a 
ohrozené osoby u spotrebiča 
dohliadať alebo ich inštruovať.
Nechajte spotrebič používať 
len deťom od 8 rokov.
Pri čistení a údržbe na deti 
dohliadajte.
Nikdy nedovoľte deťom, aby 
sa hrali so spotrebičom.
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■ Do mraziaceho priestoru 
neukladajte kvapaliny 
vo fľašiach a plechovkách 
(hlavne nápoje obsahujúce 
kysličník uhličitý). Fľaše a 
plechovky môžu prasknúť!

■ Zmrazené potraviny nikdy 
nevkladajte hneď po vybratí z 
mraziaceho priestoru do úst. 
Nebezpečenstvo omrzlín!

■ Vyhýbajte sa dlhšiemu 
kontaktu rúk so zmrazenými 
potravinami, ľadom alebo 
rúrkami výparníka atď. 
Nebezpečenstvo omrzlín!

Deti v domácnosti
■ Obal a jeho časti 

neponechávajte deťom. 
Nebezpečenstvo zadusenia 
skladanými kartónmi a fóliami!

■ Spotrebič nie je hračka pre 
deti!

■ Pri spotrebičoch so zámkom:  
Uschovajte kľúč mimo dosah 
detí!

Všeobecné ustanovenia
Spotrebič je vhodný

■ na zmrazovanie potravín,
■ na prípravu ľadu.
Tento spotrebič je určený 
pre použitie v domácnosti 
a domáckom prostredí.
Spotrebič je odrušený podľa 
smernice EÚ 2004/108/EC.

Obeh chladiaceho prostriedku 
je preskúšaný na tesnosť.
Tento výrobok zodpovedá 
príslušným bezpečnostným 
ustanoveniam pre elektrické 
spotrebiče (EN 60335-2-24).
Tento spotrebič je určený na 
použitie maximálne do výšky 
2 000 metrov nad morom.

Pokyny k likvidácii

* Likvidácia obalu
Obal chráni Váš spotrebič pred 
poškodením pri preprave. Všetky použité 
materiály sú ekologické a opäť 
použiteľné. Prosím pomôžte taktiež: 
likvidujte obalové materiály ekologickým 
spôsobom.
O aktuálnych spôsoboch likvidácie 
sa prosím informujte u Vášho odborného 
predajcu alebo na miestnom úrade.

* Likvidácia starého 
spotrebiča
Staré spotrebiče nie sú bezcenným 
odpadom! Ekologickou likvidáciou môžu 
byť cenné suroviny znovu využité.

Tento spotrebič je označený v 
súlade s európskou smernicou 
2012/19/EÚ o nakladaní s 
použitými elektrickými a 
elektronickými zariadeniami 
(waste electrical and electronic 
equipment - WEEE).
Táto smernica stanoví jednotný 
európsky (EU) rámec pre spätný 
odber a recyklovanie použitých 
zariadení.
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m Varovanie

Ak spotrebič doslúžil
1. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
2. Prestrihnite a odstráňte pripojovací 

kábel so sieťovou zástrčkou.
3. Nevyťahujte odkladacie plochy 

a zásuvky, môžete tým deťom uľahčiť 
prístup do spotrebiča!

4. Nedovoľte deťom hrať sa s vyslúžilým 
spotrebičom. Nebezpečenstvo 
udusenia!

Chladničky obsahujú chladiace 
prostriedky a izolačné plyny. Chladiace 
prostriedky a plyny je nevyhnutné 
odstrániť odborne. Až do vykonania 
odbornej likvidácie nepoškoďte rúrky 
obehového systému chladiaceho 
prostriedku. 

Rozsah dodávky
Po vybalení skontrolujte všetky diely na 
eventuálne poškodenia vzniknuté pri 
preprave.
Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, 
u ktorého ste spotrebič zakúpili alebo na 
náš zákaznícky servis.
Dodávka sa skladá z nasledujúcich 
dielov:
■ Voľne stojací spotrebič
■ Vybavenie (závislé od modelu)
■ Vrecko s montážnym materiálom
■ Návod na obsluhu
■ Návod na montáž
■ Servisný zošit
■ Príloha Záruka
■ Informácie ku spotrebe energie 

a hlučnosti

Postavenie spotrebiča
Na postavenie spotrebiča je vhodná 
suchá, dobre vetraná miestnosť. Miesto, 
kde bude spotrebič umiestnený, by 
nemalo byť vystavené priamemu 
slnečnému žiareniu a spotrebič by nemal 
stáť v blízkosti tepelného zdroja ako 
sporák, výhrevné telesá atď. Ak sa nie je 
možné vyhnúť umiestneniu vedľa 
tepelného zdroja, použite nejakú vhodnú 
izolačnú dosku, alebo dodržujte 
nasledujúce minimálne vzdialenosti 
od tepelného zdroja:

■ K elektrickým a plynovým 
sporákom: 3 cm.

■ Od olejových alebo uhoľných 
sporákov: 30 cm.

V mieste inštalácie nesmie podlaha 
poklesnúť, podlahu eventuálne vystužte. 
Eventuálne nerovnosti podlahy 
vyrovnajte pomocou podložiek. 

Vzdialenosť od steny
Obrázok #
Spotrebič nepotrebuje žiadnu bočnú 
vzdialenosť od steny. Zásobníky a 
odkladacie plochy sú napriek tomu plne 
vyťahovateľné. 

Výmena dorazu dvierok
(ak je potrebná)
Ak je potrebná: Doporučujeme nechať 
vymeniť záves dverí prostredníctvom 
nášho zákazníckeho servisu. Náklady na 
výmenu závesu dverí si môžete zistiť u 
Vášho príslušného zákazníckeho servisu.
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Počas výmeny závesu dverí nesmie byť 
spotrebič pripojený na elektrickú sieť. 
Najprv vytiahnite sieťovú zástrčku. Aby sa 
nepoškodila zadná strana spotrebiča, 
podložte ju podkladovým materiálom. 
Položte opatrne spotrebič na zadnú 
stranu. 

Upozornenie
Ak bude spotrebič položený na zadnú 
stranu, nesmie sa namontovať stenová 
rozpierka.

Dbajte na teplotu 
miestnosti a vetranie

Teplota miestnosti
Spotrebič je dimenzovaný pre určitú 
klimatickú triedu. V závislosti 
na klimatickej triede môže byť spotrebič 
prevádzkovaný pri nasledujúcich 
teplotách miestnosti:
Klimatickú triedu nájdete na typovom 
štítku, obrázok +.

Upozornenie
Spotrebič je v rámci stanovených hraníc 
izbových teplôt uvedenej klimatickej 
triedy plne funkčný. Ak bude spotrebič 
klimatickej triedy SN prevádzkovaný pri 
nižšej teplote miestnosti, možno 
poškodenia spotrebiča až do teploty 
+5 °C vylúčiť.

Vetranie
Obrázok $
Vzduch na zadnej strane spotrebiča sa 
ohrieva. Ohriaty vzduch musí bez zábran 
odchádzať. Inak musí chladiaci agregát 
zvýšiť výkon. To vedie k vyššej spotrebe 
elektrického prúdu. Preto: Nikdy 
nezakrývajte ani nezastavujte otvory 
prívodu a odvodu vzduchu!

Pripojenie spotrebiča
Po inštalácii spotrebiča na miesto 
minimálne 1 hodinu počkajte, skôr ako 
uvediete spotrebič do prevádzky. Počas 
prepravy môže dôjsť k tomu, že sa olej 
z kompresora dostane do chladiaceho 
systému.
Pred prvým uvedením do prevádzky 
vyčistite vnútorný priestor spotrebiča, 
pozri „Čistenie spotrebiča”.

Elektrické pripojenie
Sieťová zásuvka musí byť umiestnená v 
blízkosti spotrebiča a musí byť prístupná 
aj po jeho inštalácii.

m Varovanie

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým 
prúdom!
Ak nie je dĺžka pripájacieho sieťového 
kábla dostatočná, v žiadnom prípade 
nepoužívajte viacnásobné zásuvky ani 
predlžovacie káble. V takomto prípade 
sa informujte o možnostiach v 
zákazníckom servise.

Spotrebič zodpovedá triede ochrany I. 
Spotrebič pripojte na striedavý prúd s 
napätím 220 – 240 V/50 Hz cez 
predpisovo nainštalovanú zásuvku s 
ochranným vodičom. Zásuvka musí byť 
istená poistkou 10 A až 16 A.

Klimatická 
trieda

Prípustná teplota 
miestnosti

SN +10 °C až 32 °C
N +16 °C až 32 °C
ST +16 °C až 38 °C
T +16 °C až 43 °C
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Pri spotrebičoch, ktoré sú 
prevádzkované v mimoeurópskych 
krajinách, je potrebné skontrolovať, či sú 
uvádzané napätie a druh prúdu totožné s 
hodnotami vašej elektrickej siete. Tieto 
údaje nájdete na typovom štítku, 
obrázok +.

m Varovanie

V žiadnom prípade sa spotrebič nesmie 
pripájať do úsporných elektronických 
zásuviek.
Pre využitie našich spotrebičov je možné 
použiť meniče synchronizované sieťovým 
napätím a sínusové meniče napätia. 
Meniče synchronizované sieťovým 
napätím sa používajú vo fotovoltaických 
zariadeniach, ktoré sa pripájajú priamo 
na verejnú elektrickú sieť. Pri rešení 
ostrovných systémov (napr. na lodiach 
alebo horských chatách), ktoré nemajú 
žiadne priame pripojenie na verejnú 
elektrickú sieť, sa musia použiť sínusové 
meniče napätia.

Zoznámenie sa so 
spotrebičom

Odklopte, prosím, poslednú stranu 
s obrázkami. Tento návod na použitie 
platí pre viac modelov.
Vybavenie modelov sa môže meniť.
Pri obrázkoch sú možné odchýlky.

Obrázok !
* Nie je pri všetkých modeloch.

Ovládacie prvky
Obrázok " 

1–5  Ovládacie prvky
6 Osvetlenie (LED) 
7 Systém NoFrost
8* Dvierka mraziaceho boxu
9 Sklenená odkladacia plocha
10* Výrobník ľadu/Zásobník na 

ľadové kocky
11 Zásobník zmrazených potravín 

(malý) 
12 Zásobník zmrazených potravín 

(veľký)
13 Skrutkovacie nožičky
14 Dverové vetranie

1 Tlačidlo Zap./Vyp.
Slúži na zapnutie a vypnutie 
celého spotrebiča.

2 Tlačidlo „super”
Slúži na zapnutie a vypnutie 
superzmrazovania.
Svieti vtedy, ak je 
superzmrazovanie v prevádzke.

3 Tlačidlo pre nastavenie teploty
Pomocou tohto tlačidla sa nastaví 
požadovaná teplota.

4 Zobrazenie teploty 
Zobrazí nastavenú teplotu 
mraziaceho priestoru.

5 Tlačidlo „alarm” 
Slúži na vypnutie varovného 
signálu. Pozri kapitola „Funkcia 
alarmu”.
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Zapnutie spotrebiča
Obrázok "
Zapnite spotrebič tlačidlom Zap./Vyp. 1.
Zaznie varovný signál. Indikácia teploty 4 
bliká a tlačidlo „alarm” 5 svieti.
Stlačte tlačidlo „alarm” 5. Varovný signál 
sa vypne.
Ak je nastavená teplota mraziaceho 
priestoru dosiahnutá, svieti indikácia 
teploty 4.

Upozornenia pre prevádzku
■ Po zapnutí môže trvať niekoľko hodín, 

až kým nie je dosiahnutá nastavená 
teplota. Predtým nedávajte 
do spotrebiča žiadne potraviny.

■ Zásluhou plne automatického 
NoFrost systému zostane mraziaci 
priestor bez ľadu. Odmrazovanie už 
nie je potrebné.

■ Predné steny plášťa spotrebiča sú 
čiastočne ľahko vyhrievané, to 
zabraňuje tvorbe kvapiek vody 
v oblasti tesnenia dverí.

■ Ak sa nedajú dvere mraziaceho 
priestoru okamžite po zatvorení znovu 
otvoriť, počkajte chvíľu, až dôjde 
k vyrovnaniu vzniknutého podtlaku.

Nastavenie teploty
Obrázok "

Mraziaci priestor
Teplota je nastaviteľná od 
-16 °C do -26 °C.
Stláčajte tlačidlo pre nastavenie teploty 3 
tak často, kým sa v mraziacom priestore 
nenastaví požadovaná teplota. 
Naposledy nastavená hodnota sa uloží. 
Nastavená teplota sa zobrazuje na 
indikácii teploty 4.

Alarmové funkcie
Obrázok "

Alarm dverí
Výstražný zvuk sa zapne, keď zostanú 
dvere spotrebiča dlhšie otvorené. 
Zatvorením dverí sa výstražný zvuk zas 
vypne.

Alarm pri rozmrazovaní
Po stlačení tlačidla „alarm” 5, sa 
na indikácii teploty zobrazí na dobu päť 
sekúnd najvyššia teplota, ktorá bola 
v mraziacom priestore dosiahnutá. Po 
tom sa táto hodnota vymaže.
Indikácia 4 zobrazí nastavenú teplotu 
mraziaceho priestoru, bez blikania.
Od tohto okamihu sa „najvyššia teplota” 
zisťuje a ukladá do pamäte nanovo.
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Teplotný alarm
Teplotný alarm sa zapne vtedy, ak je 
v mraziacom priestore príliš vysoká 
teplota, takže sú zmrazené potraviny 
ohrozené.
Indikácia teploty 4 bliká a tlačidlo 
„alarm” 5 svieti.

Bez nebezpečenstva pre zmrazené 
potraviny sa môže alarm zapnúť:
■ pri uvedení spotrebiča do prevádzky,
■ pri vkladaní veľkého množstva 

čerstvých potravín,
■ ak sú dvere mraziaceho priestoru 

otvorené veľmi dlhú dobu.

Alarm výpadku elektrického prúdu
Obrázok "
Alarm výpadku elektrického prúdu sa 
zapne vtedy, keď je kvôli výpadku 
elektrického prúdu v spotrebiči príliš 
vysoká teplota, takže sú potraviny 
ohrozené.
Tlačidlo „alarm” 5 svieti a na indikácii 
teploty 4 sa zobrazí „PI”.

Upozornenie
Rozmrazené alebo čiastočne 
rozmrazené potraviny už nezmrazujte. Až 
po spracovaní na hotový pokrm (varený 
alebo pečený) je možné potravinu opäť 
zmraziť.
Maximálnu dobu skladovania už plne 
nevyužívajte.

Vypnutie alarmu 
Obrázok " 
Na vypnutie varovného signálu stlačte 
tlačidlo „alarm” 5.

Užitočný obsah
Údaje o užitočnom obsahu nájdete 
na typovom štítku vo Vašom spotrebiči. 
Obrázok +

Úplne využitie mraziaceho 
objemu
Na uloženie maximálneho množstva 
zmrazených potravín, je možné vybrať 
všetky diely vybavenia. Potraviny je 
potom možné ukladať na seba priamo na 
odkladacie plochy a dno mraziaceho 
priestoru.

Upozornenie
Platí len pre typy KG GSUU37A, 
KG GSUU39A a KG GSUU41A 
(pozri pole typového štítku „Type“):
Na dodržanie hodnôt uvedených na 
typovom štítku, musí v spotrebiči zostať 
vždy najvrchnejší diel vybavenia.

Vybranie dielov vybavenia
■ Vysuňte zásobník zmrazených 

potravín až na doraz, vpredu ho 
nadvihnite a vyberte. Obrázok %

■ U spotrebičov s výrobníkom ľadu je 
možné tento výrobník vybrať. 
Obrázok &

■ Klapka mraziaceho boxu
 Obrázok '

1. Klapku mraziaceho boxu napoly 
otvorte,

2. uvoľnite na jednej strane spotrebiča 
držiak,

3. tiahnite klapku mraziaceho boxu 
smerom dopredu a vyberte 
z držiaka,

4. uvoľnite držiak na druhej strane 
spotrebiča.
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Mraziaci priestor

Mraziaci priestor používajte
■ Na skladovanie hlboko zmrazených 

potravín.
■ Na výrobu ľadových kociek.
■ Na zmrazovanie potravín.

Upozornenie
Dbajte na to, aby boli dvere mraziaci 
priestor vždy zatvorené! Pri otvorených 
dverách sa zmrazené potraviny 
rozmrazujú. Mraziaci priestor sa výrazne 
zaľadňuje. Okrem toho: dochádza 
k plytvaniu energie v dôsledku vysokej 
spotreby elektrického prúdu!

Max. mraziaca kapacita
Údaje o max. mraziacej kapacite 
za 24 hodín nájdete na typovom štítku. 
Obrázok +

Predpoklady pre max. 
mraziacu kapacitu
■ Pred vložením čerstvých potravín 

zapnite superzmrazovanie (pozri 
kapitolu Superzmrazovanie).

■ Vyberte diely vybavenia.
■ Ukladajte potraviny na seba priamo na 

odkladacie plochy alebo na dno 
mraziaceho priestoru.

Upozornenie
Nezakrývajte vetracie štrbiny na 
zadnej stene zmrazenými potravinami.

■ Väčšie množstvá potravín zmrazujte 
prednostne v najvrchnejšej 
priehradke. Tam budú zmrazené 
obzvlášť rýchlo a tým taktiež šetrne.

Zmrazovanie 
a skladovanie potravín

Nákup hlboko zmrazených 
potravín
■ Obal nesmie byť poškodený.
■ Dodržujte dátum spotreby.
■ Teplota v mraziacom pulte v predajni 

musí byť -18 °C alebo nižšia.
■ Zmrazené potraviny prenášajte podľa 

možnosti v chladiacej taške a rýchlo 
ich doma uložte do mraziaceho 
priestoru.

Pri ukladaní dodržujte
■ Väčšie množstvá potravín zmrazujte 

prednostne v najvrchnejšej 
priehradke. Tam budú zmrazené 
obzvlášť rýchlo a tým taktiež šetrne.

■ Nezakrývajte vetracie štrbiny 
na zadnej stene zmrazenými 
potravinami.

■ Rozložte potraviny celoplošne do 
priehradiek resp. do zásobníkov 
zmrazených potravín.

Upozornenie
Už zmrazené potraviny sa nesmú 
dostať do kontaktu s čerstvo 
zmrazovanými potravinami. V prípade 
potreby zmrazené potraviny 
preukladajte do zásobníkov 
zmrazených potravín.

■ Na zabezpečenie cirkulácie vzduchu 
v spotrebiči, zasuňte zásobníky 
zmrazených potravín až na doraz.
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Vložte menšie množstvo 
potravín
V odseku Automatické 
superzmrazovanie nájdete návod na 
zamrazenie menčích množstiev potravín 
tak, aby zamrazenie prebehlo čo 
najrýchlejšie.

Zmrazovanie čerstvých 
potravín
Na zmrazovanie používajte len čerstvé 
a bezchybné potraviny.
Aby sa zachovala nutričná hodnota, 
aróma a farba, mala by sa zelenina pred 
zmrazením blanžírovať. Blanžírovanie 
baklažánov, paprík, cukiet a špargľe nie 
je potrebné.
V kníhkupectve dostanete literatúru 
o zmrazovaní a blanžírovaní.

Upozornenie
Zmrazované potraviny by sa nemali 
dostať do kontaktu s potravinami, ktoré 
sú už zmrazené.

■ Na zmrazovanie sú vhodné: 
Pekárenské výrobky, ryby a plody 
mora, mäso, divočina, hydina, 
zelenina, ovocie, bylinky, vajcia bez 
škrupín, mliečne výrobky ako sú syry, 
maslo a tvaroh, hotové pokrmy 
a zostatky pokrmov ako sú polievky, 
jedlá z jedného hrnca, tepelne 
upravené mäso a ryby, zemiakové 
pokrmy, nákypy a sladké jedlá.

■ Na zmrazovanie sú nevhodné: 
Druhy zeleniny, ktoré sa zvyčajne 
konzumujú syrové, ako sú listové 
šaláty alebo reďkovky, vajcia 
v škrupine, hrozno, celé jablká, hrušky 
a broskyne, natvrdo uvarené vajcia, 
jogurt, kyslé mlieko, kyslá smotana, 
creme fraiche a majonéza.

Zabalenie zmrazených potravín
Potraviny zabaľte tak, aby k nim nemal 
prístup vzduch, aby nestratili chuť alebo 
nevyschli.
1. Potraviny vložte do obalu.
2. Vytlačte vzduch.
3. Obal tesne uzatvorte.
4. Poznačte si na obal obsah a dátum 

zmrazenia.

Ako obaly sú vhodné:
Fólie z umelej hmoty, hadicové fólie z 
polyetylénu, hliníkové fólie, dózy na 
zmrazovanie. 
Tieto druhy obalov dostanete v 
odborných predajniach.

Ako obaly nie sú vhodné:
Baliaci papier, pergamenový papier, 
celofán, vrecká na odpad a použité 
nákupné tašky.

Na uzatváranie obalov sú vhodné:
Gumové krúžky, svorky z umelej hmoty, 
nite na viazanie, chladu odolné lepiace 
pásky a pod.
Vrecká a hadicové fólie z polyetylénu 
možno zvárať zváračkou fólií.

Trvanlivosť zmrazených 
potravín
Trvanlivosť je závislá od druhu potravín.

Pri teplote -18 °C:
■ Ryby, údeniny, hotové pokrmy, pečivo:

až 6 mesiacov
■ Syry, hydina, mäso:

až 8 mesiacov
■ Zelenina, ovocie:

až 12 mesiacov
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Superzmrazovanie
Potraviny by mali byť, ak je to možné, 
rýchlo zmrazené až na jadro, aby zostali 
zachované vitamíny, výživné hodnoty, 
vzhľad a chuť.
Zariadenie pracuje po zapnutí super 
zmrazovania nepretržite. Teploty v 
mraziacom priestore sú zreteľne nižšie 
ako počas normálnej prevádzky.

Zapnutie superzmrazovania
Super zmrazovanie používajte rôzne v 
závislosti od množstva potravín, ktoré sa 
má zamraziť.

Upozornenie
Ak je zapnuté supermrazenie, môže 
dochádzať ku zvýšenému 
prevádzkovému hluku a tlačidlo Super 
svieti, obrázok "/2.

Automatické superzmrazovanie
Menšie množstvá potravín sa zamrazia 
rýchlejšie, ak budete postupovať 
nasledovne:
■ v druhom priečinku na zmrazený tovar 

zdola
■ z pravej vonkajšej strany
■ veľkoplošne
Automatické superzmrazovanie sa 
automaticky zapne pri zamrazovaní 
teplých potravín.

Manuálne superzmrazovanie
Väčšie množstvá potravín zamrazujte 
podľa možnosti v najvrchnejšom 
priečinku. Tam budú zmrazené obzvlášť 
rýchlo a tým taktiež šetrne.
Niekoľko hodín pred zamrazovaním 
čerstvých potravín zapnite 
superzmrazovanie, aby ste zabránili 
nežiaducemu nárastu teploty.
Ak sa má využiť max. mraziaca kapacita, 
je treba 24 hodín pred vložením 
čerstvých potravín zapnúť 
superzmrazovanie.
Stlačte tlačidlo Super 2.
Ak je zapnuté supermrazenie, svieti 
tlačidlo.

Vypnutie superzmrazovania
Obrázok "
Stlačte tlačidlo Super 2.
Supermrazenie je teraz vypnuté.

Po ukončení automatického 
superzmrazovania sa spotrebič 
automaticky prepne do normálneho 
režimu.
■ Pri automatickom superzmrazovaní: 

hneď ako je menšie množstvo potravín 
zamrazené.

■ Pri manuálnom superzmrazovaní: po 
cca. 2 ½  dňoch.
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Rozmrazovanie 
zmrazených potravín
Podľa spôsobu a účelu použitia je možné 
voliť medzi nasledujúcimi možnosťami:

■ pri izbovej teplote
■ v chladničke
■ v elektrickej rúre 

na pečenie, s ventilátorom/bez 
ventilátora horúceho vzduchu

■ v mikrovlnnej rúre

m Pozor

Rozmrazené alebo čiastočne 
rozmrazené potraviny už nezmrazujte. Až 
po spracovaní na hotový pokrm (varený 
alebo pečený) je možné potravinu opäť 
zmraziť.
Maximálnu dobu skladovania 
zmrazených potravín už plne 
nevyužívajte.

Vybavenie
(nie je pri všetkých modeloch)

Zásobník zmrazených potravín 
(veľký)
Obrázok !/12
Na uloženie veľkých zmrazených 
potravín, napr. moriek, kačíc a husí.

Výrobník ľadu
Obrázok (
Na výrobu ľadových kociek používajte 
výhradne pitnú vodu.

1. Vyberte zásobník na vodu a naplňte 
ho až po značku pitnou vodou.

Upozornenie
Príliš veľa naplnenej pitnej vody môže 
obmedziť funkciu výrobníka ľadu. 
Ľadové kocky sa z misky na ľad 
neuvoľňujú jednotlivo. Príliš veľa 
naplnenej pitnej vody natečie 
do zásobníka, jestvujúce ľadové kocky 
zamrznú dohromady.

2. Nalejte pitnú vodu do plniaceho 
otvoru.

3. Zásobník vody znova nasaďte späť.
4. Ak sú kocky ľadu zamrznuté, stlačte 

páčku nadol a pustite.  
Kocky ľadu sa uvoľnia a spadnú 
do zásobníka.

5. Vytiahnite zásobník a vyberte ľadové 
kocky.

Kalendár zmrazovania
Aby sa zabránilo zníženiu kvality 
zmrazených potravín, neprekračujte dobu 
skladovania. Doba skladovania sa riadi 
podľa druhu zmrazených potravín. Čísla 
pri symboloch označujú prípustnú dobu 
skladovania v mesiacoch pre zmrazené 
potraviny. U hlboko zmrazených potravín, 
bežne dostupných v obchodoch, 
dodržujte dátum výroby alebo dátum 
spotreby.
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Chladiaci akumulátor
Pri výpadku elektrického prúdu alebo 
pri poruche predlžuje chladiaci 
akumulátor ohrev uložených zmrazených 
potravín. Najdlhšiu dobu na skladovanie 
pritom dosiahnete, keď chladiaci 
akumulátor položíte na potraviny 
v najvrchnejšej priehradke.
Na úsporu miesta je možné skladovať 
akumulátor v priehradke vo dverách.
Chladiaci akumulátor je taktiež možné 
vybrať na prechodné udržiavanie chladu 
potravín napr. v chladiacej taške.

Miska na ľad
Obrázok )

1. Misku na ľad naplňte do ¾ pitnou 
vodou a postavte ju do mraziaceho 
priestoru.

2. Primrznutú misku na ľad uvoľňujte len 
pomocou tupého predmetu (rukoväť 
lyžičky).

3. Na uvoľnenie ľadových kociek podržte 
misku na ľad krátko pod tečúcou 
vodou alebo ľad uvoľnite ľahkým 
skrútením misky.

Vypnutie a odstavenie 
spotrebiča

Vypnite spotrebiča
Obrázok "
Stisnite tlačidlo Zap./Vyp. 1. 
Indikácia teploty 4 zhasne a chladiaci 
agregát sa vypne.

Odstavenie spotrebiča
Ak nebudete spotrebič dlhšiu dobu 
používať:
1. Vypnutie spotrebiča.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo 

vypnite poistku.
3. Spotrebič vyčistite.
4. Nechajte otvorené dvere spotrebiča.

Rozmrazovanie

Mraziaci priestor
Zásluhou plne automatického NoFrost 
systému zostane mraziaci priestor bez 
ľadu. Odmrazovanie už nie ďalej je 
potrebné.

Čistenie spotrebiča
m Pozor

■ Nepoužívajte žiadne čistiace 
prostriedky alebo rozpúšťadlá 
obsahujúce piesok, chloridy alebo 
kyseliny.

■ Nepoužívajte abrazívne alebo drsné 
špongie. 
Na kovových povrchoch môže dôjsť 
k vzniku korózie.

■ Odkladacie plochy a priehradky nikdy 
neumývajte v umývačke riadu.
Diely by sa mohli deformovať!

Upozornenie
Približne 4 hodiny pred čistením zapnite 
superzmrazovanie, aby boli potraviny 
hlboko zmrazené a tým mohli byť 
skladované dlhšiu dobu pri izbovej 
teplote.
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Postupujte takto:
1. Pred čistením spotrebič vypnite.
2. Vytiahnite zástrčku alebo vypnite 

poistku.
3. Vyberte zmrazené potraviny a 

uskladnite ich na chladnom mieste. 
Chladiaci akumulátor (ak je 
k dispozícii) položte na potraviny.

4. Počkajte, až sa vrstva námrazy 
roztopí.

5. Spotrebič vyčistite mäkkou 
handričkou, vlažnou vodou s trochou 
prostriedku na umývanie, s neutrálnym 
pH. Voda na umývanie sa nesmie 
dostať do osvetlenia.

6. Tesnenie dverí umyte len čistou vodou 
a potom vyutierajte poriadne 
do sucha.

7. Po čistení: spotrebič opäť pripojte a 
zapnite.

8. Vložte opäť zmrazené potraviny.

Vybavenie
Na čistenie je možné všetky variabilné 
diely spotrebiča vybrať (pozri Vybavenie).

Čistenie výrobníka ľadu
Čistite výrobník ľadu pravidelne. 
Zabránite tak tomu, že sa ľadové kocky 
vyrobené pred dlhšou dobou zmenšujú, 
chutia po odstátej vode a zlepujú sa 
navzájom.

1. Vyberte výrobník ľadu. Obrázok &
2. Vyberte zásobník a vyprázdnite ho. 
3. Zložte z výrobníka ľadu kryt.
4. Vyčistite všetky diely výrobníka ľadu 

teplou vodou.
5. Nechajte diely úplne uschnúť.
6. Zmontujte a nasaďte výrobník ľadu.

Osvetlenie (LED)
Tento spotrebič je vybavený osvetlením 
diódami LED, ktoré nepotrebuje údržbu.
Opravy tohto osvetlenia smie vykonávať 
len zákaznícky servis alebo autorizovaní 
odborníci.

Úspora energie
■ Postavte spotrebič v suchej, dobre 

vetranej miestnosti! Spotrebič 
nestavajte priamo na slnko alebo 
do blízkosti tepelného zdroja (napr. 
výhrevného telesa, sporáka).
V prípade potreby použite izolačnú 
dosku.

■ Nezakrývajte otvory pre prívod 
a odvod vzduchu spotrebiča.

■ Teplé pokrmy a nápoje nechajte 
najskôr vychladnúť, až potom ich 
uložte do spotrebiča.

■ Zmrazené potraviny položte na 
rozmrazenie do chladiaceho priestoru 
a využite ich chladu na chladenie 
potravín.

■ Dvere spotrebiča otvorte na čo 
najkratšiu dobu.

■ Dbajte na to, aby boli dvere mraziaci 
priestor vždy zatvorené.

■ Ak je k dispozícii:  
Namontujte stenovú rozpierku, aby ste 
dosiahli deklarovanú spotrebu energie 
spotrebiča (pozri Návod na montáž). 
Redukovaná vzdialenosť od steny 
neobmedzuje spotrebič v jeho funkcii. 
Spotreba energie sa potom môže 
nepatrne zvýšiť.
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■ Aby ste zabránili vyššej spotrebe 
elektrického prúdu, vyčistite 
príležitostne zadnú stranu spotrebiča. 

■ Usporiadanie dielov vybavenia nemá 
žiadny vplyv na spotrebu energie 
spotrebiča.

Prevádzkové zvuky

Úplne bežné zvuky
Upozornenie
Ak je zapnuté superzmrazovanie, môže 
dochádzať ku zvýšenému 
prevádzkovému hluku.

Bzučanie
Motory sú v chode (napr. chladiace 
agregáty, ventilátor).

Bublanie, bzučanie alebo kloktanie
Rúrkami preteká chladivo.

Cvaknutie
Zapnutie/vypnutie motora, spínača alebo 
magnetických ventilov.

Praskanie
Vykonáva sa automatické odmrazovanie. 

Zabránenie hlučnosti
Spotrebič nestojí rovno
Vyrovnajte prosím spotrebič pomocou 
vodováhy. Použite na to skrutkovacie 
nožičky alebo podložky.

Spotrebič sa „niečoho dotýka”
Odsuňte spotrebič od okolitého nábytku 
alebo od susedných spotrebičov.

Nádoby alebo odkladacie plochy sa 
kývajú alebo zadrhávajú
Skontrolujte, prosím, vyberateľné diely 
a poprípade ich opäť nasaďte.

Odstránenie drobných porúch svojpomocne
Skôr ako zavoláte zákaznícky servis:
Skontrolujte, či poruchu nemôžete odstrániť sami na základe nasledujúcich 
upozornení.
Náklady za poradenské prípady vykonané zákazníckym servisom musíte prevziať sami 
– aj v priebehu záručnej lehoty!

Porucha Možná príčina Odstránenie

Teplota sa silno líši 
od nastavenia.

V niektorých prípadoch stačí, ak spotrebič 
na 5 minút vypnete.
Ak je teplota príliš vysoká, skontrolujte po 
niekoľkých hodinách, či došlo k aproximácii 
teploty.
Ak je teplota príliš nízka, skontrolujte druhý 
deň teplotu ešte raz.

Nesvieti žiadna indikácia. Výpadok elektrického prúdu; 
zareagovala poistka; sieťová 
zástrčka nie je riadne 
v zásuvke.

Pripojte sieťovú zástrčku. Skontrolujte, či ide 
elektrický prúd, skontrolujte poistky.
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Porucha Možná príčina Odstránenie

Zaznie varovný signál, svieti 
indikácia „alarm”.
V mraziacom priestore je 
veľmi teplo! Nebezpečenstvo 
pre zmrazené potraviny!

Na vypnutie varovného signálu stlačte tlačidlo 
alarm. Obrázok "/5

Spotrebič je otvorený. Zatvorte spotrebič.

Otvory prívodu a odvodu 
vzduchu sú zakryté.

Zaistite vetranie a odvetrávanie.

Jednorazovo bolo vložené 
veľké množstvo potravín 
na zmrazenie.

Neprekračujte max. mraziacu kapacitu.

Potom, čo bola odstránená porucha, indikácia 
„alarm” po určitej dobe zhasne.

Nebola dosiahnutá teplota; 
dvere mraziaceho priestoru 
boli dlhú dobu otvorené.

Odparovač (chladiace 
zariadenie) v NoFrost 
systéme je značne pokrytý 
ľadom, takže sa plne 
automaticky neodmrazí.

Na odmrazenie odparovača vyberte zmrazené 
potraviny so zásuvkami a uložte ich dobre 
izolované na chladnom mieste.
Vypnite spotrebič a odsuňte ho od steny. 
Nechajte otvorené dvere spotrebiča.
Po cca. 20 minútach začne odtekať 
skondenzovaná voda do odparovacej misky 
na zadnej strane spotrebiča. Obrázok *
Aby ste v tomto prípade zabránili pretečeniu 
odparovacej misky, odsajte skondenzovanú 
vodu špongiou.
Ak už nepriteká do odparovacej misky žiadna 
voda, je odparovač odmrazený. Vyčistite 
vnútorný priestor. Uveďte spotrebič opäť 
do prevádzky.

Spotrebič nechladí, indikácia 
teploty a osvetlenie svietia.

Je zapnutý predvádzací 
režim.

Spustite samočinný test spotrebiča (pozri 
kapitolu „Samočinný test spotrebiča”).
Po ukončení programu prejde spotrebič do 
regulačnej prevádzky.

Automatické 
superzmrazovanie sa 
nezapne.

Zariadenie sa rozhodne samostatne, či je 
nevyhnutné automatické superzmrazovanie a 
automaticky ho zapne alebo vypne.
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Samočinný test 
spotrebiča
Spotrebič je vybavený programom pre 
automatický samočinný test, ktorý Vám 
zobrazí zdroje porúch, ktoré môže 
odstrániť len Váš zákaznícky servis.

Spustenie samočinného testu 
spotrebiča
1. Vypnite spotrebič a počkajte 5 minút.
2. Zapnite spotrebič a v priebehu prvých 

10 sekúnd držte stlačené 3-5 sekúnd 
tlačidlo „super”, obrázok "/2, až 
zaznie akustický signál.
Spustí sa samočinný testovací 
program.
Počas behu samočinného testu zaznie 
dlhý akustický signál.

Keď je samočinný test ukončený 
a zaznie dvakrát akustický signál, je Váš 
spotrebič v poriadku.
Pokiaľ bliká tlačidlo „super” 10 sekúnd 
a zaznie 5 akustických signálov, jedná 
sa o chybu. Informujte zákaznícky servis.

Ukončenie samočinného testu 
spotrebiča
Po ukončení programu prejde spotrebič 
do regulačnej prevádzky.

Zákaznícky servis
Zákaznícky servis vo Vašej blízkosti 
nájdete v telefónnom zozname alebo v 
zozname stredisiek zákazníckeho 
servisu. Pri komunikácii so zákazníckym 
servisom uveďte číslo výrobku (E-Nr.) a 
výrobné číslo (FD-Nr.) spotrebiča.
Tieto údaje nájdete na typovom štítku. 
Obrázok +
Pomôžte, prosím, oznámením čísla 
výrobku a výrobného čísla zabrániť 
zbytočným výjazdom. Ušetríte si s tým 
spojené zvýšené náklady.

Objednávka opravy a porada 
v prípade porúch
Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete 
v priloženej zozname služieb 
zákazníkom.
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slKazaloslNavodilo za uporabo

Varnostna navodila 
in opozorila

Pred prvo vključitvijo aparata
Skrbno preberite priloženo 
navodilo za uporabo in navodilo 
za montažo! Tako boste dobili 
važne informacije o montaži, 
uporabi in vzdrževanju aparata.
Proizvajalec ne odgovarja 
za posledice neupoštevanja 
navodil in opozoril iz navodila 
za uporabo. Spravite vse papirje 
za poznejšo uporabo ali novega 
lastnika.

Tehnična varnost
V ceveh hladilnega krogotoka je 
majhna količina okolju 
prijaznega, vendar gorljivega 
hladilnega sredstva (R600a). 
Slednje ne škoduje ozonski 
plasti in ne poveča učinka tople 
grede. Če hladilno sredstvo 
izstopa, lahko poškoduje oči ali 
pa zagori.

V primeru poškodb
■ Odmaknite od aparata ogenj 

in vire toplote.
■ Prostor dobro prezračite nekaj 

minut.
■ Izklop aparata in izklop za dalj 
časa in izvlecite omrežni vtič.

■ Obvestite servisno službo.

Čim več hladilnega sredstva je 
v aparatu, mora aparat biti 
postavljen v tem večjem 
prostoru. V malem prostoru, 
v primeru uhajanja sredstva, 
lahko nastane vnetljiva 
mešanica plina in zraka. 
Na 8 g hladilnega sredstva 
mora biti najmanj 1 m³ prostora. 
Količina hladilnega sredstva 
v vašem aparatu je označena 
na tipski ploščici v notranjosti 
aparata.
Če se omrežni vod te naprave 
poškoduje, ga mora zamenjati 
proizvajalec naprave, servisna 
služba ali podobno 
usposobljeno strokovno osebje. 
Nestrokovne inštalacije 
in popravila, lahko spravijo 
uporabnika v precejšnjo 
nevarnost.
Popravila sme izvajati samo 
proizvajalec naprave, servisna 
služba ali podobno 
usposobljene osebe.
Lahko uporabljate le originalne 
dele proizvajalca. Le za te dele, 
proizvajalec jamči, da 
izpolnjujejo varnostne zahteve.
Ne uporabljajte razdelilnih 
vtičnic, podaljševalnih kablov ali 
adapterjev.
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Med uporabo
■ Znotraj aparata nikoli ne 

uporabljajte drugih električnih 
aparatov (npr. grelcev, 
električnih aparatov za 
pripravo ledu itd.). Nevarnost 
eksplozije!

■ Nikoli ne uporabljajte parnih 
čistilcev za čiščenje ali 
odtajevanje hladilnika! Para 
lahko pride v stik z 
električnimi komponentami v 
aparatu, kar lahko povzroči 
kratek stik. Nevarnost udara 
električnega toka!

■ Za odstranjevanje plasti ivja in 
ledu, ne uporabljajte špičastih 
predmetov ali prednetov z 
ostrimi robovi. Tako bi lahko 
poškodovali cevi za hladilno 
sredstvo. Hladilno sredstvo 
vam lahko pride v oči in jih 
poškoduje, ali se vname. 

■ V aparatu ne shranjujte 
produktov z vnetljivimi plini 
(npr. spray), ne eksplozivnih 
materialov. Nevarnost 
eksplozije!

■ Ne stojte na podstavku, 
vložkih, vratih 
in ga ne uporabljajte 
kot stojalo.

■ Pred odtajevanjem in 
čiščenjem, iztaknite omrežni 
vtič ali izklopite varovalko. 
Potegnite za omrežni vtič in ne 
za priključno vrv.

■ Visokoodstotni alkohol lahko 
shranjujete samo v dobro 
zaprtih steklenicah in v 
navpičnem položaju.

■ Delov iz plastike in tesnil 
na vratih ne smete umazati z 
oljem ali mastjo. V 
nasprotnem lahko postanejo 
deli iz plastike in tesnila 
na vratih porozni.

■ Odprtina za dovod in odvod 
zraka na aparatu ne sme biti 
pokrita ali zaprta.

■ Zmanjšanje tveganj za otroke 
in ogrožene osebe:
Med ogrožene sodijo otroci in 
osebe, ki si telesno, psihično 
ali v svojem zaznavanju 
omejene ter osebe, ki nimajo 
zadostnega znanja o varni 
uporabi aparata.
Poskrbite, da bodo otroci in 
ogrožene osebe razumeli 
nevarnosti, ki jih lahko 
povzroči rokovanje z 
aparatom.
Oseba, odgovorna za varnost, 
mora otroke in ogrožene 
osebe nadzorovati ali poučiti o 
rokovanju z aparatom.
Aparat lahko uporabljajo 
samo otroci starejši od 8 let.
Pri čiščenju in vzdrževanju 
aparata nadzorujte otroke.
Otrokom nikoli ne dovolite, da 
bi se igrali z aparatom.
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■ V zamrzovalnem prostoru 
ne smete hraniti tekočin 
v steklenicah 
in pločevinkah (zlasti ne pijač, 
ki vsebujejo ogljikov dioksid). 
Steklenice in pločevinke se 
bodo razpočile!

■ Zamrznjenih živil ne smete 
nikoli dati v usta, takoj potem, 
ko ste jih vzeli iz 
zamrzovalnega prostora. 
Nevarnost zmrzlin!

■ Izogibajte se daljšega stika 
rok z zamrznjenimi živili, 
ledom ali cevmi izparilnika itd. 
Nevarnost zmrzlin!

Otroci v družini
■ Ne dovolite otrokom, 

da se igrajo z embalažo. 
Nevarnost zadušitve v zvitih 
kartonskih škatlah in folijah!

■ Aparat ni igrača za otroke!
■ V primeru, da je aparat 

opremljen s ključavnico:  
ključ shranite izven dosega 
otrok!

Splošni določila
Aparat je primeren

■ za zamrzovanje živil,
■ za izdelavo ledu.
Ta naprava je namenjena 
za uporabo v gospodinjske 
namene v zasebnem okolju.

Aparat je zaščiten pred 
radijskimi motnjami po usmeritvi 
EU 2004/108/EC.
Sistem hladilnega kroženja 
je preizkušen glede 
neprepustnosti.
Ta proizvod ustreza varnostnim 
predpisom, ki veljajo 
za električne 
aparate (EN 60335-2-24).
Ta aparat je namenjen uporabi 
na območjih do maksimalno 
2000 metrov nadmorske višine.

Navodila za odlaganje 
dotrajanega aparata

* Odlaganje embalaže novega 
aparata
Embalaža ščiti vaš aparat pred 
poškodbami med transportom. 
Vsi uporabljeni materiali so okolju 
prijazni in se jih lahko reciklira. Prosimo, 
da pomagate pri tem: odložite embalažo 
okolju prijazno.
O sodobnih načinih odlaganja 
se pozanimajte pri vašem strokovnem 
prodajalcu, ali pri vaši pristojni lokalni 
upravi.
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* Stari aparat odpeljite 
na odpad
Stari aparati niso brezvreden odpad! 
Z okolju prijaznim odlaganjem se lahko 
reciklirajo vredne surovine.

m Svarilo

Pri odsluženih aparatih
1. Izvlecite omrežni vtič.
2. Prerežite priključno vrv in jo odstranite 

skupaj z omrežnim vtičem.
3. Ne jemljite polic in posod ven, 

da bo otrokom težje, da splezajo 
v aparat!

4. Ne dovolite otrokom, da se igrajo 
z odsluženim aparatom. Nevarnost 
zadušitve!

Hladilne naprave vsebujejo hladilna 
sredstva in izolacijske pline. Hladilna 
sredstva in izolacijski plini zahtevajo 
pravilno odlaganje. Cevi, ki 
se uporabljajo za cirkulacijo hladilnega 
sredstva ne smete poškodovati pred 
strokovnim odlaganjem. 

Obseg dobave
Preden razpakirate vse dele, jih preverite, 
če so se ob transportu poškodovali.
Ob ugotovitvi poškodb pošiljke se 
obrnite na prodajalca, pri katerem ste 
aparat kupili ali pa se oglasite pri naši 
servisni službi.
Obseg dobave sestoji iz naslednjih 
delov:
■ Samostojna naprava
■ Oprema (odvisna od modela)
■ Vrečka z montažnim materialom
■ Navodilo za uporabo
■ Navodilo za montažo
■ Servisna knjižica
■ Priloga z garancijskim listom
■ Informacije o porabi energije 

in obsegu nastajanja hrupa

Mesto postavitve
Aparat postavite v suh, zračen prostor. 
Mesto postavitve naj ne bo izpostavljeno 
neposredni sončni svetlobi. Aparat ne 
sme biti v bližini izvora toplote, npr. 
štedilnika, radiatorja ipd. Če pa ga že 
postavite blizu toplotnih virov, uporabite 
primerno izolacijsko ploščo ali pa 
upoštevajte naslednjo najmanjšo razdaljo 
od izvora toplote:

■ Od električnih in plinskih štedilnikov: 
3 cm.

■ Od oljnih ali štedilnikov na trda goriva: 
30 cm.

Tla na mestu postavitve se ne smejo 
vdajati, če je potrebno, jih ojačajte. 
Neravnine na tleh izravnajte s pomočjo 
podstavkov. 

Ta naprava je označena v skladu 
z evropsko smernico o odpadni 
električni in elektronski opremi 
(waste electrical and electronic 
equipment - WEEE).
V okviru smernice sta določena 
prevzem in recikliranje starih 
naprav, ki veljata v celotni 
Evropski uniji.
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Odmik od stene
Slika #
Aparat ne potrebuje razmaka med 
stranico in steno. Posode in odlagalne 
police je možno kljub temu izvleči. 

Prestavljanje zapiralnega 
mehanizma vrat
(če je potrebno)
Če je potrebno: Priporočamo, da naj 
vratni tečaj zamenja naša servisna 
služba. Za ceno menjave vratnega tečaja 
se pozanimajte pri svoji pristojni servisni 
službi.

m Svarilo

Med zamenjavo vratnega tečaja aparat 
ne sme biti priklopljen na električno 
omrežje. Predhodno izvlecite omrežni 
vtič. Da ne poškodujete hrbtne strani 
aparata, podložite dovolj oblazinjenega 
materiala. Položite aparat previdno 
na hrbtno stran. 

Napotek
Če napravo prevrnete na hrbtno stran, 
potem stenski odmičnik ne sme biti 
montiran.

Bodite pozorni 
na temperaturo 
prostora in 
prezračevanje

Sobni temperaturi
Aparat je projektiran za določeni 
klimatski razred. Odvisno od klimatskega 
razreda se aparat lahko uporablja 
pri naslednjih sobnih temperaturah.

Klimatski razred je na tipski ploščici, 
slika +.

Napotek
Naprava je popolnoma funkcionalna, 
če se sobna temperatura giblje v mejah 
podanega klimatskega razreda. Če 
naprava klimatskega razreda SN 
obratuje pri nižjih sobnih temperaturah, 
lahko izključimo pojav poškodb naprave 
do temperature +5 °C.

Zračenje
Slika $
Zrak se na zadnjem delu aparata 
segreva. Segreti zrak se mora neovirano 
odvesti. V nasprotnem primeru mora 
hladilni kompresor delati s povečano 
močjo. To poveča porabo toka. Zaradi 
tega: Odprtin za dovod in odvod zraka 
ne smete nikoli pokriti ali zapreti!

Priklop aparata
Po postavitvi aparata, počakajte 
najmanj 1 uro, preden vklopite aparat. 
Med transportom se lahko zgodi, da 
pride olje, ki je v kompresorju, v hladilni 
sistem.
Pred prvim zagonom, očistite notranjost 
aparata (glej «Čiščenje aparata»).

Klimatski 
razred

dovoljena temperatura 
okolja

SN +10 °C do 32 °C
N +16 °C do 32 °C
ST +16 °C do 38 °C
T +16 °C do 43 °C
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Električni priključek
Vtičnica se mora nahajati v bližini 
aparata in mora biti tudi po postavitvi 
prosto dosegljiva.

m Svarilo

Nevarnost električnega udara!
Če dolžina omrežnega priključnega 
vodnika ne zadostuje, v nobenem 
primeru ne uporabljajte razdelilnih vtičnic 
ali podaljševalnih kablov. V tem primeru 
se obrnite na servisno službo, ki vam bo 
svetovala glede alternativ.

Aparat ustreza razredu zaščite I. Aparat 
preko po predpisih instalirane vtičnice z 
varnostnim vodnikom priključite na 
izmenični tok 220–240 V/50 Hz. Vtičnica 
mora biti zavarovana z varovalko 
10 A do 16 A.
Pri aparatih, ki bodo obratovali v državah 
izven Evrope, morate preveriti, ali 
navedena napetost in vrsta toka 
ustrezata vrednostim zadevnega 
električnega omrežja. Te podatke najdete 
na tipski tablici, slika +.

m Svarilo

Aparat ne sme v nobenem primeru biti 
priključen na elektronsko varčevalno 
vtičnico.
Za napajanje naših aparatov lahko 
uporabite izmenične pretvornike s 
sinusnim in omrežnim krmiljenjem. 
Omrežno vodeni izmenični pretvorniki se 
uporabljajo pri fotovoltaičnih napravah, ki 
so priključene neposredno na javno 
omrežje. Pri lokalnih napajanjih, npr. na 
ladji ali v gorskih počitniških hišah, je 
treba poskrbeti, da se uporabi izmenični 
pretvornik s sinusnim krmiljenjem.

Spoznajte vaš aparat

Odprite, prosimo, zadnjo stran s slikami. 
To navodilo velja za uporabo več 
modelov.
Opremljenost modelov aparatov je lahko 
različna.
Pri slikah so možna odstopanja.
Slika !
* Ni pri vseh modelih.

1–5 Upravljalni elementi
6 Osvetlitev (LED) 
7 NoFrost-sistem
8* Pokrov na predalu 

za zamrzovanje
9 Odlagalna polica za kozarce
10* Naprava za delanje ledu/Posoda 

za shranjevanje ledenih kock
11 Predal za zamrznjena živila (mali) 
12 Predal za zamrznjena živila (veliki)
13 Nastavljivi nogici
14 Odzračevanje za vrata
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Upravljalni elementi
Slika "

Vklop aparata
Slika "
Aparat vključite s tipko vklop/izklop 1.
Oglasi se opozorilni zvočni signal. Prikaz 
temperature 4 utripa in tipka za alarm 5 
zasveti.
Pritisnite alarmno tipko 5. Opozorilni ton 
se izklopi.
Ko zamrzovalni prostor doseže 
nastavljeno temperaturo, sveti 
prikazovalnik temperature 4.

Navodila glede obratovanja
■ Po vklopu lahko traja nekaj ur, preden 

aparat doseže nastavljeno 
temperaturo. Pred tem, ne smete 
vlagati živil v aparat.

■ Zahvaljujoč popolnoma samodejnem 
NoFrost-sistemu, ostane zamrzovalni 
prostor nezaledenel. Odtajanje ni 
potrebno.

■ Sprednja stran ohišja se delno rahlo 
segreje, kar onemogoči pojav 
kondenzata na tesnilu na vratih.

■ Če se vrata zamrzovalnega prostora 
po zaprtju ne dajo takoj odpreti, 
počakajte trenutek ali dva, da se 
nastali podtlak izenači.

Nastavitev temperature
Slika "

Zamrzovalni prostor
Temperaturo je mogoče nastaviti med 
-16 °C do -26 °C.
Nastavitveno tipko za temperaturo 3 
pritisnite tolikokrat, dokler želena 
temperatura zamrzovalnega prostora ni 
nastavljena. 
Shrani se zadnja nastavljena vrednost. 
Nastavljena temperatura se prikaže na 
prikazovalniku temperature 4.

1 Tipka za vklop/izklop 
Uporablja se za vklop in izklop 
celega aparata.

2 Tipka «super»
Uporablja se za vklop in izklop 
super zamrzovanja.
Sveti samo kadar je super 
zamrzovanje aktivno.

3 Tipka za nastavitev temperature
S to tipko nastavite želeno 
temperaturo.

4 Indikator temperature 
Prikazuje nastavljeno temperaturo 
zamrzovalnega prostora.

5 Tipka alarm 
Uporablja se za izklop 
opozorilnega zvočnega signala 
(glej poglavje «Alarmna 
funkcija»).
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Funkcije alarma
Slika "

Alarm za vrata
Opozorilni ton se vključi, če so vrata 
aparata dalj časa odprta. Z zapiranjem 
vrat se opozorilni ton spet izključi.

Alarm odtajanja
Po pritisku na tipko temperaturni alarm 5 
pokaže prikaz temperature pet sekund 
najvišjo temperaturo, ki je do takrat bila 
v zamrzovalnem prostoru. Nato se ta 
vrednost briše.
Prikazovalnik 4 takrat kaže «nastavljeno 
temperaturo zamrzovalnega prostora» 
brez utripanja.
Od tega momenta se «najvišja 
temperatura» ponovno določi in shrani.

Temperaturni alarm
Temperaturni alarm se oglasi, če je 
v zamrzovalnem prostoru pretoplo 
in so živila ogrožena.
Prikazovalnik temperature 4 utripa 
in tipka za alarm 5 zasveti.

Alarm se lahko tudi brez nevarnosti za 
živila vključi:
■ pri zagonu aparata,
■ če ste v hladilnik vložili veliko količino 

živil,
■ če so vrata zamrzovalnega prostora 

predolgo odprta.

Alarm izpada toka
Slika "
Alarm zaradi izpada električne energije 
se vključi, če zaradi izpada električne 
energije v napravi postane pretoplo in so 
živila ogrožena.

Tipka za alarm 5 sveti in na 
prikazovalniku temperature 4 se pojavi 
«PI».

Napotek
Zamrznjeno živilo, ki se je začelo odtajati 
ali se je popolnoma odtajalo, ne smete 
ponovno zamrzniti. Šele po obdelavi 
v gotovo jed (kuhano ali pečeno) ga 
lahko ponovno zamrznete.
Maks. roka shranjevanja ne smete več 
izrabiti do konca.

Izklop alarma 
Slika " 
Pritisnite na tipko za alarm 5 in opozorilni 
ton se izklopi.

Koristna prostornina
Podatke o koristni prostornini boste našli 
na tipski ploščici vašega aparata. 
Slika +

Popoln izkoristek zamrzovalne 
prostornine
Za naložitev največje količine živil lahko 
vse dele opreme odvzamete 
iz notranjosti. Živila lahko nato naložite 
neposredno na police in na pod 
zamrzovalnega prostora.

Napotek
Veljavno samo za tipe KG GSUU37A, 
KG GSUU39A in KG GSUU41A (glejte 
tipsko tablico, polje »Type«):
Da bi upoštevali na tipski tablici 
navedene vrednosti, mora najvišje 
nameščen del opreme ostati v aparatu.
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Snetje delov opreme
■ Predal za zamrznjena živila izvlecite do 

konca, ga spredaj privzdignite in 
snemite iz naprave. Slika %

■ Pri napravah s pripravljalnikom kock 
ledu lahko le-tega vzamete iz nje. 
Slika &

■ Loputa zamrzovalnega predala
 Slika '

1. Poklopna loputa zamrzovalnega 
predala je napol odprta,

2. držaj na eni strani snemite z 
naprave,

3. loputo zamrzovalnega predala 
potegnite vnaprej in jo snemite z 
držaja,

4. snemite držaj na drugi strani z 
naprave.

Zamrzovalni prostor

Zamrzovalni prostor 
uporabljajte
■ Za odlaganje globoko zamrznjenih 

jedi.
■ Za pripravo kockic ledu.
■ Za zamrzovanje živil.

Napotek
Pazite na to, da bodo vrata na 
zamrzovalnem prostoru vedno zaprta! Če 
so vrata odprta, se zamrznjena živila 
odtajajo in zamrzovalni prostor močno 
zaledeni. Razen tega: razsipanje energije 
zaradi visoke porabe toka!

Največja kapaciteta 
zamrzovanja
Podatke o maksimalni kapaciteti 
zamrzovanja v 24 urah, boste našli 
na tipski plošici. Slika +

Predpostavke za največjo 
zamrzovalno zmogljivost
■ Pred vlaganjem svežih živil vključite 

super zamrzovanje (glej poglavje 
Super zamrzovanje).

■ Odstranite dele opreme.
■ Živila naložite neposredno na police in 

na dno zamrzovalnega prostora.

Napotek
Prezračevalnih rež na hrbtni strani, ne 
pokrivajte z zamrznjenimi proizvodi.

■ Večjo količino živil zamrznite 
predvsem v najvišjem predalu. V njem 
se živila posebej hitro in tako tudi 
posebej obzirno zamrznjeno.

Zamrzovanje in shranje
vanje

Nakup globoko zamrznjenih 
živil
■ Embalaže ne smete poškodovati.
■ Upoštevajte rok trajnosti.
■ Temperatura v prodajni zamrzovalni 

skrinji mora znašati -18 °C ali pa še 
hladneje.

■ Globoko zamrznjeno živilo nosite, 
po možnosti, v izolirani torbi in jo hitro 
dajte v zamrzovalni prostor.
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Bodite posebno pozorni 
pri razporeditvi
■ Večjo količino živil zamrznite 

predvsem v najvišjem predalu. V njem 
se živila posebej hitro in tako tudi 
posebej obzirno zamrznjeno.

■ Prezračevalnih rež na hrbtni strani, ne 
pokrivajte z zamrznjenimi proizvodi.

■ Živila razprostrite čim širše po površini 
v predalih oz. jih položite v predale za 
zamrznjena živila.

Napotek
Že zamrznjena živila ne smejo priti 
v dotik s svežimi živili, ki jih boste šele 
zamrznili. Po potrebi preložite 
zamrznjena živila v predale za 
zamrznjena živila.

■ Za brezhibno kroženje zraka v aparatu 
potisnite predal za zamrznjena živila 
do konca.

Zamrzovanje majhnih količin 
živil
Kako čim hitreje zamrznete manjše 
količine živil, je opisano v poglavju 
Avtomatsko Super zamrzovanje.

Zamrzovanje svežih 
živil
Za zamrzovanje uporabljajte samo 
sveža in brezhibna živila.
Za čim boljšo ohranitev hranilnih 
vrednosti, arome in barve je potrebno 
zelenjavo pred zamrzovanjem blanširati. 
Pri jajčevcih, paprikah, bučkah in beluših 
blanširanje ni potrebno.
Literaturo o zamrzovanju in blanširanju 
najdete v običajnih knjigarnah.

Napotek
Živila, ki jih je šele treba zamrzniti ne 
smejo priti v dotik z že zamrznjenimi 
živili.

■ Za zamrzovanje so primerni: 
pekarski izdelki, ribe in morski sadeži, 
meso, divjačina, perutnina, zelenjava, 
sadje, zelišča, jajca brez lupine, 
mlečni izdelki kot sir, maslo in skuta, 
gotove jedi in ostanki obrokov, kot sp 
juhe, enolončnice, pripravljeno meso 
in ribe, krompirjeve jedi, narastki in 
slaščice.

■ Za zamrzovanje niso primerni: 
vrste zelenjave, ki se jih po navadi je 
sveže, npr. listnata solata ali redkvice, 
jajca z lupino, grozdje, cela jabolka, 
hruške in breskve, trdo kuhana jajca, 
jogurt, kislo mleko, kisla smetana, 
smetana in majoneza.

Pakiranje živil
Živila naj bodo nepredušno zapakirana, 
da ne bi zgubila okusa ali se izsušila.
1. Dajte živilo v embalažo.
2. Iztisnite zrak.
3. Zaprite nepredušno pakiranje.
4. Napišite na embalaži 

vsebino in datum zamrzovanja.

Za embalažo so primerne:
plastične folije, cevaste folije iz 
polietilena, alufolije, posode za 
zamrzovanje. 
Te izdelke najdete v strokovnih trgovinah.

Kot embalaža niso primerni:
papir za peko, pergamentni papir, 
celofan, vrečke za smeti in uporabljene 
nakupovalne vrečke.
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Za zapiranje so primerne:
gumice, plastične sponke, vrvice, lepilni 
trakovi odporni na mraz in podobno.
Polietilenske vrečke in folije lahko 
zaprete tudi z varilcem folije.

Obstojnost zamrznjenih živil
Obstojnost zamrznjenih živil odvisna je 
od vrste živil.

Pri temperaturi -18 °C:
■ riba, klobase, gotove jedi, peciva:

do 6 mesecev
■ sir, perutnina, meso:

do 8 mesecev
■ zelenjava, sadje:

do 12 mesecev

Super zamrzovanje
Živila je treba po možnosti hitro zamrzniti 
do jedra, da se ohranijo vitamini, hranilne 
vrednosti, videz in okus.
Aparat po vklopu super zamrzovanja 
stalno obratuje. Temperature v 
zamrzovalniku bod bistveno nižje od 
temperatur pri normalnem obratovanju.

Vklop super zamrzovanja
Odvisno od količine živil, ki jih želite 
zamrzniti, lahkko super zamrzovanje 
koristite na različne načine.

Napotek
Ko je vklopljeno super zamrzovanje, je 
lahko aparat nekoliko bolj glasen in sveti 
tipka Super, slika "/2.

Avtomatsko super zamrzovanje
Manjše količine živil najhitreje zamrznete:
■ v drugi posodi za zamrznjena živila od 

spodaj
■ z desne zunanje strani
■ po vsej površini
Avtomatsko super zamrzovanje se 
avtomatsko vklopi za zamrzovanje toplih 
živil.

Ročno super zamrzovanje
Večjo količino živil zamrzujte prednostno 
v najvišjem predalu. V njem se živila 
posebej hitro in tako tudi posebej 
pazljivo zamrznjeno.
Nekaj ur pred zamrzovanjem svežih živil 
vklopite super zamrzovanje, da 
preprečite neželeno povišanje 
temperature.
Če želite izkoristiti maksimalno 
zmogljivost zamrzovanja, super 
zamrzovanje vklopite 24 ur pred 
zamrzovanjem svežih živil.
Pritisnite tipko Super 2.
Ko je super zamrzovanje vklopljeno, 
tipka sveti.

Izklop super zamrzovanja
Slika "
Pritisnite tipko Super 2.
Super zamrzovanje je zdaj izklopljeno.

Po poteku super zamrzovanja aparat 
avtomatsko preklopi na normalno 
obratovanje.
■ Pri avtomatskem super zamrzovanju: 

kakor hitro je manjša količina živil 
zamrznjena.

■ Pri ročnem super zamrzovanju: po 
pribl. 2 ½ dnevih.
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Odmrznite zamrznjeno 
živilo
Glede na način in namen uporabe lahko 
izbirate med naslednjimi načini:

■ pri sobni temperaturi,
■ v hladilniku,
■ v električni pečici, z/brez 

ventilatorja s toplim zrakom,
■ v mikrovalovni pečici.

m Pozor

Zamrznjeno živilo, ki se je začelo odtajati 
ali se je popolnoma odtajalo, ne smete 
ponovno zamrzniti. Šele po obdelavi 
v gotovo jed (kuhano ali pečeno) ga 
lahko ponovno zamrznete.
Maks. roka shranjevanja živila ne smete 
več izrabiti do konca.

Oprema
(ni pri vseh modelih)

Predal za zamrznjena živila 
(veliki)
Slika !/12
Za shranjevanje obsežnih zamrznjenih 
živil, kot npr. puranov, rac ali gosi.

Ledomat
Slika (
Za izdelavo ledenih kock uporabljate 
samo pitno vodo.

1. Vzemite posodo za vodo ven in jo do 
oznake napolnite s pitno vodo.

Napotek
Preveč napolnjena pitna voda lahko 
moti delovanje ledomata. Ledene 
kocke se ne ločijo posamično od 
posodice za led. Preveč napolnjena 
pitna voda teče v posodo za hrambo 
ledenih kock, že izdelane ledene 
kocke se zalepijo.

2. Napolnite pitno vodo v odprtino za 
polnjenje.

3. Ponovno vstavite posodo za vodo.
4. Ko so ledene kocke zamrznjene, 

pritisnite ročico navzdol in jo ponovno 
popustite.  
Kockice ledu se bodo ločile in padale 
v posodo za zaloge.

5. Izvlecite posodo za hrambo ledenih 
kock in vzemite ledene kocke ven.

Koledar zamrzovanja
Da bi se izognili zmanjšanju kakovosti 
zmrznjenih živil, je pomembno, da ne 
prekoračite roka shranjevanja. Rok 
shranjevanja je odvisen od vrste živila. 
Številke ob simbolih kažejo dovoljeni rok 
shranjevanja živil v mesecih. Pri 
industrijsko zamrznjenih živilih 
upoštevajte datum proizvodnje oz. rok 
uporabnosti.
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Akumulator mraza
V primeru izpada električne energije ali 
motnje, akumulator mraza upočasni 
segrevanje shranjevanih zamrznjenih 
živil. Najdaljši čas shranjevanja dosežete, 
če akumulator mraza v najvišjem predalu 
položite neposredno na živila.
Da bi prihranili na prostoru, se lahko 
akumulator mraza shranjuje v predalu 
v vratih.
Akumulator mraza lahko vzamete iz 
aparata zaradi začasnega hlajenja živila, 
npr. v hladilni torbi.

Posodico za led
Slika )

1. Posodico za led napolnite do ¾ 
s pitno vodo in jo postavite 
v zamrzovalni prostor.

2. Če se je posoda za led zalepila, jo 
oddvojite s topim predmetom (držaj 
žlice ipd.)

3. Ledene kocke boste lažje odstranili 
iz posode, če boste posodo rahlo 
ukrivili, ali pa jo za trenutek podstavili 
pod tekočo vodo.

Izklop 
aparata in izločitev 
iz uporabe

Izklop aparata
Slika "
Pritisnite tipko za vklop/izklop 1. 
Prikazovalnik temperature 4 ugasne, 
hladilni aparat se izklopi.

Izločitev aparata iz uporabe
Če aparata ne boste uporabljali dalj 
časa:
1. Izklopite aparat.
2. Izvlecite omrežni vtič, oz. izklopite 

varovalko.
3. Očistite aparat.
4. Pustite vrata aparata odprta.

Odtajevanje

Zamrzovalni prostor
Zahvaljujoč popolnoma samodejnem 
NoFrost-sistemu, ostane zamrzovalni 
prostor nezaledenel. Odtajevanje ni več 
potrebno.

Čiščenje aparata
m Pozor

■ Ne uporabljajte nobenih čistilnih 
in topilnih sredstev z vsebovanjem 
peska, kloridov ali kislin.

■ Ne uporabljajte čistilnih gob, ki lahko 
površino opraskajo in poškodujejo. 
Na kovinskih površinah bi lahko 
nastala korozija.

■ Vložkov za odlaganje in predalov 
nikoli ne pomivajte v pomivalnem 
stroju.
Deli se lahko deformirajo!

Napotek
Približno 4 ure pred čiščenjem vključite 
super zamrzovanje, da s tem živila 
dosežejo zelo nizko temperaturo in jih 
je tako mogoče dlje časa ohraniti 
zamrznjena pri sobni temperaturi.
50



sl
Postopajte na sledeči način:
1. Pred čiščenjem napravo izklopite.
2. Izvlecite omrežni vtič ali izklopite 

varovalko.
3. Vzemite ven živila in jih dajte 

na hladno mesto. Postavite 
akumulator mraza (če je prisoten) na 
živila.

4. Počakajte, da se plast ivja odtali.
5. Napravo obrišite z mehko krpo, 

namočeno v mlačno vodo in nekoliko 
pH nevtralnega čistilnega sredstva. 
Voda za čiščenje ne sme priti v luč.

6. Tesnilo na vratih očistite samo s čisto 
vodo in ga nato dobro posušite.

7. Po čiščenju: aparat ponovno priključite 
in vklopite.

8. Živila ponovno vložite v zamrzovalnik.

Oprema
Za čiščenje je možno vse dele opreme 
naprave vzeti iz nje (glej poglavje 
«Oprema»).

Čiščenje ledomata
Ledomat čistite redno. Tako boste 
preprečili, da se pred časom izdelane 
kocke ledu skrčijo, da bodo imele okus 
po postanem ali se med seboj zalepijo.

1. Vzemite ledomat ven. Slika &
2. Vzemite posodo za hrambo ledenih 

kock ven in jo izpraznite. 
3. Snemite pokrov ledomata.
4. Očistite vse dele ledomata s toplo 

vodo.
5. Pustite, da se deli popolnoma 

posušijo.
6. Sestavite ledomat in ga vstavite 

v aparat.

Osvetlitev (LED)
Vaša naprava je opremljena z osvetlitvijo 
svetlečih diod (LED), ki ne potrebuje 
vzdrževanja.
Popravila te vrste osvetlitve sme izvajati 
samo servisna služba ali avtorizirano 
strokovno osebje.

Prihranek energije
■ Aparat postavite v suh prostor, ki 

se lahko zrači! Aparata ne smete 
postaviti neposredno na sonce 
ali v bližini toplotnih virov (npr. 
radiatorji, štedilnik).
Če je potrebno, uporabite izolacijsko 
ploščo.

■ Odprtina za dovod in odvod zraka ne 
sme biti pokrita ali zaprta.

■ Pustite tople jedi in pijače, da 
se ohladijo izven aparata in jih šele 
takrat dajte v aparat.

■ Zamrznjena živila porazdelite 
v hladilnem prostoru in s tem 
uporabite hlad zamrznjenih živil za 
hlajenje drugih živil.

■ Vrata aparata naj bodo odprta čim 
krajši čas.

■ Pazite na to, da bodo vrata na 
zamrzovalnem prostoru vedno zaprta.

■ Občasno očistite hrbtno stran aparata, 
da preprečite povečano porabo 
elektrike. 
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■ Če obstaja:  
Montirajte strenski odmičnik, če želite 
doseči označeno porabo energije (glej 
»Navodila za montažo«). Zmanjšani 
odmik od stene naprave ne omejuje 
pri njeni funkcionalnosti. Poraba 
energije se nato lahko malenkostno 
zviša.

■ Razporeditev delov opreme ne vpliva 
na porabo energije naprave.

Šumi, ki se lahko 
pojavijo med 
obratovanjem

Popolnoma normalni šumi
Napotek
Ko je vklopljeno super zamrzovanje, je 
lahko aparat nekoliko bolj glasen.

Brnenje
Motorji tečejo (npr. hladilni agregat, 
ventilator).

Žuborenje, klokotanje ali grgotanje
Hladilno sredstvo se pretaka skozi cevi.

Kliktanje
Motor, stikala ali magnetni ventili 
se vklapljajo in izklapljajo.

Pokanje
Opravilo se je samodejno odtajanje. 

Preprečevanje šumov
Aparat ni izravnan
Prosimo naravnajte aparat s pomočjo 
libele. Pri tem uporabite nastavljivi nogici 
ali podstavite nekaj.

Aparat se dotika nečesa
Odmaknite aparat od sosednjega 
pohištva ali drugih aparatov.

Predali ali odlagalne police se majejo ali 
zatikajo
Preverite dele, ki se lahko vzamejo 
ven in jih po potrebi ponovno namestite.

Samostojno odpravljanje manjših motenj.
Preden pokličete servisno službo:
Preverite, ali motnjo lahko sami odpravite s pomočjo sledečih navodil.
Stroške nasvetov servisne službe morate nositi sami – tudi med garancijsko dobo!

Motnja Možen vzrok Pomoč

Temperatura zelo odstopa 
od nastavljene vrednosti.

V nekaterih primerih zadostuje, če izklopite 
stroj za 5 minuti.
Če je temperatura previsoka, preverite 
po nekaj urah, če se je vzpostavila približna 
temperatura.
Če je temperatura prenizka, še enkrat 
preverite temperaturo naslednji dan.

Indikacija ne sveti. Ni elektrike; varovalka se je 
izklopila; omrežni vtič ni 
dobro vtaknjen.

Priključite omrežni vtič. Preverite, ali je 
napajanje z električno energijo, preverite 
varovalke.
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Motnja Možen vzrok Pomoč

Oglasi se opozorilni ton, 
prikaz za alarm sveti.
V zamrzovalnem prostoru je 
pretoplo! Nevarnost 
za zamrznjene proizvode!

Zaradi izklopa opozorilnega zvočnega signala, 
pritisnite tipko za alarm. Slika "/5

Naprava je odprta. Napravo zaprite.

Odprtine za dovod in odvod 
zraka so pokrite.

Omogočite dovod in odvod zraka.

Vložili ste naenkrat preveč 
živil za zamrzovanje.

Ne presegajte maksimalne kapacitete 
zamrzovanja.

Po odpravi napake se po nekem času prikaz za 
alarm sam zbriše.

Vrata zamrzovalnega 
prostora so bila predolgo 
odprta; temperature se več 
ne da doseči.

Izparilnik (generator hladu) v 
NoFrost-sistemu je močno 
zaledenel tako, da se več ne 
more odtajati popolnoma 
samodejno.

Zaradi odtajanja izparilnika, vzemite živila 
skupaj s pregradki ven, ter jih dobro izolirane 
odložite na hladno mesto.
Izklopite aparat in ga odmaknite od stene. 
Pustite vrata aparata odprta.
Po okrog 20 min., začne odtajana voda 
odtekati v posodo za kondenzat na hrbtni 
strani aparata. Slika *
Da bi se prelivanju posode za kondenzat v tem 
primeru izognili, vpijte odtajano vodo z gobo.
Kadar odtajana voda ne izteka več v posodo 
za kondenzat, je izparilnik odtajan. Očistite 
notranjost. Aparat ponovno zaženite.

Naprava ne hladi, prikaz 
temperature in osvetlitev 
svetita.

Vključen je predstavitveni 
način.

Zaženite samopreverjanje naprave (glej 
poglavje «Samopreverjanje naprave»).
Ko je program samopreverjanja konec, preide 
aparat v normalno obratovanje.

Avtomatsko super 
zamrzovanje se ne vklopi.

Aparat samostojno odloči, ali je potrebno 
avtomatsko Super zamrzovanje, ter ga 
avtomatsko vklaplja in izklaplja.
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Samopreverjanje 
aparata
Vaš aparat ima vgrajen avtomatski 
program za samopreverjanje, ki vam 
pokaže vire motenj, katere pa lahko 
odpravi le servisna služba.

Zagon samopreverjanja
1. Izklopite aparat in počakajte 5 minut.
2. Aparat vključite in pred potekom 

10 sekund pritisnite na tipko super, 
slika "/2 ter jo držite pritisnjeno 
3-5 sekund, dokler se ne zasliši 
akustični signal.
Program samopreverjanja se zažene.
Med potekom samopreverjanja se 
oglasi akustični signal.

Ko je samopreverjanje končano in se 
akustični signal oglasi dvakrat, je vaš 
aparat brezhiben.
Če tipka »super« utripa 10 sekund in se 
oglasi 5 akustičnih signalov, je aparat 
zaznal motnjo. Obvestite servisno službo.

Konec samopreverjanja
Ko je program samopreverjanja konec, 
preide aparat v normalno obratovanje.

Servisna služba
Najbližjo servisno službo najdete v 
telefonskem imeniku ali na seznamu 
servisnih služb. Servisni službi 
posredujte številko modela (E-Nr.) in 
proizvodno številko (FD-Nr.) aparata.
Te podatke najdete na tipski tablici. 
Slika +
Z navedbo številke modela in proizvodne 
številke pripomorete k izogibu 
nepotrebnih obiskov servisnega osebja. 
Tako prihranite s tem povezane dodatne 
stroške.

Naročilo za popravilo in 
svetovanje v primeru motenj
Podatke glede vseh držav, boste našli 
v priloženem seznamu servisnih služb.
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