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Bitte lesen Sie zuerst diese Anleitung!
Liebe Kundin, lieber Kunde,
Wir möchten, dass Sie optimale Effizienz von unserem Produkt erhalten, das in modernen 
Einrichtungen mit sorgfältigen Qualitätskontrollen hergestellt wurde.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung zu diesem Zweck vor Benutzung des Produktes vollständig und 
bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. Falls Sie das Produkt an eine andere Person weitergeben, 
händigen Sie bitte auch diese Anleitung aus.

Die Bedienungsanleitung gewährleistet die schnelle und sichere Benutzung des Produktes.
•	 Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt aufstellen und bedienen.
•	 Halten Sie stets die zutreffenden Sicherheitshinweise ein.
•	  Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum künftigen Nachschlagen an einem leicht zugänglichen Ort 

auf. 
•	  Bitte lesen Sie alle anderen mit dem Produkt bereitgestellten Dokumente.
Beachten Sie, dass diese Bedienungsanleitung auf verschiedene Produktmodelle zutreffen kann. Die 
Anleitung zeigt jegliche Abweichungen unterschiedener Modelle deutlich an. 

Symbole und Anmerkungen
In der Bedienungsanleitung verwenden wir folgende Symbole:

C Wichtige Informationen und nützlic-
he Tipps.

A Gefahr für Leib und Eigentum.

B Stromschlaggefahr.

Die Produktverpackung 
besteht gemäß nationa-
len Umweltgesetzen aus 
recyclingfähigen Materialien.
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1. Hinweise zu Sicherheit und Umwelt
Dieser Abschnitt bietet die zur Vermeidung 
von Verletzungen und Materialschäden 
erforderlichen Sicherheitsanweisungen. 
Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen 
erlöschen jegliche Garantieansprüche.
Bestimmungsgemäßer Einsatz

A

ACHTUNG: 
Stellen Sie sicher, dass die 
Entlüftungsöffnungen am 
Aufstellort des Gerätes nicht 
blockiert sind.
ACHTUNG:
Um den Auftauvorgang zu 
beschleunigen, keine 
anderen mechanischen 
Geräte oder 
Geräte verwenden, die nicht 
vom Hersteller empfohlen 
sind.
ACHTUNG:
Dem Kühlmittelkreislauf 
keine Schäden zufügen.
ACHTUNG:
 In den Lebensmittelaufbe-
wahrungsfächern keine 
Geräte
verwenden, die nicht vom 
Hersteller empfohlen sind.

Dieses Gerät ist für die private Nutzung 
oder für den Gebrauch bei folgenden 
ähnliche Anwendungen konzipiert worden
- In Personalküchen in Geschäften, Büros 
und anderen Arbeitsumgebungen;
- In Bauernhöfen, Hotels, Motels und 
anderen Unterkünften, für den Gebrauch 
der Kunden;
- Umgebungen  mit Übernachtung und 
Frühstück;
- Bei Catering und ähnliche Non-Retail-
Anwendungen.

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise
•	 Dieses Produkt darf nicht von Personen 

mit körperlichen, sensorischen oder 
mentalen Einschränkungen, einem 
Mangel an Erfahrung und Wissen 

oder von Kindern verwendet werden. 
Das Gerät darf nur dann von solchen 
Personen benutzt werden, wenn 
diese von einer für ihre Sicherheit 
verantwortlichen Person beaufsichtigt 
werden oder angeleitet worden. Kinder 
dürfen nicht mit diesem Gerät spielen.

•	 Ziehen Sie bei Fehlfunktionen den 
Netzstecker des Gerätes.

•	 Warten Sie nach Ziehen des 
Netzsteckers mindestens 5 Minuten, 
bevor Sie ihn wieder anschließen.

•	 Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie 
das Gerät nicht nutzen.

•	 Berühren Sie den Netzstecker niemals 
mit feuchten oder gar nassen Händen. 
Ziehen Sie beim Trennen niemals am 
Kabel, greifen Sie immer am Stecker.

•	 Wischen Sie den Netzstecker vor dem 
Einstecken mit einem trockenen Tuch 
ab. 

•	 Schließen Sie den Kühlschrank nicht an 
lose Steckdosen an.

•	 Das Gerät muss bei Aufstellung, 
Wartungsarbeiten, Reinigung und bei 
Reparaturen vollständig vom Stromnetz 
getrennt werden.

•	 Falls das Produkt längere Zeit nicht 
benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker 
und nehmen Sie sämtliche Lebensmittel 
aus dem Kühlschrank.

•	 Verwenden Sie das Produkt nicht, 
wenn das Fach mit Leiterplatten im 
unteren hinteren Bereich des Gerätes 
(Abdeckung des Fachs mit der 
elektrischen Karte) (1) geöffnet ist.

1

1
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Sicherheits- und Umweltschutzanweisungen
•	 Benutzen Sie keine Dampfreiniger oder 

ähnliche Gerätschaften zum Reinigen 
oder Abtauen Ihres Gerätes. Der Dampf 
kann in Bereiche eindringen, die unter 
Spannung stehen. Kurzschlüsse oder 
Stromschläge können die Folge sein!

•	 Lassen Sie niemals Wasser direkt 
auf das Gerät gelangen; auch 
nicht zum Reinigen! Es besteht 
Stromschlaggefahr!

•	 Verwenden Sie das Produkt bei 
Fehlfunktionen nicht; es besteht 
Stromschlaggefahr! Wenden Sie 
sich als erstes an den autorisierten 
Kundendienst.

•	 Stecken Sie den Netzstecker des 
Gerätes in eine geerdete Steckdose. Die 
Erdung muss durch einen qualifizierten 
Elektriker vorgenommen werden.

•	 Falls das Gerät über eine LED-
Beleuchtung verfügt, wenden Sie 
sich zum Auswechseln sowie im Falle 
von Problemen an den autorisierten 
Kundendienst.

•	 Berühren Sie gefrorene Lebensmittel 
nicht mit feuchten Händen! Sie können 
an Ihren Händen festfrieren!

•	 Geben Sie keine Flüssigkeiten 
in Flaschen oder Dosen in den 
Tiefkühlbereich. Sie können platzen!

•	 Geben Sie Flüssigkeiten in aufrechter 
Position in den Kühlschrank; zuvor den 
Deckel sicher verschließen.

•	 Sprühen Sie keine entflammbaren 
Substanzen in die Nähe des Gerätes, 
da sie Feuer fangen oder explodieren 
könnten.

•	 Bewahren Sie keine entflammbaren 
Materialien oder Produkte mit 
entflammbaren Gasen (Sprays etc.) im 
Kühlschrank auf.

•	 Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten 
gefüllten Behälter (z. B. Vasen) auf dem 
Gerät ab. Falls Wasser oder andere 

Flüssigkeiten an unter Spannung 
stehende Teile gelangen, kann es zu 
Stromschlägen oder Bränden kommen.

•	 Setzen Sie das Gerät keinem Regen, 
Schnee, direkten Sonnenlicht oder 
Wind aus; dies kann die elektrische 
Sicherheit gefährden. Verschieben 
Sie das Gerät nicht durch Ziehen an 
den Türgriffen. Die Griffe könnten sich 
lösen.

•	 Achten Sie darauf, dass weder Ihre 
Hände noch andere Körperteile von 
beweglichen Teilen im Inneren des 
Gerätes eingeklemmt oder gequetscht 
werden.

•	 Achten Sie darauf, nicht auf die Tür, 
Schubladen oder ähnliche Teile des 
Kühlschranks zu treten; lehnen Sie 
sich nicht daran an. Andernfalls könnte 
das Gerät umkippen, Teile könnten 
beschädigt werden.

•	 Achten Sie darauf, das Netzkabel nicht 
einzuklemmen. 

1.1.1 Wichtige Hinweise 
zum Kältemittel
Wenn das Gerät über ein Kühlsystem mit R600a-
Gas verfügt, achten Sie darauf, das Kühlsystem 
und den dazugehörigen Schlauch während 
der Benutzung und des Transports nicht zu 
beschädigen.  Dieses Gas ist leicht entflammbar. 
Bei Beschädigungen des Kühlsystems halten Sie 
das Gerät von potenziellen Zündquellen (z. B. 
offenen Flammen) fern und sorgen für eine gute 
Belüftung des Raumes. 
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Sicherheits- und Umweltschutzanweisungen

C
Das Typenschild an der linken 
Innenwand des Kühlschranks 
gibt die Art des im Gerät 
verwendeten Gases an. 

1.1.2 Modelle mit Wasserspender
•	 Der Druck für die Kaltwasserzufuhr 

sollte maximal 90 psi (620 kPa) 
betragen. Wenn der Wasserdruck 
in Ihrem Haushalt 80 psi (550 kPa) 
übersteigt, verwenden Sie bitte 
ein Druckbegrenzungsventil in 
Ihrem Leitungssystems. Sollten Sie 
nicht wissen, wie der Wasserdruck 
gemessen wird, ziehen Sie bitte einen 
Fachinstallateur hinzu.

•	 Sollte für Ihr Leitungssystem das Risiko 
eines Wasserschlags (Druckstoß) 
bestehen, verwenden Sie stets eine 
geeignete Druckstoßsicherung. 
Wenden Sie sich bitte an einen 
Fachinstallateur, falls Sie sich über 
die Wasserschlaggefährdung in Ihrem 
Leitungssystem nicht sicher sein 
sollten.

•	 Nutzen Sie niemals die 
Warmwasserzufuhr für den 
Einbau. Treffen Sie geeignete 
Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz 
der Leitungen gegen mögliches 
Einfrieren. Die für den Betrieb zulässige 
Wassertemperatur liegt im Bereich von 
mindestens 0,6°C (33°F) bis hin zu 
maximal 38°C (100°F ).

•	 Nutzen Sie ausschließlich Trinkwasser.

1.2 Bestimmungsgemäßer Einsatz
•	 Dieses Gerät ist für den Einsatz im 

Haushalt vorgesehen. Er eignet sich 
nicht zum kommerziellen Einsatz. 

•	 Das Produkt sollte ausschließlich 
zum Lagern von Lebensmitteln und 
Getränken verwendet werden.

•	 Bewahren Sie keine empfindlichen 
Produkte, die kontrollierte 
Temperaturen erfordern (z. B. 
Impfstoffe, wärmeempfindliche 
Medikamente,Sanitätsartikel etc.) im 
Kühlschrank auf.

•	 Der Hersteller haftet nicht für jegliche 
Schäden, die durch Missbrauch oder 
falsche Handhabung entstehen.

•	 Originalersatzteile stehen für einen 
Zeitraum von 10 Jahre beginnend mit 
dem Kaufdatum zur Verfügung.

1.3 Sicherheit von Kindern
Bewahren Sie Verpackungsmaterialien außerhalb 
der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
Falls das Gerät mit einer abschließbaren Tür 
ausgestattet ist, bewahren Sie den Schlüssel 
außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

1.4 Einhaltung von WEEE-Vorgaben 
und Altgeräteentsorgung
 Dieses Gerät erfüllt die Vorgaben der 
EU-WEEE-Direktive (2012/19/EU). Das Gerät 
wurde mit einem Klassifizierungssymbol für 
elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) 
gekennzeichnet.

Dieses Gerät wurde aus hochwertigen 
Materialien hergestellt, die 
wiederverwendet und recycelt werden 
können. Entsorgen Sie das Gerät am 
Ende seiner Einsatzzeit nicht mit dem 
regulären Hausmüll. Bringen Sie das 

Gerät zu einer Sammelstelle zum Recycling von 
elektrischen und elektronischen Geräten. 
Ihre Stadtverwaltung informiert Sie gerne über 
geeignete Sammelstellen in Ihrer Nähe.

1.5 Einhaltung von RoHS-Vorgaben
•	 Dieses Gerät erfüllt die Vorgaben der EU-
WEEE-Direktive (2011/65/EU). Es enthält keine 
in der Direktive angegebenen gefährlichen und 
unzulässigen Materialien.
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Sicherheits- und Umweltschutzanweisungen
1.6 Hinweise zur Verpackung
•	 Die Verpackungsmaterialien des Gerätes worden 

gemäß nationalen Umweltschutz bestimmungen 
aus recyclingfähigen Materialien hergestellt. 
Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien nicht 
mit dem regulären Hausmüll oder anderen 
Abfällen. Bringen Sie Verpackungsmaterialien zu 
geeigneten Sammelstellen; Ihre Stadtverwaltung 
berät Sie gern.
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2 Ihr Kühlschrank

C
*Optional: In dieser Bedienungsanleitung sind die Formen schematisch und es ist möglich, dass diese 
mit Produkt nicht übereinstimmen. Falls bei Ihrem Gerät die aufgeführten Teile nicht vorhanden sind, 
sind diese für andere Modelle geltend.

1- Tiefkühlbereich
2- Kühlbereich
3- Ventilator
4- Butter- und Käsefach
5- Glasregal
6- Kühlfach Türkästen
7- Minibar-Zubehör
8- Wassertank
9- Flaschenablage

10- Geruchfilter
11- Nullgrad-Fach
12- Gemüsefach
13- Einstellbare Füße
14- Fach für eingefrorene Lebensmittel
15- Kühlfach Türkästen
16- Eismatic
17- Eiseimer
18- Dekorativer Deckel der Eismaschine
*Optional

2

3 *4

5 *6

1

*7

*11

*16

*16

*17

*18

12

13

14

15

13

*8

10

*9
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2 Ihr Kühlschrank

C
*Optional: In dieser Bedienungsanleitung sind die Formen schematisch und es ist möglich, dass diese 
mit Produkt nicht übereinstimmen. Falls bei Ihrem Gerät die aufgeführten Teile nicht vorhanden sind, 
sind diese für andere Modelle geltend.

21

3 *4

5

*6

*7

1111

10

13

9

8

*14

12

*14
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3 Montage
3.1. Richtiger Standort 
für Installation
Kontaktieren Sie für die Installation des Gerätes 
den Kundendienst. Um das Gerät in einen 
betriebsfähigen Zustand zu bringen, nutzen Sie die 
Informationen der Bedienungsanleitung und achten 
Sie darauf, dass die elektrische Installation und 
Wasserinstallation korrekt ist. Falls nicht wenden 
Sie sich an einen kompetenten Elektriker und 
Installateur, die die notwendigen Einrichtungen 
durchführen.

B
HINWEIS: Der Hersteller haftet nicht für 
Schäden, die auf Handhabungen von nicht 
kompetenten Personen zurückzuführen 
sind.

B
HINWEIS: Während der Installation darf 
das Gerät nicht am Netz angeschlossen 
sein. Anderenfalls kann es zu schweren 
Verletzungen kommen oder eine 
Lebensgefahr darstellen.

A
HINWEIS: Falls die Türbreite nicht breit 
genug ist, um das Gerät durchzuführen, 
heben Sie die Tür des Geräts aus 
und versuchen Sie es seitlich durch 
zuschieben; falls dies auch nicht 
funktioniert, wenden Sie sich an den 
Kundendienst.

•	Um	Schwankungen	zu	vermeiden,	stellen	Sie	es	
auf eine gerade Fläche.

•	Stellen	Sie	das	Gerät	mindestens	30	cm	entfernt	
von Wärmequellen, wie Heizkörper und Öfen und 
mindestens 5 cm von elektrischen Backöfen 
entfernt.

•	Setzen	Sie	das	Gerät	keiner	direkten	
Sonnenbestrahlung oder Feuchtigkeit aus.

•	Damit	das	Gerät	effizient	betrieben	werden	
kann, muss in dessen Umgebung eine geeignete 
Luftzirkulation vorhanden sein. Falls das Gerät in 
eine Nische platziert werden soll, sollte zwischen 
der Decke und den Seitenwänden mit dem Gerät 
ein Hohlraum von mindestens 5 cm sein.

•	Stellen	Sie	das	Geräte	nicht	an	Orte,	wo	die	
Temperaturen bis auf 10°C sinken können.

3.2. Anbringen der Kunststoffkeile
Für die Einhaltung des Abstands für den 
Luftkreislauf müssen zwischen dem Gerät und der 
Wand die Kunststoffkeile angebracht werden. 
1. Zum Anbringen der Keile lösen Sie die Schrauben 
auf dem Gerät und schrauben Sie diese dann wieder 
zusammen mit den Kunststoffkeilen fest.

2. Bringen Sie 2 Kunststoffkeile wie in der Abbildung 
dargestellt, am j Lüftungsöffdeckel an.
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Montage

3.3. Einstellung der Füße
Falls Ihr Gerät an seinem Platz nicht ausbalanciert 
steht, können Sie die Vorderfüße durch das Drehen 
nach rechts und links einstellen.

adjusting nut

fixing nut

fixing nut

adjusting nut

3.4. Elektrischer Anschluss

A
HINWEIS: Zum Anschluss dürfen 
keine Verlängerungskabel oder 
Mehrfachsteckdosen verwendet werden.

B
HINWEIS: Beschädigte elektrische Kabel 
sollten vom Kundendienst gewechselt 
werden.

C
Falls zwei Kühlgeräte nebeneinander 
aufgestellt werden, sollte zwischen ihnen 
ein Abstand von 4 cm eingehalten werden.

•	 Für Schäden, die auf einen Betrieb des Geräts 
ohne Erdung oder elektrischen Anschlusses 
gemäß der regionalen Richtlinie zurückgeführt 
werden können, übernimmt der Hersteller 
keine Verantwortung.

•	 Das Elektrokabel muss nach der Aufstellung 
leicht zugänglich sein. 

•	 Zwischen dem Kühlschrank und 
der Wandsteckdose sollte keine 
Mehrfachsteckdose mit oder ohne 
Verlängerungskabel verwendet werden.

Zur vertikalen Einstellung der Türen
Lösen Sie die unteren Befestigungsschrauben
Drehen Sie die Einstellmutter (im Uhrzeigersinn/
gegen den Uhrzeigersinn) entsprechend der 
Türposition
Ziehen Sie die Befestigungsmutter fest, wenn die 
Tür in die endgültige Position gebracht wurde

Zur horizontalen Einstellung der Türen
Lösen Sie die oberen Befestigungsschrauben
Drehen Sie die Einstellschraube (im 
Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn) an 
der Seite entsprechend der Türposition
Ziehen Sie die Befestigungsschraube oben 
fest, wenn die Tür in die endgültige Position 
gebracht wurde
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Montage
3.5. Wasseranschluss (Diese 
Eigenschaft ist optional)

A
HINWEIS: Während dem Anschluss sollte 
der Stecker des Geräts und falls vorhanden 
der von der Wasserpumpe ausgesteckt 
sein.

Die Anschlüsse an das Leitungswasser, der Filter 
und der Wassergallone sollte vom Kundendienst 
durchgeführt werden. Je nach Modell können 
Sie Ihr Gerät an die Gallone oder direkt an die 
Wasserversorgung anschließen. Zur Durchführung 
der Verbindung müssen Sie vorher den 
Wasserschlauch an das Gerät anschließen.
Je nach Modell prüfen Sie bitte ob folgende Teile 
mit der Lieferung Ihres Produkts angekommen 
sind oder nicht:

3

1

4

2

*5

1. Anschlussmuffe (1 Stück): Wird zum 
Verbinden des Wasserschlauchs am Rückteil 
des Geräts verwendet.

2. Schlauchbefestigungsklammer (3 Stück): Wird 
verwendet um den Wasserschlauch an der 
Wand zu befestigen.

3. Wasserschlauch (1 Stück 5 Meter, Radius 
1/4 Zoll): Wird für die Wasserverbindungen 
verwendet. 

4. Wasserhahnadapter (1 Stück): Einen 
poröser Filter, der zum Anschluss für die 
Kaltwasserleitung verwendet wird.

5. Wasserfilter (1 Stück *Optional): Wird zum 
Anschluss des Leitungswassers an das Gerät 
verwendet. Falls ein Anschluss an die Gallone 
vorhanden ist, besteht keine Notwendigkeit für 
den Einsatz eines Wasserfilters.
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Montage

1
23

3.6. Anschluss des 
Wasserschlauchs an das Gerät
Zum Verbinden des Geräts an den 
Wasserschlauch führen Sie bitte folgende 
Anweisungen durch.
1. Nehmen Sie die Anschlussmuffe am 

Adapter vom Schlauchende, dass an der  
Rückseite des Geräts angebracht ist, ab und 
schieben Sie die Anschlussmuffe auf den 
Wasserschlauch.

2. Befestigen Sie den Wasserschlauch durch das 
Drücken nach unten fest an den Adapter am 
Schlauchende.

3. Befestigen Sie die Anschlussmuffe am Adapter 
mit dem Schlauchende. Sie können die 
Anschlussmuffe mithilfe eines Rohrschlüssels 
oder einer Zange montieren. 

3.7. Anschluss ans Leitungswasser 
(Diese Eigenschaft ist optional)
Falls Sie das Gerät, angeschlossen an die 
Kaltwasserleitung benutzen möchten, müssen 
Sie an Ihre Kaltwasserleitung im Haus, ein 
Verbindungsstück für ein 1/2” Ventil anbringen. 
Falls dieses Verbindungsstück nicht vorhanden ist 
oder Sie sich nicht sicher sind, sollten Sie sich an 
einen kompetenten Installateur wenden. 
1. Trennen Sie die Anschlussmuffe (1) vom 

Wasserhahnadapter (2).

123

2. Schließen Sie den Wasserhahnadapter an das 
Ventil vom Leitungswasser.

3. Stecken Sie die Anschlussmuffe auf den 
Wasserschlauch.

4. Falls das andere Ende des Schlauchs an das 
Leitungswasser angeschlossen werden soll 
(siehe Kapitel 3.7); falls es an eine Gallone 
angeschlossen werden soll muss es an die 
Wasserpumpe angeschlossen werden (siehe 
Kapitel 3.8).
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4. Befestigen Sie die Anschlussmuffe manuell/

oder mit einem Werkzeug.

       
2. Schließen Sie das andere Ende des 

Wasserschlauchs an der Wasserpumpe 
an, indem Sie den Schlauch in den 
Schlauchanschluss der Pumpe schieben. 

5. Um zu vermeiden, dass der Wasserschlauch 
beschädigt wird, sich verschiebt oder aus 
Versehen sich löst, befestigen Sie die 
Klammern an die geeigneten Plätze.

A
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass 
nach dem Öffnen des Wasserhahns, an 
beiden Enden kein Wasserleck vorhanden 
ist. Im Falle von einer Leckage schließen 
Sie sofort das Ventil und ziehen Sie alle 
Verbindungsstellen mit dem Rohrschlüssel 
oder einer Zange fest.

3.8. Für Geräte mit dem Einsatz 
von Wassergallonen
(Diese Eigenschaft ist optional)
Um das Gerät an eine Gallone anzuschließen, 
benötigen Sie eine vom  Kundendienst empfohlene 
Wasserpumpe.  
1. Nach dem Anschließen des Schlauchendes, 

welches aus der Pumpe (siehe 3.6) kommt 
an das Gerät, folgen Sie den folgenden 
Anweisungen.

  
               
3. Befestigen sie den Schlauch der Pumpe 

indem Sie es in die Gallone stecken.
      

        
4. Nach Abschluss der Verbindung, stecken Sie 

den Stecker in die Steckdose und schalten Sie 
die Pumpe ein.

C
Nachdem Sie die Pumpe 
eingeschaltet haben, warten Sie für 
einen effizienten Betrieb 2-3 Minuten.

C
Beim Anschliessen des Wassers 
folgen Sie den Anleitungen in der 
Bedienungsanleitung.

C
Falls Sie das Gerät mit einer Gallone 
verwenden werden, benötigen Sie 
keinen Wasserfilter. 

3.9 Wasserfilter
(Diese Eigenschaft ist optional)
Je nach Modell wird ein externer oder interner 
Filter vorhanden sein. Um den Wasserfilter 
anzubringen führen Sie folgende Anweisungen 
durch.
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3.9.1.Die Montage des externen 
Filters an die Wand (diese 
Eigenschaft ist optionell)

A HINWEIS: Montieren Sie den Filter auf 
das Gerät.

Je nach Modell prüfen Sie bitte ob folgende Teile 
mit der Lieferung Ihres Produkts angekommen 
sind oder nicht:

1. Anschlussmuffe (1 Stück): Wird zum 
Verbinden des Wasserschlauchs am Rückteil 
des Geräts verwendet.

2. Wasserhahnadapter (1 Stück): Wird für den 
Anschluss der Kaltwasserleitung verwendet.

3. Poröse Filter (1 Stück)
4. Schlauchbefestigungsklammer (3 Stück): Wird 

verwendet um den Wasserschlauch an der 
Wand zu befestigen.

5. Filterverbindungsapparat (2 Stück): Wird für 
die Wandmontage verwendet.

6. Wasserfilter (1 Stück): Um das Leitungswasser 
an das Gerät anzuschließen. Falls ein 
Anschluss an die Gallone vorhanden ist, ist 
kein Wasserfilter notwendig.

1. Schließen Sie den Wasserhahnadapter an das 
Ventil vom Leitungswasser.

2. Legen Sie einen Platz für das externe Filter 
fest. Filterverbindungsapparat (5) an die Wand 
montieren.

3. Bringen Sie den Verbindungsapparat, wie 
auf dem Etikett auf dem Filter angezeigt, 
senkrecht an. (6) 

4. Schließen Sie den Wasserschlauch, der vom 
oberen Teil des Filters herausführt, an der 
Wasserverbindung des Geräts, an.

Nach Abschluss der Verbindung sollte die Ansicht 
wie in der folgenden Abbildung dargestellt sein.

1 2 3

4

5

6
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3.9.2.Interne Filter 
Da der interne Filter, bei der Lieferung nicht im Gerät 
montiert sein wird, müssen für die Vorbereitung 
folgende Schritte durchgeführt werden.

1. Für die Installation des Filters “Ice Off” (Eis 
Aus) Anzeige aktiv sein. Der Wechsel der 
Anzeige zwischen EIN - AUS kann durch 
Drücken der Taste “lce”(Eis) getätigt werden.

Wasserleitung:

Gallonen-Leitung:

2. Um an den Wasserfilter zu gelangen, 
entfernen Sie das Gemüsefach (a).

a

C
Verwenden Sie die ersten 10 Gläser 
Wasser nach Anbringung des Filters 
nicht.
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3. Ziehen Sie den Bypass-Deckel des 

Wasserfilters an sich selbst.

C
Es ist normal, dass nachdem 
Entfernen des Deckels einige 
Wassertropfen vorhanden sind.

4. Verriegeln sie den Deckel des Wasserfilters 
indem Sie es in die Vorrichtung setzen und 
nach vorne schieben.

5. Drücken Sie nochmals die Taste “Ice” (Eis) auf 
dem Bildschirm und verlassen Sie den “Ice 
Off” (Eis Aus) Modus.

C
Der Wasserfilter reinigt manche 
Fremdpartikel im Wasser. Es reinigt nicht 
die Mikroorganismen.

C Zur Aktivierung der Filterwechseldauer 
siehe Kapitel 5.2.
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4 Vorbereitung
4.1. Energiesparmaßnahmen
mehmet

A
Da es dem Gerät schaden könnte, ist es 
nicht geeignet, dass das Gerät an die 
Energiesparsysteme angeschlossen wird.

•	 Halten Sie die Türen nicht für längere Zeit 
offen.

•	 Stellen Sie keine warmen Speisen oder 
Getränke in den Kühlschrank.

•	 Ihren Kühlschrank nicht überfüllen, dies 
würde den Luftstrom behindern und die 
Kühlungskapazität reduzieren.

•	 Der aufgeführte Energieverbrauch Ihres 
Kühlschranks, wurde ohne Schublade 
des Gefrierteils und mit den zwei unteren 
Schubladen sowie maximal gefüllt mit 
Lebensmittel ermittelt. Es bestehen keine 
Einschränkungen, das obere Glasfach je nach 
Form und Größe der gefrorenen Lebensmittel 
zu nutzen.

•	 Je nach Eigenschaften Ihres Geräts: Gefrorene 
Lebensmittel im Kühlschrank aufzutauen, führt 
zu Energieersparnissen und schützt die Qualität 
Ihrer Lebensmittel.

•	 Für einen energieeffizienten Betrieb und die 
qualitätsgerechte Lagerung des Gefriergut sind 
stets die mit dem Gefrierschrank gelieferten 
Körbe/Schübe zu verwenden.

•	 Ein direkter Kontakt des Gefrierguts mit dem 
Temperatursensor im Gefrierschrank kann zu 
einem erhöhten Energieverbrauch des Geräts 
führen. Daher muss solch ein Kontakt mit 
einem oder mehreren Sensoren vermieden 
werden.

•	 Vermeiden Sie Berührungen der Lebensmittel 
mit dem Temperaturfühler.

4.2. Erstanwendung
Vor der Benutzung Ihres Kühlschranks, lesen 
Sie die “Anweisungen zur Sicherheit und zum 
Umweltschutz” und die Anweisungen im Abschnitt 
“Installation”. 
•	 Lassen Sie das Gerät für 6 Stunden ohne 

Lebensmittel laufen und öffnen Sie die 
Tür während dieser Dauer nicht, falls nicht 
unbedingt nötig.

C
Sobald der Kompressor sich einschaltet, 
werden Sie ein Geräusch hören. 
Verdichtete Flüssigkeiten und Gase im 
Kühlungssystem, geben auch Geräusche 
ab, wenn der Kompressor nicht in Betrieb 
ist, dies ist normal. 

C
Die vorderen Kanten des Kühlschranks 
erwärmen sich, dies ist normal. Diese 
Bereiche wurden so konzipiert, dass sie 
sich erwärmen, um eine Kondensation zu 
vermeiden.

C
Bei einigen Modellen schaltet sich das 
Armaturenbrett 5 Minuten nach dem 
Schließen der Tür automatisch ab. Es 
schaltet sich wieder an, wenn die Tür 
geöffnet wurde oder indem man auf einen 
beliebigen Schalter drückt.
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5 Nutzung des Geräts

5.1. Anzeigetafel
Die Anzeigetafel kann je nach Modell Ihres Geräts Unterschiede vorweisen.
Die visuellen und akustischen Funktionen Ihrer Anzeigetafel helfen Ihnen bei der Nutzung Ihres 
Kühlschranks.

8 1 2 3

457 6

9

1. Anzeige Kühlbereich
2. Anzeige Fehlerzustand
3. Temperaturanzeige
4. Ferienfunktionstaste
5. Temperaturwahltaste
6. Bereichsauswahl-Taste
7. Anzeige Tiefkühlbereich-Schubladen
8. Anzeige Eco-Modus
9. Ferienfunktionsanzeige 

*optional

C
*Optional: Die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Symbole sind als Beispiele aufgeführt, es 
ist möglich, dass diese nicht voll und ganz mit Ihrem Gerät übereinstimmen. Falls bei Ihrem Gerät die 
aufgeführten Teile nicht vorhanden sind, sind diese Symbole für andere Modelle geltend.
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1. Anzeige Kühlbereich
Beim Einstellen des Kühlungsbereichs brennt das 
Licht des Kühlbereichs.

2. Anzeige Fehlerzustand
Falls Ihr Kühlschrank nicht ausreichend kühlt oder 
ein Sensordefekt zustande kommt, schaltet sich 
diese Anzeige ein. Wenn diese Anzeige aktiviert ist, 
wird in der Temperaturanzeige des Gefrierfachs 
"E", in der Temperaturanzeige des Kühlfachs 
Zahlen wie "1, 2, 3 ..." angezeigt. Die Zahlen 
in diesen Anzeigen geben dem Personal des 
Kundendienstes Hinweise zum Fehler.

3. Temperaturanzeige
Zeigt die Temperaturen des Gefrier- und Kühlfachs 
an.

4.Ferienfunktionstaste
Um diese Funktion zu aktivieren, drücken 
Sie die Ferientaste 3 Sekunden lang. Wenn 
die Ferienfunktion aktiviert ist, zeigt die 
Temperaturanzeige des Kühlfachs "- -" an und es 
finden im Kühlfach keine aktiven Kühlungsprozesse 
statt. Bei dieser Funktion ist es nicht geeignet, 
dass Sie Lebensmittel im Kühlfach lagern. Die 
anderen Fächer werden in den entsprechend 
eingestellten Temperaturen, weiterhin kühlen.

Um diese Funktion auszuschalten, drücken Sie 
nochmals auf die Ferien-Taste (  ).

5. Temperaturwahltaste
Ändert die Temperatur zwischen -24°C ..... - 
18°C und 8°...1°C.

6. Bereichsauswahl-Taste
Um zwischen dem Kühl- und dem 
Gefrierbereich zu wechseln, drücken Sie auf die 
Bereichsauswahl-Taste des Kühlschranks.

7. Anzeige Tiefkühlbereich-Schubladen
Beim Einstellen des Gefrierbereichs brennt das 
Licht des Kühlbereichs.

8. Anzeige Eco-Modus
Zeigt an, dass der Kühlschrank im Energiespar-
Modus betrieben wird. Diese Anzeige wird aktiv, 
wenn der Gefrierbereich auf die Temperatur 
-18°C eingestellt ist.

9.Ferienfunktionsanzeige
Zeigt an, dass die Ferienfunktion aktiv ist.
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C
*Optional: Die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Symbole sind als Beispiele aufgeführt, es 
ist möglich, dass diese nicht voll und ganz mit Ihrem Gerät übereinstimmen. Falls bei Ihrem Gerät die 
aufgeführten Teile nicht vorhanden sind, sind diese für andere Modelle geltend.

1

1 2

2 3
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11.2

1. Ökonomischer Einsatz
2. Hohe Temperatur / Fehleralarm
3. Energiesparfunktion (Display aus)
4. Schnellkühlen
5.  Ferienfunktion
6. Kühlbereichtemperatureinstellung
7. Energiesparen (Display aus) / Alarm-aus-

Warnung
8. Bedienfeldsperre
9. Öko-Fuzzy
10. Tiefkühlbereichtemperatureinstellung 
11. Schnellgefrieren
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1. Ökonomischer Einsatz
Dieses Zeichen leuchtet auf, wenn die Temperatur 
des Tiefkühlbereichs auf -18 °C eingestellt ist; 
dies ist die ökonomischste Einstellung. ( ) Die 
Öko-Anzeige erlischt, wenn Schnellkühlen oder 
Schnellgefrieren ausgewählt werden.

2. Stromausfall-/Hochtemperatur-/Fehler-
Warnanzeige 
Diese Anzeige ( ) leuchtet bei Temperaturfehlern 
oder Fehleralarmen auf. 
Diese Anzeige leuchtet bei einem Stromausfall, zu 
hohen Innentemperaturen und sonstigen Fehler. 
Bei längeren Stromausfällen blinkt die höchste 
Temperatur, die der Tiefkühlbereich erreichen 
kann, in der digitalen Anzeige. Drücken Sie nach 
Kontrolle der Lebensmittel im Tiefkühlfach zum 
Aufheben des Alarms die Alarm-aus-Taste. 

3. Energiesparfunktion (Display aus)

Falls die Gerätetüren lange Zeit geschlossen 
bleiben, wird die Energiesparfunktion automatisch 
aktiviert und das Energiesparsymbol leuchtet. 
Bei aktiver Energiesparfunktion erlöschen 
sämtliche Display-Symbole mit Ausnahme des 
Energiesparsymbols. Die Energiesparfunktion wird 
aufgehoben, sobald Tasten betätigt werden oder 
die Tür geöffnet wird. Das Display zeigt wieder die 
normalen Symbole.
Die Energiesparfunktion wird während der 
Lieferung ab Werk aktiviert und kann nicht 
aufgehoben werden.

4. Schnellkühlen
Wenn die Schnellkühlfunktion eingeschaltet 
ist, leuchtet die Schnellkühlanzeige ( ) auf 
und die Temperaturanzeige des Kühlbereichs 
zeigt den Wert 1. Drücken Sie zum Abbrechen 
dieser Funktion erneut die Schnellkühltaste. 
Die Schnellkühlanzeige erlischt, die normalen 
Einstellungen werden wiederhergestellt. 
Die Schnellkühlfunktion wird nach 1 Stunde 
automatisch abgebrochen, sofern sie nicht zuvor 
bereits manuell abgebrochen wurde. Zum Kühlen 
großer Mengen frischer Lebensmittel drücken Sie 
die Schnellkühltaste, bevor Sie Lebensmittel in den 
Kühlbereich geben. 

5.  Ferienfunktion
Drücken Sie zum Aktivieren der Ferienfunktion 
(3x) / Ferienfunktionsanzeige 3 Sekunden 
die Schnellkühlen-Taste; dadurch wird die 
Ferienfunktion (3x) / Ferienfunktionsanzeige (

) aktiviert. Wenn die Ferienfunktion (3x) 
/ Ferienfunktionsanzeige aktiv ist, zeigt die 
Temperaturanzeige des Kühlbereichs „- -“ und der 
Kühlbereich wird nicht gekühlt. Diese Funktion ist 
nicht geeignet, um Lebensmittel im Kühlbereich 
aufzubewahren. Andere Bereiche werden 
entsprechend der für den jeweiligen Bereich 
eingestellten Temperatur weiterhin gekühlt. 
Zum Abbrechen dieser Funktion drücken Sie die 
Urlaubstaste noch einmal.

6. Kühlbereichtemperatureinstellung
Nach Betätigung der Taste kann die 
Kühlbereichtemperatur entsprechend auf 8, 7, 6, 
5, 4, 3, 2 oder 1 eingestellt werden. ( )

7. 1 Energiesparen (Display aus)
Bei Betätigung dieser Taste ( ) leuchtet 
das Energiesparsymbol ( ) auf und die 
Energiesparfunktion wird aktiviert. Mit Aktivierung 
der Energiesparfunktion werden alle anderen 
Symbole am Display abgeschaltet. Wird bei aktiver 
Energiesparfunktion eine Taste gedrückt oder die 
Tür geöffnet, schaltet sich die Energiesparfunktion 
aus und alle Displaysignale kehren in den 
Normalzustand zurück. Durch erneute Betätigung 
dieser Taste ( ) werden das Energiesparsymbol 
und die Energiesparfunktion deaktiviert.

7.2 Alarm-aus-Warnung
Bei einem Stromausfall/Temperaturalarm drücken 
Sie nach Befüllen des Tiefkühlbereichs mit 
Lebensmitteln die Alarm-aus-Taste zum Aufheben 
der Warnung.

8. Bedienfeldsperre
Halten Sie gleichzeitig die Anzeige-Aus-Taste 3 
Sekunden lang gedrückt. Das Bedienfeldsperre-
Symbol leuchtet auf und die Bedienfeldsperre wird 
aktiviert; die Tasten können bei einer aktivierten 
Bedienfeldsperre nicht betätigt werden. Halten 
Sie gleichzeitig die Anzeige-Aus-Taste erneut 3 
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Sekunden lang gedrückt. Das Bedienfeldsperre-
Symbol erlischt, die Bedienfeldsperre wird 
abgeschaltet. Drücken Sie die Anzeige-Aus-Taste, 
um Änderungen an der Temperatureinstellung des 
Kühlschranks zu verhindern.
9. Öko-Fuzzy
Zum Aktivieren der Öko-Fuzzy-Funktion halten Sie 
die Öko-Fuzzy-Taste 1 Sekunde lang gedrückt. 
Wenn diese Funktion aktiv ist, wechselt der 
Tiefkühlbereich nach mindestens 6 Stunden in den 
Ökomodus, die Öko-Anzeige leuchtet auf. Zum 

Deaktivieren der Öko-Fuzzy-Funktion ( ) halten 
Sie die Öko-Fuzzy-Taste erneut 3 Sekunden lang 
gedrückt.
Wenn die Öko-Fuzzy-Funktion aktiv ist, leuchtet die 
Anzeige nach 6 Stunden auf.

10. Tiefkühlbereichtemperatureinstellung
Die Temperatur im Tiefkühlbereich ist einstellbar. 
Mit der Taste kann die Temperatur des 
Tiefkühlbereichs auf -18, -19, -20, -21, -22, -23 
oder -24 eingestellt werden.

11. Schnellgefrieren
Drücken Sie zum Schnellgefrieren die Taste; 
dadurch wird die Schnellgefrieranzeige ( ) 
aktiviert.

Wenn die Schnellgefrierfunktion eingeschaltet 
ist, leuchtet die Schnellgefrieranzeige auf und die 
Temperaturanzeige des Tiefkühlbereichs zeigt 
den Wert -27. Zum Aufheben dieser Funktion 
drücken Sie die Schnellgefriertaste ( ) noch 
einmal. Die Schnellgefrieranzeige erlischt, die 
normalen Einstellungen werden wiederhergestellt. 
Die Schnellgefrierfunktion wird nach 24 Stunden 
automatisch abgebrochen, sofern sie nicht 
zuvor bereits manuell abgebrochen wurde. Zum 
Einfrieren großer Mengen frischer Lebensmittel 
drücken Sie die Schnellgefriertaste, bevor Sie 
Lebensmittel in den Tiefkühlbereich geben.



23 / 39  DEKühlschrank / Bedienungsanleitung

Nutzung des Geräts

C
*Optional: Die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Symbole sind als Beispiele aufgeführt, es 
ist möglich, dass diese nicht voll und ganz mit Ihrem Gerät übereinstimmen. Falls bei Ihrem Gerät die 
aufgeführten Teile nicht vorhanden sind, sind diese für andere Modelle geltend.
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1. Tiefkühlbereichtemperatureinstellung
2. Ökomodus
3. Energiesparfunktion (Display aus)
4. Stromausfall-/Hochtemperatur-/Fehler-Warnanzeige
5. Kühlbereichtemperatureinstellung
6. Schnellkühlen
7. Ferienfunktion
8. Bedienfeldsperre / Filterwechselalarm abbrechen
9. Wasser- / Zerstoßenes-Eis- / Eiswürfel-Auswahl
10. Eisbereiter ein/aus
11. Anzeige ein/aus Alarm-aus-Warnung
12. Auto-Öko
13. Schnellgefrieren
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1. Tiefkühlbereichtemperatureinstellung
Mit der Taste ( ) kann die Temperatur des 
Tiefkühlbereichs durchlaufend auf -18, -19, -20, 
-21, -22, -23 oder -24 eingestellt werden.
2. Ökomodus 
Zeigt an, dass der Kühlschrank im 
Energiesparmodus läuft. Diese Anzeige leuchtet 
auf, wenn die Temperatur des Tiefkühlbereiches 
auf -18 °C eingestellt ist oder das Gerät mit der 
Öko-Extra-Funktion besonders energiesparend 
arbeitet. ( )

3. Energiesparfunktion (Display aus)

Falls die Gerätetüren lange Zeit geschlossen 
bleiben, wird die Energiesparfunktion automatisch 
aktiviert und das Energiesparsymbol leuchtet. 
Bei aktiver Energiesparfunktion erlöschen 
sämtliche Display-Symbole mit Ausnahme des 
Energiesparsymbols. Die Energiesparfunktion wird 
aufgehoben, sobald Tasten betätigt werden oder 
die Tür geöffnet wird. Das Display zeigt wieder die 
normalen Symbole.
Die Energiesparfunktion wird während der 
Lieferung ab Werk aktiviert und kann nicht 
aufgehoben werden. 

4.  Stromausfall-/Hochtemperatur-/Fehler-
Warnanzeige 
Diese Anzeige ( ) leuchtet bei Temperaturfehlern 
oder Fehleralarmen auf. Diese Anzeige leuchtet bei 
einem Stromausfall, zu hohen Innentemperaturen 
und sonstigen Fehler. Bei längeren Stromausfällen 
blinkt die höchste Temperatur, die der 
Tiefkühlbereich erreichen kann, in der digitalen 
Anzeige. Drücken Sie nach Kontrolle der 
Lebensmittel im Tiefkühlfach zum Aufheben des 
Alarms die Alarm-aus-Taste. 

5. Kühlbereichtemperatureinstellung

Nach Betätigung der Taste ( ) kann die 
Kühlbereichtemperatur entsprechend auf 8, 7, 6, 
5, 4, 3, 2 etc. eingestellt werden.

6. Schnellkühlen
Drücken Sie die Taste zum Schnellkühlen; dadurch 
wird die Schnellkühlanzeige ( ) aktiviert.
Zum Deaktivieren dieser Funktion drücken Sie die 
Taste noch einmal.
Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie frische 
Lebensmittel in den Kühlbereich geben oder 
Lebensmittel schnell herunterkühlen möchten. 
Wenn diese Funktion aktiv ist, arbeitet Ihr 
Kühlschrank 1 Stunde lang intensiver.
7.  Ferienfunktion
Wenn die Ferienfunktion ( ) aktiv ist, zeigt die 
Temperaturanzeige des Kühlbereichs „- -“ und der 
Kühlbereich wird nicht gekühlt. Diese Funktion ist 
nicht geeignet, um Lebensmittel im Kühlbereich 
aufzubewahren. Andere Bereiche werden 
entsprechend der für den jeweiligen Bereich 
eingestellten Temperatur weiterhin gekühlt.
Zum Abbrechen dieser Funktion drücken Sie die 
Ferienfunktionstaste noch einmal. ( )

8. Bedienfeldsperre / Bedienfeldsperre / 
Filterwechselalarm abbrechen

Drücken Sie zum Aktivieren der Bedienfeldsperre 
die Bedienfeldsperrtaste ( ). Mit dieser 
Funktion können Sie verhindern, dass die 
Temperatureinstellungen des Kühlschranks 
geändert werden. Der Filter des Kühlschranks 
muss alle sechs Monate ausgetauscht werden. 
Wenn Sie die Anweisungen in Abschnitt 5.2 
befolgen, berechnet der Kühlschrank die 
verbleibende Dauer automatisch und bei Ablauf 
leuchtet die Filterwechselanzeige ( ) auf.

Halten Sie die Taste ( ) zum Abschalten der 
Filterwarnleuchte 3 Sekunden gedrückt.
9. Wasser- / Zerstoßenes-Eis- / Eiswürfel-
Auswahl
Navigieren Sie mit der Zifferntaste 8 zu Wasser (

), Eiswürfeln ( ) oder zerstoßenem Eis ( ). 
Die aktive Anzeige bleibt erleuchtet. 
10. Eisbereiter ein/aus
Drücken Sie die Taste ( ) zum Abbrechen (

) oder Aktivieren ( ) des 
Eisbereiters.
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11.1 Anzeige ein/aus
Drücken Sie die Taste ( ) zum 
Abbrechen (XX) oder Aktivieren ( ) der 
Anzeige.
11.2 Alarm-aus-Warnung

Bei einem Stromausfall/Temperaturalarm drücken 
Sie nach Befüllen des Tiefkühlbereichs mit 
Lebensmitteln die Alarm-aus-Taste zum Aufheben 
der Warnung.
12. Auto-Öko
Drücken Sie die Auto-Öko-Taste ( ) zum 
Aktivieren dieser Funktion 3 Sekunden lang 
gedrückt. Falls die Tür lange Zeit geschlossen 
bleibt, während diese Funktion aktiviert ist, 
wechselt der Kühlbereich in den Ökomodus. Zum 
Abschalten dieser Funktion drücken Sie die Taste 
noch einmal.
Wenn die Auto-Öko-Funktion aktiv ist, leuchtet die 

Anzeige nach 6 Stunden auf. ( )

13. Schnellgefrieren
Drücken Sie die Taste ( ) zum Schnellgefrieren. 
Zum Deaktivieren der Funktion drücken Sie die 
Taste noch einmal.
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Kennwortbildschirm
(3 Sek.)

*(3 Sekunden drücken)

Drücken Sie nach Anschluss an die Stromversorgung zum Aufrufen des Kennworteingabebildschirm 3 
Sekunden lang die Tasten „Alarm aus“ und „Urlaub“.

Gefriertemperatureinstellung
Kühltemperatureinstellung

Schnellkühlen

Alarm aus Eis ein/aus Wasserspender-Modus Tastensperre 
(Filterrücksetzung) 

Urlaub

Schnellgefrieren/
(Öko-Fuzzy)

5.2. Aktivierung des Warnsignals zum Auswechseln des Wasserfilters
(Bei Produkten, die an das Trinkwassernetz angeschlossen und mit einem Filter ausgerüstet 
sind)
Das Warnsignal zum Auswechseln des Wasserfilters wird wie folgt aktiviert:
Die automatische Berechnung des Filterwechsels ist bei der Auslieferung des Gerätes nicht 
eingeschaltet.
Diese muss bei Geräten mit Filter zunächst eingeschaltet werden.
Die S4-Displayplatine, die wir im Kühlschrank verwenden, hat ein Neun-Schlüssel-System.
Stellen Sie die Werte wie abgebildet ein.
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Zweimal drücken

Einmal drücken

„Trennen Sie den Kühlschrank bei Anzeige des Bildschirms PS0 vom Stromnetz und schließen Sie ihn 
wieder an. Dadurch wird der Filterzähler aktiviert. Nach 130 Tagen wird die Filterwarnung-LED am 
Display aktiv. Halten Sie nach Erneuerung des Filters die Tastensperre-Taste 3 Sekunden gedrückt, damit 
der Filterzähler einen neuen 130 Tage-Zyklus beginnt.
Wiederholen Sie die obigen Schritte zum Abbrechen dieser Funktion.“

Filterwarnleuchte

Drücken Sie die Taste zum Zurücksetzen 
der Filterzeit 3 Sekunden, während die 

Warn-LED aktiv ist.
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5.3. Gemüsefach mit 
Feuchtigkeitsregelung (ImmerFrisch)
* optional
Im Gemüsefach mit Feuchtigkeitsregelung bleiben 
Gemüse und Früchte länger frisch. 
Legen Sie Blattgemüse wie Salat, Spinat und 
anderes Gemüse, das schnell Feuchtigkeit verliert, 
möglichst waagerecht in das Fach. Stellen Sie 
solches Gemüse nicht auf seine Wurzeln.
Geben Sie Gemüse niemals verpackt in das 
Gemüsefach. Falls Gemüse in seiner Verpackung 
verbleibt, verdirbt es in kürzester Zeit. Wenn Sie 
eine hohe Feuchtigkeit einstellen, trocknet Ihr 
Gemüse nicht aus und lässt sich auch unverpackt 
längere Zeit ohne nennenswerten Qualitätsverlust 
lagern. Falls Gemüse aus hygienischen Gründen 
nicht mit anderen Lebensmittel in Kontakt geraten 
soll, nutzen Sie perforiertes Papier, Schaumstoff 
oder ähnliche Verpackungsmaterialien statt Tüten 
oder Beuteln.
Beim Platzieren von Gemüse im Gemüsefach 
sollten Sie das unterschiedliche Gewicht der 
einzelnen Gemüsesorten beachten. Schweres, 
hartes Gemüse sollte auf dem Boden des 
Gemüsefaches liegen, leichtes und weiches 
Gemüse darüber.
Geben Sie Erbsen, Aprikosen, Pfirsiche 
und besonders Äpfel nicht gemeinsam mit 
anderen Obst- oder Gemüsesorten in dasselbe 
Gemüsefach, da diese Früchte und Gemüse 
Ethylengas abgeben. Ethylengas führt dazu, dass 
andere Früchte schneller reifen und daher auch 
schneller verderben.

5.4. Anwendung des Wasserspenders 
(verfügbar bei einigen Modellen)

C Es ist normal, dass die ersten Gläser 
Wasser lauwarm sind.

C
Sollte der Wasserspender für eine längere 
Zeit nicht genutzt worden sein, schütten 
Sie die ersten Gläser weg, um sauberes 
Wasser zu erhalten.

Bei der ersten Anwendung, muss ca. 12 Stunden 
gewartet werden damit das Wasser gekühlt ist. 
Um Wasser durch Nutzung des Bildschirms zu 
entnehmen, wählen Sie vorher die Option Wasser, 
hiernach können Sie den Auslöser ziehen um 
Wasser zu entnehmen. Entfernen Sie das Glas kurz 
nach dem Sie den Auslöser gedrückt haben.

5.5. Auffüllen des Wassertanks 
für den Wasserspender
Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks wie in 
der Abbildung dargestellt wird. Füllen Sie es mit 
reines und sauberes Trinkwasser. Schließen Sie 
den Deckel.



29 / 39  DEKühlschrank / Bedienungsanleitung

Nutzung des Geräts
5.6. Reinigung des Wassertanks
Entnehmen Sie den Wasserspeicher aus dem 
Regal der Tür. 
Entnehmen Sie das Regal aus der Tür mit beiden
Händen.
Halten Sie den Wasserspeicher an beiden Seiten 
und entnehmen Sie es mit einem 45-gradigen 
Winkel.
Entnehmen Sie den Deckel des Wassertanks und 
reinigen Sie es.

A

Füllen Sie den Wassertank nicht mit 
anderen Getränken wie Obstsäfte, 
kohlensäurehaltige und alkoholischen 
Getränke, diese sind für die Nutzung 
mit dem Wasserspender nicht geeignet. 
Diese Flüssigkeiten könnten zu 
einer unreparierbaren Störung des 
Wasserspenders führen. Die Garantie 
deckt derartige Störungen nicht. 
Chemische Stoffe und Zusatzstoffe, 
die sich in derartigen Getränken / 
Flüssigkeiten befinden können dem  
Material des Wassertanks Schaden 
zufügen.

A
Die Komponenten des Wassertanks und 
Wasserspenders dürfen nicht in der 
Spülmaschine gewaschen werden.
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5.7. Eis / Wasserentnahme 
(diese Einschaft ist optional)
Zur Entnahme von Wasser (  ) / Eiswürfel ( 

 ) / zerkleinertes Eis (  ) wählen Sie auf 
Ihrem Bildschirm die entsprechende Option. 
Die Entnahme von Wasser/Eis erfolgt durch das 
Drücken des Hebel über dem Wasserspender. 
Beim Wechsel zwischen den Optionen Eiswürfel 
(  ) / zerkleinertes Eis (  ) können bei den  
ersten Ausgaben Reste von der vorherigen 
Auswahl sein.

•	 Für die erste Entnahme von Eis / beim 
Wasserspender muss ca. 12 Stunden gewartet 
werden. Wenn nicht ausreichend Eis im Eisfach 
vorhanden ist, kann vom Spender kein Eis 
entnommen werden.

•	 Am Ende des Erstbetriebs sollten keine 30 
Eiswürfel (3-4 Liter) verbraucht werden.

•	 Sollte ein Stromausfall oder eine 
vorübergehende Störung zustande kommen, 
während das Gerät in Betrieb ist, kann es 
vorkommen, dass etwas Eis zerschmilzt und 
nochmal gefriert. In diesem Fall kann das 
Eis verkleben. Wenn der Stromausfall oder 
die Störung länger andauert, kann das Eis 
schmelzen und zu Wasserlecks führen. Wenn 
ein derartiges Problem auftaucht schütten Sie 
das übrige Eis im Eisbehälter aus und reinigen 
Sie es.

A
HINWEIS: Das Wassersystem des 
Geräts darf nur an die Kaltwasserleitung 
angeschlossen sein. Auf keinen Fall an die 
Warmwasserleitung anschließen.

•	 Es kann sein, dass das Gerät beim Erstbetrieb 
kein Wasser annimmt. Der Grund hierfür ist 
die Luft, die sich im System befindet. Die Luft 
aus dem System muss abgeführt werden. 
Hierfür drücken Sie den Spenderhebel für 
1-2 Minuten bis Wasser aus dem Spender 
kommt. Am Anfang kann das Wasser 
ungleichmäßig fließen. Nachdem die Luft vom 
Gerät herausgelassen wurde, wird sich dies 
normalisieren.

•	 Bei erstmaliger Anwendung des Filters kann 
das Wasser getrübt sein, die ersten 10 Gläser 
sollten nicht getrunken werden.

•	 Bei der ersten Installation des Geräts, muss 
ca. 12 Stunden gewartet werden damit das 
Wasser gekühlt ist.

•	 Das Wassersystem des Geräts ist so konzipiert, 
dass es nur mit reinem Wasser funktioniert. 
Verwenden Sie keinerlei Getränke außer 
Wasser.

•	 Sollte das Gerät aufgrund von Ferien oder 
ähnlichen Gründen längere Zeit nicht 
genutzt werden, wird es empfohlen den 
Wasseranschluss aufzuheben.

•	 Wenn der Wasserspender für längere Zeit nicht 
genutzt wird, können die ersten 1-2 Gläser 
warm sein.

5.8. Tropfschale 
(dies ist eine optionale Eigenschaft)
Die Tropfen, die bei der Nutzung des Wasserspenders 
tropfen, sammeln sich in der Tropfschale, einen 
Wasserauslauf gibt es nicht. Sie können die 
Tropfschale entnehmen, indem Sie die Tropfschale an 
sich ziehen oder am Rand drücken. Somit kann das 
angesammelte Wasser in der Tropfschale reinigen.
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5.9. Nullgrad-Fach
(Diese Eigenschaft ist optional)
In diesem Fach werden Molkerei-Lebensmittel, die 
eine Aufbewahrung bei niedrigeren Temperaturen 
benötigen oder für Fleischprodukte die sofort 
verzehrt werden, gelagert. Gemüse oder Obst 
sollte nicht in diesem Fach gelagert werden. 
Sie können irgendeine der Nullgrad-Fächer 
herausnehmen und das Innenvolumen steigern. 
Um es herauszunehmen, ziehen Sie es bis zum 
Anschlag nach vorne und heben Sie es nach oben 
und ziehen Sie es an sich.

5.10. Gemüsefach   
Das Gemüsefach Ihres Kühlschranks wurde so 
konzipiert, dass das Gemüse seine Frische schützt, 
indem es nicht an Feuchtigkeit verliert. Zu diesem 
Zweck ist im Gemüsefach die Kaltluftzirkulation 
intensiviert. Bewahren Sie Gemüse und Obst in 
diesem Fach auf. Um grünblättriges Gemüse 
noch länger aufzubewahren, legen Sie es nicht 
nebeneinander mit Obst.

5.11. Blaues Licht
(Diese Eigenschaft ist optional)
Bestrahlt das Gemüse im Gerät mit blauem Licht. 
Die Lebensmittel, die im Gemüsefach aufbewahrt 
werden, werden mit diesem blauen Lichtwellen 
bestrahlt und dadurch kann die Photosynthese 
weiterhin betrieben werden, demzufolge  wird die 
Frische der Lebensmittel länger erhalten,

5.12. Ionisator
(Diese Eigenschaft ist optional)
Die Luft im Kühlraum wird mithilfe des 
Ionisierungssystem im Luftkanalsystem von 
negativen Ionen, die die Luft mit schlechten 
Bakterien und andere Moleküle, die Gerüche 
verursachen, eliminiert.

5.13. Minibar
(Diese Eigenschaft ist optional)
Der Zugriff an die Minibar, welches sich an der 
Tür des Kühlschranks befindet, ist möglich ohne 
die Tür zu öffnen. Somit können Sie Lebensmittel 
und Getränke, die häufig genutzt werden, einfach 
vom Kühlschrank entnehmen. Um die Klappe der 
Minibar zu öffnen, drücken Sie es mit der Hand 
und ziehen Sie es an sich.

A
HINWEIS: Auf keinen Fall auf die Klappe 
der Minibar setzen, sich daran hängen 
oder schwere Gegenstände darauf stellen. 
Das Gerät kann beschädigt werden oder 
Sie können sich selbst verletzen.

Falls Sie dieses Fach schließen möchten, können 
Sie dies durch Drücken am oberen Teil der Tür 
durchführen. 

5.14. Geruchsfilter
(dies ist eine optionale Eigenschaft)
Der Geruchsfilter im Luftkanal des Kühlschranks 
verhindert die Bildung von unerwünschten 
Gerüchen im Kühlschrank.
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5.15. Icematic Eiskübel
(Diese Eigenschaft ist optional)
Füllen Sie das Icematic mit Wasser. In ca. zwei 
Stunden ist das Eis bereit. Nehmen Sie das 
Icematic nicht heraus um das Eis zu entneh-
men.
Drehen Sie den Knopf am Eiseimer 90° nach 
rechts, das Eis wird in den Eiskübel fallen. 
Hiernach können Sie den Eiskübel herausneh-
men und das Eis servieren.

C
Der Eiskübel ist nur für das Sammeln 
von Eis vorgesehen. Gefrieren Sie kein 
Wasser in diesem. Anderenfalls könnte 
es brechen.

5.16. Eismaschine 
(Diese Eigenschaft ist optional)
Die Eismaschine befindet sich im Oberteil der Tür 
des Gefrierfachs.
Bewegen Sie die Eisspeichergruppe mithilfe der 
Griffe an den Seiten anch oben und nehmen Sie 
es heraus. 
Der Deko-Deckel des Icematics kann nach oben 
bewegend herausgenommen werden.

BEDIENUNG
Den Eisbehälter entfernen
Greifen Sie den Eisvorratsbehälter an den Griffen, 
dann bewegen Sie die Hände nach oben und 
ziehen Sie am Eisvorratsbehälter. (Abbildung 1)
Den Eisbehälter wieder einsetzen
Halten Sie den Eisvorratsbehälter an den Griffen, 
bewegen Sie ihn in einem Bogen nach oben um 
die Seiten des Behälters in ihre
Position zu schieben und stellen Sie sicher, dass 
die Eiswählnadel korrekt montiert ist. (Abbildung 2)

Drücken Sie kräftig nach unten, bis kein Platz 
mehr zwischen dem Behälter und der Türplastik 
ist. (Abbildung 2)
Wenn Sie Schwierigkeiten beim Wiedereinsetzen 
des Behälters haben, drehen Sie das Drehrad 
um 90° und installieren Sie es erneut wie auf 
Abbildung 3 gezeigt.
Jedes Geräusch das sie hören, wenn das Eis 
in den Behälter fällt, ist ein normaler Teil des 
Betriebs.
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Wenn der Eisspender nicht korrekt arbeitet
Wenn Sie die Eiswürfel lange Zeit nicht entfernen, 
kommt es zur Bildung von Eisklumpen. In diesem 
Fall, entfernen
Sie bitte den Eisvorratsbehälter gemäß der obigen 
Anweisungen, trennen Sie die Eisklumpen,
entsorgen Sie das nicht trennbare Eis und geben 
Sie die Eiswürfel zurück in den Eisvorratsbehälter. 
(Abbildung 4)

	  

	  

	  

Eiswürfel können auf Grund von Luft in der Röhre 
nach der Verbindung klein sein, jegliche Luft wird 
während normaler Benutzung entfernt.
Entsorgen Sie das produzierte Eis etwa einen 
Tag lang, da die Wasserröhre verunreinigende 
Substanzen enthalten kann.

Vorsicht!
Stecken Sie weder Ihre Hand noch irgendein 
anderes Objekt in Eiskanal oder Klinge, da es die 
Teile beschädigen oder Ihre 
Hand verletzen kann.
Lassen Sie keine Kinder am Eisspender oder 
Eismacher hängen, da es zu Verletzungen führen 
kann.
Um ein Herabfallen des Eisvorratsbehälters zu 
verhindern, verwenden Sie beide Hände zum 
Entfernen.
Wenn Sie die Tür hart schließen, kann es dazu 
führen, dass Wasser aus dem Eisvorratsbehälter 
überläuft.
Entfernen Sie den Eisvorratsbehälter nur wenn es 
notwendig ist.

Wenn Eis nicht heraus kommt, prüfen Sie ob Eis 
im Kanal feststeckt und entfernen Sie es. Prüfen 
Sie den Eiskanal
regelmäßig und entfernen Sie Hindernisse wie in 
Abbildung 5 gezeigt.
Wenn Sie Ihren Kühlschrank zum ersten Mal 
verwenden oder wenn Sie ihn lange Zeit 
nicht benutzt haben
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 Versuchen Sie, Eiswürfel zu entnehmen, falls bei 
Entnahme von Brucheis eine Blockade vorliegt (Eis 
kommt nicht aus dem Kühlschrank).
Anschließend können Sie wieder Brucheis entnehmen.
Bei der Entnahme von Brucheis kommen eventuell 
zunächst Eiswürfel heraus. Bei Entnahme von Brucheis 
kommen Eiswürfel heraus.
Am Tiefkühlklappe vor dem Eisbereiter bildet sich eine 
dünne Eisschicht.
Dies ist normal. Sie sollten ihn regelmäßig reinigen.
Das Gitter im unteren Bereich des Wasserspenders 
wird rechtzeitig mit Wasser gefüllt. Es sollte regelmäßig 
gereinigt werden. Sie sollten das Wasser in diesem 
Bereich regelmäßig reinigen.
Das Geräusch, wenn Eis aus dem Eisbereiter fällt, 
ist normal und weist nicht auf ein Problem mit dem 
Produkt hin.
Der Klingenmechanismus im Eiswürfelfach ist scharf 
und kann Schnittwunden verursachen.
Falls der Eisspender kein Eis bietet, ist das Eis 
möglicherweise zusammengefroren. Entnehmen Sie 
den Tank und reinigen Sie ihn erneut.
Eistyp kann am Display nicht geändert wird, wenn 
der Eisauslöser zum Beziehen von Eis gedrückt wird. 
Auslöser loslassen, Eistyp am Display ändern und 
erneut Eis beziehen.
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5.17. Einfrieren von frischen 
Lebensmitteln
•	 Um die Qualität der Lebensmittel im Gefrierfach 

zu erhalten, sollten diese so schnell wie 
möglich eingefroren werden, hierfür können Sie 
die Funktion Schock-Frieren benutzen.

•	 Lebensmittel die eingefroren werden, wenn 
diese noch frisch sind, können länger im 
Gefrierfach aufbewahrt werden.

•	 Verpacken Sie die Lebensmittel zum Einfrieren 
und schließen Sie diese so, dass keine Luft 
hinzukommt.

•	 Achten Sie darauf die Lebensmittel vor 
dem Einräumen ins Gefrierfach verpackt 
sind. Anstattt der traditionellen Packpapiere 
empfiehlt es sich Gefrierbehälter, Alufolie und 
feuchtigkeitsbeständiges Papier, Plastikbeutel 
oder ähnliche Verpackungsmaterialien zu 
benutzen.

•	 Vor dem Einfrieren etikettieren Sie alle 
Lebensmittel, indem Sie es mit der 
Datumangabe beschriften. Somit können 
Sie die Frische der Lebensmittel erkennen. 
Bewahren Sie ältere Lebensmittel, die früher 
eingefroren wurden im vorderen Teil und 
benutzen Sie diese zuerst.

•	 Eingefrorene Lebensmittel sollten sofort nach 
dem Auftauen verwendet werden und nicht 
nochmals eingefroren werden.

•	 Frieren Sie keine großen Mengen auf einmal 
ein.

Gefrierfach-
Einstellung

Kühlfach-
Einstellung Hinweise

-18°C 4°C Dies sind die als Normal empfohlenen Einstellungen. 
-20, -22 oder 
-24°C 4°C Diese Einstellungen werden empfohlen, wenn die 

Umgebungstemperatur über 30°C ist. 

Schock-Frieren 4°C
Verwenden Sie es, wenn Sie Ihre Lebensmittel in kürzester Zeit 
einfrieren möchten. Nach dem Vorgang wird Ihr Gerät auf die 
vorherige Einstellung zurückgestellt. 

-18°C oder 
noch niedriger 2°C

Nutzen Sie diese Einstellungen wenn Sie der Meinung sind, dass die 
Umgebungstemperatur zu heiß ist  oder wenn die Tür des Kühlfachs 
häufig geöffnet wird. 

5.18. Empfehlungen zur Lagerung 
von eingefrorenen Lebensmitteln
Das Fach muss mindestens auf -18°C eingestellt 

sein.
1. Räumen Sie Lebensmittel, die bereits gefroren 

eingekauft wurde möglichst schnell in das 
Gefrierfach, damit diese nicht auftauen.

2. Achten Sie vor dem Einräumen auf 
das Ablaufdatum auf dem Paket des 
Lebensmittels, um sicherzustellen dass es 
nicht abgelaufen ist.

3. Achten Sie darauf, dass das Paket nicht 
beschädigt ist.

5.19. Informationen zum 
Tiefgefrierfach
Gemäß dem IEC-Standard, wird je 100 Liter 
Gefriervolumen, bei einer Raumtemperatur von 
32°C für das Einfrieren von 4,5 kg Lebensmittel 
bei -18°C oder noch niedrigen Temperaturen 
24 Stunden benötigt. Die lange Lagerung von 
Lebensmitteln ist nur möglich bei Temperaturen 
von -18°C oder noch niedrigeren Temperaturen. 
Die Frische der Lebensmittel (im Gefrierfach bei 
mind. -18°C und darunter) können monatelang 
beibehalten werden. 
Um die bereits eingefrorenen Lebensmittel  vor 
dem Auftauen durch einzufrierenden Lebensmittel 
zu schützen, achten Sie darauf, dass dieses sich 
nicht berühren.
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Um die Dauer der Lagerung von eingefrorenem 
Gemüse zu verlängern, brühen Sie diese vorher 
und sieben Sie das Wasser. Nach dem Absieben 
legen Sie es in luftdichte Verpackungen und 
räumen Sie es im Gefrierfach ein. Banane, 
Tomaten, Kopfsalat, Sellerie, gekochte Eier, 
Kartoffeln u. Ä. Nahrungen sind für das Einfrieren 
nicht geeignet. Sollten diese Nahrungen trotzdem 
eingefroren werden, verlieren diese nur ihre 
Nahrungswerte und -Qualität, es besteht keine 
gesundlheitliche Gefärhdung für den Menschen.

5.20. Einräumen der Lebensmittel

Regale des 
Gefrierfachs

Gefrorene Lebensmittel wie 
Fleisch, Fisch, Eis, Gemüse u. Ä. 

Regale des 
Kühlfachs

Topf, Teller mit Deckel und 
Lebensmittel in geschlossenen 
Behältern, Eier (geschlossene 
Behälter)

Kühlfach 
Türregale

Kleine und verpackte 
Lebensmittel oder Getränke

Gemüsefach Gemüse und Obst

Frische 
Lebens- 
mittelfach

Molkerei-Lebensmittel 
(Frühstücksprodukte, in 
kurzer Zeit zu verzehrende 
Fleischprodukte) 

5.21. Tür-Offen-Warnung 
(diese Eigenschaft ist optional)
Wenn die Tür Ihres Geräts für eine Dauer von 
1 Minute offen bleibt ertönt dieses Warnsignal. 
Dieser schaltet sich ab sobald die Tür geschlossen 
wird oder wenn irgendeine Taste auf dem 
Bildschirm gedrückt wird.

5.22. Beluchtungsleuchte
Für die Beleuchtung wird eine LED-Leuchte 
benutzt. Bei einer Störung im Zusammenhang 
mit dieser Leuchte wenden Sie sich an den 
Kundendienst.
Die Glühbirnen für dieses Haushaltsgerät sind 
für Beleuchtungszwecke nicht geeignet. Die 
beabsichtigte Aufgabe dieser Lampe ist es den 
Benutzer zu ermöglichen die Plazierung der 
Lebensmittel in den Kühlschrank / Eiskühltruhe 
sicher und bequem vorzunehmen.
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6 Pflege und Reinigung

Eine regelmäßige Reinigung erhöht die 
Lebensdauer des Geräts.

B
HINWEIS: Trennen Sie Ihren 
Kühlschrank vor der Reinigung 
vom Netz.

•	 Verwenden Sie zur Reinigung auf keinen 
Fall scharfen oder spitzen Gegenstände, Seife, 
Hausreinigungsmittel, Reinigungsmittel, Gas, 
Benzin, Lack u. Ä.
•	 Bei nicht eisfreien Geräten bilden sich 
Wassertropfen an der Rückwand des Kühlfaches, 
die zu einer fingerdicken Eisschicht gefrieren 
können. Nicht beseitigen, nicht reinigen, niemals 
Öl oder andere Mittel auftragen.
•	 Reinigen Sie die Außenflächen des 
Gerätes nur mit einem leicht angefeuchteten 
Mikrofasertuch. Schwämme und andere 
Reinigungshilfen können die Oberfläche 
verkratzen.
•	 Schütten Sie ein Teelöffel Karbonat in einen 
halben Liter Wasser. Nehmen Sie ein Tuch, 
tauchen Sie es in diese Flüssigkeit und wringen 
Sie es gut kräftig. Wischen Sie mit diesem Tuch 
das Innere des Geräts und trocknen Sie es 
gründlich.
•	 Achten Sie darauf, dass das Gehäuse der 
Leuchte und sonstige elektrischen Teile nicht mit 
Wasser in Berührung kommen.
•	 Reinigen Sie die Tür mit einem feuchten Tuch. 
Entnehmen Sie den Inhalt vom Innenraum und 
den Türen. Entfernen Sie die Regale nach oben 
hebend. Nach der Reinigung und dem Trocknen 
legen Sie es wieder ein, indem Sie es nach unten 
schieben.
•	 Verwenden Sie auf keinen Fall bei der 
Reinigung der Außenfläche des Geräts und den 
verchromten Teilen chlorhaltigem Wasser oder 
Reinigungsmittel. Chlor führt bei dieser Art von 
Oberflächen zur Verrostungen.
•	 Verwenden Sie keine spitzen oder scheuernde 

Gegenstände, Seifen, Reinigungsmittel bzw. 
Chemikalien, sowie auch kein Benzin, keine 
Benzole bzw. Wachse usw. Andernfalls werden die 
Einprägungen auf den Plasteteilen möglicherweise 
beschädigt oder deformiert. Verwenden Sie 
warmes Wasser und einen weichen Lappen zum 
anschließenden Trockenreiben.

6.1. Vermeidung von 
schlechtem Geruch
Bei der Herstellung Ihres Geräts wurden keinerlei 
Materialien verwendet, die Geruch verursachen 
könnten. Jedoch können aufgrund von 
ungeeigneter Lagerung von Lebensmitteln und 
unsachgemäßer Reinigung der Innenseite Gerüche 
entstehen.
Zur Vermeidung dieses Problems reinigen Sie es 
regelmäßig alle 15 Tage.
•	 Bewahren Sie die Speisen in geschlossenen 
Behältern auf. Lebensmittel, die in offenen 
Behältern aufbewahrt werden, können durch 
die Verbreitung von Mikroorganismen Gerüche 
verursachen.
•	 Keine Lebensmittel deren 
Aufbewahrungsdauer abgelaufen ist im 
Kühlschrank aufbewahren.

6.2. Schutz von 
Kunststoffoberflächen 
Das Ausschütten von Öl kann den 
Kunststoffoberflächen Schaden zufügen, daher 
sollte hier mit lauwarmem Wasser gereinigt 
werden.
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7. Problemlösung
Bitte schauen Sie sich zunächst diese Liste an, 
bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. 
Das kann Ihnen Zeit und Geld sparen. In der Liste 
finden Sie Lösungsvorschläge für allgemeine 
Probleme, die nicht durch Material- oder 
Herstellungsfehler verursacht werden. Bestimmte 
hierin erwähnte Funktionen und Merkmale treffen 
möglicherweise nicht auf Ihr Produkt zu.

Der Kühlschrank schaltet sich nicht ein. 
•	 Der Netzstecker ist nicht vollständig 
eingesteckt. >>> Stecker vollständig in die 
Steckdose einstecken.
•	 Die mit der Steckdose, die das Produkt mit 
Strom versorgt, verbundene Sicherung oder 
die Hauptsicherung ist durchgebrannt. >>> 
Sicherungen prüfen.
Kondensation an den Seitenwänden des 
Kühlbereiches (Multizone, Kühlkontrolle 
und FlexiZone).
•	 Die Tür wird zu häufig geöffnet. >>> Darauf 
achten, die Gerätetür nicht zu häufig zu öffnen.
•	 Die Umgebungsfeuchtigkeit ist zu hoch. 
>>> Produkt nicht in Umgebungen mit hoher 
Luftfeuchtigkeit aufstellen.
•	 Lebensmittel mit hohem Flüssigkeitsgehalt 
werden in nicht abgedichteten Behältern 
aufbewahrt. >>> Lebensmittel mit hohem 
Flüssigkeitsgehalt in abgedichteten Behältern 
aufbewahren.
•	 Die Gerätetür wurde offen gelassen. >>> 
Gerätetür nicht längere Zeit offen lassen.
•	 Das Thermostat ist auf eine zu geringe 
Temperatur eingestellt. >>> Thermostat auf 
eine geeignete Temperatur einstellen.
Der Kompressor läuft nicht.

•	 Wenn ein Stromausfall auftritt oder der 
Netzstecker gezogen und wieder angeschlossen 
wird, ist der Gasdruck im Kühlsystem 
des Gerätes nicht ausgeglichen, was den 
Temperaturschutz des Kompressors auslöst. Das 
Produkt startet nach etwa 6 Minuten neu. Falls 
das Produkt nach diesem Zeitraum nicht neu 
startet, wenden Sie sich an den Kundendienst.
•	 Die Abtaufunktion ist aktiv. >>> Dies 
ist bei einem vollautomatisch abtauenden 
Produkt normal. Das Abtauen wird regelmäßig 
durchgeführt.
•	 Das Gerät ist nicht an die Stromversorgung 
angeschlossen. >>> Prüfen, ob das Netzkabel 
angeschlossen ist.
•	 Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt. 
>>> Die geeignete Temperatureinstellung 
wählen.
•	 Der Strom ist ausgefallen. >>> Sobald die 
Stromversorgung wiederhergestellt ist, setzt das 
Gerät den Betrieb fort.
Während der Benutzung nehmen die 
Betriebsgeräusche des Kühlschranks zu.
•	 Die Betriebsleistung des Gerätes kann je 
nach Umgebungstemperatur variieren. Dies ist 
völlig normal und keine Fehlfunktion.
Der Kühlschrank arbeitet zu oft oder zu 
lange.
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Problemlösungen
•	 Ihr neues Gerät ist vielleicht etwas grö0er 
als sein Vorgänger. Größere Produkte arbeiten 
länger.
•	 Die Umgebungstemperatur ist sehr 
hoch. >>> Das Gerät arbeitet bei höheren 
Umgebungstemperaturen normalerweise länger.
•	 Das Gerät wurde erst vor Kurzem 
angeschlossen oder mit neuen Lebensmitteln 
beladen. >>> Das Gerät benötigt mehr Zeit 
zum Erreichen der eingestellten Temperatur, 
wenn es gerade erst angeschlossen oder mit 
neuen Lebensmitteln befüllt wurde. Dies ist völlig 
normal.
•	 Es wurden erst vor Kurzem große Mengen 
warmer oder gar heißer Lebensmittel in das 
Gerät gegeben. >>> Keine warmen oder gar 
heißen Lebensmittel in das Gerät geben.
•	 Die Türen wurden häufig geöffnet oder 
längere Zeit offen gelassen. >>> Da warme 
Luft in das Innere strömt, muss das Gerät länger 
arbeiten. Türen nicht zu häufig öffnen.
•	 Die Tür des Tiefkühl- oder Kühlbereichs steht 
halb offen. >>> Prüfen, ob Türen vollständig 
geschlossen sind.
•	 Das Gerät wurde auf eine zu geringe 
Temperatur eingestellt. >>> Höhere Temperatur 
einstellen und warten, bis das Gerät die 
eingestellte Temperatur erreicht hat.
•	 Die Türdichtungen von Kühl- oder 
Gefrierbereich sind verschmutzt, verschlissen, 
beschädigt oder sitzen nicht richtig. >>> 
Dichtung reinigen oder ersetzen. Beschädigte/
verschlissene Dichtungen sorgen dafür, dass das 
Produkt zum Halten der aktuellen Temperatur 
länger arbeiten muss.
Die Temperatur im Tiefkühlbereich ist 
sehr niedrig, während die Temperatur im 
Kühlbereich angemessen ist.
•	 Die Tiefkühlbereichtemperatur 
ist sehr niedrig eingestellt. >>> 
Tiefkühlbereichtemperatur höher einstellen, 
Temperatur nach einer Weile prüfen.

Die Temperatur im Tiefkühlbereich ist 
sehr niedrig, während die Temperatur im 
Kühlbereich angemessen ist.
•	 Die Kühlbereichtemperatur ist sehr niedrig 
eingestellt. >>> Tiefkühlbereichtemperatur 
höher einstellen, Temperatur nach einer Weile 
prüfen.
Im Kühlbereich gelagerte Lebensmittel 
frieren ein.
•	 Die Kühlbereichtemperatur ist sehr niedrig 
eingestellt. >>> Tiefkühlbereichtemperatur 
höher einstellen, Temperatur nach einer Weile 
prüfen.
Die Temperatur im Kühl- oder 
Tiefkühlbereich ist zu hoch.
•	 Die Kühlbereichtemperatur ist sehr hoch 
eingestellt. >>> Die Kühlbereichtemperatur 
beeinflusst die Tiefkühlbereichtemperatur. 
Warten Sie, bis die entsprechenden Teile 
das erforderliche Temperatur erreicht haben, 
indem Sie die Temperatur des Kühl- oder 
Tiefkühlbereichs ändern.
•	 Die Türen wurden häufig geöffnet oder 
längere Zeit offen gelassen. >>> Türen nicht zu 
häufig öffnen.
•	 Die Tür steht halb offen. >>> Tür vollständig 
schließen.
•	 Das Gerät wurde erst kurz zuvor 
angeschlossen oder es wurden neue 
Lebensmittel hineingegeben. >>> Dies ist 
völlig normal. Das Gerät benötigt mehr Zeit zum 
Erreichen der eingestellten Temperatur, wenn 
es gerade erst angeschlossen oder mit neuen 
Lebensmitteln befüllt wurde.
•	 Es wurden erst vor Kurzem große Mengen 
warmer oder gar heißer Lebensmittel in das 
Gerät gegeben. >>> Keine warmen oder gar 
heißen Lebensmittel in das Gerät geben.
Vibrationen oder Betriebsgeräusche.
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Problemlösungen

•	 Der Boden ist nicht eben oder stabil. >>> 
Falls das Produkt bei langsamem Bewegen 
wackelt, müssen die Füße zum Ausgleichen des 
Gerätes angepasst werden. Außerdem darauf 
achten, dass der Untergrund ausreichend stabil 
ist, das Gerät zu tragen.
•	 Jegliche auf dem Gerät abgelegten Dinge 
können Geräusche verursachen. >>> Jegliche 
auf dem Gerät abgelegten Dinge entfernen.
Das Produkt macht Sprüh- oder 
Fließgeräusche etc.
•	 Die Arbeitsweise des Gerätes beinhaltet 
Flüssigkeits- und Gasströme. >>>Dies ist völlig 
normal und keine Fehlfunktion.
Das Gerät macht windartige Geräusche.
•	 Das Produkt nutzt einen Lüfter zur Kühlung. 
Dies ist völlig normal und keine Fehlfunktion.
Es befindet sich Kondenswasser an den 
Innenwänden des Produktes.
•	 Bei heißen oder feuchten Wetterlagen treten 
verstärkt Eisbildung und Kondensation auf. Dies 
ist völlig normal und keine Fehlfunktion.
•	 Die Tür wurde häufig geöffnet oder längere 
Zeit offen gelassen. >>> Tür nicht zu häufig 
öffnen; Tür nicht offen stehen lassen.
•	 Die Tür steht halb offen. >>> Tür vollständig 
schließen.
Es befindet sich Kondenswasser an der 
Außenseite des Produktes oder zwischen 
den Türen.
•	 Eventuell herrscht hohe Luftfeuchtigkeit; 
dies ist je nach Wetterlage völlig normal. >>> 
Das Kondenswasser verdunstet, wenn sich die 
Luftfeuchtigkeit verringert.
Der Innenraum riecht unangenehm.

•	 Das Produkt wurde nicht regelmäßig 
gereinigt. >>> Innenraum regelmäßig mit einem 
Schwamm und warmem Wasser und etwas in 
Wasser aufgelöstem Natron reinigen.
•	 Bestimmte Verpackungsmaterialien können 
Geräusche verursachen. >>> Geruchsneutrale 
Halterungen und Verpackungen verwenden.
•	 Lebensmittel wurde in offenen Behältern in 
den Kühlschrank gestellt. >>> Lebensmittel in 
sicher abgedichteten Behältern aufbewahren. 
Andernfalls können sich Mikroorganismen 
ausbreiten und unangenehme Gerüche 
verursachen. Jegliche abgelaufenen oder 
verdorbenen Lebensmittel aus dem Gerät 
entfernen.
Die Tür lässt sich nicht schließen.
•	 Lebensmittelverpackungen blockieren die 
Tür. >>> Inhalt so platzieren, dass die Tür nicht 
blockiert wird.
•	 Das Gerät steht nicht vollständig aufrecht 
auf dem Boden. >>> Füße zum Ausgleichen 
des Gerätes anpassen.
•	 Der Boden ist nicht eben oder stabil. >>> 
Darauf achten, dass der Untergrund eben und 
ausreichend stabil ist, das Gerät zu tragen.
Das Gemüsefach klemmt.
•	 Die Lebensmittel berühren den oberen 
Bereich der Schublade. >>> Lebensmittel in der 
Schublade neu anordnen.

Wenn Die Produktoberfläche Heiss Ist.

•	 Die Bereiche zwischen den beiden Türen, an 
den Seitenflächen und hinten am Grill können im 
Betrieb sehr heiß werden. Dies ist völlig normal 
und weist nicht auf eine Fehlfunktion hin.Seien 
Sie sehr vorsichtig, wenn Sie diese Bereiche 
berühren.

A
WARNUNG: Falls sich das 
Problem nicht durch Befolgen der 
Anweisungen in diesem Abschnitt 
beheben lässt, wenden Sie sich an 
Ihren Händler oder ein autorisiertes 
Kundencenter. Versuchen Sie nicht, 
das Produkt zu reparieren.
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Veuillez d’abord lire ce manuel d’utilisation !
Chère cliente, cher client,
Nous aimerions que vous soyez entièrement satisfait de notre appareil, fabriqué dans des infrastructures 
modernes et ayant fait l'objet d'un contrôle de qualité minutieux.
À cet effet, veuillez lire en intégralité le manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil, et conservez-le 
pour références ultérieures. Si vous offrez cet appareil à une autre personne, remettez-lui également le 
manuel d'utilisation.

Le manuel d'utilisation garantit l'utilisation rapide et sécurisée du réfrigérateur.
•	 Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser le réfrigérateur,
•	 Respectez toujours les instructions de sécurité en vigueur,
•	 Tenez le manuel d'utilisation à portée pour références ultérieures, 
•	 Veuillez lire tous les autres documents fournis avec l'appareil,
Veuillez noter que ce manuel d'utilisation peut se rapporter à plusieurs modèles de cet appareil. Le 
manuel indique clairement toutes les différences entre les modèles. 

Symboles et commentaires
Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel d'utilisation :

C Informations importantes et 
renseignements utiles,

A
Avertissement relatif aux conditions 
dangereuses pour la vie et la 
propriété,

B Risque d'électrocution,

L'emballage de l'appareil a été 
fabriqué à partir de matériaux 
recyclables, conformément à la 
législation nationale en matière 
d'environnement,



2 / 39 FR Réfrigérateur / Manuel d’utilisation

1 Instructions en matière de sécurité et 
d’environnement 3

1.1. Sécurité Générale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.1 Avertissement HC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.2 Pour les Modèles Avec Distributeur D'eau. . 5
1.2. Utilisation Prévue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3. Sécurité Enfants  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.4. Conformité Avec la Directive DEEE et Mise Au 

Rebut de Votre Ancien Appareil   . . . . . . . . . 5
1.5. Conformité Avec la Directive RoHS   . . . . . . . 6
1.6. Informations Relatives à L'emballage . . . . . . 6

2 Réfrigérateur 7

2 Réfrigérateur 8

3 Installation 9

3.1. Lieu idéal d'installation  . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2. Fixation des cales en plastique. . . . . . . . . . . 9
3.3. Réglage des pieds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.4. Branchement électrique  . . . . . . . . . . . . . . 10
3.5. Raccordement à l'approvisionnement d'eau  11
3.6. Raccordement du tuyau d'eau à l'appareil  . 12
3.7. Raccordement au réseau d'approvisionnement 

d'eau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.8. Pour les réfrigérateurs utilisant une bonbonne 

d'eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.9 Filtre à eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.9.1.Fixation du filtre externe au mur (en option) 14
3.9.2.Filtre interne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4 Préparation 17

4.1. Moyens d'économiser l'énergie . . . . . . . . . 17
4.2. Première utilisation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5 Utilisation de l’appareil 18

5.1. Ecran de contrôle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.2. Bac à légumes à humidité contrôlée  . . . . . 25
5.3. Activation de l’avertisseur pour le 

remplacement du filtre à eau  . . . . . . . . . . 26
5.4. Utilisation du distributeur d’eau . . . . . . . . . 28
5.5. Remplissage du réservoir du distributeur 

d'eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.6. Nettoyage du réservoir d'eau. . . . . . . . . . . 29
5.7. Récupération de glace ou de l'eau   . . . . . . 30
5.8. Plateau de dégivrage   . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.9. Compartiment zéro degré  . . . . . . . . . . . . . 31
5.10. Bac à légumes   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5.11. Bluelight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5.12. Ioniseur   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5.13. Minibar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5.14. Filtre à odeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5.15. Machine à glaçons Icematic et bac à 

glaçons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.16. Twist ice maker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.17. Congélation des aliments frais  . . . . . . . . . 34
5.18. Recommandations relatives à la conservation 

des aliments congelés  . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.19. Informations relatives au congélateur  . . . . 34
5.20. Position des aliments . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.21. Alerte ouverture de porte . . . . . . . . . . . . . 35
5.22. Éclairage interne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

6  Entretien et nettoyage 36

6.1. Prévention des mauvaises odeurs  . . . . . . . 36
6.2. Protection des surfaces en plastique  . . . . . 36

7 Dépannage 37

Table des matières



3 /39  FRRéfrigérateur / Manuel d’utilisation

1 Instructions en matière de sécurité et d’environnement
Cette section fournit les instructions de 
sécurité nécessaires à la prévention des 
risques de blessures ou de dommage 
matériel. Le non-respect de ces 
instructions annule tous les types de 
garantie de l'appareil.
Utilisation Préconisée

A

AVERTISSEMENT:
Assurez-vous que les trous 
d’aération ne sont pas 
fermés quand le dispositif 
est dans son boîtier ou est 
installé à sa place.

A

AVERTISSEMENT:
Ne pas utiliser tout 
dispositif mécanique ou 
un autre dispositif hors 
des recommandations du 
fabricant pour accélérer le 
processus de décongeler.  

A
AVERTISSEMENT: 
Ne pas endommager 
le circuit de fluide du 
réfrigérateur.

A
AVERTISSEMENT: 
Ne pas utiliser des appareils 
électriques non prévus 
par le fabricant dans 
les compartiments de 
conservation des aliments. 

A
AVERTISSEMENT: 
Ne conservez pas de 
substances explosives 
comme des aérosols avec un 
liquide inflammable dans cet 
appareil.

Ce dispositif est conçu pour l’usage 
domestique ou les applications similaires 
suivantes :  
- Pour être utilisé dans la cuisine de 
personnel dans les magasins, bureaux et 
autres environnements de travail ;

- Pour être utilisé par les clients dans les 
maisons de campagne et hôtels et les 
autres environnements d’hébergement ;
- Dans des environnements de type de 
pension de famille
- Dans des applications similaires 
n’ayant pas de service alimentaire et non 
détaillants 

1.1. Sécurité Générale
•	 Cet appareil ne doit pas être utilisé par 

des personnes atteintes de déficience 
physique, sensorielle ou mentale, 
des personnes sans connaissances 
suffisantes et inexpérimentées ou 
par des enfants. Il ne doit être utilisé 
par ces personnes que si elles sont 
supervisées ou sous les instructions 
d’une personne responsable de leur 
sécurité. Ne laissez pas les enfants 
jouer avec l’appareil.

•	 En cas de dysfonctionnement, 
débranchez l’appareil.

•	 Après avoir débranché l’appareil, 
patientez 5 minutes avant de le 
rebrancher. Débranchez l’appareil 
lorsqu’il n’est pas utilisé. Évitez de 
toucher le cordon d’alimentation avec 
des mains humides ! Ne le débranchez 
jamais en tirant le câble, mais plutôt en 
tenant la prise.

•	 Nettoyez la fiche du câble 
d’alimentation à l’aide d’un chiffon sec, 
avant de le brancher.

•	 Évitez de brancher le réfrigérateur 
lorsque la prise est instable.

•	 Débranchez l’appareil pendant 
l’installation, l’entretien, le nettoyage et 
la réparation. 

•	 Si l’appareil ne sera pas utilisé pendant 
une longue période, débranchez-le et 
videz l’intérieur. 

•	 N’utilisez pas la vapeur ou de matériel 
de nettoyage à vapeur pour nettoyer le 
réfrigérateur et faire fondre la glace. 
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Instructions en matière de sécurité et d’environnement
La vapeur peut atteindre les zones 
électrifiées et causer un court-circuit 
ou l’électrocution !

•	 Ne lavez pas l’appareil par 
pulvérisation ou aspersion d’eau ! 
Risque d’électrocution !

•	 Ne jamais utiliser le produit si 
la section située dans sa partie 
supérieure ou inférieure avec cartes 
de circuits imprimés électroniques 
à l’intérieur est ouverte (couvercle 
de cartes de circuits imprimés 
électroniques) (1).  

1

1

•	 En cas de dysfonctionnement, n’utilisez 
pas l’appareil car il peut entraîner une 
électrocution. Contactez le service 
agréé avant de procéder à toute 
intervention.

•	 Branchez votre appareil à une prise 
de mise à la terre. La mise à la terre 
doit être effectuée par un technicien 
qualifié.

•	 Si l’appareil possède un éclairage de 
type LED, contactez le service agréé 
pour tout remplacement ou en cas de 
problème.

•	 Évitez de toucher les aliments 
congelés avec des mains humides ! Ils 
pourraient coller à vos mains !

•	 Ne placez pas de boissons en bouteille 
ou en canette dans le compartiment de 
congélation. Elles risquent d’exploser !

•	 Placez les boissons verticalement, dans 
des récipients convenablement fermés.

•	 Ne pulvérisez pas de substances 
contenant des gaz inflammables près 
du réfrigérateur pour éviter tout risque 
d’incendie et d’explosion.

•	 Ne conservez pas de substances et 
produits inflammables (vaporisateurs, 
etc.) dans le réfrigérateur.

•	 Ne placez pas de récipients contenants 
des liquides au-dessus du réfrigérateur. 
Les projections d’eau sur des pièces 
électrifiées peuvent entraîner des 
électrocutions et un risque d’incendie.

•	 L’exposition du produit à la pluie, à la 
neige, au soleil et au vent présente 
des risques pour la sécurité électrique. 
Quand vous transportez le réfrigérateur, 
ne le tenez pas par la poignée de la 
porte. Elle peut se casser.

•	 Évitez que votre main ou toute autre 
partie de votre corps ne se retrouve 
coincée dans les parties amovibles de 
l’appareil.

•	 Évitez de monter ou de vous appuyer 
contre la porte, les tiroirs ou toute autre 
partie du réfrigérateur. Cela peut faire 
tomber l’appareil et l’endommager. 

•	 Évitez de coincer le câble 
d’alimentation.

•	
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Instructions en matière de sécurité et d’environnement
•	 Lors du positionnement de l’appareil, 

s’assurer que le câble d’alimentation 
n’est ni coincé, ni endommagé.

•	 Ne pas placer des prises multiples ou 
des blocs d’alimentation portables à 
l’arrière de l’appareil.

•	 Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont 
autorisés à charger et décharger les 
réfrigérateurs.

•	 Pour éviter la contamination des 
aliments, veuillez respecter les 
instructions suivantes :

•	 L’ouverture prolongée de la porte 
peut provoquer une augmentation 
significative de la température dans 
l’appareil.

•	 Nettoyez régulièrement les surfaces 
qui peuvent entrer en contact avec les 
aliments et les systèmes de drainage 
accessibles.

•	 Nettoyez les réservoirs d’eau s’ils 
n’ont pas été utilisés depuis 48 h ; 
rincez le système d’eau raccordé à une 
alimentation en eau si l’eau n’a pas été 
pompée depuis 5 jours.

•	 Conservez la viande et le poisson crus 
dans des récipients appropriés au 
réfrigérateur, de façon à ce qu’ils ne 
soient pas en contact avec d’autres 
aliments ou ne gouttent dessus.

•	 Les compartiments à aliments 
surgelés deux étoiles conviennent à la 
conservation d’aliments pré-congelés, 
à la conservation ou à la fabrication de 
glace et glaçons.

•	 Les compartiments une, deux et 
trois étoiles ne conviennent pas à la 
congélation des aliments frais.

•	 Si le réfrigérateur est laissé vide 
pendant une période prolongée, 
éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, 

séchez-le et laissez la porte ouverte 
pour éviter la formation de moisissure 
à l’intérieur de l’appareil.

1.1.1 Avertissement HC
Si votre réfrigérateur possède un système 
de refroidissement utilisant le gaz R600a, 
évitez d’endommager le système de ref-
roidissement et sa tuyauterie pendant 
l’utilisation et le transport de l’appareil. Ce 
gaz est inflammable. Si le système de ref-
roidissement est endommagé, éloignez 
l’appareil des flammes et aérez la pièce 
immédiatement.

C
L’étiquette sur la paroi 
intérieure gauche de l’appareil 
indique le type de gaz utilisé.

1.1.2 Pour les Modèles Avec 
Distributeur D'eau
•	 La pression de l’eau froide à l’entrée 

ne doit pas excéder 90 psi (620 kPa). 
Si votre pression d’eau dépasse 80 
psi 550 kPa), utilisez une soupape de 
limitation de pression sur votre réseau 
de conduite. Si vous ne savez pas 
comment vérifiez la pression de l’eau, 
demandez l’assistance d’un plombier 
professionnel.

•	 S’il existe un risque d’effet coup de 
bélier sur votre installation, utilisez 
systématiquement un équipement de 
protection contre l’effet coup de bélier 
sur celle-ci. Consultez des plombiers 
professionnels si vous n’êtes pas sûr 
de la présence de cet effet sur votre 
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Instructions en matière de sécurité et d’environnement
installation.

•	 Ne l’installez pas sur l’entrée d’eau 
chaude. Prenez des précautions contre 
le risque de congélation des tuyaux. 
L’intervalle de fonctionnement de la 
température des eaux doit être de 33 
F (0,6°C) au moins et de 100 F (38 C) 
au plus.

•	 Utilisez uniquement de l’eau potable.

1.2. Utilisation Prévue
•	 Cet appareil est exclusivement conçu 

pour un usage domestique. Il n’est pas 
destiné à un usage commercial.

•	 Il doit être exclusivement utilisé pour le 
stockage des denrées et des boissons.

•	 Les produits qui nécessitent un 
contrôle de température précis 
(vaccins, médicaments sensibles à la 
chaleur, matériels médicaux, etc.) ne 
doivent pas être conservés dans le 
réfrigérateur.

•	 Le fabricant ne sera pas tenu 
responsable de tout dommage 
résultant d’une mauvaise utilisation ou 
manipulation.

•	 Les pièces détachées d’origine sont 
disponibles pendant 10 ans, à compter 
de la date d’achat du produit.

1.3. Sécurité Enfants
•	 Conservez les matériaux d’emballage 

hors de la portée des enfants.
•	 Ne laissez pas les enfants jouer avec 

l’appareil.
•	 Si la porte de l’appareil est dotée d’une 

serrure, gardez la clé hors de la portée 
des enfants.

1.4. Conformité Avec la 
Directive DEEE et Mise Au Rebut 
de Votre Ancien Appareil 
 Cet appareil est conforme à la directive 
DEEE de l’Union européenne (2012/19/UE). Il porte 
un symbole de classification pour la mise au rebut 
des équipements électriques et électroniques 

(DEEE). 
Le présent produit a été fabriqué 
avec des pièces et du matériel de 
qualité supérieure susceptibles d’être 
réutilisés et adaptés au recyclage. Ne 
le mettez pas au rebut avec les 
ordures ménagères et d’autres 
déchets à la fin de sa durée de vie. 

Rendez-vous dans un point de collecte pour le 
recyclage de tout matériel électrique et 
électronique. Rapprochez-vous des autorités de 
votre localité pour plus d’informations concernant 
ces points de collecte.

1.5. Conformité Avec 
la Directive RoHS 
•	 Cet appareil est conforme à la directive DEEE 

de l’Union européenne (2011/65/UE). Il ne 
comporte pas les matériaux dangereux et 
interdits mentionnés dans la directive.

1.6. Informations Relatives 
à L'emballage
•	 Les matériaux d’emballage de cet appareil sont 

fabriqués à partir de matériaux recyclables, 
conformément à nos réglementations 
nationales en matière d’environnement. Ne 
mettez pas les matériaux d’emballage au 
rebut avec les ordures ménagères et d’autres 
déchets. Amenez-les plutôt aux points de 
collecte des matériaux d’emballage, désignés 
par les autorités locales.
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2 Réfrigérateur

C
*En option : Les illustrations présentées dans ce manuel d’utilisation sont schématiques et peuvent ne 
pas correspondre exactement à votre produit. Si votre appareil ne dispose pas des parties citées, alors 
l’information s’applique à d’autres modèles.

1- Compartiment congélateur
2- Compartiment réfrigérateur
3- Ventilateur
4- Compartiment produits laitiers
5- Clayettes en verre
6- Balconnets de la porte du compartiment 

réfrigérateur
7- Accessoires du minibar
8- Réservoir d'eau
9- Clayette range-bouteilles
10- Filtre à odeurs

11- Compartiment zéro degré
12- Bac à légumes
13- Pieds réglables
14- Compartiments de conservation des aliments 

congelés
15- Balconnets de la porte du compartiment 

congélateur
16- Twist ice maker
17- Fabrique de glaçons
18- Couvercle décoratif de la machine à glaçons
*En option

2

3 *4

5 *6

1

*7

*11

*16

*16

*17

*18

12

13

14

15

13

*8

10

*9
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21

3 *4

5

*6

*7

1111

10

13

9

8

*14

12

*14

2 Réfrigérateur

C
*En option : Les illustrations présentées dans ce manuel d’utilisation sont schématiques et peuvent ne 
pas correspondre exactement à votre produit. Si votre appareil ne dispose pas des parties citées, alors 
l’information s’applique à d’autres modèles.
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3 Installation
3.1. Lieu idéal d'installation
Contactez le service agréé pour l'installation de 
votre réfrigérateur. Pour préparer l'installation du 
réfrigérateur, lisez attentivement les instructions 
du manuel d'utilisation et assurez-vous que les 
équipements électriques et d'approvisionnement 
d'eau sont installés convenablement. Si non, 
contactez un électricien et un plombier pour 
effectuer les réparations nécessaires.

B
AVERTISSEMENT: Le fabricant ne sera 
pas tenu responsable en cas de problèmes 
causés par des travaux effectués par des 
personnes non autorisées.

B
AVERTISSEMENT: Débranchez le câble 
d’alimentation du réfrigérateur pendant 
l’installation. Le non-respect de cette 
consigne peut entraîner la mort ou des 
blessures graves !

A
AVERTISSEMENT: Si le cadre de la 
porte est trop étroit pour laisser passer 
l’appareil, retirez la porte et faites 
passer l’appareil sur les côtés ; si cela 
ne fonctionne pas, contactez le service 
agréé. 

•	Placez	l’appareil	sur	une	surface	plane	pour	
éviter les vibrations.

•	Placez	le	produit	à	30	cm	du	chauffage,	de	
la cuisinière et des autres sources de chaleur 
similaires et à au moins 5 cm des fours 
électriques.

•	N’exposez	pas	le	produit	directement	à	
lumière du soleil et ne le laissez pas dans des 
environnements humides.

•	Le	bon	fonctionnement	de	votre	réfrigérateur	
nécessite la bonne circulation de l’air. Si le 
réfrigérateur est placé dans un encastrement 
mural, il doit y avoir un espace d’au moins 5 cm 
avec le plafond et le mur.

•	Ne	placez	pas	le	réfrigérateur	dans	des	
environnements avec des températures 
inférieures à -5 °C.

3.2. Fixation des cales en plastique
Utilisez les cales en plastiques fournies avec 
le réfrigérateur pour créer une circulation d’air 
suffisante entre le réfrigérateur et le mur.  
1. Pour fixer les cales, retirez les vis du réfrigérateur et 
utilisez celles fournies avec les cales.

2. Fixez 2 cales en plastique sur le couvercle de 
ventilation tel qu’illustré par l’image.
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Installation

3.3. Réglage des pieds
Si le réfrigérateur n’est pas équilibré, réglez les 
pieds avant en les tournant vers la gauche ou la 
droite.

3.4. Branchement électrique

A
AVERTISSEMENT: Ne branchez pas 
le réfrigérateur sur une rallonge ou une 
multiprise.

B
AVERTISSEMENT: Les câbles 
d’alimentation endommagés doivent être 
remplacés par le service agréé.

C
Lorsque deux réfrigérateurs sont installés 
côte à côte, ils doivent être séparés par au 
moins 4 cm.

•	 Notre entreprise ne sera pas tenue responsable 
de tout dommage résultant de l’utilisation 
de l’appareil sans prise de mise à la terre ou 
branchement électrique conforme à la norme 
nationale en vigueur.

•	 Gardez la fiche du câble d’alimentation à 
portée de main après l’installation. 

•	 N’utilisez pas de fiches multiples avec ou sans 
câble d’extension entre la prise murale et le 
réfrigérateur.

Pour ajuster les portes verticalement,
•	 desserrez d’abord l’écrou de fixation 

située sur la partie inférieure,
•	 ensuite, vissez l’écrou de réglage (CW/

CCW) conformément à la position de la 
porte et, 

•	 enfin, serrez l’écrou de fixation à la 
position finale.

Pour ajuster les portes horizontalement, 
•	 desserrez d’abord le boulon de fixation 

sur la partie supérieure,
•	 ensuite, vissez le boulon de réglage 

(CW/CCW) sur le côté, conformément à 
la position de la porte et,

•	 enfin, serrez le boulon de fixation sur la 
partie supérieure, à la position finale.

adjusting nut

fixing nut

fixing nut

adjusting nut
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Installation
3.5. Raccordement à 
l'approvisionnement d'eau 
(En option)

A
AVERTISSEMENT: Débranchez le 
réfrigérateur et la pompe à eau (si 
disponible) pendant le raccordement.

Les raccords d’approvisionnement en eau, du filtre 
et de la bonbonne du réfrigérateur doivent être 
installés par le service agréé. Le réfrigérateur peut 
être raccordé à une bonbonne ou directement à 
un système d’approvisionnement, selon le modèle. 
Pour ce faire, le tuyau d’eau doit d’abord être 
raccordé au réfrigérateur.
Vérifiez que les pièces suivantes sont fournies avec 
votre modèle de réfrigérateur : 

3

1

4

2

*5

1. Joint (1 pièce) : utilisé pour fixer le tuyau 
d’eau à l’arrière du réfrigérateur.

2. Collier de serrage (3 pièces) : utilisé pour fixer 
le tuyau d’eau au mur.

3. Tuyau d’eau (1 pièce, 5 mètres de diamètre, 
1/4 po) : utilisé pour le raccordement à 
l’approvisionnement d’eau. 

4. Adaptateur du robinet (1 pièce) : contient un 
filtre poreux, utilisé pour le raccordement au 
réseau d’approvisionnement d’eau froide.

5. Filtre à eau (1 pièce, *en option) : utilisé pour 
raccorder le réseau d’approvisionnement 
d’eau au réfrigérateur. Le filtre à eau n’est 
pas nécessaire si le raccordement d’une 
bonbonne d’eau est prévu.
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Installation

1
23

3.6. Raccordement du 
tuyau d'eau à l'appareil
Pour raccorder le tuyau d’eau au 
réfrigérateur, suivez les instructions 
suivantes :
1. Retirez le joint de l’adaptateur de l’embout 

du tuyau à l’arrière du réfrigérateur et faites 
passer le tuyau à travers le joint. 

2. Poussez fermement le tuyau d’eau et 
raccordez l’adaptateur de l’embout du tuyau.

3. Serrez le joint à la main pour fixer l’adaptateur 
de l’embout du tuyau. Vous pouvez également 
serrer le joint avec une clé serre-tube ou des 
pinces.

3.7. Raccordement au réseau 
d'approvisionnement d'eau 
(En option)
Pour utiliser le réfrigérateur en le raccordant à 
un réseau d’approvisionnement d’eau froide, il 
faut raccorder un robinet de 1/2 po au réseau de 
votre domicile. Si le raccord n’est pas disponible 
ou en cas d’incertitude, consultez un plombier 
expérimenté. 
1. Détachez le joint (1) de l’adaptateur du robinet 

(2).

123

2. Raccordez l’adaptateur du robinet à la vanne 
d’arrêt du réseau d’approvisionnement d’eau.

3. Fixez le joint autour du tuyau d’eau.

4. Raccordez l’autre extrémité du tuyau au 
réseau d’approvisionnement d’eau (voir 
Section 3.7), à la bonbonne ou à la pompe à 
eau (voir Section 3.8).



13 /39  FRRéfrigérateur / Manuel d’utilisation

Installation
4. Fixez le joint à l’adaptateur du robinet et 

serrez à la main ou à l’aide d’un outil.

       
2. Raccordez l’autre extrémité du tuyau d’eau 

à la pompe à eau en poussant le tuyau à 
l’intérieur de l’orifice d’entrée de la pompe.

5. Pour éviter tout dommage, décalage ou 
débranchement accidentel du tuyau, utilisez 
les agrafes fournies pour fixer le tuyau d’eau 
de manière convenable.

A
AVERTISSEMENT: Après l’ouverture 
du robinet, vérifiez chaque extrémité du 
tuyau d’eau et assurez-vous qu’il n’y a pas 
de fuite. En cas de fuite, fermez la vanne 
et serrez tous les raccords avec une clé 
serre-tube ou des pinces. 

3.8. Pour les réfrigérateurs 
utilisant une bonbonne d'eau
(En option)
Pour installer une bonbonne d’eau pour 
l’approvisionnement de votre réfrigérateur, veuillez 
utiliser la pompe à eau recommandée par le 
service agréé. 
1. Raccordez une extrémité du tuyau d’eau 

fourni avec la pompe au réfrigérateur (voir 
section 3.6) et suivez les instructions ci-après.

  
               
3. Placez et fixez le tuyau de la pompe à 

l’intérieur de la bonbonne.
      

        
4. Une fois le raccordement effectué, branchez 

et mettez en marche la pompe à eau.

C
Patientez 2 à 3 minutes après la 
mise en marche de la pompe pour 
atteindre l’efficacité souhaitée.

C
Consultez également le manuel 
d’utilisation de la pompe pour 
le raccordement au réseau 
d’approvisionnement d’eau.

C
Lorsque vous utilisez une bonbonne 
d’eau, l’emploi du filtre n’est pas 
nécessaire.

3.9 Filtre à eau
(En option)
Le réfrigérateur peut posséder un filtre interne ou 
externe, selon le modèle. Pour fixer le filtre à eau, 
suivez les instructions suivantes.
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Installation
3.9.1.Fixation du filtre 
externe au mur (en option)

A AVERTISSEMENT: Ne fixez pas le filtre 
sur le réfrigérateur.

Vérifiez que les pièces suivantes sont fournies avec 
votre modèle de réfrigérateur :

1. Joint (1 pièce) : utilisé pour fixer le tuyau 
d’eau à l’arrière du réfrigérateur.

2. Adaptateur du robinet (1 pièce) : utilisé pour le 
raccordement au réseau d’approvisionnement 
d’eau froide.

3. Filtre poreux (1 pièce)
4. Collier de serrage (3 pièces) : utilisé pour fixer 

le tuyau d’eau au mur.
5. Accessoires de raccordement du filtre (2 

pièces) : utilisés pour fixer le filtre au mur.
6. Filtre à eau (1 pièce) : utilisé pour raccorder le 

réfrigérateur au réseau d’approvisionnement 
d’eau. Ce filtre n’est pas nécessaire si le 
raccordement d’une bonbonne d’eau est 
prévu.

1. Raccordez l’adaptateur du robinet à la vanne 
d’arrêt du réseau d’approvisionnement d’eau.

2. Localisez l’endroit de fixation du filtre externe. 
Fixez les accessoires de raccordement du 
filtre (5) au mur.

3. Fixez le filtre en position verticale sur les 
accessoires de raccordement, tel qu’illustré 
sur l’étiquette. (6) 

4. Fixez le tuyau d’eau en le tirant du dessus du 
filtre jusqu’à l’adaptateur de raccordement 
d’eau du réfrigérateur (voir Section 3.6).

Une fois le raccordement effectué, l’installation 
devrait être semblable à l’image ci-dessous.

1 2 3

4

5

6
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Installation
3.9.2.Filtre interne
Le filtre interne livré avec l'appareil n'est pas installé 
à la livraison. Pour l'installation du filtre, bien vouloir 
lire attentivement les instructions ci-après.

1. Le voyant « Ice Off » (Désactivation de la 
préparation de glace) doit être actif au 
moment de l’installation du filtre. Passez du 
mode marche et au mode arrêt en appuyant 
sur la touche « Ice » (glace).

Conduite d’eau :

Conduite de la bonbonne :

2. Retirez le bac à légumes (a) pour avoir accès 
au filtre à eau.

a

C
Ne consommez pas les dix premiers 
verres d’eau filtrée après avoir 
connecté le filtre.
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Installation
3. Retirez le couvercle de dérivation du filtre en 

le tirant.

C
Quelques gouttes d’eau pourraient 
s’écoulées après le retrait du 
couvercle, c’est tout à fait normal.

4. Placez le couvercle du filtre dans le 
mécanisme et poussez-le pour verrouiller.

5. Pour annuler le mode « Ice off » (Désactivation 
de la préparation de glace), appuyez à 
nouveau sur la touche « Ice » (glace) de 
l’écran.

C
Le filtre purifiera l’eau de certains corps 
étrangers. Mais il n’éliminera pas les 
micro-organismes.

C Lire la section 5.2 pour la période de 
remplacement du filtre.
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4 Préparation
4.1. Moyens d'économiser l'énergie
mehmet

A
Il est dangereux de connecter l’appareil 
aux systèmes électroniques d’économie 
d’énergie, ils pourraient l’endommager.

•	 Ne laissez pas la porte du réfrigérateur ouverte 
longtemps.

•	 Ne conservez pas des aliments ou des 
boissons chauds dans le réfrigérateur.

•	 Ne surchargez pas le réfrigérateur, l’obstruction 
du flux d’air interne réduira la capacité de 
réfrigération.

•	 La valeur de la consommation d’énergie pour 
ce réfrigérateur a été mesurée sous une 
charge maximale, avec l’étagère supérieure du 
compartiment congélateur retiré et les autres 
étagères et bacs inférieurs en place. L’étagère 
supérieure en verre peut être utilisée selon la 
forme et la taille des aliments à congeler.

•	 Selon les caractéristiques de l’appareil, 
le dégivrage des aliments congelés dans 
le compartiment réfrigérateur assurera 
l’économie d’énergie et la préservation de la 
qualité des aliments.

•	 Les paniers/tiroirs fournis avec le 
compartiment rafraîchissement doivent 
être utilisés de manière continue pour une 
consommation énergétique minimale et de 
meilleures conditions de conservation.

•	 Le contact entre le capteur de température 
et les denrées alimentaires à l’intérieur du 
compartiment de congélation peut augmenter 
la consommation énergétique de l’appareil. 
Pour cette raison, les contacts avec les 
capteurs doivent être évités.

•	 Veuillez-vous assurer que les aliments ne 
sont pas en contact direct avec le capteur de 
température du compartiment réfrigérateur 
décrit ci-après.

4.2. Première utilisation
Avant d’utiliser votre réfrigérateur, assurez-vous 
que les installations nécessaires sont conformes 
aux instructions des sections « Instructions en 
matière de sécurité et d’environnement » et « 
Installation ». 
•	 Laissez l’appareil vide en marche pendant 

6 heures, et ne l’ouvrez pas sauf en cas de 
nécessité absolue.

C
Un son retentit à l’activation du 
compresseur. Il est également normal 
d’entendre ce son lorsque le compresseur 
est inactif, en raison des liquides et des 
gaz comprimés présents dans le système 
de réfrigération. 

C
Il est normal que les bords avant du 
réfrigérateur soient chauds. Ces parties 
doivent en principe être chaudes afin 
d’éviter la condensation.

C
Dans certains modèles, le tableau de 
bord s’éteint automatiquement 5 minutes 
après la fermeture de la portière. Il est 
réactivé à l’ouverture de la portière ou 
lorsqu’on appuie sur n’importe quelle 
touche.
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5.1. Ecran de contrôle
Les panneaux indicateurs varient en fonction du modèle de votre appareil.
Les fonctions sonores et visuelles dudit panneau vous aident à utiliser votre réfrigérateur.

8 1 2 3

457 6

9

1. Indicateur du compartiment réfrigérateur
2. Indicateur de dysfonctionnements
3. Indicateur de température
4. Touche de la fonction Vacances
5. Bouton de réglage de température
6. Touche de sélection du compartiment
7. Indicateur du compartiment congélateur
8. Indicateur du mode Économie
9. Indicateur de la fonction Vacances 

*En option

C
*En option: Les chiffres présentés dans ce guide sont à titre indicatif et peuvent ne pas 
correspondre à votre appareil. Si votre appareil ne dispose pas des parties citées, alors l'information 
s'applique à d'autres modèles.
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1. Indicateur du compartiment réfrigérateur
La lampe du compartiment réfrigérateur s'allume 
au moment du réglage de la température dans ce 
compartiment.

2. Indicateur de dysfonctionnements
Ce capteur s'active quand le réfrigérateur ne 
refroidit pas correctement ou en cas de panne 
du capteur. Lorsque cet indicateur est actif, 
l'indicateur du compartiment congélateur affichera 
l'inscription « E » et, l'indicateur du compartiment 
réfrigérateur affichera ces chiffres « 1, 2, 3 ... » 
etc. Ces chiffres renseignent le service d'entretien 
sur le dysfonctionnement.

3. Indicateur de température
Il indique la température des compartiments 
congélateur et réfrigérateur.

4.Touche de la fonction Vacances
Pour activer cette fonction, appuyez pendant 
3 secondes sur le bouton Vacances. Lorsque 
la fonction Vacances est activée, l'indicateur 
de température du compartiment réfrigérateur 
affichera l'inscription «- -» et, le processus 
de réfrigération ne fonctionnera pas dans le 
compartiment réfrigérateur. Cette fonction n'est 
pas appropriée pour la conservation d'aliments 
dans le compartiment réfrigérateur. Les autres 
compartiments resteront froids en fonction de 
leurs températures de réglage respectives.

Appuyez à nouveau sur le bouton Vacances (  ) 
pour annuler cette fonction.

5. Bouton de réglage de température
Les températures des compartiments respectifs 
varient de -24 °C à -18 °C et de 8 °C à 1 °C.

6. Touche de sélection du compartiment
Utilisez la touche de sélection du compartiment 
réfrigérateur pour basculer entre les 
compartiments réfrigérateur et congélateur.

7. Indicateur du compartiment congélateur
La lampe du compartiment congélateur s'allume 
au moment du réglage de la température dans ce 
compartiment.

8. Indicateur du mode Économie
Il signale que le réfrigérateur fonctionne en 
mode économie d'énergie. Cet indicateur 
s'active lorsque la température du compartiment 
congélateur est à -18 °C.

9.Indicateur de la fonction Vacances
Il signale l'activation de la fonction Vacances.
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C
*En option: Les chiffres présentés dans ce guide sont à titre indicatif et peuvent ne pas 
correspondre à votre appareil. Si votre appareil ne dispose pas des parties citées, alors l'information 
s'applique à d'autres modèles.

1

1 2

2 3

4

567.1 7.28910

11

*34(*)

13
12

5

6

7891011.1

11.2

1. Mode ECO
2. Indicateur de défaut de température/alerte de 

défauts.
3. Fonction Économie d’énergie (Arrêt de 

l'affichage)
4. Refroidissement rapide
5. Fonction Vacances
6. Réglage de la température du compartiment 

réfrigérateur
7. Économie d’énergie (arrêt de l'affichage) /

Avertissement d'alarme désactivée
8. Verrouillage du clavier
9. Eco-Fuzzy
10. Réglage de la température du compartiment 

congélateur 
11. Congélation rapide
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1. Mode ECO
Ce voyant s'allume lorsque le compartiment 
congélateur est réglé à -18° C, paramètre le plus 
économique. L'indicateur d'utilisation économique 
( ) s'éteint une fois que vous sélectionnez la 
fonction de réfrigération rapide ou de congélation 
rapide.

2. Coupure d'électricité / Température 
élevée / Voyant d’avertissement d'erreur 
Ce voyant ( ) s'allume en cas de défaut de 
température ou alertes de défauts. Ce voyant 
s'allume en cas de coupure d'électricité, de 
défaut de température élevée et d'avertissements 
d’erreur. Au cours des coupures d'électricité 
prolongées, la température maximale du 
compartiment congélateur s'affiche sur l'écran 
numérique. Après avoir contrôlé les aliments 
dans le compartiment congélateur, appuyez sur le 
bouton de désactivation de l'alarme pour annuler 
l'avertissement. 

3. Fonction Économie d’énergie (Arrêt de 
l'affichage)

Si les portes de l'appareil restent fermées pendant 
longtemps, la fonction Économie d'énergie s'active 
automatiquement et le symbole d'Économie 
d'énergie s'allume. Si la fonction Économie 
d'énergie est activée, tous les symboles de 
l'écran hormis celui de l'Économie d'énergie 
s'éteindront. Si vous appuyez sur un bouton 
quelconque ou ouvrez la porte lorsque la Fonction 
Économie d’énergie est activée, cette fonction 
sera désactivée et les symboles qui se trouvent à 
l’écran redeviendront normaux.
La fonction Économie d'énergie est activée à 
la sortie de l'appareil de l'usine et ne peut être 
annulée.

4. Refroidissement rapide
Lorsque vous activez la fonction de réfrigération 
rapide, l'indicateur de réfrigération rapide 
s'allume ( ) et l'indicateur de température du 
compartiment réfrigération affiche la valeur 1. 
Appuyez de nouveau sur le bouton de réfrigération 

rapide pour désactiver cette fonction. Le voyant 
de réfrigération rapide s’éteindra et retournera à 
son réglage normal. La fonction de réfrigération 
rapide sera automatiquement annulée au bout 
de 1 heure, à moins quelle ne soit annulée 
par l'utilisateur. Pour refroidir une une quantité 
importante d'aliments, appuyez sur le bouton de 
refroidissement rapide avant de placer les aliments 
dans le compartiment réfrigérateur. 
5. Fonction Vacances
Appuyez le bouton réfrigération rapide/vacances 
pendant 3 secondes pour activer la fonction 
Vacances, Le voyant de mode vacances 
s'allumera ( ). Lorsque la fonction Vacances est 
active, le voyant du compartiment réfrigérateur 
affiche l'inscription "- -" et le processus de 
refroidissement du compartiment réfrigérateur 
n'est pas actif. Il n’est pas adapté de conserver 
les aliments dans le compartiment réfrigérateur 
lorsque cette fonction est activée. Les autres 
compartiments resteront refroidis à la température 
définie respectivement pour chaque compartiment. 
Appuyez à nouveau sur le bouton Vacances pour 
annuler cette fonction.

6. Réglage de la température du 
compartiment réfrigérateur
Une fois que vous appuyez sur le bouton, la 
température du compartiment réfrigérateur peut 
être réglée respectivement sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 
et 1.( )

7. 1.Fonction Économie d’énergie (arrêt de 
l'affichage)
Le symbole d'économie d'énergie ( ) s'allumera 
si vous appuyez sur ce bouton ( ) et la fonction 
d'économie d'énergie sera activée. L'activation 
de la fonction d'économie d'énergie éteindra 
tous les autres signes de l'écran. Lorsque la 
fonction d'économie d'énergie est active, appuyer 
sur n'importe quel bouton ou ouvrir la porte 
désactivera le mode d'économie d'énergie et les 
indicateurs de l'écran redeviendront normaux. Le 
symbole d'économie d'énergie s'éteindra si vous 
appuyez de nouveau sur ce bouton ( ) et la 
fonction d'économie d'énergie sera désactivée.
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7.2 Avertissement d'alarme désactivée
En cas de coupure d'électricité/d'alarme de 
température élevée, après avoir contrôlé les 
aliments dans le compartiment congélateur, 
appuyez sur le bouton de désactivation de l'alarme 
pour annuler l'avertissement.

8. Verrouillage du clavier
Appuyez à nouveau sur le bouton d'arrêt de 
l'affichage simultanément pendant 3 secondes. 
L'icône de verrouillage du clavier s'allume et le 
verrouillage du clavier est alors activé ; les boutons 
sont inactifs lorsque le verrouillage du clavier est 
activé. Appuyez à nouveau sur le bouton d'Arrêt 
de l'affichage, pendant 3 secondes. L’icône 
de verrouillage du clavier s’éteint et le mode 
Verrouillage du clavier est désactivé. Appuyez sur 
le bouton d'Arrêt de l'affichage afin d'éviter toute 
modification de réglages de la température du 
réfrigérateur.
9. Eco-Fuzzy
Pour activer la fonction eco-fuzzy, appuyez sur le 
bouton eco-fuzzy et maintenez-le enfoncé pendant 
1 seconde. Lorsque cette fonction est activée, 
le congélateur passera en mode économique 
au bout de 6 heures et le voyant d'utilisation 
économique s'allumera. Pour désactiver la fonction 

( ) eco-fuzzy, appuyez sur le bouton eco-fuzzy et 
maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
Le voyant s'allumera au bout de 6 heures lorsque 
la fonction eco-fuzzy sera activée.

10. Réglage de température du compartiment 
congélateur
Vous pouvez ajuster la température du 
compartiment de congélation. Appuyer sur 
le bouton pour régler la température du 
compartiment congélateur à -18,-19,-20,-21,-
22,-23 et -24.

11. Congélation rapide
Pour une réfrigération rapide, appuyez sur le 
bouton; cette opération active le voyant de 
congélation rapide ( ).
Lorsque la fonction de congélation rapide est 
activée, le voyant de congélation rapide s'allume 

et le voyant de température du compartiment de 
congélation affiche la valeur -27. Pour annuler 
cette fonction, appuyez à nouveau sur le bouton de 
congélation rapide( ). Le voyant de congélation 
rapide s’éteindra et retournera à son réglage 
normal. La fonction de congélation rapide sera 
automatiquement annulée au bout de 24 heure, 
à moins quelle ne soit annulée par l'utilisateur. 
Pour refroidir une quantité importante d'aliments, 
appuyez sur le bouton de congélation rapide avant 
de placer les aliments dans le compartiment 
congélateur.
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C
*En option: Les chiffres présentés dans ce guide sont à titre indicatif et peuvent ne pas 
correspondre à votre appareil. Si votre appareil ne dispose pas des parties citées, alors l'information 
s'applique à d'autres modèles.

1

1 2

2 3

4

567.1 7.28910

11

*34(*)

13
12

5

6

7891011.1

11.2

1. Réglage de la température du compartiment 
congélateur

2. Mode économie
3. Fonction Économie d’énergie (Arrêt de 

l'affichage)
4. Coupure d'électricité / Température 

élevée / Voyant d’avertissement d'erreur
5. Réglage de la température du compartiment 

réfrigérateur
6. Refroidissement rapide
7. Fonction Vacances
8. Annulation de l'alerte de verrouillage du 

clavier / remplacement du filtre
9. Sélection d’eau, de glace pilée et de glaçons
10. Fabrication de glaçons marche/arrêt
11. Marche / arrêt affichage /Avertissement 

d'alarme désactivée
12. Autoeco
13. Congélation rapide
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1. Réglage de température du compartiment 
congélateur
Appuyer sur le bouton( ) vous permettra de régler 
la température du compartiment congélateur à-18,-
19,-20,-21,-22,-23 et -24.
2. Mode économie 
Indique que le réfrigérateur fonctionne en mode 
économie d'énergie. Cet indicateur s'allume lorsque 
la température du compartiment congélateur est 
réglée à -18 ou lorsque le mode refroidissement à 
économie d'énergie est activé par la fonction eco-
extra. ( )

3.Fonction Économie d’énergie (Arrêt de 
l'affichage)

Si les portes de l'appareil restent fermées pendant 
longtemps, la fonction Économie d'énergie s'active 
automatiquement et le symbole d'Économie 
d'énergie s'allume. Si la fonction Économie 
d'énergie est activée, tous les symboles de 
l'écran hormis celui de l'Économie d'énergie 
s'éteindront. Si vous appuyez sur un bouton 
quelconque ou ouvrez la porte lorsque la Fonction 
Économie d’énergie est active, cette fonction sera 
désactivée et les symboles qui se trouvent à l’écran 
redeviendront normaux.
La fonction Économie d'énergie est activée à 
la sortie de l'appareil de l'usine et ne peut être 
annulée. 

4.  Coupure d'électricité / Température 
élevée / Voyant d’avertissement d'erreur 
Cet indicateur ( ) s'allume en cas de défaut 
de température ou alertes de défauts. Ce voyant 
s'allume en cas de coupure d'électricité, de défaut 
de température élevée et d'avertissement d’erreur. 
Au cours des coupures d'électricité prolongées, 
la température maximale du compartiment 
congélateur s'affiche sur l'écran numérique. Après 
avoir contrôlé les aliments dans le compartiment 
congélateur, appuyez sur le bouton de désactivation 
de l'alarme pour annuler l'avertissement. 

5. Réglage de la température du compartiment 
réfrigérateur

Après avoir appuyé sur le bouton ( ), la 
température du compartiment réfrigérateur peut 
être réglée à 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... respectivement.

6. Refroidissement rapide
Pour une réfrigération rapide, appuyez sur le 
bouton; cette opération active l'indicateur de 
réfrigération rapide ( ).
Appuyez de nouveau sur ce bouton pour désactiver 
la fonction sélectionnée.
Utilisez cette fonction lorsque vous placez des 
produits frais dans le compartiment réfrigérateur 
pour refroidir rapidement les denrées alimentaires. 
Lorsque cette fonction est activée, le réfrigérateur 
fonctionnera pendant 1 heures d'affilée.
7. Fonction Vacances
Lorsque la fonction Vacances ( ) est active, 
l'indicateur du compartiment réfrigérateur affiche 
l'inscription "- -" et le processus de refroidissement 
du compartiment réfrigérateur n'est pas actif. Il 
n’est pas adapté de conserver les denrées dans le 
compartiment réfrigérateur lorsque cette fonction 
est activée. Les autres compartiments resteront 
refroidis à la température définie respectivement 
pour chaque compartiment.
Appuyez à nouveau sur le bouton Vacances pour 
annuler cette fonction. ( )

8. Annulation de l'alerte de verrouillage du clavier 
/ remplacement du filtre

Appuyez sur le bouton de verrouillage ( ) du clavier 
pour activer cette fonction. Utilisez cette fonction 
pour éviter de changer le réglage de la température 
du réfrigérateur. Le filtre à eau doit être remplacé 
tous les 6 mois. Lorsque vous suivez les instructions 
données à la section 5.2, le réfrigérateur calcule 
automatiquement la période restante et l'indicateur 
d'alerte de remplacement du filtre ( ) s'allume à 
l'expiration du filtre.

Appuyez sur le bouton ( ) pendant 3 secondes 
pour éteindre le voyant d'alerte du filtre.
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9. Sélection d'eau, de glace pilée et de
glaçons
Défilez les options de sélection d'eau ( ), de 
glaçons ( ) et de morceaux de glace ( ) à l'aide 
du bouton numéro 8. L'indicateur activé restera 
allumé. 
10. Fabrication de glaçons marche/arrêt
Appuyez sur le bouton ( ) pour annuler (

) ou activer ( ) la fabrication 
de glaçons.
11.1 Marche / arrêt affichage
Appuyez sur le bouton ( ) pour annuler 
(XX) ou activer ( ) la mise en marche/
arrêt de l'écran.
11.2 Avertissement d'alarme désactivée

En cas de coupure d'électricité/d'alarme de 
température élevée, appuyez sur le bouton 
d'alarme désactivée () pour annuler l'alarme, 
après avoir inspecté les aliments placés dans le 
compartiment de congélation.
12. Autoeco
Appuyez sur le bouton auto eco ( ) pendant 3 
secondes pour activer cette fonction. Si la porte du 
compartiment réfrigérateur reste fermée pendant 
longtemps lorsque cette fonction est sélectionnée, 
le compartiment réfrigérateur basculera 
automatiquement vers un mode de fonctionnement 
plus économique pour économiser l'électricité. 
Appuyez de nouveau sur le bouton pour désactiver 
cette fonction.
L'indicateur s'allumera au bout de 6 heures 

lorsque le mode auto eco sera activé. ( )

13. Congélation rapide
Appuyez sur le bouton ( ) pour une congélation 
rapide. Appuyez de nouveau sur le bouton pour 
désactiver cette fonction.

5.2. Bac à légumes à 
humidité contrôlée
(En option)
Grâce à la fonction de contrôle de l'humidité, la 
quantité d'humidité de légumes et de fruits est 
maintenue sous contrôle. Cette fonction assure 
également une période de fraîcheur prolongée 
pour les aliments.
Il est recommandé de ne pas conserver les 
légumes à feuilles vertes, tels que les feuilles 
de laitue, les épinards, ainsi que les légumes 
similaires générant une perte d'humidité, sur leurs 
racines, mais en position horizontale dans le bac à 
légumes, autant que possible.
Lorsque vous stockez les légumes, placez les 
légumes lourds et durs au fond du bac et les 
légumes légers et doux au-dessus, en tenant 
compte des poids spécifiques de légumes.
Ne placez pas les légumes dans le bac à légumes 
lorsqu'ils sont encore dans les sacs en plastique. 
Lorsque vous les laissez dans les sacs en 
plastique, ces légumes pourrissent en un laps 
de temps. En cas de mélange de légumes non 
recommandé, utilisez des matériaux d'emballage 
tels que le papier qui possède une certaine 
porosité en termes d'hygiène.
Évitez de placer des fruits qui ont une production 
de gaz à haute teneur en éthylène tels que la 
poire, l'abricot, la pêche et en particulier la pomme 
dans le même bac à légumes que d'autres 
légumes et fruits. Le gaz d'éthylène provenant de 
ces fruits pourrait accélérer la maturité d'autres 
légumes et fruits qui pourraient pourrir en un laps 
de temps.
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5.3. Activation de l’avertisseur pour 
le remplacement du filtre à eau
(Pour les produits connectés aux conduites 
d’eau et équipés d’un filtre)

Le calcul du temps d’utilisation du filtre automatique n’est pas activé à la sortie d’usine.
Il doit être activé sur les appareils équipés d’un filtre.

Le panneau d’affichage S4 que nous utilisons dans le réfrigérateur dispose d’un système à 
neuf touches.
Les valeurs réglées sont indiquées dans l’écran.

 Réglage du
congélateur

Réglage du 
réfrigérateur

Quick Fridge

Alarme 
désactivée

Machine 
à glaçons 
Marche/
Arrêt

Mode de 
distributeur

Verrouillage des 
commandes 
(Réinitialisation 
du filtre) 

Vacances

Congélation rapide/
(Eco Fuzzy)

*(pression pendant 3 secondes)
Après la mise sous tension, appuyez sur les boutons Alarme désactivée et Vacances 
pendant 3 secondes pour accéder à l’écran de saisie du mot de passe.

 Écran du mot
de passe

(s 3)
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Appuyez deux 
fois

Appuyez une 
fois

« À l’affichage de l’écran PS 0, arrêtez le réfrigérateur et allumez-le à nouveau. De cette façon, le compteur de filtre s’active. 
Le voyant d’avertissement LED du filtre s’active sur l’écran pendant 130 jours. Après avoir remplacé le filtre par un nouveau, 
appuyez sur le bouton Verrouillage de touche pendant 3 secondes pour permettre au compteur de filtre de lancer le 
compte à rebours de 130 jours.
Répétez les étapes décrites ci-dessus pour annuler cette fonction. »

 Voyant
 d’avertissement

du filtre
 Pour réinitialiser la

 durée du filtre, appuyez
 secondes 3 pendant

 pendant que le voyant
 d’avertissement LED du

.filtre est activé



28 / 39 FR Réfrigérateur / Manuel d’utilisation

Utilisation de l’appareil

5.4. Utilisation du distributeur d’eau 
(pour certains modèles)

C
Les premiers verres d'eau obtenue du 
distributeur d'eau doivent normalement 
être chauds.

C
Lorsque le distributeur d'eau n'est pas 
utilisé pendant une longue durée, il faut 
verser les premiers verres d'eau qu'il 
produit afin d'obtenir de l'eau propre.

Vous devez attendre environ 12 heures pour 
obtenir de l'eau fraîche après la première 
utilisation. 
Utilisez l'écran pour sélectionner l'option eau, puis 
tirez sur le bouton pour avoir de l'eau. Retirez le 
verre peu après avoir tiré sur le bouton.

5.5. Remplissage du réservoir 
du distributeur d'eau
Soulevez le couvercle du réservoir d’eau comme 
l’indique la figure. Remplissez-le d’eau pure et 
potable. Remettez le couvercle.
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5.6. Nettoyage du réservoir d'eau
Retirez le réservoir d'eau à l'intérieur du balconnet. 
Dégagez-le en tenant les deux côtés du
balconnet.
Tenez les deux côtés du réservoir et tirez-le dans 
un angle de 45 °.
Retirez le couvercle du réservoir et nettoyez-le.

A

Ne remplissez pas le réservoir d’eau de 
jus de fruits, de boissons gazeuses, de 
boissons alcoolisées ou tout autre liquide 
inapproprié à l’utilisation du distributeur 
d’eau. L’utilisation de tels liquides 
pourrait causer un dysfonctionnement 
ou des dommages irréparables dans 
le distributeur. Cette utilisation du 
distributeur n’est pas couverte par la 
garantie. Certains produits chimiques 
et additifs contenus dans les boissons/
liquides pourraient causer des dégâts 
matériels dans le distributeur d’eau.

A
Il ne faut pas laver les composants du 
réservoir et du distributeur d’eau au lave-
vaisselle.



30 / 39 FR Réfrigérateur / Manuel d’utilisation

Utilisation de l’appareil
5.7. Récupération de 
glace ou de l'eau 
(en option)
Pour récupérer de l'eau (  ) / des glaçons (  
) / de la glace pilée (  ) utilisez l'écran pour 
sélectionner l'option correspondante. Récupérez 
de l'eau ou de la glace en poussant le bouton 
du distributeur d'eau vers l'avant. Lorsque vous 
passez de l'option glaçons (  ) / à l'option glace 
pilée (  ) le type de glace précédent peut être 
encore récupéré pendant quelques temps.

•	 Vous devez attendre environ 12 heures avant 
de récupérer la glace dans le distributeur 
de glace/d’eau pour la première fois. Il est 
possible que le distributeur ne produise pas de 
glace s’il n’y en a pas suffisamment dans le 
compartiment à glace.

•	 Les 30 glaçons (3 à 4 l) récupérés après la 
première utilisation ne doivent pas être utilisés.

•	 En cas de panne d’électricité ou de 
dysfonctionnement temporaires, la glace peut 
fondre partiellement et recongeler. Ainsi, les 
glaçons vont fondre et se mélanger. En cas de 
panne d’électricité ou de dysfonctionnement 
prolongés, la glace peut fondre et couler à 
l’extérieur. Si vous rencontrez ce problème, 
retirez la glace de son compartiment et 
nettoyez-le.

A
AVERTISSEMENT: Le système d’eau de 
l’appareil doit être raccordé uniquement à 
la conduite d’eau froide. Il est interdit de 
le raccorder à la conduite d’eau chaude.

•	 L’appareil pourrait ne pas libérer de l’eau 
durant la première utilisation. Ceci est dû 
à l’air qui se trouve dans le système. Il doit 
être évacué. Pour cela, poussez le bouton 
du distributeur d’eau pendant 1 à 2 minutes 
jusqu’à ce que l’eau s’écoule. Le débit 
d’eau initial pourrait être irrégulier. Lorsque 
l’air du système sera évacué, l’eau coulera 
normalement.

•	 L’eau pourrait être trouble lors de la première 
utilisation du filtre ; n’en consommez pas les 
dix premiers verres.

•	 Vous devez attendre environ 12 heures pour 
obtenir de l’eau fraîche après la première 
installation.

•	 Le système d’eau de l’appareil est conçu pour 
de l’eau potable uniquement. N’utilisez pas 
d’autres boissons.

•	 Il est recommandé de déconnecter 
l’approvisionnement d’eau lorsque l’appareil ne 
sera pas utilisé pendant longtemps durant les 
vacances, etc.

•	 Lorsque le distributeur d’eau n’est pas utilisé 
pendant une longue période, les deux premiers 
verres récupérés pourraient être chauds.

5.8. Plateau de dégivrage 
(en option)
L'eau qui s'égoutte du distributeur s'accumule sur 
le plateau de dégivrage ; aucune évacuation d'eau 
n'est disponible. Tirez le plateau de dégivrage vers 
l'extérieur ou poussez sur les bords pour l'enlever. 
Vous pouvez ensuite évacuer l'eau qui s'y trouve.
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5.9. Compartiment zéro degré
(En option)
Utilisez ce compartiment pour conserver de 
l'épicerie fine à des températures faibles, ou des 
produits carnés destinés à une consommation 
immédiate. Ne placez pas de fruits et de légumes 
dans ce compartiment. Vous pouvez augmenter 
le volume interne de l'appareil en retirant l'un des 
compartiments zéro degré. Pour ce faire, tirez 
simplement vers l'avant, soulevez et tirez vers 
l'extérieur.

5.10. Bac à légumes 
Le bac à légumes du réfrigérateur est conçu 
pour conserver les légumes frais en préservant 
l'humidité. Pour cela, la circulation de la totalité 
de l'air froid est intensifiée dans le bac à légumes. 
Conservez les fruits et les légumes dans ce 
compartiment. Conservez séparément les légumes 
verts et les fruits pour prolonger leur durée de vie.

5.11. Bluelight 
(En option)
Les bacs à légumes de l'appareil sont dotés d'un 
voyant lumineux bleu. Dans ce bac, les légumes 
continueront à réaliser la photosynthèse sous 
l'effet de la longueur d'onde du voyant bleu afin de 
rester sains et frais.

5.12. Ioniseur 
(En option)
Le système d'ioniseur dans le conduit d'air du 
compartiment réfrigérateur sert à ioniser l'air. 
L'émission d'ions négatifs va éliminer les bactéries 
et les autres molécules à l'origine des odeurs 
contenus dans l'air. 

5.13. Minibar
(En option)
Vous pouvez accéder au balconnet du minibar 
du réfrigérateur sans ouvrir la porte. Ceci vous 
permettra de récupérer les denrées et les boissons 
que vous consommez fréquemment dans le 
réfrigérateur. Pour ouvrir le minibar, poussez son 
couvercle avec vos mains et tirez-le vers vous.

A
AVERTISSEMENT: Évitez de vous 
asseoir, d'accrocher ou de placer les objets 
lourds sur le couvercle du minibar. Cela 
pourrait endommager l'appareil ou vous 
causer des blessures.

Pour fermer ce compartiment, poussez simplement 
vers l'avant à partir de la partie supérieure du 
couvercle.

5.14. Filtre à odeurs 
(en option)
Le filtre à odeurs du conduit d'air du compartiment 
réfrigérateur empêchera la formation d'odeurs 
indésirables.
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5.15. Machine à glaçons 
Icematic et bac à glaçons
(En option)
Remplissez la machine à glaçons d’eau et 
mettez-la en place. Les glaçons seront prêts 
après environ deux heures. Ne retirez pas la 
machine pour récupérer les glaçons.
Tournez le bouton du compartiment à gla-
ce vers la droite à 90 ° ; les glaçons vont se 
déverser dans le bac du dessous. Vous pourrez 
ensuite retirer ce bac et servir les glaçons.

C
Le bac à glaçons sert uniquement 
à conserver les glaçons. Ne le 
remplissez pas d’eau Si vous le faites, 
elle pourrait se briser.

5.16. Twist ice maker 
(En option)
La machine à glaçons est située dans la partie 
supérieure du couvercle du congélateur.
Tenez les poignées situées sur les côtés du 
réservoir à glaçons et déplacez vers le haut pour 
retirer. 
Retirez le couvercle décoratif de la machine à 
glaçons en le déplaçant vers le haut.
 FONCTIONNEMENT
Pour retirer le bac à glace
Saisissez les poignées du réservoir de stockage de 
glace, ensuite soulevez-le et tirez-le vers vous. (Figure 
1)
Pour réinstaller le bac à glace
Saisissez les poignées du réservoir de stockage de 
glace, soulevez-le en inclinant pour que les côtés 
du bac s’insèrent dans leurs fentes et vérifiez que 
la goupille de sélection de glace est correctement 
montée. (Figure 2)

Poussez fermement vers le bas, jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus d’espace entre le réservoir et le plastique de la 
porte. (Figure 2)
Si vous avez des difficultés à remonter le réservoir, 
tournez l’engrenage rotatif à 90 ° et réinstallez-le 
comme indiqué dans la figure3.
Tout son que vous entendrez lorsque la glace tombe 
dans le réservoir fait partie du fonctionnement normal.
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Lorsque le distributeur de glaçons ne fonctionne 
pas correctement 
Si après une longue période vous n’avez pas retiré les 
glaçons, des blocs de glace se formeront. Dans ce cas,
retirez le réservoir de stockage de glace conformément 
aux instructions indiquées ci-dessus, séparez les blocs 
de glace,
jetez les glaçons collés et remettez le reste de glaçons 
dans le réservoir de stockage de glace. (Figure 4)

	  

	  

	  

Si vous n’arrivez pas à retirer la glace, vérifiez si elle 
n’est pas coincée dans le passage et enlevez-la. 
Contrôlez régulièrement le
passage pour la glace pour supprimer les obstacles, 
comme indiqué à la figure 5.
Lorsque vous utilisez votre réfrigérateur pour 
la première fois ou lorsqu’il n’a pas été utilisé 
pendant une période prolongée

Les glaçons peuvent être petits à cause de l’air dans le 
tuyau après le raccordement ; cet air sera purgé dans 
les conditions normales d’utilisation.
Si vous soupçonnez la présence des contaminants 
dans la conduite d’eau, jetez la glace fabriquée en une 
journée environ.

Attention !
N’insérez pas votre main ou tout autre objet dans 
le passage pour la glace et la lame, cela pourrait 
endommager les pièces ou
vous blesser.
Ne laissez pas les enfants s’accrocher sur le 
distributeur de glaçons ou la machine à glaçons, car 
cela pourrait causer des blessures 
Pour éviter de laisser tomber le réservoir de stockage 
de glace, utilisez vos deux mains pour le retirer.
Si vous fermez violemment la porte, l’eau pourrait se 
verser dans le réservoir de stockage de glace.
Évitez de démonter le réservoir de stockage de glace, à 
moins que cela ne soit nécessaire.
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S’il y a un blocage (la glace ne sort pas du distributeur) 
lorsque vous essayez d’obtenir de la glace pillée, 
essayez d’obtenir des glaçons.
Ensuite, vous pourrez à nouveau essayer d’obtenir de 
la glace pilée.
Lorsque vous appuyez sur le distributeur de glace 
pilée, un glaçon peut être distribué. Un glaçon peut 
être distribué à la place de la glace pilée.
La porte du congélateur à l’avant de la machine à 
glace peut créer une légère couche de neige et un 
film.
C’est normal, il est recommandé de nettoyer cette zone 
rapidement.
La grille dans la zone inférieure du distributeur 
d’eau se remplie d’eau avec le temps. Elle doit être 
nettoyée régulièrement. Il est recommandé de nettoyer 
périodiquement l’eau contenue dans cette zone.
Lorsque la glace s’écoule du réservoir de stockage de 
glace, il est normal que vous entendiez un bruit, cela 
n’est pas révélateur d’un problème.
Le mécanisme de lame à l’intérieur du bac à glaçons 
est tranchant et vous pouvez vous couper.
Si le tiroir à glaçons ne fournit pas de glace, les 
glaçons peuvent être agglomérés, retirez le réservoir et 
nettoyez-le à nouveau.
Lorsque vous appuyez sur la gâchette pour obtenir de 
la glace, le type de glace ne peut pas être modifié sur 
l’affichage. Relâchez la gâchette, modifiez le type de 
glace sur l’affichage et vous pourrez à nouveau obtenir 
de la glace.
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5.17. Congélation des aliments frais
•	 Pour conserver la qualité des aliments, 

les denrées placées dans le compartiment 
congélateur doivent être congelées le plus 
rapidement possible, à l'aide de la fonction de 
congélation rapide.

•	 Le fait de congeler les denrées à l'état frais 
prolongera la durée de conservation dans le 
compartiment congélateur.

•	 Emballez les aliments dans des emballages 
sous vide et scellez-les correctement.

•	 Assurez-vous que les aliments sont emballés 
avant de les placer dans le congélateur. Utilisez 
des récipients pour congélateur, du papier 
aluminium et du papier résistant à l'humidité, 
des sacs en plastique ou du matériel 
d'emballage similaire au lieu d'un papier 
d'emballage ordinaire.

•	 Marquez chaque emballage en y écrivant la 
date avant de le placer au congélateur. Ceci 
vous permettra de déterminer la fraîcheur 
de chaque paquet lors des ouvertures du 
congélateur. Mettez les aliments les plus 
anciens à l'avant pour vous assurer qu'ils sont 
utilisés en premier.

•	 Les aliments congelés doivent être utilisés 
immédiatement après le dégivrage et ne 
doivent pas être congelés à nouveau.

•	 Ne retirez pas de grandes quantités d'aliments 
au même moment.

Paramètres du 
compartiment 
congélateur 

Paramètres du 
compartiment 
réfrigérateur 

Descriptions 

-18°C 4°C Ceci est le paramètre par défaut recommandé. 
-20, -22 ou 
-24 °C 4°C Ces réglages sont recommandés pour des températures ambiantes 

excédant 30 °C. 

Congélation 
rapide 4°C Utilisez-les pour congeler rapidement les aliments, l'appareil 

reviendra aux réglages précédents à la fin du processus. 

Inférieure ou 
égale à -18 °C 2°C

Utilisez ces réglages si vous estimez que le compartiment 
réfrigérateur n'est pas assez frais à cause de la température 
ambiante ou de l'ouverture fréquente de la porte. Réfrigérateur/
Manuel d'utilisation

5.18. Recommandations relatives à la 
conservation des aliments congelés
Le compartiment doit être réglé à -18 °C 

minimum.
1. Placez les aliments dans le congélateur le 

plus rapidement possible pour éviter leur 
dégivrage.

2. Avant de les faire dégivrer, vérifiez la « date 
d’expiration » sur l’emballage pour vous 
assurer de l’état des aliments.

3. Assurez-vous que l’emballage de l’aliment 
n’est pas endommagé.

5.19. Informations relatives 
au congélateur
Selon la norme CEI 62552, le congélateur doit être 
doté d'une capacité de congélation des aliments 
de 4,5 kg à une température inférieure ou égale 
à -18 °C en 24 heures pour chaque 100 litres 
du volume du compartiment congélateur. Les 
aliments peuvent être préservés pour des périodes 
prolongées uniquement à des températures 
inférieures ou égales à -18 °C. Vous pouvez 
garder les aliments frais pendant des mois (dans 
le congélateur à des températures inférieures ou 
égales à 18 °C).
Les aliments à congeler ne doivent pas être en 
contact avec ceux déjà congelés pour éviter un 
dégivrage partiel.
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Faites bouillir les légumes et filtrer l'eau pour 
prolonger la durée de conservation à l'état 
congelé. Placez les aliments dans des emballages 
sous vide après les avoir filtrés et placez-les 
dans le réfrigérateur. Les bananes, les tomates, 
les feuilles de laitue, le céleri, les œufs durs, 
les pommes de terre et les aliments similaires 
ne doivent pas être congelés. Leur congélation 
entraine une réduction de leur valeur nutritionnelle 
et de leur qualité ; ils pourraient aussi bien 
s'abîmer, ce qui serait néfaste pour la santé.

5.20. Position des aliments

Étagères du 
compartiment 
congélateur 

Les aliments congelés incluent 
notamment la viande, le 
poisson, la crème glacée, les 
légumes, etc.

Étagères du 
compartiment 
réfrigérateur 

Les aliments contenus dans des 
casseroles, des plats couverts, 
des gamelles et les œufs (dans 
des gamelles)

Balconnet du 
compartiment 
réfrigérateur 

Aliments emballés et de petite 
taille ou des boissons

Bac à légumes Fruits et légumes
Compartiment 
des aliments 
frais

Épicerie fine (aliments pour 
petit déjeuner, produits carnés à 
consommer à court terme)

5.21. Alerte ouverture de porte 
(en option)
Un signal sonore est émis si la porte de l'appareil 
reste ouverte pendant 1 minute. Le signal sonore 
s'arrête à la fermeture de la porte ou lorsqu'on 
appuie sur bouton de l'écran (si disponible).

5.22. Éclairage interne
L’éclairage interne utilise une lampe de type DEL. 
Contactez le service agréé pour tout problème lié à 
cette lampe.
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6  Entretien et nettoyage
Le nettoyage régulier du produit prolonge sa durée 
de vie.

B
AVERTISSEMENT: Débranchez 
l’alimentation avant de nettoyer le 
réfrigérateur.

•	 N’utilisez jamais d’outils pointus et abrasifs, 
de savon, de produits nettoyage domestiques, 
d’essence, de carburant, du cirage ou des 
substances similaires pour le nettoyage du 
produit.

•	 Pour des appareils qui ne sont pas de la 
marque No Frost, des gouttes d’eau et une 
couche de givre pouvant atteindre la largeur 
d’un doigt se forment sur la paroi arrière du 
compartiment réfrigérateur. Ne les nettoyez pas 
et évitez d'y utiliser de l’huile ou des produits 
similaires.

•	 Utilisez uniquement des tissus en microfibres 
légèrement mouillés pour nettoyer la surface 
externe de l’appareil. Les éponges et autres 
tissus de nettoyage sont susceptibles de rayer 
la surface.

•	 Faites dissoudre une cuillérée à café de  
bicarbonate dans de l’eau. Trempez un 
morceau de tissu dans cette eau et essorez-
le. Nettoyez soigneusement l’appareil avec ce 
chiffon et ensuite avec un chiffon sec.

•	 Veillez à ne pas mouiller le logement de 
la lampe ainsi que d’autres composants 
électriques.

•	 Nettoyez la porte à l’aide d’un torchon humide. 
Retirez tous les aliments de l’intérieur afin de 
démonter la porte et les étagères du châssis. 
Relevez les étagères de la porte pour les 
démonter. Nettoyez et séchez les étagères, 
puis refixez-les en les faisant glisser à partir 
du haut.

•	 N’utilisez pas d’eau contenant du chlore, ou 
des produits de nettoyage pour les surfaces 
externes et les pièces chromées de l’appareil. 
Le chlore entraîne la corrosion de ce type de 
surfaces métalliques.

•	 Évitez d’utiliser des objets tranchants ou 
abrasifs, du savon, des produits ménagers 
de nettoyage, des détergents, de l’essence, 
du benzène, de la cire, ect. ; autrement, les 
marques sur les pièces en plastique pourraient 
s’effacer et les pièces elles-mêmes pourraient 
présenter des déformations. Utilisez de l’eau 
tiède et un torchon doux pour nettoyer et 
sécher.

6.1. Prévention des 
mauvaises odeurs
À sa sortie d’usine, cet appareil ne contient aucun 
matériau odorant. Cependant; la conservation des 
aliments dans des sections inappropriées et le 
mauvais nettoyage de l’intérieur peuvent donner 
lieu aux mauvaises odeurs.
Pour éviter cela, nettoyez l’intérieur à l’aide de  
bicarbonate dissout dans l’eau tous les 15 jours.
•	 Conservez les aliments dans des récipients 

fermés. Des micro-organismes peuvent 
proliférer des récipients non fermés et émettre 
de mauvaises odeurs.

•	 Ne conservez pas d’aliments périmés ou 
avariés dans le réfrigérateur.

6.2. Protection des 
surfaces en plastique
Si de l’huile se répand sur les surfaces en 
plastique, il faut immédiatement les nettoyer avec 
de l’eau tiède, sinon elles seront endommagées.
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7 Dépannage
Parcourez la liste ci-après avant de contacter le 
service de maintenance. Cela devrait vous éviter 
de perdre du temps et de l'argent. Cette liste 
répertorie les plaintes fréquentes ne provenant pas 
de vices de fabrication ou des défauts de pièces. 
Certaines fonctionnalités mentionnées dans ce 
manuel peuvent ne pas exister sur votre modèle.

Le réfrigérateur ne fonctionne pas. 
•	 La prise d'alimentation n'est pas bien fixée. 
>>> Branchez-la en l'enfonçant complètement 
dans la prise.
•	 Le fusible branché à la prise qui alimente 
l'appareil ou le fusible principal est grillé. >>> 
Vérifiez le fusible.
Condensation sur la paroi latérale du 
congélateur (MULTI ZONE, COOL, CONTROL 
et FLEXI ZONE).
•	 La porte est ouverte trop fréquemment >>> 
Évitez d'ouvrir trop fréquemment la porte de 
l'appareil.
•	 L'environnement est trop humide. >>> 
N'installez pas l'appareil dans des endroits 
humides.
•	 Les aliments contenant des liquides sont 
conservés dans des récipients non fermés. 
Conservez ces aliments dans des emballages 
scellés.
•	 La porte de l'appareil est restée ouverte. 
>>> Ne laissez pas la porte du réfrigérateur 
ouverte longtemps.
•	 Le thermostat est réglé à une température 
trop basse. >>> Réglez le thermostat à la 
température appropriée.
Le compresseur ne fonctionne pas.

•	 En cas de coupure soudaine de courant 
ou de débranchement intempestif, la pression 
du gaz dans le système de réfrigération de 
l'appareil n'est pas équilibrée, ce qui déclenche 
la fonction de conservation thermique du 
compresseur. L'appareil se remet en marche 
au bout de 6 minutes environ. Dans le cas 
contraire, veuillez contacter le service de 
maintenance.
•	 L'appareil est en mode dégivrage. >>> 
Ce processus est normal pour un appareil 
à dégivrage complètement automatique. Le 
dégivrage se déclenche périodiquement.
•	 L'appareil n'est pas branché. >>> Vérifiez 
que le cordon d'alimentation est connecté à la 
prise.
•	 Le réglage de température est inapproprié. 
>>> Sélectionnez le réglage de température 
approprié.
•	 Cas de coupure de courant. >>> L'appareil 
continue de fonctionner normalement dès le 
retour du courant.
Le bruit du réfrigérateur en fonctionnement 
s'accroît pendant son utilisation.
•	 Le rendement de l'appareil en 
fonctionnement peut varier en fonction des 
fluctuations de la température ambiante. 
Ceci est normal et ne constitue pas un 
dysfonctionnement.
Le réfrigérateur fonctionne fréquemment ou 
pendant de longues périodes.
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•	 Il se peut que le nouvel appareil soit plus 
grand que l'ancien. Les appareils plus grands 
fonctionnent plus longtemps.
•	 La température de la pièce est 
probablement élevée. Il est normal que 
l'appareil fonctionne plus longtemps lorsque la 
température de la pièce est élevée.
•	 L'appareil vient peut-être d'être branché ou 
chargé de nouveaux aliments. >>> L'appareil 
met plus longtemps à atteindre la température 
réglée s'il vient d'être branché ou récemment 
rempli d'aliments. Ce phénomène est normal.
•	 Il est possible que des quantités importantes 
d'aliments chauds aient été récemment placées 
dans l'appareil. >>> Ne placez pas d'aliments 
chauds dans votre appareil.
•	 Les portes étaient ouvertes fréquemment 
ou sont restées longtemps ouvertes. >>> L'air 
chaud circulant à l'intérieur de l'appareil le fera 
fonctionner plus longtemps. N'ouvrez pas les 
portes trop régulièrement.
•	 Le congélateur ou le réfrigérateur est 
peut-être resté entrouvert. >>> Vérifiez que les 
portes sont bien fermées.
•	 L'appareil peut être réglé à une température 
trop basse. >>> Réglez la température à un 
degré supérieur et patientez que l'appareil 
atteigne la nouvelle température.
•	 Le joint de la porte du réfrigérateur ou 
du congélateur peut être sale, usé, brisé ou 
mal positionné. >>> Nettoyez ou remplacez 
le joint. Si le joint de la porte est endommagé 
ou arraché, l'appareil mettra plus de temps à 
conserver la température actuelle.
La température du réfrigérateur est très 
basse, alors que celle du congélateur est 
appropriée.
•	 La température du compartiment 
congélateur est réglée à un degré très bas. 
>>> Réglez la température du compartiment 
congélateur à un degré supérieur et procédez de 
nouveau à la vérification.

La température du réfrigérateur est très 
basse, alors que celle du congélateur est 
appropriée.
•	 La température du compartiment 
réfrigérateur est réglée à un degré très bas. 
>>> Réglez la température du compartiment 
congélateur à un degré supérieur et procédez de 
nouveau à la vérification.
Les aliments conservés dans le 
compartiment réfrigérateur sont congelés.
•	 La température du compartiment 
réfrigérateur est réglée à un degré très bas. 
>>> Réglez la température du compartiment 
congélateur à un degré supérieur et procédez de 
nouveau à la vérification.
La température du compartiment 
réfrigérateur ou congélateur est très élevée.
•	 La température du compartiment 
réfrigérateur est réglée à un degré très 
élevé. >>> Le réglage de la température du 
compartiment réfrigérateur a un effet sur la 
température du compartiment congélateur. 
Patientez que la température des parties 
concernées atteigne le niveau suffisant en 
changeant la température des compartiments 
réfrigérateur et congélateur.
•	 Les portes étaient ouvertes fréquemment ou 
sont restées longtemps ouvertes. >>> N'ouvrez 
pas les portes trop régulièrement.
•	 La porte est peut-être restée ouverte. 
>>> Fermez hermétiquement la porte du 
réfrigérateur.
•	 L'appareil vient peut-être d'être branché 
ou chargé de nouveaux aliments. >>> Ce 
phénomène est normal. L'appareil met plus 
longtemps à atteindre la température réglée 
s'il vient d'être branché ou récemment rempli 
d'aliments.
•	 Il est possible que des quantités importantes 
d'aliments chauds aient été récemment placées 
dans l'appareil. >>> Ne placez pas d'aliments 
chauds dans votre appareil.
En cas de vibrations ou de bruits.
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Dépannage
•	 Le sol n’est pas plat ou stable. >>> Si 
l’appareil n’est pas stable , ajustez les supports 
afin de le remettre en équilibre. Vérifiez 
également que le sol est assez solide pour 
supporter le poids del’appareil.
•	 Des éléments placés dans le réfrigérateur 
pourraient faire du bruit. >>> Veuillez les retirer.
L'appareil émet un bruit d'écoulement de 
liquide ou de pulvérisation, etc.
•	 Le fonctionnement de l'appareil implique 
des écoulements de liquides et des émissions 
de gaz. >>> Ce phénomène est normal et ne 
constitue pas un dysfonctionnement.
L'appareil émet un sifflement.
•	 L'appareil effectue le refroidissement à 
l'aide d'un ventilateur. Ceci est normal et ne 
constitue pas un dysfonctionnement.
Les parois internes de l'appareil présentent 
une condensation.
•	 Un climat chaud ou humide accélère le 
processus de givrage et de condensation. 
Ceci est normal et ne constitue pas un 
dysfonctionnement.
•	 Les portes étaient ouvertes fréquemment ou 
sont restées longtemps ouvertes. >>> N’ouvrez 
pas les portes trop fréquemment ; fermez-les 
lorsqu’elles sont ouvertes.
•	 La porte est peut-être restée ouverte. 
>>> Fermez hermétiquement la porte du 
réfrigérateur.
Il y a de la condensation sur les parois 
externes ou entre les portes de l'appareil.
•	 Il se peut que le climat ambiant soit 
humide, auquel cas cela est normal. >>> La 
condensation se dissipe lorsque l'humidité 
baisse.
Présence d'une odeur désagréable dans 
l'appareil.

•	 •	 L'appareil	n'est	pas	nettoyé	
régulièrement. >>> Nettoyez régulièrement 
l'intérieur du réfrigérateur en utilisant une 
éponge, de l’eau chaude et du bicarbonate.
•	 •	 Certains	récipients	et	matériaux	
d'emballage sont peut-être à l'origine de 
mauvaises odeurs. >>> Utilisez des récipients 
et des emballages exempts de toute odeur.
•	 Les aliments ont été placés dans des 
récipients non fermés. >>> Conservez les 
aliments dans des récipients fermés. Les 
micro-organismes pourraient se propager sur 
les produits alimentaires non fermés et émettre 
de mauvaises odeurs. Retirez tous les aliments 
périmés ou avariés de l'appareil.
La porte ne se ferme pas.
•	 Des emballages d'aliments peuvent bloquer 
la porte. >>> Déplacez tout ce qui bloque les 
portes.
•	 L'appareil ne se tient pas parfaitement 
droit sur le sol. >>> Ajustez les pieds afin de 
remettre l'appareil en équilibre.
•	 Le sol n’est pas plat ou stable. >>> 
Assurez-vous que le sol est plat et assez solide 
pour supporter le poids de l'appareil.
Le bac à légumes est engorgé.
•	 Il est possible que les aliments soient en 
contact avec la section supérieure du tiroir. >>> 
Reclassez les aliments dans le tiroir.
Si La Surface De L’appareil Est Chaude
•	 Vous pouvez observer une élévation de 
la température entre les deux portes, sur les 
panneaux latéraux et au niveau de la grille 
arrière pendant le fonctionnement de l’appareil. 
Ce phénomène est normal et ne nécessite 
aucune opération d’entretien !

A
AVERTISSEMENT : 
Si le problème persiste même 
après observation des instructions 
contenues dans cette partie, contactez 
votre fournisseur ou un service de 
maintenance agréé. N'essayez pas de 
réparer l'appareil de vous-même.
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Vážení zákazníci,
Rádi bychom Vám poskytli možnost k dosažení optimální účinnosti našeho výrobku, který byl vyroben v 
moderních zařízeních s důkladnou kontrolou kvality.
Za tímto účelem si před použitím výrobku prosím pozorně přečtěte celou příručku a uschovejte si ji jako 
referenční zdroj. Jestliže výrobek předáte jiné osobě, poskytněte tento návod spolu s výrobkem.

Uživatelská příručka zajistí rychlé a bezpečné používání výrobku.
•	 Před instalací a použitím výrobku si prosím přečtěte uživatelskou příručku.
•	 Vždy dodržujte platné bezpečnostní předpisy.
•	 Mějte uživatelskou příručku v dosahu pro budoucí použití. 
•	 Přečtěte si prosím všechny další dokumenty dodané s výrobkem.
Nezapomínejte, že tato Uživatelská příručka se může vztahovat na více modelů výrobků. Příručka jasně 
ukáže všechny variace různých modelů.

Symboly a poznámky
V uživatelské příručce jsou používány následující symboly:

C Důležité informace a užitečné tipy.

A Nebezpečí života a majetku.

B Riziko zranění elektrickým 
proudem.

Obal tohoto výrobku je vyroben 
z recyklovatelných materiálů, v 
souladu s Národní legislativou pro 
životní prostředí.
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1.  Bezpečnostní pokyny a životní prostředí
Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny 
nezbytné pro zabránění nebezpečí zranění 
a materiálních škod. Nedodržením těchto 
pokynů zanikají všechny typy záruky 
výrobku.
Určené použití
 

A

UPOZORNĚNÍ: 
V případě, že je zařízení 
v ochranné fázi nebo 
umísteno, ujistěte se, zda 
nejsou odvětrávací dírky 
uzavřeny. 
UPOZORNĚNÍ: 
Za účelem urychlení 
rozpouštěné ledu 
nepoužívejte žádné jiné 
mechanické zařízení nebo 
jiný přístroj než ty jež byly 
doporučeny výrobcem.
UPOZORNĚNÍ: 
Pokud je chladidlo v 
provozu, nezasahujte do 
jeho obvodu.
UPOZORNĚNÍ:  
Uvnitř skladovacích prostor 
jídla přístroje nepoužívejte 
jiná elektrická zařízení než 
ta, která byla doporučena 
výroobcem.

Toto zařízení bylo navrženo pro použití 
v domácnosti nebo pro níže uvedené 
aplikování. 
- V kuchyních personálu obchodů, 
kanceláří a jiných pracovních míst; 
- Za účelem použití návštěvníky farem 
a hotelů, motelů a jiných míst s ubytováním. 
- V prostorách typu penzionů 
-  V podobných zařízeních, která 
nejsou stravovacími službami nebo 
maloobchodem.

Všeobecná bezpečnost
•	 Tento produkt by neměly používat osoby s 
tělesným, smyslovým a mentálním postižením, 
osoby bez dostatečných znalostí a zkušeností, 
nebo děti. Zařízení mohou tyto osoby používat jen 
pod dohledem a po poučení osobou odpovědnou 
za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem hrát si s 
tímto zařízením.
•	 V případě poruchy přístroj odpojte.
•	 Po odpojení počkejte nejméně 5 minut před 
opětovným připojením. Odpojte výrobek, když 
se nepoužívá. Nedotýkejte se zástrčky mokrýma 
rukama! Při odpojování netahejte za kabel, vždy 
uchopte zástrčku.
•	 Před zasunutím dovnitř otřete hrot síťové 
zástrčky suchým hadříkem.
•	 Nezapojujte ledničku, pokud je zásuvka 
uvolněná.
•	 Při instalaci, údržbě, čištění a opravách 
odpojte výrobek. 
•	 Pokud se výrobek nebude delší dobu používat, 
odpojte jej a vyjměte potraviny. 
•	 Nepoužívejte páru nebo čistící prostředky s 
párou pro čištění chladničky a tání ledu uvnitř.  
Pára může přijít do styku s elektrifikovanými 
oblastmi a způsobit zkrat nebo elektrický šok!
•	 Nemyjte výrobek stříkáním nebo poléváním 
vodou na něj! Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem!
•	 Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud část 
nacházející se na horní nebo zadní straně výrobku 
s elektronickou deskou s plošným spojem uvnitř 
je otevřená (krycí deska elektronických plošných 
spojů) (1).  
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1

1

•	 V případě jeho poruchy výrobek 
nepoužívejte, protože by mohlo dojít 
k úrazu elektrickým proudem.  Před 
tím, než cokoliv uděláte, se obraťte na 
autorizovaný servis.

•	 Výrobek zapojujte do uzemněné 
zásuvky. Uzemnění musí být 
provedeno kvalifikovaným 
elektrikářem.

•	 Pokud produkt má osvětlení typu LED, 
pro jeho nahrazení nebo v případě 
jakéhokoliv problému se obraťte na 
autorizovaný servis.

•	 Nedotýkejte se mražených potravin 
mokrýma rukama! Mohou se nalepit 
na Vaše ruce!

•	 Nepokládejte do mrazničky tekutiny 
v lahvích a plechovkách. Mohou 
vybuchnout!

•	 Tekutiny umístěte ve vzpřímené 
poloze a pevně uzavřete jejich víko.

•	 Nestříkejte hořlavé látky v blízkosti 
výrobku, protože se může zapálit 
nebo explodovat.

•	 Nenechávejte hořlavé materiály a 
produkty s hořlavým plynem (spreje, 
atd.) v chladničce.

•	 Nepokládejte nádoby obsahující 
kapaliny na horní část výrobku. Voda 
stříkající na elektrifikované části může 

způsobit úraz elektrickým proudem a 
nebezpečí požáru.

•	 Vystavení produktu dešti, sněhu, 
slunci a větru může způsobit 
elektrické nebezpečí. Při přemisťování 
výrobku jej netahejte držením za 
rukojeť dveří. Rukojeť se může 
odtrhnout.

•	 Dbejte na to, aby nedošlo k zachycení 
jakékoliv části vašich rukou či těla 
do jakýchkoli z pohybujících se částí 
uvnitř výrobku.

•	 Nevylézejte nebo se neopírejte 
o dveře, zásuvky a podobné části 
chladničky. Může to mít za následek 
pád výrobku a způsobit poškození 
dílů. 

•	 Dávejte pozor, aby nedošlo k přivření 
napájecího kabelu.

•	 Při umístění zařízení se ujistěte, že 
napájecí kabel není zachycen nebo 
poškozen.

•	 Neumísťujte více přenosných zásuvek 
nebo přenosných zdrojů napájení 
vzadu od zařízení.

•	 Vaši Side-by-Side chladničku je 
třeba připojit k přípojce na vodu. 
Pokud ještě není k dispozici žádný 
vodovodní kohoutek a musíte zavolat 
instalatéra, nezapomeňte: V případě, 
že je váš dům vybaven podlahovým 
topením, zvažte, že vrtání otvorů do 
betonového stropu může tento topný 
systém poškodit!



5 / 41 CZChladnička / Uživatelská příručka

Bezpečnostní pokyny a životní prostředí
•	 Děti ve věku od 3 do 8 let smí nakládat 

a vykládat chladicí zařízení.
•	 Abyste předešli znečištění jídla, 

dodržujte prosím následující pokyny:
•	 Ponecháte-li dvířka otevřená po 

dlouhou dobu, může to způsobit 
značné zvýšení teploty v odděleních 
zařízení.

•	 Pravidelně očišťujte povrchy, které 
mohou přijít do kontaktu s jídlem, a 
přístupné odtokové systémy.

•	 Očišťujte nádrže na vodu, pokud 
nebyly používány během 48 h; 
propláchněte vodní systém připojený k 
přívodu vody,pokud jste nečerpali vodu 
ze zařízení během 5 dní.

•	 Syrové maso a ryby uchovávejte v 
chladničce ve vhodných nádobách, aby 
nepřicházely do kontaktu s jídlem ani 
na něho nemohly ukápnout.

•	 Oddělení se dvěma hvězdičkami pro 
mražené potraviny jsou vhodná pro 
uchovávání předem zmražených jídel, 
uchovávání nebo přípravu zmrzliny a 
výrobu kostek ledu.

•	 Oddělení s jednou, dvěma a třemi 
hvězdičkami nejsou vhodná pro 
zmrazení čerstvého jídla.

•	 Je-li chladicí zařízení ponecháno 
prázdné po dlouhou dobu, vypněte ho, 
rozmrazte, očistěte, osušte a nechte 
dvířka otevřená, abyste tak zabránili 
tvoření plísní uvnitř zařízení.

1.1.1 Varování HC
Jestliže výrobek obsahuje chladicí systém 
ve kterém se používá plyn R600a, zajistěte, 
aby při používání a pohybování spotřebiče 
nedošlo k poškození chladicího systému a 
jeho potrubí. Tento plyn je hořlavý. Pokud 
je chladicí systém poškozen, zajistěte, aby 
bylo zařízení mimo dosah zdrojů ohně a 
okamžitě vyvětrejte místnost.

C
Štítek na vnitřní levé 
straně označuje druh plynu 
používaného v produktu.

1.1.2 Pro modely s dávkovačem vody
•	 Tlak pro přívod studené vody musí být 

maximálně 90 psi (620 kPa). Pokud 
je váš tlak vody vyšší než 80 psi (550 
kPa), použijte ve vaší síti ventil na 
omezování tlaku. Pokud nevíte, jak 
zkontrolovat tlak vody, požádejte o 
pomoc profesionálního instalatéra.

•	 Pokud při instalaci existuje riziko 
vodního rázu, vždy použijte 
preventivně zařízení proti vodnímu 
rázu. Pokud jste si není jistý, zda 
ve Vaší síti je efekt vodního rázu, 
poraďte se s profesionálním 
instalatérem.

•	 Neinstalujte na přívodu pro teplou 
vodu. Proveďte nezbytná opatření 
proti riziku zamrznutí hadic. Provozní 
interval teplota vody musí být 
mezi minimálně 33 ° F (0,6 ° C) a 
maximálně 100 ° F (38 ° C).

•	 Používejte pouze pitnou vodu.
1.1. Účel použití
•	 Tento výrobek je určen pro domácí 

použití. Není určen pro komerční 
použití.

•	 Spotřebič by měl být používán pouze 
pro skladování potravin a nápojů.

•	 Do chladničky neukládejte citlivé 
produkty, které vyžadují řízené 
teploty (očkovací látky, léky citlivé na 
teplo, zdravotnický materiál, atd.).

•	 Výrobce nenese žádnou 
zodpovědnost za případné škody 
způsobené nesprávným použitím 
nebo nesprávnou manipulací.

•	 Životnost výrobku je 10 let. Náhradní 
díly potřebné pro funkčnost tohoto 
výrobku budou pro toto období k 
dispozici.
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Bezpečnostní pokyny a životní prostředí
1.2. Bezpečnost dětí
•	 Obalové materiály uchovávejte mimo 

dosah dětí.
•	 Nedovolte dětem, aby se s výrobkem 

hrály.
•	 Pokud je na dveřích výrobku zámek, 

klíč držte mimo dosah dětí.
1.3. Soulad se směrnicí WEEE a 
Odstranění odpadů výrobku
 Tento výrobek splňuje požadavky 
směrnice WEEE EU (2012/19/EU). Na 
tomto produktu je zobrazen symbol 
klasifikace odpadu elektrických a 
elektronických zařízení (OEEZ). 

Tento výrobek byl vyroben z 
vysoce kvalitních materiálů a 
komponent, které lze opětovně 
použít a které jsou vhodné pro 
recyklaci. Na konci své 
životnosti spotřebič nevyhazujte 
spolu s běžnými domácími a 

jinými odpady. Odneste jej do sběrného 
centra pro recyklaci elektrických a 
elektronických zařízení. Pro informace o 
těchto sběrných stredisakách se prosím 
obraťte na místní úřady.

1.4. Soulad se směrnicí RoHS
•	 Tento výrobek splňuje požadavky směrnice 
WEEE EU (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a 
zakázané látky uvedené ve směrnici.

1.5. Informace o balení
•	 Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny 
z recyklovatelných materiálů v souladu s 
našimi národními předpisy o životním prostředí. 
Nevyhazujte obalové materiály spolu s domácími 
nebo jinými odpady. Vezměte je do sběrných míst 
pro obalové materiály určené místními orgány.



7 / 41 CZChladnička / Uživatelská příručka

2 Chladnička

C *Volitelné: Údaje v této uživatelské příručce jsou schematické a nemusí přesně odpovídat vašemu 
výrobku. Pokud váš výrobek neobsahuje příslušné části, tyto informace se vztahují na ostatní modely.

1-  Mrazicí prostor
2- Chladicí prostor
3- Ventilátor
4- Prostor pro máslo a sýr
5- Skleněné police
6- Police ve dveřích chladící části 
7- Příslušenství Minibar
8- Nádrž na vodu
9- Police na lahve

10- Pachový filtr
11- Oddělení Nulového stupně
12- Zásobníky na zeleninu
13- Nastavitelné stojany
14- Skladovací prostory pro mražené potraviny
15- Police ve dveřích mrazící části
16- Icematic (Výrobník ledu)
17- Box pro skladování ledu
18- Ozdobné víko pro výrobník ledu
*Volitelné

2

3 *4

5 *6

1

*7

*11

*16

*16

*17

*18

12

13

14

15

13

*8

10

*9
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*7
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*14

2 Chladnička

C *Volitelné: Údaje v této uživatelské příručce jsou schematické a nemusí přesně odpovídat vašemu 
výrobku. Pokud váš výrobek neobsahuje příslušné části, tyto informace se vztahují na ostatní modely.
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3 Instalace
3.1. Správné místo pro instalaci
Pro instalaci výrobku se obraťte na autorizovaný 
servis. Pro přípravu produktu pro instalaci 
vyhledejte informace v uživatelské příručce 
a ujistěte se, že jsou k dispozici požadované 
elektrické a vodovodní nástroje. Pokud ne, pro 
uspořádání těchto nástrojů podle potřeby se 
obraťte na elektrikáře a vodoinstalatéři.

B
UPOZORNĚNÍ: Výrobce nenese žádnou 
odpovědnost za škodu způsobené prací 
vykonanou neoprávněnými osobami.

B
UPOZORNĚNÍ: V průběhu instalace musí 
být napájecí kabel tohoto výrobku odpojen. 
Pokud tak neučiníte, může to mít za 
následek smrt nebo vážné zranění!

A
UPOZORNĚNÍ: Pokud je rozpětí dveří 
příliš úzké pro přenesení výrobku, 
odmontujte dveře a otočte produkt na 
bok, pokud to nefunguje, obraťte se na 
autorizovaný servis.

•	Pro	zabránění	vibracím	umístěte	výrobek	na	
rovný povrch.

•	Umístěte	výrobek	alespoň	30	cm	od	radiátorů,	
kamen a podobných tepelných zdrojů a alespoň 
5 cm od elektrických trub.

•	Nevystavujte	výrobek	přímému	slunečnímu	
záření nebo jej neponechávejte ve vlhkém 
prostředí.

•	Výrobek	pro	své	efektivní	fungování	vyžaduje	
dostatečnou cirkulaci vzduchu. Pokud bude 
výrobek umístěn ve výklenku, nezapomeňte 
nechat nejméně 5 cm odstup mezi produktem, 
stropem a stěnami.

•	Neinstalujte	výrobek	v	prostředí	s	teplotami	pod	
-5 ° C.

3.2. Připojení plastových klínů
Použijte plastové klíny dodané s produktem pro 
zajištění dostatečného prostoru pro cirkulaci 
vzduchu mezi výrobkem a stěnou. 
1. Chcete-li připojit klíny, odstraňte šrouby na výrobku 
a použijte šrouby dodané s klíny.

2. Připevněte 2 plastové klíny na kryt větrání jako jsou 
zobrazeny na obrázku.
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Instalace

3.3. Nastavení stojanů
Jestliže výrobek není v rovnovážné poloze, nastavte 
přední nastavitelné stojany jejich otáčením směrem 
doprava nebo doleva.

3.4. Připojení napájení

A UPOZORNĚNÍ: Pro napájení nepoužívejte 
rozšířené nebo sdružené zásuvky. 

B
UPOZORNĚNÍ: Poškozený napájecí 
kabel musí být vyměněn autorizovaným 
servisem.

C
Při umístění dvou chladniček v přilehlé 
pozici, mezi dvěma jednotkami nechte 
vzdálenost nejméně 4 cm.

•	 Naše společnost nenese odpovědnost za 
případné škody vzniklé v důsledku použití bez 
uzemnění a připojení napájení v nesouladu s 
vnitrostátními předpisy.

•	 Zásuvka napájecího kabelu musí být snadno 
přístupná i po instalaci. 

•	 Mezi zásuvkou a chladničkou nepoužívejte 
rozdvojku nebo prodlužovací kabel.

Pro nastavení dveří ve svislém směru,
Uvolnit upevňovací matici ve spodní části
Šroubujte seřizovací matici (CW/CCW), v závislosti 
na poloze dveří
Utáhněte upevňovací matici pro konečnou polohu

Pro nastavení dveří ve vodorovném směru, 
Povolte upevňovací šroub v horní části
Šroubujte nastavovací šroub (CW/CCW), v 
závislosti na poloze dveří
Utáhněte upevňovací šroub v horní části pro 
konečnou polohu

adjusting nut

fixing nut

fixing nut

adjusting nut
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Instalace
3.5. Připojení vody 
(Volitelné)

A
UPOZORNĚNÍ: Během připojování 
odpojte produkt a vodní čerpadlo (pokud je 
k dispozici).

Připojení vodovodního potrubí, filtru a zásobníku 
vody výrobku musí být poskytnuty autorizovaným 
servisem. Tento produkt může být připojen k 
zásobníku vody nebo přímo na vodovodní síť, v 
závislosti na modelu. Pro připojení musí být hadice 
nejprve připojena k výrobku.
Zkontrolujte, zda jsou následující díly dodávány pro 
model vašeho výrobku: 

3

1

4

2

*5

1. Přípojka (1 ks): Používá se pro připojení hadice 
k zadní části výrobku.

2. Hadicová spona (3 kusy): Používá se k 
upevnění hadice na stěnu.

3. Vodní hadice (1 ks, délka 5 metrů, průměr 1/4 
col): Používá se k připojení vody. 

4. Adaptér pro baterii (1 ks): Zahrnuje porézní 
filtr, který se používá pro připojení k síti 
studené vody.

5. Vodní filtr (1 ks *Volitelně): Slouží k připojení 
vodovodní sítě do výrobku. Vodní filtr se 
nevyžaduje, pokud je k dispozici připojení ke 
zásobníku vody.
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Instalace

1
23

3.6. Připojení vodovodní 
hadice k výrobku
Pro připojení hadice k výrobku postupujte 
podle následujících pokynů.
1. Odstraňte přípojku na trysce adaptéru hadice 

na zadní straně výrobku a přetáhněte hadici 
přes přípojku. 

2. Hadici pevně zatlačte dolů a připojte ji k 
adaptéru hadicové trysky.

3. Přípojku utáhněte ručně pro připevnění na 
adaptér hadicové trysky. Přípojku můžete také 
utáhnout pomocí hasáku nebo kleští.

3.7. Připojení k vodovodní síti
(Volitelné)
Pokud chcete používat produkt jeho připojením na 
síť studené vody, ve vaší domácnosti musí být na 
vodovodní síti studené vody instalována standardní 
1/2” přípojka. Pokud není k dispozici přípojka, nebo 
pokud si nejste jisti, poraďte se s kvalifikovaným 
instalatérem. 
1. Odpojte přípojku (1) z adaptéru na kohoutek 

(2).

123

2. Připojte adaptér na kohoutek na vodovodní 
ventil.

3. Připojte přípojku na vodovodní hadici.

4. Připojte druhý konec hadice k vodovodní síti 
(viz kapitola 3.7), nebo při použití zásobníku 
vody, na vodní čerpadlo (viz kapitola 3.8).
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Instalace
4. Připojte přípojku na adaptér na kohoutek a 

dotáhněte jej ručně / nástrojem.

       
2. Připojte druhý konec vodovodní hadice k 

vodnímu čerpadlu stisknutím hadice do 
přívodu hadice na čerpadle.

5. Aby nedošlo k poškození, posunutí nebo 
náhodnému odpojení hadice, použijte klipy 
poskytované pro řádné připevnění hadice.

A
UPOZORNĚNÍ: Po zapnutí vodovodního 
kohoutku se ujistěte, zda ani na jednom 
konci hadice voda neuniká. V případě 
úniku, vypněte ventil a dotáhněte všechny 
spoje pomocí hasáku nebo kleští. 

3.8. Pro produkty používající 
zásobník vody
(Volitelné)
Pokud pro připojení vody k výrobku chcete použít 
zásobník vody, musí být použito vodní čerpadlo 
doporučené autorizovaným servisem. 
1. Připojte jeden konec vodovodní hadice dodané 

s čerpadlem k výrobku (viz 3.6) a postupujte 
podle následujících pokynů.

  
               
3. Umístěte a upevněte hadici čerpadla do 

zásobníku vody.
      

        
4. Po navázání spojení připojte a spusťte vodní 

čerpadlo.

C
Prosím, po spuštění čerpadla počkejte 
2-3 minuty pro dosažení požadované 
účinnosti.

C Pro připojení vody se podívejte také 
na uživatelský manuál čerpadla.

C Při použití zásobníku vody není nutný 
vodní filtr.

3.9 Vodní filtr
(Volitelné)
Tento produkt může být v závislosti na modelu 
vybaven interním nebo externím filtrem. Pro 
připojení vodního filtru postupujte dle následujících 
pokynů.
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Instalace
3.9.1.Upevnění externího 
filtru na stěnu (volitelné)

A UPOZORNĚNÍ: Nepřipojujte filtr na 
výrobek.

Zkontrolujte, zda jsou následující díly dodávány pro 
model vašeho výrobku:

1. Přípojka (1 ks): Používá se pro připojení hadice 
k zadní části výrobku.

2. Adaptér pro baterii (1 ks): Používá se pro 
připojení na studenou vodu.

3. Porézní filtr (1 ks)
4. Hadicová spona (3 kusy): Používá se k 

upevnění hadice na stěnu.
5. Zařízení pro připojení filtru (2 kusy): Používá se 

k upevnění filtru na stěnu.
6. Vodní filtr (1 ks): Používá se pro připojení 

výrobku k vodovodní síti. Vodní filtr není nutný 
při připojení na zásobník vody.

1. Připojte adaptér na kohoutek na vodovodní 
ventil.

2. Určitě umístění pro připevnění vnějšího filtru. 
Připevněte spojovací zařízení filtru (5) na 
stěnu.

3. Připojte filtr ve vzpřímené poloze na spojovací 
zařízení filtru, jak je uvedeno na etiketě. (6) 

4. Připevněte hadici vystupující z horní části filtru 
k adaptéru vodovodní přípojky výrobku (viz 
3.6.).

Připojení by mělo vypadat jako je uvedeno na 
obrázku níže.

1 2 3

4

5

6
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Instalace
3.9.2.Vnitřní filtr 
Vnitřní filtr dodávaný s výrobkem není nainstalován 
při dodání, prosím, při instalaci filtru postupujte 
podle níže uvedených pokynů.

1. Při instalaci filtru musí být aktivní indikátor “Ice 
Off”. ZAPNĚTE / VYPNĚTE indikátor pomocí 
tlačítka “Ice” na obrazovce.

Připojení vodovodu:

Připojení zásobníku vody:

2. Pro přístup k vodnímu filtru odstraňte zásobník 
na zeleninu (a).

a

C Po připojení filtru prvních deset 
sklenic vody nepoužívejte.
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Instalace
3. Tahem vytáhněte kryt vodního filtru.

C Po odstranění krytu několik kapek 
vody může vytékat, to je normální.

4. Umístěte kryt vodního filtru do mechanismu 
a zatlačte ho, dokud se nedosedne na své 
místo.

5. Stisknutím tlačítka “Ice” na obrazovce zrušíte 
režim “Ice Off”.

C
Vodní filtr vyčistí některé cizorodé částice 
ve vodě. Ale nevyčistí mikroorganismy ve 
vodě.

C Pro aktivaci období výměny filtru viz 
kapitola 5.2.
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4 Příprava
4.1. Co udělat pro úsporu energie
mehmet

A
Připojení výrobku k elektronickým 
systémem pro úsporu energie je škodlivé, 
protože může dojít k poškození výrobku.

•	 Nenechávejte dveře chladničky otevřené po 
delší dobu.

•	 Nevkládejte do chladničky horké potraviny nebo 
nápoje.

•	 Nepřeplňujte ledničku; blokování vnitřního toku 
vzduchu sníží chladící kapacitu.

•	 Hodnota spotřeby energie specifické pro 
chladničky se měří s odstraněnou horní 
poličkou mrazící části, ostatní police a nejnižší 
zásuvky zůstanou na svém místě a při 
maximálním zatížení. Horní skleněná police 
může být použita v závislosti na tvaru a velikosti 
potravin, které mají být zmrazeny.

•	 V závislosti na funkcích tohoto výrobku; 
rozmrazování zmrazených potravin v 
chladnějším prostoru zajistí úsporu energie a 
zachování kvality potravin.

•	 Vždy používejte koše/zásuvky poskytované s 
chladicím prostorem v zájmu nízké spotřeby 
energie a lepších podmínek skladování. 

•	 Styk potravin s čidlem teploty v mrazničce 
může zvýšit spotřebu energie zařízení.  
Zabraňte tedy jakémukoliv kontaktu s čidlem 
(čidly).

•	 Ujistěte se, že potraviny nejsou v kontaktu s 
čidlem teploty prostoru chladničky popsaného 
níže.

4.2. První uvedení do provozu
Před použitím chladničky se ujistěte, že byly 
provedeny všechny nezbytné přípravy v souladu 
s pokyny uvedenými v kapitolách “Bezpečnostní 
pokyny a životní prostředí” a “Instalace”. 
•	 Nechte výrobek běžet bez jídla v jeho nitru po 

dobu 6 hodin a neotvírejte dveře, pokud to není 
nezbytné.

C
Když se kompresor zapne, uslyšíte zvuk. 
Je normální slyšet zvuk, i když kompresor 
není aktivní, v důsledku stlačené kapaliny 
a plynů v chladícím systému. 

C
Je normální, že se přední hrany 
chladničky ohřejí. Tyto oblasti jsou 
navrženy tak, aby se zahřál, za účelem 
zabránění kondenzace.

C
U některých modelů se přístrojová deska 
automaticky vypne po 5 minutách po tom, 
jak byly dveře uzavřeny. Opět se aktivuje, 
když se dveře otevřou nebo po stisknutí 
libovolné klávesy.
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5 Používání výrobku

5.1. Indikační panel
Indikační panely se mohou lišit v závislosti na modelu vašeho výrobku.
Při používání chladničky vám budou pomáhat zvukové a vizuální funkce indikačního panelu.
 

8 1 2 3

457 6

9

1. Indikátor Chladicího prostoru
2. Indikátor poruchového stavu
3. Indikátor teploty
4. Tlačítko funkce Dovolená
5. Tlačítko pro Nastavení teploty
6. Tlačítko pro volbu Chladícího prostoru
7. Indikátor Chladicího prostoru
8. Indikátor Ekonomického režimu
9. Indikátor funkce Dovolená 

*Volitelné

C
*Volitelné: Údaje uvedené v této uživatelské příručce jsou určeny jako koncepty a nemusí 
být v dokonalém souladu s Vaším výrobkem. Pokud váš výrobek neobsahuje příslušné části, 
vztahují se tyto informace na ostatní modely.
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Používání výrobku

1. Indikátor Chladicího prostoru
Světlo Chladicího prostoru se zapne při 
nastavování chladnější teploty v prostoru.

2. Indikátor poruchového stavu
Tento snímač se aktivuje v případě, že chladnička 
dostatečně nechladí, nebo v případě poruchy čidla. 
Když je aktivní tato kontrolka, indikátor teploty v 
mrazicím prostoru zobrazí "E" a Indikátor teploty 
Chladícího prostoru zobrazí čísla "1, 2, 3 ..." atd. 
Čísla na ukazateli slouží k informování servisního 
personálu o poruše.

3. Indikátor teploty
Označuje teplotu mrazící a chladící části.

4.Tlačítko funkce Dovolená
Chcete-li aktivovat tuto funkci, stiskněte a podržte 
tlačítko Dovolená po dobu 3 sekund. Pokud je 
funkce Dovolená aktivní, na indikátoru teploty 
Chladícího prostoru se zobrazí nápis "-" a v 
chladicím prostoru nebude aktivní žádný proces 
chlazení. Tato funkce není vhodná pro udržování 
potravin v chladicím prostoru. Ostatní oddíly budou 
ochlazovány s příslušnou teplotou nastavenou pro 
každý prostor.

Zatlačte tlačítko Dovolená (  ) znovu pro 
zrušení této funkce.

5. Tlačítko pro Nastavení teploty
Teplota příslušné přihrádky se pohybuje v rozmezí 
-24 ° C. .... -18°C a 8°C. .. 1°C.

6. Tlačítko pro volbu Chladícího prostoru
Použijte Tlačítko pro volbu Chladícího prostoru pro 
přepínání mezi částmi chladničky a mrazničky.

7. Indikátor Chladicího prostoru
Světlo Mrazícího prostoru se zapne při 
nastavování chladnější teploty v prostoru.

8. Indikátor Ekonomického režimu
Označuje pokud chladnička běží v režimu úspory 
energie. Tento ukazatel bude aktivní, když je 
teplota v mrazničce nastavena na -18° C.

9.Indikátor funkce Dovolená
Označuje pokud je funkce Dovolená aktivní.
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C
*Volitelné: Údaje uvedené v této uživatelské příručce jsou určeny jako koncepty a nemusí být v 
dokonalém souladu s Vaším výrobkem. Pokud váš výrobek neobsahuje příslušné části, vztahují se tyto 
informace na ostatní modely.
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1. Ekonomické použití
2. Alarm Vysoká teplota/Závada
3. Funkce úspory energie (vypnutí displeje)
4. Rychlé chlazení
5. Funkce Dovolená
6. Nastavení teploty v prostoru chladničky
7. Úspora energie (vypnutí displeje)/Vypnutí 

alarmu
8. Zámek tlačítek
9. Eco-fuzzy
10. Nastavení teploty v prostoru mrazničky 
11. Rychlé mražení
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1. Ekonomické použití
Tato značka se rozsvítí je-li teplota v prostoru 
mrazničky nastavena na -18°C, nejúspornější 
nastavení. ( ) Když je vybrána funkce rychlého 
chlazení nebo rychlého mrazení, kontrolka 
ekonomického použití zhasne.

2. Kontrolka Výpadek napájení/Vysoká 
teplota/Chyba 
Tato kontrolka ( ) se rozsvítí v případě selhání 
teploty nebo spuštění chybových alarmů. 
Tato kontrolka se rozsvítí během výpadku napájení, 
při selhání při vysokých teplotách a upozornění 
na chybu. Během setrvalých výpadků napájení 
se nejvyšší teplota, které mraznička dosáhne, 
rozbliká na digitálním displeji. Po kontrole potravin 
v mrazničce stiskněte tlačítko vypnutí alarmu a 
upozornění vymažte. 

3. Funkce úspory energie (vypnutí displeje)

Jsou-li dveře produktu ponechány zavřené dlouhou 
dobu, automaticky se aktivuje funkce úspory 
energie a rozsvítí se příslušný symbol. Když je 
funkce úspora energie aktivní, všechny ostatní 
symboly na displeji zhasnou. Když je aktivována 
funkce úspory energie, pokud stisknete jakékoli 
tlačítko nebo otevřete dvířka, režim úspory energie 
se ukončí a ikony na displeji se vrátí do normálu.
Funkce úspory energie se aktivuje během doručení 
z továrny a nelze ji zrušit.

4. Rychlé chlazení
Když se zapne funkce rychlého chlazení, rozsvítí 
se kontrolka rychlého chlazení ( ) a na kontrolce 
teploty v prostoru mrazničky se zobrazí hodnota 
1. Dalším stiskem tlačítka rychlého chlazení tuto 
funkci zrušíte. Ukazatel rychlého chlazení zhasne 
a vrátí se na normální nastavení. Funkce rychlého 
chlazení se automaticky zruší po uplynutí 1 hodiny, 
není-li zrušena uživatelem. Při chlazení velkého 
množství čerstvých potravin stiskněte tlačítko 
rychlého chlazení ještě než potraviny do chladničky 
vložíte. 

5. Funkce Dovolená
Pro aktivaci funkce Dovolená stiskněte na 3 
sekundy tlačítko rychlého chlazení; to aktivuje 
kontrolku režimu Dovolená ( ). Když se aktivuje 
funkce Dovolená, kontrolka teploty v prostoru 
chladničky zobrazí popis „--“ a v prostoru chlazení 
se neaktivuje žádný proces chlazení. Tato funkce 
není vhodná k uchovávání potravin v prostoru 
chladničky. Ostatní prostory zůstanou vychlazené 
na odpovídající nastavenou teplotu. Chcete-li tuto 
funkci zrušit, znovu stiskněte tlačítko této funkce.

6. Nastavení teploty v prostoru chladničky
Po stisknutí tlačítka lze teplotu v prostoru 
chladničky nastavit na 8,7,6,5,4,3,2 a 1.( )

7. 1 Úspora energie (vypnutí displeje)
Stisknutí tohoto tlačítka ( ) rozsvítí značku úspory 
energie ( ) a aktivuje se funkce úspory energie. 
Aktivace funkce úspory energie vypne všechny 
další značky na displeji. Je-li aktivní funkce úspory 
energie, stisknutí libovolného tlačítka nebo otevření 
dveří funkci úspory energie deaktivuje a signály 
na displeji se vrátí do normálního nastavení. 
Opakované stisknutí tohoto tlačítka ( ) rozsvítí 
značku úspory energie a funkce úspory energie se 
deaktivuje.

7.2 Vypnutí alarmu
V případě upozornění na výpadek napájení, 
vysokou teplotu, po kontrole potravin v mrazničce 
stiskněte tlačítko vypnutí alarmu a varování 
vymažte.

8. Zámek tlačítek
Současně stiskněte tlačítko vypnutí displeje, po 
dobu 3 sekund. Rozsvítí se značka zámku tlačítek 
a zámek tlačítek se aktivuje; tlačítka budou 
neaktivní do deaktivace zámku tlačítek. Tlačítko 
vypnutí displeje znovu stiskněte po dobu 3 sekund. 
Značka zámku zhasne a režim zámku tlačítek bude 
deaktivovaný. Abyste předešli změně nastavení 
teploty chladničky, stiskněte tlačítko vypnutí 
displeje.
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9. Eco-fuzzy
Chcete-li zapnout funkci Eco-fuzzy, na 1 sekundu 
stiskněte a přidržte tlačítko Eco-fuzzy. Je-li tato 
funkce aktivní, mraznička se přepne do úsporného 
režimu minimálně po 6 hodinách a rozsvítí se 
kontrolka ekonomického použití. Chcete-li funkci 

Eco-fuzzy ( ) deaktivovat, na 3 sekundy stiskněte 
a přidržte tlačítko funkce Eco-fuzzy.
Když je aktivovaná funkce Eco-fuzzy, kontrolka se 
rozsvítí po uplynutí 6 hodin.

10. Nastavení teploty v prostoru mrazničky
Teplota v prostoru mrazničky je nastavitelná. 
Stisknutí tlačítka aktivuje možnost nastavení teploty 
v prostoru mrazničky na -18, -19, -20, -21, -22, 
-23 a -24.

11. Rychlé mražení
Rychlé mražení spustíte stisknutím tlačítka; potom 
se rozsvítí kontrolka rychlého mražení ( ).
Když se zapne funkce rychlého chlazení, rozsvítí se 
kontrolka rychlého mražení a na kontrolce teploty 
v prostoru mrazničky se zobrazí hodnota -27. 
Tuto funkci zrušíte opakovaným stisknutím tlačítka 
Rychlé mražení ( ). Ukazatel rychlého mražení 
zhasne a vrátí se na normální nastavení. Funkce 
rychlého mražení se automaticky zruší po uplynutí 
24 hodin, není-li zrušena uživatelem. Při mražení 
velkého množství čerstvých potravin stiskněte 
tlačítko rychlého mražení ještě než potraviny do 
mrazničky vložíte.
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*Volitelné: Údaje uvedené v této uživatelské příručce jsou určeny jako koncepty a nemusí být v 
dokonalém souladu s Vaším výrobkem. Pokud váš výrobek neobsahuje příslušné části, vztahují se tyto 
informace na ostatní modely.
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1. Nastavení teploty v prostoru mrazničky
2. Úsporný režim
3. Funkce úspory energie (vypnutí displeje)
4. Kontrolka Výpadek napájení/Vysoká teplota/

Chyba
5. Nastavení teploty v prostoru chladničky
6. Rychlé chlazení
7. Funkce Dovolená
8. Zámek tlačítek/Zrušení alarmu Výměna filtru
9. Výběr - voda, kousky ledu, kostky ledu
10. Výroba ledu zap./vyp.
11. Zapnutí/Vypnutí displeje /Vypnutí alarmu
12. Autoeco
13. Rychlé mražení
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1. Nastavení teploty v prostoru mrazničky
Stisknutí tlačítka ( ) aktivuje možnost nastavení 
teploty v prostoru mrazničky na -18,-19,-20,-21 
,-22,-23,-24,-18...
2. Úsporný režim 
Označuje, že je chladnička spuštění v režimu 
úspory energie. Tato kontrolka se aktivuje je-li 
teplota v prostoru mrazničky nastavená na teplotu 
-18 nebo v případě, že se v rámci funkce spustilo 
úsporné chlazení. ( )

3. Funkce úspory energie (vypnutí displeje)

Jsou-li dveře produktu ponechány zavřené dlouhou 
dobu, automaticky se aktivuje funkce úspory 
energie a rozsvítí se příslušný symbol. Když je 
funkce úspora energie aktivní, všechny ostatní 
symboly na displeji zhasnou. Když je aktivována 
funkce úspory energie, pokud stisknete jakékoli 
tlačítko nebo otevřete dvířka, režim úspory energie 
se ukončí a ikony na displeji se vrátí do normálu.
Funkce úspory energie se aktivuje během doručení 
z továrny a nelze ji zrušit. 

4.  Kontrolka Výpadek napájení/Vysoká 
teplota/Chyba 
Tato kontrolka ( ) se rozsvítí v případě selhání 
teploty nebo spuštění chybových alarmů. 
Tato kontrolka se rozsvítí během výpadku napájení, 
při selhání při vysokých teplotách a upozornění 
na chybu. Během setrvalých výpadků napájení 
se nejvyšší teplota, které mraznička dosáhne, 
rozbliká na digitálním displeji. Po kontrole potravin 
v mrazničce stiskněte tlačítko vypnutí alarmu a 
upozornění vymažte. 

5. Nastavení teploty v prostoru chladničky

Po stisknutí tlačítka ( ) lze teplotu v prostoru 
chladničky nastavit na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2...

6. Rychlé chlazení
Rychlé chlazení spustíte stisknutím tlačítka; potom 
se rozsvítí kontrolka rychlého chlazení ( ).
Dalším stiskem tohoto tlačítka tuto funkci vypnete.
Tuto funkci použijte při vkládání čerstvých potravin 
do prostoru chladničky nebo k rychlému vychlazení 

potravin. Když se tato funkce aktivuje, chladnička v 
tomto režimu poběží po dobu 1 hodiny.
7. Funkce Dovolená
Když se aktivuje funkce ( ), kontrolka teploty v 
prostoru chladničky zobrazí popis „--“ a v prostoru 
chlazení se neaktivuje žádný proces chlazení. 
Tato funkce není vhodná k uchovávání potravin 
v prostoru chladničky. Ostatní prostory zůstanou 
vychlazené na odpovídající nastavenou teplotu.
Chcete-li tuto funkci zrušit, znovu stiskněte tlačítko 
této funkce. ( )

8. Zámek tlačítek / /Zámek tlačítek / Zrušení 
alarmu Výměna filtru

Pro aktivaci zámku tlačítek stiskněte tlačítko (
). Tuto funkci můžete také použít k tomu, abyste 
zabránili změně nastavení teploty v chladničce. 
Filtr chladničky se musí měnit každých 6 měsíců. 
Pokud budete postupovat dle pokynů v části 
5.2, chladnička automaticky vypočte zbývající 
dobu a když filtr expiruje, rozsvítí se kontrola s 
upozorněním ( ).

Tlačítko ( ) stiskněte a přidržte po dobu 3 sekund 
a kontrolku s upozorněním na výměnu filtru 
vypněte.
9. Výběr - voda, kousky ledu, kostky ledu
Mezi výběrem vody ( ), kostek ledu ( ) a 
kousků ledu ( ) procházejte tlačítkem číslo 8. 
Aktivní kontrolka zůstane rozsvícená. 
10. Výroba ledu Zap./Vyp.
Pro zrušení výroby ledu stiskněte tlačítko ( ),pro 
aktivaci ( ) tlačítko ( ).
11.1 Zapnutí/Vypnutí displeje
Pro zapnutí/vypnutí displeje stiskněte (
) tlačítko (XX) nebo ( ).
11.2 Vypnutí alarmu

V případě upozornění na výpadek napájení, 
vysokou teplotu, po kontrole potravin v mrazničce 
stiskněte tlačítko vypnutí alarmu a varování 
vymažte.
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12. Autoeco
Tuto funkci aktivujete stisknutím tlačítka Autoeco (

) na 3 sekundy. Pokud dveře necháte poté, 
co tuto funkci zvolíte, delší dobu zavřené, část 
chladničky se přepne do úsporného režimu. Tuto 
funkci deaktivujete opakovaným stisknutím tohoto 
tlačítka.
Když je aktivovaná funkce Autoeco, kontrolka se 

rozsvítí po uplynutí 6 hodin. ( )

13. Rychlé mražení
Rychlé mražení aktivujete stisknutím tlačítka (

). Opakovaným stisknutím tlačítka funkci 
deaktivujete.
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5.2. Aktivace varování 
výměny vodního filtru
(Pro produkty připojené k vodovodní síti a 
vybavené filtrem)
Varování výměny vodního filtru se aktivuje 
následovně:

Automatický výpočet doby použití filtru není aktivovaný z továrny.
Musí být aktivován u výrobků vybavených filtrem.
Displej S4, který používáme v ledničce, má systém s devíti klíči.
Nastavené hodnoty se zobrazují na displeji.

Nastavení mrazáku Nastavení ledničky

Rychlé mrazení

 Vypnutí
alarmu

 Mrazení
zapnuté/
vypnuté

 Režim
dávkování

 Zámek tlačítek
 Resetování(

 )filtru

Vyprázdnění

/Rychlé mrazení
)Eco Fuzzy(

*(zmáčknutí po dobu 3 vteřin)
Po napájení zmáčkněte Vypnout alarm a Vyprázdnit po dobu 3 vteřin pro vstup do obrazovky vložení 
hesla.

 Obrazovka
hesla
).s 3(
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 Zmáčkněte
dvakrát

 Zmáčkněte
jednou

“Po shlédnutí PS 0 na obrazovce odpojte ledničku a opět jí zapojte. Tímto způsobem bude aktivováno 
filtrové počítadlo. Upozorňující LED světlo filtru se na obrazovce aktivuje po 130 dnech. Po výměně filtru 
za nový zmáčkněte tlačítko Zámek po dobu 3 vteřin, aby začalo filtrové počítalo odpočet 130 dnů.
Opakujte uvedené kroky pro zrušení této funkce.”

 Varovné světlo
filtru

 Zmáěkněte po dobu 3
 vteěin, zatímco je varovné
 LED světlo filtru aktivní,
.pro resetování doby filtru
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5.4. Používání dávkovače vody 
(u některých modelů)

C Prvních několik sklenic vody odebrané z 
dávkovače vody bude obvykle teplých.

C
Pokud se dávkovač vody nepoužívá delší 
dobu, abyste získali čistou vodu, první 
sklenice vody vylijte.

Po prvním provozu budete muset pro získání 
studené vody počkat přibližně 12 hodin. 
Pomocí displeje vyberte možnost vody, pak 
vytáhněte páčku pro získání vody. Krátce po 
stisknutí páčky zvolte pohár.

5.5. Plnění nádrže dávkovače vody
Otevřete víko nádrže na vodu, tak jak je 
znázorněno na obrázku. Naplňte ji čistou pitnou 
vodou. Zavřete víko.

5.3. Crisper s řízenou vlhkostí 
(vždy čerstvé potraviny)
*volitelné
Vlhkost zeleniny a ovoce je kontrolována díky 
funkci crisperu s řízenou vlhkostí, která zajistí, že 
potraviny zůstanou déle čerstvé. 

Zeleninu nikdy do crisperu nedávejte v sáčcích. V 
případě, že zeleninu v sáčcích ponecháte, dojde 
k jejímu rychlému rozkladu. V případě nastavení 
vysoké úrovně vlhkosti si vaše zelenina zachová 
svoji úroveň vlhkosti a lze ji uchovat rozumnou 
dobu, bez potřeby uchování v sáčcích. V případě 
kontaktu s jinými druhy zeleniny, který se z 
hygienických důvodů nedoporučuje, použijte místo 
sáčku perforovaný papír, pěnu nebo podobné balící 
materiály.

Při vložení zeleniny je třeba vzít v úvahu specifickou 
hmotnost zeleniny. Těžkou a tvrdou zeleninu musíte 
vložit do spodní části crisperu a na ni lehkou a 
měkkou zeleninu.
Do stejného cirsperu jako další zeleninu a 
ovoce neukládejte hrušky, meruňky, broskve, 
atd. a jablka, která mají vysokou úroveň tvorby 
ethylenového plynu. Ethylenový plyn vydávaný tímto 
ovocem může způsobit rychlejší zkažení jiného 
ovoce a zeleniny.

Hlavní část crisperu z chladničky nevyjímejte 
vyjma případů, kdy musíte a v případě potřeby 
kontaktujte technický servis. Před vyjmutím hlavní 
části crisperu ho otřete a vyčistěte navlhčeným 
hadříkem. 
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5.6. Čištění nádrže na vodu 
Vyberte nádrž na vodu uvnitř police dveří. 
Odpojte ji držením za obě strany dveřní
police.
Držte obě strany vodní nádrže a odstraňte ji v 45° 
úhlu.
Vyjměte a vyčistěte víko nádrže na vodu.

A

Nenaplňujte nádrž na vodu ovocnou 
šťávou, šumivými nápoji, alkoholickými 
nápoji nebo jinými kapalinami 
nekompatibilní pro použití s dávkovačem 
vody. Používání těchto kapalin může 
způsobit poruchu a poškození dávkovače 
vody. Použití dávkovače vody tímto 
způsobem není v souladu se zárukou. 
Chemické látky a aditiva v těchto nápojích 
/ kapalinách mohou způsobit materiální 
škody na vodní nádrži.

A Vodní nádrž a komponenty dávkovače 
vody není možné čistit v myčce nádobí.
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5.7. Čerpání ledu / vody 
(Volitelné)
Pro čerpání vody (  ) / ledových kostek (  
) / roztříštěného ledu (  ) použijte displej a 
vyberte příslušnou volbu. Čerpejte vodu / led 
stlačením páčky dávkovače vody směrem dopředu. 
Při přepínání mezi ledovými kostkami (  ) / 
roztříštěným ledem (  ) může být předchozí typ 
ledu propuštěn ještě několikrát.

•	 Před zahájením prvního čerpání ledu z 
ledového / vodního dávkovače musíte počkat 
přibližně 12 hodin. Z dávkovače nemusí 
vycházet led, pokud v zásobníku ledu není 
dostatek ledu.

•	 Nepoužívejte prvních 30 kusů ledových kostek 
(3-4 litry) vyrobených po prvním provozu.

•	 V případě výpadku elektrické energie nebo 
dočasné poruchy, led se může částečně 
roztavit a znovu zmrazit. To způsobí, že se kusy 
ledu vzájemně spojí. V případě delšího výpadku 
nebo poruchy, se led může roztavit a uniknout. 
Pokud se setkáte s tímto problémem, odstraňte 
led z ledového zásobníku a vyčistěte zásobník.

A
UPOZORNĚNÍ: Vodní systém výrobku 
může být zapojen pouze do vodovodu se 
studenou vodou. Nepřipojujte k vedení 
teplé vody.

•	 Výrobek při prvním uvedení do provozu nemusí 
vypouštět vodu. To je způsobeno vzduchem 
v systému. Vzduch musí být ze systému 
vypuštěn. Pro provedení stiskněte páčku 
dávkovače vody po dobu 1-2 minut, dokud 
dávkovače vody vypustí vodu. Počáteční průtok 

vody může být nepravidelný. Po vypuštění 
vzduchu ze systému voda poteče obvyklým 
způsobem.

•	 Při prvním použití filtru může být voda kalná, 
prvních deset sklenic vody vylijte.

•	 Po první instalaci budete muset pro získání 
studené vody počkat přibližně 12 hodin.

•	 Systém vody výrobku je určen pouze pro čistou 
vodu. Nepoužívejte žádné jiné nápoje.

•	 Doporučuje se odpojit přívod vody v případě, že 
výrobek nebudete delší dobu používat, během 
dovolené apod..

•	 Pokud se dávkovač vody nepoužívá delší dobu, 
první 1-2 sklenice vypouštěné vody mohou být 
teplé.

5.8. Odkapávací zásobník 
(volitelný)
Voda kapající z dávkovače vody se hromadí v misce 
na odkapávání, není k dispozici odvedení vody.  
Vytáhněte zásobník na odkapávání nebo zatlačte na 
její hrany a vyjměte zásobník. Následně můžete vodu 
uvnitř misky na odkapávání vylít.
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5.9. Oddělení Nulového stupně
(Volitelné)
Použijte tento prostor pro udržení lahůdek nebo 
masných výrobků pro okamžitou spotřebu při 
nižších teplotách. Do tohoto prostoru nepokládejte 
ovoce a zeleninu. Můžete rozšířit vnitřní objem 
výrobku tím, že odstraníte některé oddělení 
s nulovým stupněm. Pokud chcete odstranit 
oddělení, jednoduše jej potáhněte ven, zvedněte a 
vytáhněte.

5.10. Zásobník na zeleninu   
Zásobník na zeleninu chladničky je navržen tak, 
aby zelenina zůstala čerstvá při zachování své 
vlhkosti. Za tímto účelem je celková cirkulace 
chladného vzduchu v zásobníku na zeleninu 
intenzivnější. Skladujte ovoce a zeleninu v tomto 
prostoru. Udržujte zelené, listnaté zeleniny a ovoce 
odděleně, aby se prodloužila jejich životnost.

5.11. Modré světlo
(Volitelné)
Zásobník na zeleninu výrobku produkuje modré 
světlo. Zelenina v zásobníku bude pokračovat ve 
fotosyntéze pod účinkem vlnové délky modrého 
světla a zůstane živá a svěží.

5.12. Ionizátor 
(Volitelné)
Ionizační systém ve vzduchovém potrubí chladicí 
části slouží k ionizaci vzduchu. Emise negativních 
iontů eliminuje bakterie a další molekuly 
způsobující zápach ve vzduchu.

5.13. Minibar
(Volitelné)
Minibar police ve dveřích chladničky může být 
přístupná bez otevření dveří. To vám umožní 
snadný přístup k často spotřebovaným potravinám 
a nápojům z chladničky. Chcete-li otevřít kryt 
minibaru, zatlačte ho svýma rukama a zatáhněte 
směrem k sobě.

A
UPOZORNĚNÍ: Nepokládejte, nekvačte 
ani nepokládejte těžké předměty na kryt 
minibaru. Mohlo by dojít k poškození 
výrobku nebo by Vám mohlo způsobit 
zranění.

Pro zavření tohoto prostoru jednoduše zatlačte 
horní část krytu směrem dopředu.

5.14. Pachový filtr 
(volitelný)
Pachový filtr v prostoru vzduchového potrubí 
chladiče zabrání vzniku nežádoucího zápachu.
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5.15. Icematic a box pro 
skladování ledu
(Volitelné)
Naplňte icematic vodou a uložte jej na 
své místo. Led bude připraven asi po 
dvou hodinách. Při výběru ledu Icematic 
neodstraňujte.
Otočte tlačítka na ledové komoře v pravém 
směru o 90°, led vypadne do níže uloženého 
Boxu pro skladování ledu. Následně můžete 
vybrat zásobník ledu a podávat led.

C
Box pro skladování ledu je určen pouze 
pro uchovávání ledu. Nenaplňujte ho 
vodou. Mohlo by dojít k jeho zlomení.

5.16. Výrobník ledu 
(volitelné)
Výrobník ledu se nachází v horní části krytu 
mrazničky.
Uchopte držadla na stranách ledové nádrže a 
pohybujte s ním nahoru až do jeho odstranění. 
Vyberte Ozdobné víko pro výrobník ledu pohybem 
směrem nahoru.
 OBSLUHA 
Odstranění ledového zásobníku 
Uchopte ledový zásobník za rukojeť, potlačte směrem 
nahoru a ledovou nádrž vytáhněte.  (Obrázek č. 1) 

Opětovné nasazování ledového zásobníku 
Uchopte ledový zásobník za rukojeť, potlačte směrem 
nahoru v nakloněném uhli, aby strany zásobníku vešli 
do svých 
drážek a ujistěte se, že kolík volby ledu je správně 
namontován. (Obrázek č. 2)
Pevně zatlačte směrem dolů, dokud není volného místo 
mezi zásobníkem a plastem dveří. (Obrázek č. 2)
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Pokud máte problémy při montáži zásobníku, otočte 
přístroj o 90 ° a znovu jej nainstalujte, jak je uvedeno 
na Obrázku č. 3. 
Zvuk, který slyšíte při padnutí ledu do zásobníku je 
součástí normálního provozu. 
Pokud dávkovač ledu nefunguje správně 
Pokud ledové kostky delší dobu neodstraníte, mohou 
vytvořit ledový blok.  V tom případě, prosím, 
odstraňte zásobník ledu v souladu s výše uvedenými 
pokyny a oddělte kusy ledu,
zlikvidujte neoddělitelný led a ledové kostky vložte zpět 
do zásobníku pro ledové kostky. (Obrázek č. 4)

	  

	  

Když led nevychází, zkontrolujte, zda led neuvízl v 
kanály a odstraňte ho.  Pravidelně kontrolujte ledový 
kanál a odstraňte překážky, jak je znázorněno na 
Obrázku č. 5. 

Při použití Vaší chladničky poprvé, nebo pokud jste ji 
nepoužívali delší dobu, 
Ledové kostky mohou být malé v důsledku vzduchu 
v potrubí po připojení, všechen vzduch bude během 
normálního použití odstraněn. 
Zlikvidujte led vyrobený přibližně za jeden den, protože 
vodní potrubí může obsahovat nečistoty. 

Upozornění! 
Nevkládejte své ruce nebo jiné předměty do ledového 
kanálu a mezi nože, protože může dojít k poškození 
částí nebo 
Vašich rukou. 
Nedovolte, aby se děti věšely na dávkovač ledu nebo 
na výrobník ledu, protože to může způsobit zranění.
Pro zabránění pádu ledového zásobníku při jeho 
odstranění používejte obě své ruce. 
Pokud se dveře zavírají těžko, může to být způsobeno 
rozlitou vodou přes ledový zásobník. 
Ledový zásobník odmontujte jen v případě nutné 
potřeby.
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Pokud dojde k přerušení (led nevychází z chladničky) 
při vyjmutí drceného ledu, zkuste vyjmout kostkový led.
Poté bude chladnička zase připravena k vyjmutí 
drceného ledu.
Při vyjmutí drceného ledu ze začátku může vycházet 
kostkový led. Občas může docházet k tvorbě 
kostkového ledu při vyjmutí drceného ledu.
Na dvířkách chladničky před zařízením na výrobu ledu 
se může tvořit lehká vrstva námrazy.
Je to normální jev, doporučuje se včasné očištění.
Mřížka ve spodní části nádržky na vodu se časem 
naplňuje vodou. Je třeba ji pravidelně čistit. 
Doporučujeme pravidelné očišťovat tuto oblast.
Když led vypadává z nádoby na led, vydávaný zvuk je 
normální a neukazuje na žádnou poruchu spotřebiče.
Řezací mechanismus uvnitř zařízení na led je ostrý a 
může způsobit úraz ruky.
Pokud v dávkovači není led, to může znamenat, že se 
kostky ledu slepily, v tomto případě vyjměte nádobu a 
očistěte ji.
Typ ledu nelze změnit na displeji, když je stisknut 
spouštěcí mechanismus výroby ledu. Uvolněte 
spouštěcí mechanismus, změňte typ ledu na displeji a 
poté znovu výrobu ledu aktivujte.
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5.17. Zmrazování čerstvých potravin
•	 Chcete-li zachovat kvalitu potravin, potraviny 

umístěny v mrazničce musí být zmražené tak 
rychle, jak je to možné, z toho důvodu použijte 
funkci rychlého zmrazení.

•	 Zmrazení potravin v čerstvém stavu prodlouží 
dobu jejich skladování v mrazničce.

•	 Zabalte potraviny do vzduchotěsných balení a 
těsně je uzavřete.

•	 Ujistěte se, že potraviny jsou před vložením 
do mrazničky zabalené. Místo tradičního 
obalového papíru použijte krabice do mrazáku, 
staniol a papír odolný proti vlhkosti, igelitové 
sáčky nebo podobné obalové materiály.

•	 Před zmrazením označte každé balení potravin 
napsáním data na jejich obal. To vám umožní 
určit čerstvost každého balení při každém 
otevření mrazničky. Udržujte dřívější položky 
potravin v přední části, abyste zajistili, že budou 
použity jako první.

•	 Zmrazené potraviny musí být použity ihned po 
rozmrazení a neměly by být znovu zmrazeny.

•	 Nezmrazujte velké množství potravin najednou.

Nastavení 
Mrazicí části 

Nastavení 
Chladicí části Popis 

-18°C 4°C Toto je výchozí, doporučeno nastavení.
-20, -22 nebo 
-24 ° C 4°C Tyto nastavení se doporučují pro teploty nad 30 ° C. 

Rychlé mrazení 4°C Použijte je pro zmrazení potravin v krátké době, bude spotřebič se 
při dokončení procesu znovu nastaví na předchozí nastavení. 

-18°C nebo 
nižší 2°C

Použijte toto nastavení, pokud si myslíte, že chladící prostor není 
dostatečně studený vzhledem k teplotě prostředí nebo časté 
otevírání dveří. 

5.18. Doporučení pro skladování 
zmrazených potravin
Chladicí prostor musí být nastaven na méně než 

-18° C.
1. Umístěte potraviny do mrazničky co 

nejrychleji, aby nedošlo k jejich rozmrazení.
2. Před zmrazením zkontrolujte položku “Datum 

spotřeby” na obalu abyste se ujistili, že ještě 
nevypršel.

3. Ujistěte se, že balení potravin není poškozeno.

5.19. Podrobnosti o mrazničce
Podle norem IEC 62552, mrazák musí mít 
schopnost zmrazit 4,5 kg potravin na teplotu 
-18°C nebo nižší do 24 hodin na každých 100 
litrů objemu mrazicího prostoru. Potraviny mohou 
být zachovány po delší dobu pouze při teplotě do 
teploty -18°C. Potraviny můžete udržovat čerstvé 
po dobu několika měsíců (v mrazáku na nebo pod 
teplotou -18 ° C).
Potraviny které mají být zmrazeny nesmí přijít 
do kontaktu s již zmrazenými potravinami uvnitř 
mrazničky z důvodu zabránění jejich částečnému 
rozmrazení.



36 /41  CZ Chladnička / Uživatelská příručka

Používání výrobku
Zeleninu uvařte a vodu odfiltrujte pro prodloužení 
doby zmrazeného skladování. Po filtraci dejte 
jídlo do vzduchotěsných balení a umístěte jej v 
mrazničce. Banány, rajčata, hlávkový salát, celer, 
vařené vejce, brambory a podobné potraviny 
nezmrazujte. Zmrazení těchto potravin jednoduše 
sníží nutriční hodnoty a kvalitu těchto potravin, 
jakož i způsobí jejich případné znehodnocení, které 
je zdraví škodlivé.

5.20. Umístění jídla

Police v 
mrazící části 

Různý mražené zboží jako jsou 
maso, ryby, zmrzlina, zelenina 
apod..

Police v 
chladicí části 

Potraviny v hrnci, talíře a krabice 
s víčky, vejce (v krabicích s 
víčkem)

Police ve 
dveřích 
chladící části 

Malé a balené potraviny nebo 
nápoje

Zásobník na 
zeleninu Ovoce a zelenina

Část pro 
čerstvé 
potraviny

Lahůdky (potraviny pro snídaně, 
masné výrobky, které mají být 
konzumovány v krátké době)

5.21. Upozornění na otevřené dveře 
(volitelné)
Pokud dveře výrobku zůstanou otevřené po dobu 
1 minuty, zazní akustické upozornění. Akustický 
upozornění ztichne, když jsou dveře zavřené nebo 
po stisknutí libovolného tlačítka na displeji (pokud 
je k dispozici).

5.22. Vnitřní osvětlení
Ve vnitřním osvětlení se používá LED lampa. V 
případě jakýchkoliv problémů s touto lampou se 
obraťte na autorizovaný servis.
Lampa (y) použité v tomto přístroji nejsou vhodné 
pro osvětlení místnosti domácnosti. Zamýšlený 
účel tohoto svítidla je pomoci uživateli umístit 
potraviny do chladničky / mrazničky bezpečně a 
pohodlně.
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6.  Údržba a čištění
Čistěte produkt pravidelně, čímž prodloužíte jeho 
životnost.

B UPOZORNĚNÍ: Před čištěním 
chladničku odpojte od napájení.

•	 Nikdy nepoužívejte ostré a drsné nástroje, 
mýdlo, domácí čisticí prostředky, čisticí prášky, 
plyn, benzín, laky a podobné látky na čištění.
•	 U produktů, které nejsou No Frost, se mohou 
na zadní stěně chladničky objevit kapky vody 
a námraza na tloušťku prstu. Nečistěte; nikdy 
nepoužívejte olej nebo podobné prostředky.
•	 Pro čištění vnějšího povrchu produktu 
používejte pouze mírně navlhčené utěrky z 
mikrovláken. Houbičky a jiné typy čisticích 
ubrousků mohou poškrábat povrch.
•	 Rozpusťme lžičku uhličitanu ve vodě. 
Navlhčete kousek hadry ve vodě a vyždímejte ji. 
Otřete přístroj s touto látkou a důkladně osušte.
•	 Dávejte pozor, aby se voda nedostala do krytu 
lampy a jiných elektrických částí.
•	 Vyčistěte dveře pomocí vlhkého hadříku. 
Odstraňte všechny položky uvnitř pro vyjmutí 
poliček ze dveří a samotné chladničky. Zvedněte 
dveřní police až do jejich odpojení se. Vyčistěte a 
osušte police, pak je umístěte zpět na jejich místo 
zasunutím shora.
•	 Nepoužívejte chlorovou vodu nebo čisticí 
prostředky na vnějším povrchu a pochromovaných 
částech výrobku. Chlor může na takových 
kovových površích způsobit korozi.
•	 Nikdy nepoužívejte ostré a drsné nástroje 
nebo mýdlo, domácí čisticí prostředky, čisticí 
prostředky, benzín, benzen, vosk, atd., v opačném 
případě se na plastových dílech objeví skvrny a 
dojde k jejich deformaci. K čištění použijte teplou 
vodu a měkký hadřík a otřete je do sucha

6.1 Prevence před zápachem
Výrobek je vyroben bez jakýchkoliv pachových 
látek. Nicméně, udržování jídla v nesprávných 
částech a nesprávné čištění vnitřních povrchů 
může vést k zápachu.
Aby k tomu nedošlo, očistěte vnitřek se sodovou 
vodou každých 15 dní.
•	 Uchovávejte potraviny v uzavřených obalech. 
Mikroorganismy se mohou z neuzavřených 
potravin rozšířit a způsobit zápach.
•	 Nenechávejte potraviny se zašlým datem 
spotřeby a zkažené potraviny v chladničce.

6.2 Ochrana plastových povrchů 
Olej vyteklý na plastové povrchy může poškodit 
povrch a musí být ihned umytý teplou vodou.
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7. Řešení problémů
Než se obrátíte na servis, viz následující seznam. 
Může Vám to ušetřit čas i peníze. Tento seznam 
obsahuje časté stížnosti, které nejsou spojeny s 
chybným zpracováním nebo poškozením materiálu. 
Některé funkce uvedené v tomto dokumentu se 
nemusí vztahovat na váš produkt.

Chladnička nefunguje.
Zástrčka není úplně nasazena. >>> Zapojte ji 
úplně do zásuvky.
Pojistka připojená do zásuvky která napájí 
produkt nebo hlavní pojistka je spálená. >>> 
Zkontrolujte pojistky.
Kondenzace na boční stěně chladicího 
prostoru (MULTI ZÓNA, CHLADÍCÍ, 
KONTROLNÍ a FLEXI ZÓNA).
•	 Dveře se otevírají příliš často >>> 

Dbejte na to, abyste dveře výrobku 
neotvírali příliš často.

•	 Prostředí je příliš vlhké. >>> 
Neinstalujte výrobek ve vlhkém 
prostředí.

•	 Potraviny obsahující tekutiny 
jsou uchovávány v neuzavřených 
nádobách. >>> Uchovávejte 
potraviny, které obsahují tekutiny v 
uzavřených nádobách.

•	 Dveře výrobku byly ponechány 
otevřené. >>> Nenechávejte dveře 
chladničky otevřené po delší dobu.

•	 Termostat je nastaven na příliš 
nízkou teplotu.  >>> Nastavte 
termostat na vhodnou teplotu. 

Kompresor nepracuje.

•	 V případě náhlého výpadku proudu 
nebo vytažení napájecího kabelu a 
po jeho opětovném připojení tlak 
plynu v chladícím systému výrobku 
není vyvážený, což spustí tepelný 
jistič kompresoru. Produkt se 
restartuje po přibližně 6 minutách. 
Když se výrobek po uplynutí této 
doby restartován, obraťte se na 
servis.

•	 Je aktivní rozmrazování. >>> To 
je normální pro chladničku s plně 
automatickým rozmrazováním. 
Odmrazování se provádí pravidelně.

•	 Produkt není zapojen do elektrické 
sítě >>> Ujistěte se, že napájecí 
kabel je zapojen.

•	 Nastavení teploty je nesprávné. 
>>> Zvolte odpovídající nastavení 
teploty.

•	 Není proud. >>> Produkt bude 
nadále fungovat normálně po 
obnovení napájení. 

Provozní hluk chladničky se při používání 
zvyšuje.
•	 Provozní výsledky tohoto výrobku se 

mohou lišit v závislosti na změnách 
teploty okolního prostředí. To je 
normální a nejedná se o závadu. 

Chladnička běží příliš často nebo příliš 
dlouho.
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•	 Nový výrobek může být větší než 
ten předchozí. Větší výrobky budou 
pracovat po delší dobu.

•	 Teplota v místnosti může být 
vysoká. >>> Výrobek bude v 
místnosti s vyšší teplotou spuštěn 
po delší dobu.

•	 Výrobek mohl být zapojen nedávno 
nebo v něm byly umístěny nové 
položky potravin. >>> Výrobek 
dosáhne nastavenou teplotu déle, 
když byl jen právě zapojen nebo do 
něj byly umístěny nové potraviny. 
To je normální.

•	 Do výrobku bylo v poslední době 
umístěno velké množství teplého 
jídla. >>> Nepokládejte horké jídlo 
do výrobku.

•	 Dveře byly často otevřené nebo 
zůstaly otevřené po delší dobu. >>> 
Teplý vzduch pohybující se uvnitř 
způsobí, že výrobek bude v provozu 
déle. Neotvírejte dveře chladničky 
příliš často.

•	 Dveře mrazničky nebo chladničky 
mohli zůstat pootevřené. >>> 
Zkontrolujte, zda jsou dveře úplně 
zavřené.

•	 Výrobek může být nastaven na 
příliš nízkou teplotu. >>> Nastavte 
teplotu na vyšší stupeň a počkejte, 
až výrobek dosáhne nastavenou 
teplotu.

•	 Podložky dveří chladničky nebo 
mrazničky mohou být špinavé, 
opotřebované, rozbité nebo 
nesprávně nasazené. >>> Vyčistěte 
nebo vyměňte podložky. Poškozené 
/ roztrhané podložky dveří způsobí, 
že výrobek bude běžet delší dobu 
pro zachování aktuální teploty.

Teplota mražení je velmi nízká, ale teplota 
chladiče je dostačující.

•	 Teplota prostoru mrazničky 
je nastavena na velmi nízký 
stupeň. >>> Nastavte teplotu v 
mrazničce na vyšší stupeň a znovu 
zkontrolujte.

Teplota chlazení je velmi nízká, ale teplota 
mrazničky je dostačující.
•	 Teplota prostoru chladničky 

je nastavena na velmi nízký 
stupeň. >>> Nastavte teplotu v 
chladničce na vyšší stupeň a znovu 
zkontrolujte.

Potraviny uchovávané v chladnějších 
zásuvek prostor jsou zmrazeny.
•	 Teplota prostoru chladničky 

je nastavena na velmi nízký 
stupeň. >>> Nastavte teplotu v 
mrazničce na vyšší stupeň a znovu 
zkontrolujte.

Teplota v chladničce nebo v mrazničce je 
příliš vysoká.
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•	 Teplota prostoru chladničky je 

nastavena na velmi vysoký stupeň. 
>>> Nastavení teploty chladící 
části ovlivňuje teplotu v mrazničce. 
Změňte teplotu v chladící nebo 
mrazící části a počkejte, dokud 
příslušné přihrádky dosáhnou 
nastavenou úroveň teploty.

•	 Dveře byly často otevřené nebo 
zůstaly otevřené po delší dobu. >>> 
Neotvírejte dveře chladničky příliš 
často.

•	 Dveře mohou být pootevřena. >>> 
Úplně zavřete dveře.

•	 Produkt mohl být zapojen nedávno 
nebo v něm byly umístěny nové 
položky potravin. >>> To je 
normální. Výrobek dosáhne 
nastavenou teplotu déle, když byl 
jen právě zapojen nebo do něj byly 
umístěny nové potraviny. 

•	 Do výrobku bylo v poslední době 
umístěno velké množství teplého 
jídla. >>> Nepokládejte horké jídlo 
do výrobku.

Třese se nebo vydává hluk.
•	 Podlaha není ve vodováze nebo 

není odolná. >>> Pokud se výrobek 
třese, když se pomalu pohybuje, 
nastavte stojany na vyrovnání 
výrobku. >>> Ujistěte se také, že 
podlaha je dostatečně odolná k 
tomu, aby unesla produkt.

•	 Všechny položky umístěné na 
výrobku můžou způsobit hluk. 
>>> Odstraňte všechny položky 
umístěné na výrobku.

Výrobek vytváří hluk tekoucí, stříkající 
kapaliny apod.
•	 Princip fungování tohoto výrobku 

je založen na toku kapalin a plynu. 
>>> To je normální a nejedná se o 
závadu.

Z výrobku zní zvuk jako vanoucí vítr.
•	 Výrobek pro proces chlazení používá 

ventilátor. To je normální a nejedná 
se o závadu.

Na vnitřních stěnách výrobku se vytvořil 
kondenzát.

•	 Horké nebo vlhké počasí zvýší 
námrazu a kondenzaci. To je 
normální a nejedná se o závadu.

•	 Dveře byly často otevřené nebo 
zůstaly otevřené po delší dobu. >>> 
Neotvírejte dveře příliš často, pokud 
zůstaly otevřeny, zavřete je.

•	 Dveře mohou být pootevřena. >>> 
Úplně zavřete dveře.

Vytváří se kondenzát na vnější straně 
výrobku nebo mezi dveřmi.
•	 Okolní prostředí může být vlhké, 

je to naprosto normální ve vlhkém 
počasí. >>> Kondenzace se rozptýlí, 
když se sníží vlhkost. 

Interiér zapáchá.
•	 Produkt není pravidelně čištěn. >>> 

Pravidelně čistěte vnitřek pomocí 
houbičky, teplé vody a sycené vody.

•	 Některé balení a obalové materiály 
může způsobit zápach.  >>> 
Používejte balení a obalové 
materiály bez zápachu.

•	 Potraviny byly umístěny v 
neuzavřených baleních. >>> 
Uchovávejte potraviny v uzavřených 
obalech. Mikroorganismy se mohou 
z neuzavřených potravin rozšířit a 
způsobit zápach.

•	 Z výrobku odstraňte všechny 
potraviny se zašlým datem spotřeby 
a zkažené potraviny.

Dveře se nezavírají.
•	 Balíčky s potravinami mohou 

blokovat dveře. >>> Přemístěte 
předměty blokující dveře.

•	 Produkt nestojí ve zcela svislé 
poloze na zemi. >>> Nastavte 
stojany pro uvedení výrobku do 
svislé polohy.

•	 Podlaha není ve vodováze nebo není 
odolná. >>> Ujistěte se, že podlaha 
je vyvážená a dostatečně odolná k 
tomu, aby unesla produkt.

Zásobník na zeleninu se zasekl.



41 / 41 CZChladnička / Uživatelská příručka

Řešení problémů

•	 Potraviny mohou být v kontaktu 
s horní částí zásobníku. >>> 
Reorganizujte potraviny v šuplíku.

Pokud Je Povrch Produktu Horký
•	 Když je zařízení v provozu, lze 

pozorovat vysoké teploty mezi 
dvěma dvířky, na postranních 
panelech a na zadním grilu. To je 
běžné a není to důvod pro servisní 
údržbu!.Při kontaktu s těmito 
plochami buďte opatrní.

A
UPOZORNĚNÍ: Pokud problém 
přetrvává i po provedení pokynů 
v této části, obraťte se na svého 
prodejce nebo na autorizovaný servis. 
Nepokoušejte se opravit produkt.
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Külmik
Kasutusjuhend



Enne seadme kasutamist lugege antud kasutusjuhendit!
Lugupeetud klient!
Soovime, et saaksite parima võimaliku kasutuskogemuse meie seadmega, mis on hoolikalt ja rangeid 
kvaliteedinõudeid järgides valmistatud kasutades moodsaid tehnoloogiad.
Soovitame teil enne kasutamist lugeda läbi kogu kasutusjuhend. Juhul, kui annate seadme edasi, ärge 
unustage anda seadmega kaasa kasutusjuhendit.

See juhend aitab teil toodet kiiresti ja ohutult kasutada.
•	 Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege hoolikalt kasutujuhendit.
•	 Järgige alati kehtivaid ohutusnõudeid.
•	 Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks lihtsalt leitavana.
•	 Lugege ka kõiki teisi seadmega kaasasolevaid dokumente.
Pidage meeles, et antud juhend võib kehtida mitmele erinevale mudelile. Juhendis on kõikmudelite 
erinevused selgelt välja toodud.

C Oluline teave ja kasulikud nõuanded

A Oht elule ja varale.

B Elektrilöögi oht. 

Vastavalt rahvusvahelistele 
keskkonnakaitse õigusaktidele 
on Toote pakend valmistatud 
taaskasutatavatest materjalidest.
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1 Ohutus- ja keskkonnaalased juhised
Selles peatükis on toodud ära vajalikud 
ohutusjuhised, et vältida vigastusi ja 
materiaalseid kahjustusi. Nende juiste 
eiramine muudab mistahes garantiid 
kehtetuks.
Kasutusotstarve

A
HOIATUS: 
Ärge blokeerige seadme 
korpuses või sisseehitatud 
karkassis olevaid 
ventilatsiooniavasid.

A

HOIATUS: 
Ärge kasutage sulatamise 
protsessi kiirendamiseks 
mehaanilisi või teisi 
vahendeid, välja arvatud 
juhul kui nende kasutamist 
soovitab tootja.    

A
HOIATUS: 
Ärge kahjustage 
külmutusaine ringlust.

A

HOIATUS:
Ärge kasutage seadme 
toidu säilitamise kambrites 
elektrilisi seadmeid, välja 
arvatud juhul kui seda 
tüüpi seadmete kasutamist 
soovitab tootja.

A
HOIATUS! 
Ärge hoidke seadmes 
plahvatusohtlikke aineid (nt 
tuleohtliku propellendiga 
aerosoolpakendid).

See seade on mõeldud kasutamiseks 
kodukeskkonnas ja sarnastes tingimustes, 
näiteks
- kaupluste, kontorite ja teiste 
töökeskkondade personalialade köökides; 
- talumajapidamistes ja hotellides, 
motellides ja teistes eluruumi tüüpi 
keskkondades klientide kasutuses. 

1.1. Üldine ohutus
•	 Seade ei ole ette nähtud 

kasutamiseks isikutele (ka 
lapsed) kellel on füüsilised, 
sensoorsed või mentaalsed 
häired ning puuduvad piisavad 
oskused ja teadmised seadme 
kasutamiseks. Sellised isikud 
võivad seadet kasutada ainult 
nende ohutuse eest vastutava 
isiku juhendamise ja järelevalve 
all. Lastel ei tohi lubada 
seadmega mängida.

•	 Rikke korral tõmmake seade 
vooluvõrgust välja.

•	 Peale vooluvõrgust eemaldamist 
oodake vähemalt 5 minutit, 
enne seadme uuesti vooluvõrku 
ühendamist. Tõmmake seade 
välja,kui see pole kasutuses. 
Ärge puudutage pistikut 
märgade kätega! Vooluvõrgust 
eemaldamiseks ärge tõmmake 
juhtmest vaid hoidke alati 
pistikust.

•	 Ärge pange külmikut 
vooluvõrku, kui pistik logiseb.

•	 Tõmmake seade paigaldamise, 
hoolduse, puhastamise ja 
parandamise ajaks vooluvõrgust 
välja. 

•	 Kui toodet teatud aja jooksul 
ei kasutata, tõmmake see 
vooluvõrgust välja ja eemaldage 
kogu toit. 

•	 Ärge kasutage külmiku puhastamiseks 
ja jää sulatamiseks auru ja 
arupuhastusseadmeid.  Aur võib sattuda 
kokkupuutesse elektriliste aladega ja 
põhjustada lühise või elektrilöögi.
•	 Ärge peske toodet valades pihustades 
või valades sellele vett. Elektrilöögi oht.
•	 Rikke korral ei tohi seadet kasutada, 
kuna see võib põhjustada elektrilöögi.  
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Enne mistahes toiminguid võtkew 
ühendust volitatud teenindusega.
•	 Pange seade maandusega kontakti. 
Maandus peab olema tehtud spetsialisti 
poolt.
•	 Kui tootel on LED tüüpi valgustus, 
pöörduge selle vahetamiseks või mistahes 
rikete korral spetsialisti poole.
•	 Ärge katsuge jääs toitu märgade 
kätega! See võib teie käte külge kinni 
jääda!
•	 Ärge pange sügavkülmikusse pudeleid 
või purke vedelikega. Need võivad 
lõhkeda!
•	 Pange vedelikud pärast korgi 
korralikku sulgemist püstisesse 
asendisse.
•	 Ärge pihustage seadme läheduses 
tuleohtlikke aineid, kuna need võivad 
põletada või plahvatada.
•	 Ärge hoidke külmkapis süttivaid ja 
süttivaidgaase sisaldavaid aineid (spreid 
jne.).
•	 Ärge pange seadme peale vedelikuga 
täidetud anumaid. Vee tilgutamine 
elektrilistele osadele võib põhjustada 
elektrilöögi või tulekahju.
•	 Elektrilist ohtu kujutab seadme jätmine 
vihma, lume, päikese või tuule kätte. Kui 
paigutate seadme ümber, ärge tõmmake 
kappi uksekäepidemest. Käepide võib ära 
tulla.
•	 Seadme paigaldamisel veenduge, et 
toitejuhe poleks kinni või kahjustatud.
•	 Ärge jätke seadme taha mitut 
pikendusjuhet või kaasaskantavaid 
toiteallikaid.

•	 Teie Side by Side külmik vajab 
veeühendust.
•	 Kui kraani pole veel paigaldatud ja 
peate helistama torulukksepale, siis 
pange tähele:
•	 Kui teie kodul on põrandaküte, siis 
aukude puurimine betoonlakke võib 
põhjustada põrandakütte kahjustusi.
•	 Lapsed vanuses 3-8 aastat tohivad 
külmikut täita ja tühjendada.
•	 Toiduainete riknemise vältimiseks 
järgige allpool toodud juhiseid:
•	 – ukse avamine pikemateks 
perioodideks võib oluliselt tõsta 
temperatuuri seadme kambrites;
•	 – puhastage regulaarselt pindu, 
mis võivad toiduga kokku puutuda ja 
juurdepääsetavaid väljavoolusüsteeme;
•	 – puhastage veepaagid, kui neid ei ole 
kasutatud 48 tundi; loputage veetoitega 
ühendatud veesüsteem,
•	 kui vett ei ole viis päeva välja lastud;
•	 – säilitage toores liha ja kala külmikus 
sobivates mahutites, et need ei puutuks 
kokku muu toiduga ja et vältida lihamahla 
tilkumist muule toidule;
•	 – kahe tärniga tähistatud külmkambrid 
sobivad eelkülmutatud toidu säilitamiseks, 
jäätise säilitamiseks ja valmistamiseks 
ning jääkuubikute valmistamiseks;
•	 – ühe, kahe ja kolme tärniga 
tähistatud kambrid ei sobi värskete 
toiduainete külmutamiseks;
•	 – kui jätate külmiku kauaks ajaks 
tühjaks, lülitage see välja, sulatage, 
puhastage, kuivatage ja jätke uks lahti, et 
vältida hallituse tekkimist seadmes.

1.1.1 HC hoiatus
Kui tootel on jahutussüsteem, mis kasutab 
R600a gaasi, olge tähelepanelik, et 
jahutussüsteem ja selle torud ei saaks 
toote kasutamise või liigutamise käigus 
kahjustada. Gaas on plahvatusohtlik. 
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Kui jahutussüsteem on kahjustatud, 
hoidke seade eemal lahtisest tules ning 
ventileerige ruum koheselt.

C
Silt, mis asub sisemisel vasakul küljel 
näitab millist gaasi selles seadmes 
kasutatakse.

1.1.2 Veedosaatoriga mudelite korral
•	 Külma vee sisselaske surve võib 

maksimaalselt olla 90 naela ruuttollile 
(620 kPa). Kui veesurve ületab 
80 naela ruuttollile 550 kPa), siis 
kasutage vooluvõrgusüsteemis 
rõhuregulaatorit. Kui te ei tea, kuidas 
veesurvet kontrollida, siis pidage nõu 
professionaalse torumehega.

•	 Kui seadmete installeerimisel on vee 
hüdraulilise löögi oht, siis kasutage 
alati seda vältivat varustust. Kui 
te ei ole kindel, kas installeerimisel 
on vee hüdraulilise löögi oht, siis 
konsulteerige professionaalse 
torumehega.

•	 Ärge paigaldage soojaveesisendile. 
Võtke tarvitusele ettevaatusabinõud, 
et ei tekiks voolikute külmumise 
ohtu. Veetemperatuuri 
operatsioonivahemik peab olema 
0,6°C (33°F) kuni 38°C (100°F).

1.2. Kasutamine
•	 Toode on mõeldud koduaskutuseks. 

See ei ole mõeldud kasutamiseks 
ärilistel eesmärkidel.

•	 Toodet tohib kasutada ainult 
toiduainete ja jookide säilitamiseks.

•	 Ärge hoidke külmikus sensitiivseid 
tooteid, mis vajavad kontrollitud 
temperatuuri (vaktsiinid, 
soojustundlikke ravimeid, 
meditsiinitarbeid jne.).

•	 Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis 
on tingitud sedame valest kasutamisest või 
käitlemisest.

•	 Toote prognoositav eluiga on 10 aastat. Selle 
perioodi jooksulon saadaval varuosad, mis on 
vajalikud seadme funktsioneerimiseks.

1.3. Laste ohutus
•	 Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatus 
kohas.
•	 Ärge lubage lastel seadmega mängida.
•	 Kui seadme uksel on lukk, hoidke selle võti 
lastele kättesaamatus kohas.

1.4. Vastavus WEEE direktiiviga 
ja jäätmete kõrvaldamine
 Antud toode vastab EL WEEE 

direktiivile (2012/19/EL(. Toode kannab 
klassifikatsioonisümbolit  Elektrooniliste 
ja elektriliste seadmete jäätmete kohta 
(WEEE).

Toode on valmistatud 
kvaliteetsetest osades ja 
materjalidest, mida saab 
taaskasutada ja on sobivad 
ümbertöötlemiseks. Seadet ei 
tohi selle kasutuse lõppedes 
utiliseerida koos tavaliste 

majapidamise jäätmetega. Viige see 
elektrooniliste ja elektriliste seadmete 
kogumiskohta. Kogumispunktide kohta 
saate lisateavet oma kohalikust 
omavalitsusest.

1.5. Vastavus RoHS direktiiviga
•	 Antud toode vastab EL WEEE 
direktiivile (2011/65/EL(. Toode ei sisalda 
direktiivis märgitud kahjulikke ja keelatud 
materjale.

1.6. Pakkeinfo
•	 Toote pakkematerjalid on valmistatud 
taaskasutatavatest materjalidest vastavalt 
rahvusvahelistele keskkonnaalastele 
õigusaktidele. Ärge utiliseerige 
pakkematerjale koos olme- ja muu 
prügiga. Viige need kohaliku omavalitsuse 
poolt ettenähtud pakkematerjalide 
kogumispunkti.
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2 Külmik

C
*Valikuline: Kasutujuhendi joonised on illustratiivsed ja ei pruugi täpseltteie tootega ühtida. Kui teie 
seadmel puuduvad nimetatud osad, käib informatsioon teiste mudelite kohta.

1- Sügavkülmik
2- Jahutuskapp
3- Ventilaator
4- Või-juustu ala
5- Klaasriiulid
6- Jahutuskapi ukse riiulid
7- Minibaari tarvikud
8- Veepaak
9- Pudeliriiul

10- Lõhnafilter
11- Null kraadi sahtel
12- Juurviljakorvid
13- Reguleeritavad jalad
14- Külmutatud toidu hoiustamise sektsioon
15- Sügavkülmiku ukse riiulid
16- Jäämasinad
17- Jää hoiuanum
18- Jäämasina dekoratiivne kate
*Valikuline

2

3 *4

5 *6

1

*7

*11

*16

*16

*17

*18

12

13

14

15

13

*8

10

*9
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2 Külmik

C
*Valikuline: Kasutujuhendi joonised on illustratiivsed ja ei pruugi täpseltteie tootega ühtida. Kui teie 
seadmel puuduvad nimetatud osad, käib informatsioon teiste mudelite kohta.
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3 Paigaldamine
3.1. Õige koht paigaldamiseks
Seadme paigaldamiseks võtke ühendust 
volitatud teenindusega. Selleks, et panna seade 
paigaldamiseks valmis, lugege kasutujuhendi 
informatsiooni ja veenduge, et elektri- ja 
veevarustus vastavad nõuetele. Kui see nii pole, 
kutsuge elektrik ja torulukksepp, et ühendused 
saaks nõuetekohaselt teostatud.

B
HOIATUS: Tootja ei vastuta 
kahjustuste eest, mis on põhjustatud 
ebaprofessionaalselt teostatud töödest.

B
HOIATUS: Paigaldamise ajaks tuleb 
seadme toitejuhe vooluvõrgus eemaldada. 
Selle tegemata jätmine võib põhjustada 
surma või tõsiseid vigastusi!

A
HOIATUS: Kui ukse ava on toote sisse 
viimiseks liiga kitsas, eemaldage külmiku 
uks ja proovige külg ees; kui see ei aita, 
võtke ühendust volitatud teenindusega.

•	Vibratsiooni	vältimiseks	asetage	toode	tasasele	
alusele.

•	Paigutage	seade	vähemalt	30	cm	küttekehast,	
pliidist ja muudest sarnastest soojusallikatest 
eemale	ja	vähemalt	5	cm	kaugusele	
elektriahjust.

•	Ärge	jätke	seadet	otsese	päikesevalguse	kätte	
või niisketesse keskkondadesse.

•	Efektiivseks	toimimiseks	vajab	seade	piisavat	
ventilatsiooni. Kui toode paigutatakse seinaorva 
tagage toote ja orva seinte ja lae vahele 
vähemalt	5	cm	vahekaugus.

•	Ärge	paigaldage	seadet	keskkonda	mille	
temperatuur on alla -5°C kraadi.

3.2. Plastikkiilude paigaldamine
Kui tootega on kaasas plastikkiilud, siis kasutage 
neid piisava õhuvahe tekitamiseks toote ja seina 
vahel.  
1. Kiilude kinnitamiseks eemaldage seadme vastavad 
kruvid ja kasutage kiiludega kaasasolevaid kruvisid.

2. Kinnitage 2 plastikkiilu ventilatsiooni kattele nagu 
joonisel näidatud.
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Paigaldamine

3.3. Jalgade reguleerimine
Kui seade ei ole tasakaalustatud asendis, 
reguleerige eesmisi reguleerjalgasid keeratesneid 
paremale või vasakule.

3.4. Voolu ühendamine

A HOIATUS: Vooluühenduseks ei tohi 
kasutada pikendusjuhet või mitmikpesasid.

B HOIATUS: Kahjustatud toitejuhtme peab 
välja vahetama volitatud teeninduses.

C Kui paigutate kaks külmikut kõrvuti, jätke 
kahe	seadme	vahele	vähemalt	4	cm	ruumi.

•	 Meie ettevõtte ei vastuta kahju eest, 
mis on tekkinud maanduseta või 
nõuetele mittevastava elektriühenduse 
kasutamise tagajärjel.

•	 Peale paigaldamist peab voolupistik 
olema lihtsalt ligipääsetav. 

•	 Ärge kasutage seinakontakti ja 
seadme vaheliseks ühenduseks 
mitmikpistikut koos/või ilma 
pikendusjuhtmeta.

Selleks, et reguleerida uksi vertikaalselt,
Lõdvendage alumist kinnitusmutrit
Keerake reguleerimis mutrit (CW/CCW) vastavalt 
ukse asendile
Kinnitage kinnitusmutter viimasesse asendisse
Selleks, et reguleerida uksi horisontaalselt,
Lõdvendage ülemist kinnitusmutrit
Keerake reguleerimis mutrit (CW/CCW), mis asub 
küljel vastavalt ukse asendile
Kinnitage üleval asuv kinnituskruvi viimasesse 
asendisse

adjusting nut

fixing nut

fixing nut

adjusting nut
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Paigaldamine
3.5. Vee ühendamine  
(Valikuline)

A
HOIATUS: Ühendamise ajaks tõmmake 
seade ja veepump (olemasolu korral) 
vooluvõrgust välja.

Seadme veeühendused, filtrid ja veeanuma 
ühendused peab teostama volitatud töötaja.  
Sõltuvalt mudelist saab seadme ühendada 
veeanumaga või otse veetrassiga. Ühenduse 
teostamiseks peab veevoolik olema esmalt 
ühendatud tootega.
Kontrollige kas teie seadme mudeliga on kaasas: 

3

1

4

2

*5

1. Liitmik (1 tükk) Kasutatakse veevooliku 
ühendamiseks seadme tagaküljele.

2. Vooliku klamber (3 tükki): Kasutatakse 
veevooliku kinnitamiseks seinale.

3. Veevoolik (1 tükk, 5 meetrit, läbimõõt 1/4 tolli): 
Kasutatakse veeühenduse teostamiseks. 

4. Kraani adapter (1 tükk): Varustatud poorse 
filtriga, kasutatakse külmavee trassiga 
ühendamiseks.

5. Veefilter (1 tükk, *Valikuline): Kasutatakse 
veetrassi vee ühendamiseks seadmega. 
Veefilter pole vajalik, kui ühenduse saab 
teostada veeanumaga.
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Paigaldamine

1
23

3.6. Veevooliku  
ühendamine tootega
Veevooliku ühendamiseks seadmega järgige 
alltoodud juhiseid.
1. Eemaldage liitmik toote tagumisel küljel asuva 

vooliku otsiku adapterilt ja tõmmake voolik 
liitmikust läbi. 

2. Suruge veevoolik tihedalt alla ja kinnitage 
vooliku otsiku adapteriga.

3. Vooliku otsikuadapteri kinnitamiseks, 
pingutage liitmik käega. Võite liitmiku 
pingutada torutangide või tangide abil.

3.7. Ühendamine veetoruga
(Valikuline)
Kui ühendate seadme veetrassiga, peate koduse 
veetrassiga ühendama tavalise 1/2 tollise liitmiku. 
Kui teil pole liitmikku või kui te pole toimingutes 
kindel, konsulteerige spetsialistiga. 
1. Eemaldage liitmik (1) kraani adapteri küljest 

(2).

123

2. Ühendage kraaniadapter veetrassi klapiga.

3. Ühendage liitmik ümber veevooliku.

4. Ühendage vooliku teine ots veetrassiga 
(vt. peatükk 3.7) või kasutage veepumbale 
veeanumat (vt. peatükk 3.8).
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Paigaldamine
4. Ühendage liitmik kraani adapterisse ja 

pingutage käega / tööriistaga.

       
2. Ühendage vooliku teine ots veepumbaga 

surudes vooliku pumba veesisendisse.   

5. Vooliku kahjustuste, nihete või juhusliku 
ühenduse avanemise vältimiseks, kasutage 
kaasas olevaid vooliku klambreid.

A
HOIATUS: Kui keerate kraani lahti, 
veenduge, et veevooliku kummaski otsas 
ei oleks lekkeid. Lekke korral keerake 
kraan kinni ning pingutage kõiki ühendusi 
torutangide või tangidega. 

3.8. Seadmed millel on veeanum
(Valikuline)
Selleks, et kasutada seadme veeühenduseks 
veeanumat, tuleb kasutada tootja poolt soovitatavat 
veepumpa. 
1. Ühendage pumbaga kaasas oleva veevooliku 

üks ots seadmega (vt. 3.6) ja järgige alltoodud 
juhiseid.

  
               
3. Paigutage ja kinnitage pumba voolik 

veeanumasse.
      

4. Kui ühendus on teostatud, ühendage veepump 
vooluvõrguga ja lülitage see sisse.

C
Peale pumba sisse lülitamist oodake 
2-3 minutit, et saavutada soovitud 
efektiivsus.

C Veeühenduste teostamiseks lugege 
ka pumba kasutusjuhendit.

C Kui kasutate veeanumat ei ole 
veefilter vajalik.

3.9 Veefilter
(Valikuline)
Sõltuvalt mudelist, võib tootel olla sisemine või 
välimine veefilter. Veefiltri kinnitamiseks järgige 
alltoodud juhiseid:
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Paigaldamine
3.9.1.Välise filtri paigaldamine 
seinale (Valikuline)

A HOIATUS: Ärge kinnitage filtrit tootele.

Kontrollige kas teie seadme mudeliga on kaasas:

1. Liitmik (1 tükk) Kasutatakse veevooliku 
ühendamiseks seadme tagaküljele.

2. Kraani adapter (1 tükk): Kasutatakse külmavee 
trassiga ühendamiseks.

3. Poorne filter (1 tükk)
4. Vooliku klamber (3 tükki): Kasutatakse 

veevooliku kinnitamiseks seinale.
5. Filtri ühendamise seadmed (2 tükki): 

Kasutatakse filtri kinnitamiseks seinale.
6. Veefilter (1 tükk): Kasutatakse seadme 

ühendamiseks veetrassiga. Veefilter pole 
vajalik, kui kasutate ühendusena veeanumat.

1. Ühendage kraaniadapter veetrassi klapiga.
2. Välisefiltri paigaldamiseks tuvastage 

õige asukoht. Paigaldage seinale filtrite 
kinnitusseadmed (5).

3. Paigalage vastavalt sildil näidatule filter 
püstises asendis filtri kinnitusseadmesse. (6) 

4. Ühendage filtri ülemisest otsast välja ulatuv 
voolik seadme vee adapteriga (vt. 3.6)

Kui ühendus on teistatud, peab see olema selline 
nagu näidatud joonisel.

1 2 3

4

5

6
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Paigaldamine
3.9.2.Sisemine filter
Seadmega kaasas olev sisemine filter ei ole algselt 
paigaldatud; filtri paigaldamiseks järgige alltoodud 
juhiseid.

1. Filtri paigaldamise ajaks peab olema 
indikaator “Jää väljas” aktiveeritud. Vajutage 
indikaatorit SEES-VÄLJAS kasutades nuppu 
“Jää”, mis asub ekraanil.

Jää väljas

SEES-VÄLJAS

2. Veefiltrile juurdepääsuks eemaldage 
juurviljakorv (a).

a

C Peale katte eemaldamist võib voolata 
välja pisut vett, see on normaalne.
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Paigaldamine
3. Eemalage veefiltri katte seda tõmmates.

C Peale katte eemaldamist võib voolata 
välja pisut vett, see on normaalne.

4. Asetage veefiltri kate mehhanismile ja suruge 
pisut, et lukustada see oma kohale.

5. Vajutage ekraanil nuppu “Jää” uuesti, et 
ühistada režiim “Jää väljas”.

C Veefilter eemaldab veest teatud võõrkehad. 
See ei eemalda veest mikroorganisme.

C Lugege peatükist 5.2 kuidas aktiveerida 
filtri asendamise periood.
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4 Ettevalmistamine
4.1. Mida teha energiasäästmiseks
mehmet

A Seadet võib kahjustada ühendamine 
elektroonilise energiasäästusüsteemiga.

•	 Ärge hoidke külmiku ust pikka aega 
lahti.

•	 Ärge pange külmikusse kuumi toite või 
jooke.

•	 Ärge pange külmikusse liiga palju 
asju; sisemise õhuvoolu takistamine 
vähendab jahutuse efektiivsust.

•	 Külmiku jaoks määratud energiakulu 
on arvestatud selliselt, et sügavkülmiku 
ülemine riiul oli eemaldatud, 
muud riiulid ja kõige alumised 
sahtlid olid omadel kohtadel ja 
maksimaalseltkoormatud. Ülemist 
klaasriiulit võib kasutada vastavalt 
külmutatava toidu kujust ja suurusest.

•	 Sõltuvalt toote funktsioonidest; 
jahutussektsioonis toiduainete 
sulatamine tagab energia kokkuhoiu ja 
säilitab toidu kvaliteedi.

•	 Jahutussekstiooniga kaasas olevad 
korvid/sahtlid peavad madala 
energiakasutuse tagamiseks 
ja parimate hoiutingimuste 
saavutamiseks olema alati kasutuses.

•	 Toiduained, mis puutuvad kokku 
sügavkülmiku temperatuurianduriga, 
võivad suurendada seadme 
energiakulu. Seetõttu tuleb igasugust 

kontakti anduritega vältida.
•	 Veenduge, et toiduained ei oleks 

vastavalt allkirjeldatule kontaktis 
jahutussektsiooni temperatuuri 
anduritega.

4.2. Esmakordne kasutamine
Enne külmiku kasutamist veenduge, et kõik 
vajalikud ettevalmistuse on peatükkide Ohutus- ja 
keskkonnaalased juhised ja Paigaldamine kohaselt 
tehtud. 
•	 Hoidke ilma toiduaineteta seaded 

umbes 6 tundi töös ja ärge avage ilma 
tungiva vajaaduseta kapi ust.

C
Kui kompressor on töös, on kuulda 
heli. Helid on normaalsed isegi 
siis, kui kompressor ei tööta, tänu 
jahutussüsteemi vedelikele ja 
gaasidele. 

C
On täiesti normaalne, et külmiku esikülg 
on soe. Sellised alad soojenevad selleks, 
et vältida kondensaadi teket.

C
Mõnedel mudelitel lülitub juhtpaneel 
automaatselt 5 minutit peale ukse 
sulgemist välja. See aktiveerub uuesti, kui 
uks avada või vajutada mistahes nuppu. 
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5 Toote kasutamine

5.1. Kontrollpaneel
Kontrollpaneel võib sõltuvalt teie seadme mudelist erineda.
Kontrollpaneeli helilised ja visuaalsed funktsioonid on teile abiks külmiku kasutamisel.

8 1 2 3

457 6

9

1. Jahutuskapi indikaator
2. Veaoleku indikaator
3. Temperatuuri indikaator
4. Funktsiooni Puhkusel nupp
5. Temperatuuri reguleerimise nupp
6. Sektsiooni valikunupp
7. Jahutuskapi indikaator
8. Ökonoomsus režiimi nupp
9. Funktsiooni Puhkusel indikaator 

*valikuline

C
*Valikuline: Numbrid selles juhendis on informatiivsed ja ei pruugi täpselt sobida teie seadmega. Kui 
teie seadmel puuduvad nimetatud osad, käib informatsioon teiste mudelite kohta.
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Toote kasutamine

1. Jahutuskapi indikaator
Jahutussektsiooni tuli hakkab põlema, kui vastava 
sektsiooni temperatuuri reguleeritakse.

2. Veaoleku indikaator
See andur hakkab tööle, kui külmik ei jahuta 
piisavalt või kui ilmneb anduri tõrge. Kui andur 
on aktiivne, näitab sügavkülmiku sektsiooni 
indikaator sümbolit "E" ja jahutussektsiooni 
temperatuuriindikaatornäitab numbreid "1, 2, 
3..." jne. Indikaatoril kuvatavad numbrid annavad 
hoolduspersonalile infot veaoleku kohta.

3. Temperatuuri indikaator
Näitab sügavkülmiku ja jahutuskapi temperatuuri.

4.Funktsiooni Puhkusel nupp
Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajutage ja hoidke 
nuppu Puhkus 3 sekundit. Kui Puhkuse funktsioon 
on aktiivne, näitab jahutuskappi indikaator 
sümbolit "--" ja jahutuskapi jahutusfunktsioon 
ei ole aktiivne. See funktsioon ei ole sobilik toidu 
hoiustaiseks külmikus. Teised sektsioonid jäävad 
tööle vastavaltseatud temperatuurile.
Funktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu Puhkus 
( ) uuesti.

5. Temperatuuri reguleerimise nupp
Vastavate sektsioonide temperatuurid varieeruvad 
vahemikus -24°C..... -18°C ja 8°C...1°C kraadi.

6. Sektsiooni valikunupp
Kasutage külmiku sektsioonide valiku nuppu, kui 
liigute jahutus- ja sügavkülma sektsiooni näitude 
vahel.

7. Jahutuskapi indikaator
Sügavkülmiku sektsiooni tuli hakkab põlema, kui 
vastava sektsiooni temperatuuri reguleeritakse.

8. Ökonoomsus režiimi nupp
Näitab, et külmik töötab energiasäästu režiimil. 
See indikaator on aktiivne, kui temperatuur 
sügavkülmikus on seadistatud -18°C.

9.Funktsiooni Puhkusel indikaator
Näitab, et puhkuse funktsioon on aktiivne.
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Toote kasutamine

C
*Valikuline: Numbrid selles juhendis on informatiivsed ja ei pruugi täpselt sobida teie 
seadmega. Kui teie seadmel puuduvad nimetatud osad, käib informatsioon teiste mudelite 
kohta.

1

1 2

2 3

4

567.1 7.28910

11

*34(*)

13
12

5

6

7891011.1

11.2

1. Ökonoomne režiim
2. Kõrge temperatuuri / rikke märguanne
3. Energiasäästufunktsioon (ekraan välja 

lülitatud)
4. Kiirjahutus
5. Puhkusefunktsioon
6. Jahutuskambri temperatuuri seadistamine
7. Energiasääst (ekraan välja lülitatud) / Alarmi 

väljalülitamise hoiatus
8. Klahvilukk
9. Eco-fuzzy
10. Külmutuskambri temperatuuri seadistamine 
11. Kiirkülmutus
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Toote kasutamine
1. Ökonoomne režiim
See näidik süttib, kui külmutuskambri 
temperatuuriks on määratud –18 °C, mis on kõige 
ökonoomsem valik. ( ) Ökonoomse režiimi näidik 
kustub, kui valitud on kiirjahutuse või kiirkülmutuse 
funktsioon.

2. Voolukatkestuse / kõrge temperatuuri / 
veahoiatuse näidik 
See näidik ( ) süttib temperatuurivigade 
või rikke märguannete korral. See näidik 
süttib voolukatkestuse, kõrge temperatuuri ja 
veahoiatuste korral. Püsiva voolukatkestuse korral 
vilgub digitaalsel ekraanil külmutuskambri kõrgeim 
temperatuur. Pärast külmutuskambris oleva toidu 
kontrollimist vajutage hoiatuse eemaldamiseks 
alarmi väljalülitamise nuppu. 

3. Energiasäästufunktsioon (ekraan välja 
lülitatud)

Kui toote uksed on pikka aega kinni, aktiveeritakse 
automaatselt energiasäästufunktsioon ning süttib 
energiasäästutähis. Energiasäästufunktsiooni 
aktiveerimisel kustuvad ekraanil kõik tähised, 
välja arvatud energiasäästutähis. Kui 
vajutada energiasäästufunktsiooni töötamise 
ajal mõnda nuppu või avada uks, lülitub 
energiasäästufunktsioon välja ja taastub tähiste 
tavaline olek.
Energiasäästufunktsioon aktiveeritakse 
kättetoimetamisel ning seda ei saa välja lülitada.

4. Kiirjahutus
Kui kiirjahutamise funktsioon sisse lülitada, 
süttib kiirjahutuse näidik ( ) ning jahutuskambri 
temperatuuri näidik kuvab väärtuse 1. Funktsiooni 
tühistamiseks vajutage uuesti kiirjahutuse 
nuppu. Kiirjahutuse näidik kustub ja seade lülitub 
tavarežiimile. Kiirjahutuse funktsioon tühistatakse 
automaatselt ühe tunni pärast, kui seda ei 
tühista varem kasutaja. Suure hulga värske toidu 
jahutamiseks vajutage kiirjahutuse nuppu enne 
toidu asetamist jahutuskambrisse. 
5. Puhkusefunktsioon
Puhkusefunktsiooni aktiveerimiseks vajutage 
kiirjahutuse nuppu ja hoidke seda kolm sekundit 

all;  see aktiveerib puhkuserežiimi näidiku ( ). 
Kui puhkusefunktsioon on aktiveeritud, kuvatakse 
jahutuskambri temperatuuri näidikul sümbol „- -” 
ning jahutuskambris jahutusprotsessi ei toimu. 
See funktsioon ei ole ette nähtud toidu hoidmiseks 
jahutuskambris. Muud kambrid jäävad neile 
määratud temperatuuridel jahutatuks. Funktsiooni 
tühistamiseks vajutage uuesti puhkusefunktsiooni 
nuppu.

6. Jahutuskambri temperatuuri seadistamine
Pärast nupu vajutamist saab jahutuskambri 
temperatuuri määrata väärtusele  8, 7, 6, 5, 4, 3, 
2 või 1.( )

7. 1 Energiasäästufunktsioon (ekraan välja 
lülitatud)
Selle nupu ( ) vajutamisel süttib 
energiasäästu näidik ( ) ning aktiveeritakse 
energiasäästurežiim. Energiasäästurežiimi 
aktiveerimisel kustuvad ekraanil kõik muud 
näidikud. Kui energiasäästurežiim on aktiivne, 
lülitatakse mis tahes nupu vajutamisel või ukse 
avamisel energiasäästurežiim välja ning ekraani 
näidikud viiakse tagasi tavaolekusse. Selle nupu 
( ) uuesti vajutamisel energiasäästu näidik 
kustub ning energiasäästurežiim lülitatakse välja.

7.2 Alarmi väljalülitamise hoiatus
Voolukatkestuse või kõrge temperatuuri alarmi 
korral kontrollige esmalt külmutuskambris olevat 
toitu ning vajutage hoiatuse eemaldamiseks alarmi 
väljalülitamise nuppu.

8. Klahvilukk
Vajutage ekraani väljalülitamise nuppu 3 sekundit. 
Süttib klahviluku tähis ja rakendub klahvilukk; 
kui klahvilukk on sisse lülitatud, siis nupud ei 
tööta. Vajutage ekraani väljalülitamise nuppu 
uuesti 3 sekundit. Klahviluku tähis kustub ja 
klahvilukurežiim lülitub välja. Et vältida külmiku 
temperatuurisätete muutmist, vajutage ekraani 
väljalülitamise nuppu.
9. Eco-fuzzy
Eco	fuzzy	funktsiooni	sisselülitamiseks	vajutage	
eco	fuzzy	nuppu	ja	hoidke	seda	üks	sekund	all.	



Refrigerator / User Guide 21 / 38 ET

Toote kasutamine
Kui see funktsioon on aktiivne, lülitub sügavkülmik 
pärast kuue tunni möödumist ökonoomsele 
režiimile	ning	süttib	ökonoomse	režiimi	näidik.	Eco	

fuzzy	funktsiooni	( ) väljalülitamiseks vajutage 
eco	fuzzy	funktsiooni	nuppu	ja	hoidke	seda	kolm	
sekundit all.
Märgutuli	süttib	kuue	tunni	pärast,	kui	eco-fuzzy	
funktsioon on aktiivne.

10. Külmutuskambri temperatuuri 
seadistamine
Külmutuskambri temperatuur on reguleeritav. Nupu 
vajutamisega saab külmutuskambri temperatuuriks 
määrata –18, –19, –20, –21, –22, –23 või –24.

11. Kiirkülmutus
Kiirkülmutuse jaoks vajutage nuppu; see aktiveerib 
kiirkülmutuse näidiku ( ).
Kui kiirkülmutuse funktsioon sisse lülitada, 
süttib kiirkülmutuse näidik ning külmutuskambri 
temperatuuri näidik kuvab väärtuse –27. 
Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage uuesti 
kiirkülmutusnuppu ( ). Kiirkülmutuse näidik 
kustub ja seade lülitub tavarežiimile. Kiirkülmutuse 
funktsioon tühistatakse automaatselt 24 tunni 
pärast, kui seda ei tühista varem kasutaja. Suure 
hulga värske toidu külmutamiseks vajutage 
kiirkülmutuse nuppu enne toidu asetamist 
külmutuskambrisse.
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C
*Valikuline: Numbrid selles juhendis on informatiivsed ja ei pruugi täpselt sobida teie 
seadmega. Kui teie seadmel puuduvad nimetatud osad, käib informatsioon teiste mudelite 
kohta.
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1. Külmutuskambri temperatuuri 
seadistamine
Nupu ( ) vajutamisega saab külmutuskambri 
temperatuuriks määrata –18, –19, –20, –21, –22, 
–23, –24, –18...
2. Ökonoomne režiim 
Näitab, et külmik töötab energiasäästurežiimil. 
See näidik on sisse lülitatud, kui külmutuskambri 
temperatuur on seatud väärtusele –18 või 
kui	toimub	eco-extra	funktsioonist	tulenev	
energiasäästlik jahutamine. ( )

3. Energiasäästufunktsioon (ekraan välja 
lülitatud)

Kui toote uksed on pikka aega kinni, aktiveeritakse 
automaatselt energiasäästufunktsioon ning süttib 
energiasäästutähis. Energiasäästufunktsiooni 
aktiveerimisel kustuvad ekraanil kõik tähised, 
välja arvatud energiasäästutähis. Kui 
vajutada energiasäästufunktsiooni töötamise 
ajal mõnda nuppu või avada uks, lülitub 
energiasäästufunktsioon välja ja taastub tähiste 
tavaline olek.
Energiasäästufunktsioon aktiveeritakse 
kättetoimetamisel ning seda ei saa välja lülitada. 

4.  Voolukatkestuse / kõrge temperatuuri / 
veahoiatuse näidik 
See näidik ( ) süttib temperatuurivigade või rikke 
märguannete korral. 
See näidik süttib voolukatkestuse, kõrge 
temperatuuri ja veahoiatuste korral. Püsiva 
voolukatkestuse korral vilgub digitaalsel ekraanil 
külmutuskambri kõrgeim temperatuur. Pärast 
külmutuskambris oleva toidu kontrollimist vajutage 
hoiatuse eemaldamiseks alarmi väljalülitamise 
nuppu. 

5. Jahutuskambri temperatuuri seadistamine

Pärast nupu ( ) vajutamist saab jahutuskambri 
temperatuuri määrata väärtusele  8, 7, 6, 5, 4, 3, 
2...

6. Kiirjahutus
Kiirjahutuse jaoks vajutage nuppu; see aktiveerib 
kiirjahutuse näidiku ( ).
Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage vastavat 
nuppu uuesti.
Kasutage seda funktsiooni, kui asetate värske 
toidu jahutuskambrisse või soovite toitu kiiresti 
jahutada. Kui see funktsioon aktiveeritakse, toimub 
jahutamine ühe tunni vältel.
7. Puhkusefunktsioon
Kui puhkusefunktsioon ( ) on aktiveeritud, 
kuvatakse jahutuskambri temperatuuri näidikul 
sümbol „- -” ning jahutuskambris jahutusprotsessi 
ei toimu. See funktsioon ei ole ette nähtud toidu 
hoidmiseks jahutuskambris. Muud kambrid jäävad 
neile määratud temperatuuridel jahutatuks.
Funktsiooni tühistamiseks vajutage uuesti 
puhkusefunktsiooni nuppu. ( )

8.  Klahvilukk / Klahvilukk / filtri asendamise 
märguande tühistamine

Vajutage klahviluku nuppu ( ) klahviluku 
aktiveerimiseks. Seda funktsiooni saate kasutada 
ka külmiku temperatuuri muutmise vältimiseks. 
Külmiku filtrit tuleb vahetada iga kuue kuu järel. 
Kui järgite jaotises 5.2 esitatud juhiseid, arvutab 
külmik automaatselt järelejäänud ajavahemiku ning 
filtri vahetamise märguande näidik ( ) süttib filtri 
aegumisel.

Filtri märgutule välja lülitamiseks vajutage nuppu (
) ning hoidke seda kolm sekundit all.

9. Vee, purustatud jää, jääkuubikute valimine
Vee ( ), jääkuubikute ( ) ja purustatud jää (

) vahel valimiseks kasutage nuppu number 8. 
Aktiivse valiku märgutuli jääb põlema. 
10. Jää valmistamise funktsioon sees/väljas
Vajutage jää valmistamise nuppu ( ) funktsiooni 
tühistamiseks ( ) või aktiveerimiseks (

).
11.1 Ekraan sisse/välja lülitatud
Ekraani sisse/välja lülitamiseks vajutage nuppu (

) funktsiooni tühistamiseks (XX) või 
aktiveerimiseks ( ).
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11.2 Alarmi väljalülitamise hoiatus

Voolukatkestuse või kõrge temperatuuri alarmi 
korral kontrollige esmalt külmutuskambris olevat 
toitu ning vajutage hoiatuse eemaldamiseks alarmi 
väljalülitamise nuppu.
12. Autoeco
Funktsiooni	sisselülitamiseks	vajutage	auto	eco	
nuppu ( ) ja hoidke seda kolm sekundit all. Kui 
see funktsioon on aktiivne ning uks jääb pikemaks 
ajaks suletuks, lülitub jahutuskamber ökonoomsele 
režiimile. Selle funktsiooni väljalülitamiseks 
vajutage vastavat nuppu uuesti.
Märgutuli	süttib	kuue	tunni	pärast,	kui	auto	eco	

funktsioon on aktiivne. ( )

13. Kiirkülmutus
Kiirkülmutuseks vajutage nuppu ( ). Selle 
funktsiooni väljalülitamiseks vajutage vastavat 
nuppu uuesti.

5.2. Kontrollitud niiskusega 
puu- ja köögiviljasahtel
(FreSHelf)
(See funktsioon on valikuline)
Kontrollitud niiskuse funktsiooni abil hoitakse puu- 
ja köögiviljade niiskustasemed kontrolli all ning 
tagatakse toidu kauem värskena püsimine.
Soovitame asetada lehtköögiviljad, näiteks salat 
ja spinat, ning köögiviljad, mis sõltuvad rohkem 
niiskuse kaost, puu- ja köögiviljasahtlisse nii 
horisontaalselt kui võimalik, mitte asetada neid 
vertikaalselt juurte peale.
Köögiviljade asetamise ajal tuleks arvestada 
köögiviljade spetsiifilise raskusjõuga. Rasked 
ja kõvad köögiviljad tuleks panna puu- ja 
köögiviljasahtli põhja ning kergemad ja pehmemad 
köögiviljad nende peale.
Ärge kunagi hoidke köögivilju puu- ja 
köögiviljasahtlis kottide sees. Kui köögiviljad on 
kottide sees, roiskuvad need lühikese aja jooksul. 
Kui te ei soovi, et need hügieenilistel põhjustel 
teiste köögiviljadega kokku puutuks, kasutage 
koti asemel aukudega paberit või muud sarnast 
pakkematerjali.
Iseäranis ei tohiks kokku paigutada pirne, 
aprikoose, virsikuid jms ning õunu, mis 
moodustavad samas puu- ja köögiviljasahtlis 
teiste puu- ja köögiviljadega suures koguses 
etüleengaasi. Nende puuviljade eraldatav 
etüleengaas paneb teised puuviljad kiiremini 
valmima ja kõdunema.

See tuleb filtriga varustatud mudelitel lubada.
Külmik annab 6 kuulise intervalliga ise 
automaatselt märku vajadusest vahetada filtrit.
Kui sama toimingut korrata, kui automaatne filtri 
kasutusaja kalkuleerimine on lubatud, siis sellega 
funktsioon tühistatakse.
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Tehases pole filtri kasutusaja automaatne arvutamine sisse lülitatud.
Filtriga toodete jaoks tuleb see sisse lülitada.

Külmkapi S4-ekraaniplaadil on kasutusel üheksanupusüsteem.
Ekraanil kuvatakse määratud väärtused.

 Külmutuskambri
reguleerimine

 Külmiku
reguleerimine

Kiirjahutus

 Alarmi
väljalülitamine

Jää sees/
väljas

Dosaatorrežiim  Klahvilukk
 Filtri)

 (lähtestamine

Puhkuserežiim

/Kiirkülmutus
(Ökorežiim)

*(hoidke all 3 sekundit)
Pärast seadme pingestamist hoidke paroolisisestuskuva avamiseks 3 sekundit all alarmi 
väljalülitamisnuppu ja puhkuserežiimi nuppu.

Paroolisisestuskuva
(3 s)

5.3. Filtri vahetamishoiatuse aktiveerimine
(Mudelite korral mis on ühendatud veetrassiga ja millel on filter)
Veefiltri vahetamise hoiatus on aktiveeritud alljärgnevalt:
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Vajutage kaks 
korda

Vajutage üks 
kord

„Kui ekraanile ilmub kuva PS 0, vabastage külmik pingest ja seejärel pingestage see uuesti. Nii lülitub sisse filtri 
kasutusaja jälgija. 130 päeva pärast süttib ekraanil filtrihoiatuse LED-tuli. Pärast filtrivahetust hoidke filtri kasutusaja 
jälgija lähtestamiseks 3 sekundit all klahviluku nuppu; 130 päeva arvestus algab uuesti.
Funktsiooni väljalülitamiseks tehke ülalesitatud toimingud uuesti.“

Filtrihoiatuse tuli

Hoidke 3 sekundit all, 
kui LED-tuli põleb, 
et lähtestada filtri 
kasutusaeg.
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5.4. Veedosaatori kasutamine 
(teatud mudelite puhul)

C
Enamasti on mõned esimesed 
veedosaatorist võetud klaasitäied vett 
soojad.

C
Kui veedosaatorit ei kasutata pikema 
aja jooksul, visake puhta vee saamiseks 
esimesed klaasitäied vett minema.

Esmakordsel kasutamisel peate külma vee 
saamiseks ootama umbes 12 tundi. 
Vee funktsiooni leidmiseks, kasutage ekraani 
ning seejärel tõmmake vee saamiseks päästikut. 
Eemaldage pealepäästiku tõmbamist mõne hetke 
pärast klaas.

5.5. Veedosaatori veepaagi täitmine
Avage veepaagi kaas vastavalt joonisel näidatule. 
Valage sisse puhas joogivesi. Sulgege kaas.



28 / 38  ET Refrigerator / User Guide

Toote kasutamine
5.6. Veepaagi puhastamine
Eemaldage ukse siseriiulilt veepaak. 
Demonteerige see hoides mõlemalt poolt 
ukseriiulist kinni.
Hoidke mõlemast veepaagi küljest ja eemaldage 
see 45° nurga all.
Eemaldage ja puhastage veepaagi kaas.

A

Ärge täitke veepaaki mahla, gaseeritud 
joogi, alkoholi või muude veedosaatori 
jaoks ebasobivate vedelikega. Selliste 
vedelike kasutamine põhjustab tõrkeid ja 
veedosaatori parandamatuid kahjustusi. 
Veedosaatori selline kasutamine ei ole 
kaetud seadme garantiiga. Sellised 
kemikaalid ja lisandid jookides / vedelikes 
võivad põhjustada veepaagi materjalide 
kahjustusi.

A Veepaaki ja veedosaatori detaile ei saa 
pesta nõudepesumasinaga.
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5.7. Jää/vee võtmine  
(Valikuline)
Selleks, et võtta vett ( ) / jääkuubikuid (
) / purustatud jääd ( ), kasutage ekraani, et 
valida sobiv funktsioon. Võtke vett/jääd vajutades 
veedosaatori kangi. Tehes lülitusi jääkuubikute ( ) 
/ purustatud jää ( ) valikute vahel, võib pisut tulla 
veel eelmiseks valitud tüüpi jääd. 

•	 Esmakordsel kasutusel tuleb teil jää 
/ vee võtmisega oodata ligikaudu 12 
tundi. Dosaatorist ei pruugi jääd tulla, 
kui jääkastis pole piisavalt jääd.

•	 Esimest umbes 30 jäätükki (3-4 liitrit) ei 
tohi kasutada.

•	 Voolukatkestuse või ajutise tõrke 
korral võib jää osaliselt sulada ja uuesti 
jäätuda. See põhjustab jääkuubikute 
sulamist üksteise külge. Pikemaajalise 
voolukatkestuse või tõrke korral võib 
jää sulada ja vesi välja tilkuda. Kui 
esineb selline probleem, eemaldage 
jääkastist jää ja puhastage kast. 

A
HOIATUS: Seadme veesüsteem tuleb 
ühendada ainult külmaveetrassiga. Ärge 
ühendage soojaveetrassiga.

•	 Esmakordsel kasutamisel ei pruugi 
seadmest kohe vett tulla. Seda 
põhjustab süsteemis olev õhk. 
Süsteemis olev õhk tuleb eemaldada. 
Selleks tuleb teil veedosaatori 
kangi vajutada umbes 1-2 minutit, 
kuni dosaatorist hakkab tulema 
vett. Esmane veevool võib olla 

ebaregulaarne. Veevool muutub 
sujuvaks, kui õhk süsteemist on 
eemaldatud.

•	 Filtri esmakordsel kasutamisel võib vesi 
olla sogane; ärge tarvitage esimest 10 
klaasi vett.

•	 Esmakordsel paigaldamisel peate 
külma vee saamiseks ootama umbes 
12 tundi.

•	 Seadme veesüsteem on mõeldud 
ainult puhtsa vee jaoks. Ärge kasutage 
muid jooke.

•	 Kui seadet ei kasutata pikema aja 
jooksul, nt. puhkuse ajal, on soovitatav 
veeühendused lahti ühendada.

•	 Kui veedosaatorit ei kasutata pikema 
aja jooksul, võivad esimesed 1-2 klaasi 
vett olla soojad.

5.8. Tilgaalus 
(valikuline)
Veedosaatorist tilkuv vesi koguneb tilgaalusele; 
vee äravool puudub.  Tõmmake tilgaalus välja või 
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5.9. Null kraadi sahtel
(Valikuline)
Kasutage seda sektsiooni delikatesside 
säilitamiseks madalamal temperatuuril või 
lihatoodete säilitamiseks, mis on mõeldud 
koheseks tarvitamiseks. Ärge hoidke selles 
sektsioonis puu- ja juurvilju sektsioonis. Saate 
suurendada seadme sisemist ruumi, kui eemaldate 
mõne null kraadi sektsioonidest. Sektsiooni 
eemaldamiseks, tõmmake lihtsalt natuke enda 
poole, tõstke üles ja tõmmake välja.

5.10. Juurviljakorv 
Külmiku juurviljakorv on sellise ehitusega, et 
säilitades niiskuse säilivad juurviljad värskemana. 
Selleks on üldise jaheda õhu tsirkulatsioon 
juurviljade korvis intensiivsem. Hoidke puu- 
ja juurvilju selles sektsioonis. Kasutusea 
pikendamiseks hoidke roheliste lehtedega juurvilju 
ja puuvilju eraldi.

5.11.  Sinine valgus
(Valikuline)
Seadme juurviljakorvid on varustatud sinise 
valgusega. Korvis olevad juurviljad jätkavad tänu 
sinisele valgusele fotosünteesi ning püsivad 
seetõttu kauem värsked.

5.12. Ionisaator
(Valikuline)
Jahutuskapi õhukanalites asuv ionisatsiooni 
süsteem tagab õhu ioniserimise. Negatiivsete 
ioonide toomine eemaldab baktereid ja muid 
molekule, mis tekitavad halba lõhna.

5.13. Minibaar
(Valikuline)
Külmiku minibaaririiuli ust saab avada ilma külmiku 
ust avamata. See annab teile mugava juurdepääsu 
sageli tarbitavatele toitudele ja jookidele. Selleks, 
et minibaari ust avada suruge ust käega ja 
tõmmake enda poole.

A
HOIATUS: Minibaari uksel ei tohi istuda, 
rippuda või asetada sinna raskeid esemeid. 
See võib toodet kahjustada või põhjustada 
teile vigastusi.

Selleks, et ust sulgeda vajutage  lihtsalt ukse 
ülemisele osale. 

5.14. Lõhnafilter 
(valikuline)
Õhufilter, mis asub külmiku õhukanalis takistab 
soovimatute lõhnade teket.
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5.15. Jäämasin ja jää hoianum
(Valikuline)
Täitke jäämasin veega ja asetage oma kohale. 
Jää on valmis umbes kahe tunni pärast. Ärge 
eemaldage jää võtmiseks jäämasinat.
Keerake jääkambri paremal küljel asuvat nuppu 
90° ja jää kukub jää hoiuanumasse. Seejärel 
võite eemaldada jäähoianuma ja serveerida 
jääd. Jää hoiuanum on mõeldud ainult jää ho-
iustamiseks. Ärge valage sellesse vett. Selline 
tegevus põhjustab nõu purunemise.

C
Jää hoiuanum on mõeldud ainult jää 
hoiustamiseks. Ärge valage sellesse 
vett. Selline tegevus põhjustab nõu 
purunemise.

5.16. Jäävalmistaja  
(Valikuline)
Jäämasin asub sügavkülmiku katte ülemises osas.
Eemaldamiseks võtke kinni jäähoidiku 
käepidemetst ja tõstke seeüles. 
Eemaldage jäämasina dekoratiivne kate tõstes 
seda üles.

 TOIMIMINE
Jäähoidiku eemaldamine
Hoidke kinni jäähoidiku sangadest, tõstke seda üles ja 
tõmmake jäähoidik välja. (Joonis 1)

Jäähoidiku tagasi panemine
Hoidke kinni jäähoidiku sangadest, tõstke see 
üles sellise nurga alla, et hoidik sobiks oma pessa 
ja vaadake et jää eralduspulk oleks korrektselt 
paigaldatud. (Joonis 2)
Suruge õrnalt alla, kuni hoidiku ja ukse plastiku vahel ei 
oleks rohkem ruumi. (Joonis 2)
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Kui teil tekib hoidiku tagasi panemisel raskusi, keerake 
pöörlevat hammasratast 90° ja proovige joonise 3 järgi 
uuesti.
Mistahes helid, mis kostuvad jää kukkumisel 
hoidikusse, kuuluvad normaalse töötamise juurde.

Kui jää dosaator ei tööta korralikult
Kui te ei eemalda jääkuubikuid pikema aja jooksul, 
moodustavad need jää kamakaid. Sellisel juhul 
eemaldage jäähoidik vastavalt ülaltoodud juhistele, 
eraldage jääkamakad, võtke ära need kamakad, 

	  

	  

mida pole võimalik lahutada ning pange jääkuubikud 
hoidikusse tagasi. (Joonis 4)

Kui jää ei tule välja, kontrollige, et kanalis ei oleks 
takistusi ning vajadusel eemaldage need. Kontrollige 
regulaarselt jääkanalit
regulaarselt ja eemaldage kõik takistused nagu joonisel 
5 näidatud.
Kui kasutate oma külmikut esimest korda või kui te pole 
seda pikema aja jooksul kasutanud, võivad jääkuubikud 
olla väikesed, tänu torudes olevale õhule, mis on sinna 
ühendamisel jäänud. Kogu õhk väljub normaalse 
kasutuse käigus.
Visake umbes ühe päeva jooksul valmistatud jää 
minema, kuna see võib sisaldada saastunud aineid.

Hoiatus!
Ärge pange jääkanalisse ja terade juurde kätt või 
muid esemeid, kuna see võib masinat kahjustada või 
vigastada teie kätt.
Ärge lubage lastel jäädosaatori või jäämasina küljes 
rippuda, kuna see võib põhjustada vigastusi
Et vältida jäähoidiku kukkumist kasutage selle 
tõstmiseks mõlemat kätt.
Kui te sulgete ukse pauguga, võib see põhjustada vee 
pritsimist ümber jäähoidiku.
Ärge võtke jäähoidikut ilma põhjuseta välja.
Kui purustatud jääd võttes jääd ei tule, püüdke võtta 
jääkuubikuid.
Pärast seda saab jälle purustatud jääd võtta.
Purustatud jääd võttes võib masin kõigepealt väljastada 
jääkuubikuid. Purustatud jääd võttes väljastab masin 
jääkuubikuid.
Jäämasina ette külmiku uksele võib tekkida kerge 
härmatisekiht.
See on normaalne; soovitatav eemaldada härmatis 
esimesel võimalusel.
Veedosaatori alumisse ossa koguneb aja jooksul vett. 
Seda tuleks regulaarselt puhastada. Seda tsooni võiks 
regulaarselt veest tühjendada.
Kui jää jääanumast välja kukub, kostub iseloomulik heli, 
mis on normaalne ja ei tähenda toote defekti.
Jäämasinas olev mehhanism on terav ja võib teie kätt 
vigastada.
Kui jäädosaator ei väljasta jääd, võib jää olla kokku 
külmunud; eemaldage anum ja puhastage see uuesti.
Jää tüüpi ei saa ekraanil muuta, kui jääpäästik on jää 
saamiseks alla vajutatud. Vabastage päästik, muutke 
ekraanil jää tüüp ja võtke uuesti jääd.
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5.17. Värske toidu külmutamine
•	 Toidu kvaliteedi säilitamiseks, 

tuleb sügavkülmikusse asetatud 
toit võimalikult kiiresti külmutada, 
selleks võite kasutada kiirkülmutuse 
funktsiooni.

•	 Toiduainete külmutamine pikendab 
nende säilivsuaega sügavkülmiku 
sektsioonis.

•	 Pakendage toiduained õhukindlasse 
pakendisse ja sulgege korralikult.

•	 Veenduge, et kõik toiduained oleks 
enne sügavkülma paigutamist 
korralikult pakendatud. Tavalise 
pakkepaberi asemel kasutage 
sügavkülmiku nõusid, fooliumit, 
niiskuskindlat paberit, plastikaatkotte 
või muid sarnaseid pakkevahendeid.

•	 Enne külmutamist kirjutage kõikidele 
pakenditele kuupäev. See aitab teil 
sügavkülmiku avamisel tuvastada 
toiduainete säilivusaegasid. Hoidke 
varasema kuupäeva toiduained 
eespool, et tagada nende varasem 
kasutamine.

•	 Peale sulatamist tuleb külmutatud 
toiduained koheseltära tarvitada ja neid 
ei tohi uuesti külmutada.

•	 Ärge võtke korraga välja suuri 
toiduainete koguseid.

Sügavkülma 
sektsiooni 

seaded

Jahutu-
ssektsiooni 

seaded
Kirjeldused

-18°C 4°C Tegemist on vaikimisi, soovitusliku seadega.
-20,-22 või 
-24°C 4°C Sellised seaded on soovitatavad keskkonda, mille temperatuur on 

30 kraadi. 

Kiirkül-
mutamine 4°C Kasutage seda toiduainete kiireks külmutamseks, kui toiming on 

teostatud läheb seade eelmisele seadistusele tagasi. 

-18°C või 
külmem 2°C

Kasutage seda seadet, kui teile tundub et jahutussekstioon pole 
tulenevalt ümbritsevast temperatuurist või ukse sagedasest 
avamisest tingituna, piisavalt külm 

5.18. Soovitusi külmutatud 
toidu säilitamiseks 
Sekstioon temperatuur peab olema vähemalt 

-18°C kraadi.
1. Pange toiduained sügavkülma võimalikult 

kiiresti, et vältida nende sulamist.
2. Enne külmutamist kontrollige pakendil toodud 

säilivustaähtaega, et mitte säilivuse ületanud 
toite külmutada.

3. Veenduge,et toiduainete pakendid ei oleks 
kahjustatud.
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5.19. Sügavkülmiku detailid
Vastavalt IEC 62552 standarditele, peab 
sügavkülmiku võimsusest piisama 4,5 kg 
toiduainete külmutamiseks -18°C juures 
või madalamal 24 tunni jooksul iga 100 liitri 
sügavkülmiku sektsiooni mahu kohta. Toiduaineid 
saab säilitada ainult teatud aja temperatuuril 
-18°C või madalamal. Saate hoida toiduaineid 
kuid värskena (sügavkülmikus või madalamal 
temperatuuril, kui 18°C).
Külmutatavad toiduaineid, et tohi sügavkülmikus 
puutuda kokku juba külmutatud toitudega, et 
vältida nende osalist sulamist.
Külmutatult säilitusja pikendamiseks, keetke 
juurviljad ära ja nõrutage välja vesi. Asetage 
toidud õhukindlatesse pakenditesse ja asetage 
külmikusse. Banaanid, tomatid, salat, keedetud 
munad, kartulid ja muud sarnased toiduained 
ei sobi külmutamiseks. Selliste toiduainete 
külmutamine vähendab nende toitainete väärtust ja 
kvaliteeti aga võib põhjustada ka nende riknemist, 
mis onb tervisele ohtlik.

5.20. Toidu paigutamine

Sügavkül-
miku riiulid 

Erinevate külmutatud toiduainete 
kaasa arvatud liha, kala, jäätise, 
juurviljade jne. paigutamiseks.

Jahutuskapi 
riiulid

Pottides, kaetud taldrikutel ja 
anumates olevad toiduained, 
munad (kaetud karbis)

Jahutuskapi 
ukse riiulid 

Väikesed või pakendatud 
toiduained või joogid

Juurviljakorv Puu- ja juurviljad

Värske toidu 
sektsioon

Delikatessid (hommikusöögid, 
lihatooted mis on lühikese 
säilivusajaga

5.21. Avatud ukse märguanne 
(Valikuline)
Kui seadme uks jääb lahti kauemaks, kui 1 
minutiks kostub helisignaal. Helisignaal katkeb, 
kui uks kinni pannakse või kui ekraanil (olemasolu 
korral) vajutatakse mistahes nuppu.

5.22. Sisevalgus
Sisevalgustuseks kasutatakse LED tüüpi lampe. 
Mistahes probleemide korral lambiga, pöörduge 
volitatud teeninduse poole.
Lamp(bid) mida selles seadmes kasutatakse, 
ei sobi majapidamisruumide valgustamiseks. 
Selle valgusti eesmärgiks on abistada kasutajat 
toiduainete paigutamisel külmikuse/sügavkülma 
mugaval ja ohutul viisil.
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6  Hooldus ja puhastamine
Toote regulaarne hooldamine pikendab selle 
tööiga.

B HOIATUS: Enne külmiku puhastamist 
tõmmake see vooluvõrgust välja.

•	 Ärge kasutage teravaid või abrasiivseid 
tööriistu, seepi, majapidamise puhastusvahendeid, 
pesuaineid, gaasi, bensiini, poleerimisaineid ja 
muid sarnaseid puhastusvahendeid.

 Mitte külmumisvabadel toodetel võib 	•
 jahutuskambri tagumisel siseseinal esineda
 veetilku ja kuni sõrmejämeduse paksust jääd.
 Ärge puhastage seda. Ärge sellele mitte kunagi õli
.või muid sarnaseid aineid määrige

 Kasutage toote välispinna 	•
 puhastamiseks ainult kergelt niiskeid mikrokiust
 lappe. Käsnad ja muud liiki puhastuslapid võivad
.pinda kriimustada

•	 Sulatage teelusika täis soola vees. Niisutage 
lapp vees ja väänake kuivaks. Pühkige seadet selle 
lapiga ja kuivatage korralikult.
•	 Hoidke vesi eemal lampidest ja muudest 
elektrilistest osadest.
•	 Ukse puhastamiseks kasutage niisket lappi. 
Eemaldage sisemusest kõik esemed, et puhastada 
riiulid ja riiulite kandurid. Eemaldamiseks tõstke 
ukse riiuleid üles poole. Puhastage ja kuivatage 
riiulid ja pange need tagasi ülevalt alla libistades.
•	 Ärge kasutage kloorivett või puhastusaineid 
sisepindade ja kroomitud detailide puhastamiseks. 
Kloor tekitab sellistel pindadel roostet.

•	 Ärge kasutage teravad ja abrasiivsed 
tööriistu ega seepi, koduseid puhastusvahendeid, 
pesemisvahendeid, bensiini, benseeni, vaha 
jne, muidu tulevad plastosadel olevad tähised 
maha ning toimub deformeerumine. Kasutage 
puhastamiseks sooja vett ja pehmet lappi ning 
kuivatage.

6.1. Halva lõhna vältimine
Toote valmistamisel ei kasutatud ühtegi 
lõhnaeritavat materjali. Kui toiduaineid hoitakse 
selleks mitte ettenähtud kohas ka sisepindasid ei 
puhastata korrektselt võib see põhjustadahalva 
lõhna teket.
Selle vältimiseks tuleb kapi sisemust iga 15 päeva 
tagant karboniseeritud veega puhastada.
•	 Hoidke toiduaineid ainult kinnistes anumates. 
Sulgemata toiduainetest võivad lenduda 
mikroorganismid ja põhjustada halba lõhna.
•	 Ärge hoidke külmikus säilitus tähtaja ületanud 
ja riknenud toitusid.

6.2. Plastikpindade kaitsmine 
Plastikpindadele tilkunud õli võib pindu kahjustada 
ning see tuleb koheselt sooja veega eemaldada.
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7 Tõrkeotsing
Enne teenindusse helistamist lugege toodud 
nimekirja. Sellega võite säästa oma aega ja 
raha. Antud nimekirjas on toodud sagedast 
esinevad kaebused, mis ei ole seotud tõrgetega 
seadme töös või materjalides. Mõned siintoodud 
funktsioonid ei pruugi kehtida teie seadme kohta.

Külmik ei tööta.
•	 Pistik ei ole täiesti pessa sisestatud. >>> 
Sisestage pistik täielikult seinakontakti.
•	 Kaitse, mis on ühendatud toote 
vooluühenduse pistikusse või peakaitse on 
läbipõlenud. >>> Kontrollige kaitsmeid.
Kondensaat jahutuskapi külgseintel 
(MULTITSOON, JAHUTUS, KONTROLL ja 
FLEXITSOON).
•	 Ust on avatud liiga sageli >>> Hoolitsege, 
et seadme ust ei avataks liiga sageli.
•	 Keskkond on liiga niiske. >>> Ärge 
paigaldage seadet liiga niiskesse keskkonda.
•	 Vedelaid toiduaineid hoitakse sulgemata 
anumates. >>> Hoidke vedelaid toiduaineid 
ainult kinnistes anumates.
•	 Seadme uks on lahti jäetud. >>> Ärge 
hoidke seadme ust pikka aega lahti.
•	 Termostaat on seadistatud liiga madalale 
temperatuurile. >>> Seadistage termostaat 
sobivale temperatuurile.
Kompressor ei tööta.

•	 Ootamatu voolukatkestuse korral või kui 
pistik on vooluvõrgust välja tõmmatud ja tagasi 
pandud, ei ole gaasirõhk toote jahutussüsteemis 
tasakaalustatud, mis käivitab kompressori 
termokaitsme. Seade taaskäivitub umbes 6 
minuti pärast. Kui seade ei taaskäivitu nimetatud 
aja jooksul, võtke ühendust teenindusega.
•	 Sulatamine on aktiveeritud. >>> See 
on täisautomaatse sulatusprotsessi korral 
normaalne. Sulatamist teostatakse perioodiliselt.
•	 Seade ei ole vooluvõrgus. >>> Veenduge, 
et voolujuhe on vooluvõrguga ühendatud.
•	 Temperatuuri seade ei ole korrektne. >>> 
Valige sobib temperatuuri seadistus.
•	 Vool on väljas. >>> Toode jätkab 
normaalset toimimist, kui vool on taastunud.
Külmiku töömüra suureneb kasutamise 
ajal.
•	 Seadme töösooritus võib sõltuvalt 
ümbritseva keskkonna temperatuurimuutustest 
erineda. See on normaalne ja tegemist ei ole 
rikkega.
Külmik töötab liiga sageli või liiga kaua.
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•	 Uus seade võib olla suurem, kui eelmine. 
Suuremad seadmed töötavad kauem.
•	 Toa temperatuur võib olla liiga kõrge. >>> 
Tavaliselt töötab toode kõrgema temperatuuriga 
ruumis pikemat aega.
•	 Toode on võib olla hiljuti vooluvõrku lülitatud 
või on külmikusse pandud värsket toitu. >>> 
Tootel võtab kauem aega seatud temperatuuri 
saavutamine, kui see on alles sisse lülitatud 
või on kappi pandud uusi toiduaineid.. See 
onnormaalne.
•	 Suured kogused kuuma toitu on pandud 
hiljuti kappi. >>> Ärge pange kuuma toitu kappi.
•	 Uksi on sageli avatud või on ust kaua 
lahti hoitud. >>> Sooja õhu sattumine kappi, 
põhjustab selle pikemaajalise töötamise. Ärge 
avage kapi uksi liiga sageli.
•	 Külmiku või sügavkülmiku uks võib olla 
praokil. >>> Kontrollige, et uksed oleks täielikult 
suletud.
•	 Toode on seatud ehk liiga madalale 
temperatuurile. >>> Seadke temperatuur 
kõrgemaks ja oodake kuni toode saavutab 
seadistatud temperatuuri.
•	 Jahutuskapi või sügavkülma uksetihend võib 
olla must, kulunud, katki või valesti paigaldatud. 
>>> Puhastage või asendage tihend. 
Kahjustatud/kulunud uksetihend põhjustab 
seadistatud temperatuuri säilitamiseks seadme 
pikemaajalise töötamise.
Sügavkülma temperatuur on väga 
madal, kuid jahutuskapi temperatuur on 
normaalne.
•	 Sügavkülma temperatuur on seadistatud 
väga madalale tasemele. >>> Seadistage 
sügavkülmiku temperatuuri näit kõrgemale 
tasemele ja kontrollige uuesti.
Jahutuskapi temperatuur on väga 
madal, kuid sügavkülma temperatuur on 
normaalne.
•	 Jahutuskapi temperatuur on seadistatud 
väga madalale tasemele. >>> Seadistage 
sügavkülmiku temperatuuri näit kõrgemale 
tasemele ja kontrollige uuesti.

Toiduaineid, mida säilitatakse jahutuskapis, 
on külmunud.
•	 Jahutuskapi temperatuur on seadistatud 
väga madalale tasemele. >>> Seadistage 
sügavkülmiku temperatuuri näit kõrgemale 
tasemele ja kontrollige uuesti.
Temperatuur jahutuskapis või sügavkülmas 
on liiga kõrge.
•	 Jahutuskapi temperatuur on seadistatud 
väga kõrgele tasemele. >>> Jahutuskapi 
temperatuuri seadistus mõjutab ka 
sügavkülma temperatuuri. Muutke jahutuskapi 
või sügavkülmiku temperatuuri ja oodake 
kuni vastava sektsiooni temperatuur jõuab 
adekvaatsele tasemele.
•	 Uksi on sageli avatud või on ust kaua lahti 
hoitud. Ärge avage kapi uksi liiga sageli.
•	 Uks võib olla praokil. >>> Sulgege uks 
täielikult.
•	 Toode on võib olla hiljuti vooluvõrku lülitatud 
või on külmikusse pandud värsket toitu. >>> 
See on normaalne. Tootel võtab kauem aega 
seatud temperatuuri saavutamine, kui see on 
alles sisse lülitatud või on kappi pandud uusi 
toiduaineid.
•	 Suured kogused kuuma toitu on pandud 
hiljuti kappi. >>> Ärge pange kuuma toitu kappi.
Värisev hääl.
•	 Aluspind ei ole loodis või ei ole see kindel. 
>>> Kui toode aeglasel liigutamisel väriseb, 
reguleerige jalgu, et saada toode tasakaalu. 
Veenduge, et aluspind on piisavalt tugev, et 
toodet kanda.
•	 Kõik seadmele asetatud esemed võivad 
tekitada müra. >>> Eemaldage kõik seadmele 
aetatud esemed.
Seade tekitab vedelike voolamise, 
mulisemise helisid.
•	 Seadme normaalse toimimise käigus 
toimub vee ja gaaside liikumine. >>> See on 
normaalne ja tegemist  ei ole rikkega.
Seadmest tuleb tuule puhumise heli.
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•	 Jahutuseks kasutab seade ventilaatorit. See 
on normaalne ja tegemist ei ole rikkega.
Seadme siseseintel on kondensaat.
•	 Kuum ja niiske ilm suurendab jäätumist ja 
kondenseerumist. See on normaalne ja tegemist 
ei ole rikkega.
•	 Uksi on sageli avatud või on ust kaua lahti 
hoitud. >>> Ärge avage uksi liiga sageli, kui uks 
on avatud, siis sulgege see.
•	 Uks võib olla praokil. >>> Sulgege uks 
täielikult.
Toote sisemuses või uste vahel on 
kondensaat.
•	 Ümbritsev keskkond võib olla niiske, niiskes 
kliimas on selline asi üsna tavapärane. >>> 
Kondensaat kaob, kui niiskus väheneb.
Sisemus lõhnab halvasti.
•	 Seadet ei ole regulaarselt puhastatud. >>> 
Puhastage sisemust regulaarselt käsna, sooja 
vee ja karboniseeritud veega.
•	 Mõned anumad ja pakkematerjalid võivad 
tekitada lõhna. >>> Kasutage hoidikuid ja 
pakkematerjale, mis on lõhnavabad.
•	 Toiduaineid on hoitud sulgemata anumates. 
>>> Hoidke toiduaineid ainult kinnistes 
anumates. Sulgemata toiduainetest võivad 
lenduda mikroorganismid ja põhjustada halba 
lõhna.
•	 Eemaldage kõik tähtaja ületanud või 
riknenud tooted.
Uks ei sulgu.
•	 Toidupakid võivad takistada ust sulgumast. 
>>> Paigutage ust takistavad esemed ringi.
•	 Seade ei seisa aluspinnal täiesti püstises 
asendis. >>> Reguleerige tasakaalustamiseks 
seadme jalgu.
•	 Aluspind ei ole loodis või ei ole see kindel. 
>>> Veenduge, et aluspind on piisavalt tugev, et 
toodet kanda.
Juurviljade korv on kinni jäänud.
•	 Toiduainet võivad olla kontaktis sahtli 
ülemise osaga. >>> Sättige korvis olevad 
toiduained ringi.

Kui Toote Pind On Kuum.

•	 Kõrget temperatuuri võib toote 
töö ajal esineda kahe ukse vahel, 
külgpaneelidel ja tagavõrel. See on 
normaalne ega vaja hooldustehniku 
sekkumist.

A
HOIATUS: Kui probleem jääb püsima 
ka peale selles peatükis toodud 
juhiste lugemist, võtke ühendust oma 
edasimüüja või volitatud teenindusega. 
Ärge püüdke toodet parandada.
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Frigorifero
Manuale utente



Gentile cliente,
ci piacerebbe che lei potesse raggiungere un livello di efficacia ottimale dal nostro prodotto, che è stato 
realizzato in una struttura moderna, adottando controlli meticolosi a livello qualitativo.
A tal fine la invitiamo a leggere con attenzione il manuale dell'utente prima di iniziare a servirsi del 
dispositivo. La invitiamo altresì a conservare il presente manuale per poterlo consultare in futuro.
Qualora dovesse cedere il prodotto a terzi, consigliamo di accludere il presente manuale.

Il manuale dell’utente garantisce un utilizzo veloce e sicuro dell’apparecchiatura.
•	 Consigliamo di leggere il manuale dell’utente prima di installare e mettere in funzione  
l’apparecchiatura.
•	 Rispettare sempre le istruzioni di sicurezza.
•	 Consigliamo di tenere la guida dell’utente a portata di mano per poterla consultare in futuro. 
•	 La invitiamo a leggere gli altri eventuali documenti forniti con l’apparecchiatura
Ricordi che questo manuale può riferirsi a diversi modelli. Il manuale indica chiaramente le eventuali 
variazioni da un modello all'altro. 

Simboli e note
Nel manuale sono utilizzati i seguenti simboli:

C Informazioni importanti e consigli 
utili.

A Rischio di vita e proprietà.

B Rischio di scosse elettriche.

L’imballaggio del prodotto è fatto 
di materiali riciclabili, in conformità 
con la Normativa Ambientale 
Nazionale.
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1.  Istruzioni relative a sicurezza e ambiente
Questa sezione fornisce le istruzioni di 
sicurezza necessarie per evitare il rischio 
di lesioni e danni materiali. Il mancato 
rispetto di queste istruzioni invalida tutti i 
tipi di garanzia esistenti sul prodotto.

1.1. Uso previsto

A

AVVERTENZA: 
Assicurarsi che i fori di 
ventilazione non siano chiusi 
quando il dispositivo è nella 
sua custodia o quando 
lo si inserisce nel suo 
alloggiamento.
AVVERTENZA: 
Non utilizzare alcun dispositivo 
meccanico o altri dispositivi 
per accelerare il processo di 
sbrinamento e seguire solo i 
consigli del fabbricante.
AVVERTENZA: 
Non danneggiare il circuito del 
liquido refrigerante.
AVVERTENZA: Non utilizzare 
apparecchi elettrici non 
consigliati dal fabbricante 
all’interno dei vani per la 
conservazione degli alimenti.
AVVERTENZA: Non 
conservare sostanze 
esplosive come aerosol con 
gas propellenti infiammabili 
nell’apparecchio.

Questo apparecchio é stato progettato per 
applicazioni domestiche e per la seguenti 
applicazioni similari:
- Per essere utilizzato nelle cucine 
del personale di negozi, uffici e altri luoghi 
di lavoro;
- Per essere utilizzato dai clienti 
negli alberghi e nelle case di campagna, 
motel e altri luoghi di alloggio.
- in ambienti tipo pensioni
- in luoghi simili che non offrano 
servizi di ristorazione e non siano di 
vendita al dettaglio.

1.2.  Norme di sicurezza generali
•	 Questo prodotto non dovrebbe essere 

usato da persone con disabilità a livello 
fisico, sensoriale e mentale, da persone 
senza un quantitativo sufficiente 
di conoscenze ed esperienza e da 
bambini. Queste persone potranno 
usare il dispositivo unicamente sotto 
la supervisione e le istruzioni di 
una persona responsabile della loro 
sicurezza. Ai bambini non dovrebbe 
essere consentito di giocare con 
questo dispositivo.

•	 In caso di malfunzionamento, 
scollegare il dispositivo.

•	 Dopo aver scollegato il dispositivo, 
attendere almeno cinque minuti prima 
di collegarlo nuovamente. Scollegare 
il prodotto se non viene usato. Non 
toccare la presa con le mani umide! 
Non tirare il cavo per eseguire lo 
scollegamento; prenderlo sempre per 
la spina.

•	 Non collegare il frigorifero se la presa 
sembra essere allentata.

•	 Scollegare il prodotto in fase di 
installazione, manutenzione, pulizia e 
riparazione. 

•	 Qualora si preveda di non utilizzare 
il prodotto per un po’ di tempo, 
scollegarlo ed estrarre gli eventuali 
elementi contenuti al suo interno. 

•	 Non usare vapore o materiali detergenti 
a base di vapore per la pulizia del 
frigorifero e per lo scioglimento del 
ghiaccio al suo interno.  Il vapore 
potrebbe entrare in contatto con le 
aree sotto tensione elettrica e causare 
cortocircuiti o scosse elettriche!

•	 Non lavare il prodotto spruzzando o 
versando acqua sullo stesso! Pericolo 
di scossa elettrica!

•	 Non usare mai il prodotto se la sezione 
che si trova sulla parte superiore 
o posteriore del prodotto, con le 
schede dei circuiti elettronici stampati 
all’interno, è aperta (coprire schede dei 
circuiti elettronici stampati) (1). 
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Istruzioni relativamente a sicurezza e ambiente

1

1

•	 In caso di malfunzionamento, non 
usare il prodotto, dato che potrebbe 
emettere scosse elettriche.  Contattare 
il servizio autorizzato prima di 
intervenire.

•	 Collegare il prodotto a una presa 
che disponga di messa a terra. 
L’operazione di messa a terra deve 
essere eseguita da un elettricista 
qualificato.

•	 Qualora il prodotto disponga di 
un’illuminazione a LED, contattare 
l’assistenza autorizzata per la 
sostituzione.

•	 Non toccare alimenti congelati con 
le mani bagnate! Gli alimenti si 
potrebbero attaccare alle mani!

•	 Non posizionare liquidi in bottiglie 
o lattine all’interno dello scomparto 
congelatore. Potrebbero esplodere!

•	 Collocare i liquidi in posizione verticale 
dopo aver saldamente chiuso il tappo.

•	 Non spruzzare sostanze infiammabili 
vicino al prodotto.Potrebbero bruciare o 
esplodere!

•	 Non conservare materiali e prodotti 
infiammabili, come ad esempio spray, 
all’interno del frigorifero.

•	 Non collocare contenitori di liquidi 
sopra al prodotto. Gli spruzzi su parti 
sotto tensione potrebbero provocare 
scosse elettriche e rischio di incendio.

•	 L’esposizione del prodotto a pioggia, 
neve, sole e vento potrebbe causare 
pericoli a livello elettrico. Qualora sia 
necessario spostare il prodotto, non 
tirarlo per la maniglia della porta. La 
maniglia si potrebbe staccare.

•	 Evitare che parti delle mani o del corpo 
restino impigliate nei meccanismi 
mobili all’interno del prodotto.

•	 Non calpestare o appoggiarsi a 
porta, cassetti e altre componenti del 
frigorifero. Cosi facendo il prodotto 
potrebbe cadere e si potrebbe 
danneggiare.

•	 Fare attenzione a non bloccare il cavo 
di alimentazione.

1.3.  Avvertenza HC
Qualora il prodotto sia dotato di sistema di 
raffreddamento che utilizza il gas R600a, 
fare attenzione ad evitare di danneggiare 
il sistema di raffreddamento e il relativo 
tubo in fase di utilizzo e spostamento 
del prodotto. Questo gas è infiammabile. 
Se viene danneggiato il sistema di 
raffreddamento, tenere il pr
odotto lontano da fonti di calore e 
provvedere immediatamente ad arieggiare 
la stanza.

C
Sul lato sinistro interno 
è indicato il tipo di gas 
utilizzato nel prodotto.

Per i modelli con la fontana d'acqua
•	 La pressione di ingresso dell’acqua 

fredda dovrebbe essere al massimo 
90 psi (620 kPa). Qualora la pressione 
dell’acqua superi il valore 80 psi (550 
kPa), utilizzare una valvola di limitazione 
della pressione nel sistema principale. 
Qualora non si sappia come verificare 
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la pressione dell’acqua, chiedere aiuto 
a ad un idraulico professionista. 

•	 In caso di rischio dell’effetto ‘colpo 
d’ariete’ nel proprio impianto, usare la 
strumentazione adatta per ridurre la 
probabilità di accadimento. Rivolgersi a 
idraulici professionisti in caso di dubbio 
relativamente alla presenza o meno 
dell’effetto ‘colpo d’ariete’ nel proprio 
impianto.

•	 Non installare l’ingresso dell’acqua 
calda. Prendere precauzioni contro 
il rischio di congelamento dei tubi. 
La gamma di funzionamento della 
temperatura dell’acqua dovrebbe 
essere 33°F (0.6°C) come minimo e 
100°F (38°C) al massimo.

•	 Utilizzare solo acqua potabile.
Impiego conforme allo scopo previsto
•	 Questo prodotto è stato pensato per 

essere utilizzato in ambito domestico. 
Non è stato pensato per un uso di tipo 
commerciale.

•	 Il prodotto dovrebbe essere utilizzato 
unicamente per la conservazione di 
alimenti e bevande.

•	 Non tenere prodotti dedicati, che 
richiedano temperature controllate, 
quali ad esempio vaccini, farmaci 
sensibili al calore, all’interno del 
frigorifero.

•	 Il produttore non si assume nessuna 
responsabilità per gli eventuali danni 
causati da un cattivo utilizzo o da un 
uso scorretto.

•	 I pezzi di ricambio originali verranno 
forniti per 10 anni, successivamente 
alla data di acquisto del prodotto.

1.4. Sicurezza bambini
•	 Tenere gli imballaggi fuori dalla portata 

dei bambini.
•	 Non permettere ai bambini di giocare 

con il prodotto.
•	 Qualora la porta del prodotto 

comprenda un lucchetto, tenere la 
chiave fuori dalla portata dei bambini.

Conformità con la Direttiva WEEE e 
smaltimento dei prodotti di scarico
 Questo prodotto è conforme alla direttiva 
WEEE dell’UE (2012/19/EU). Questo prodotto è 
dotato di un simbolo di classificazione per i prodotti 
elettrici ed elettronici di scarto (WEEE). 

Il prodotto è stato realizzato con 
componenti e materiali di alta qualità 
che possono essere riutilizzati oltre 
che riciclati. Non smaltire il prodotto 
con i normali rifiuti domestici e altri 
rifiuti al termine del suo ciclo di vita 
utile. Portare il prodotto a un centro di 

raccolta per il riciclaggio della strumentazione 
elettrica ed elettronica. Consigliamo di rivolgersi 
alle autorità locali per ulteriori informazioni su 
questi centri di raccolta.

1.5.  Conformità con la direttiva RoHS
•	 Questo prodotto è conforme alla direttiva WEEE 

dell’UE (2011/65/EU). Non contiene materiali 
dannosi e proibiti, indicati nella Direttiva.

1.6. Informazioni sull'imballaggio
•	 I materiali che compongono l’i imballo del 

prodotto sono realizzati a partire da materiali 
riciclabili in conformità con le Normative 
Ambientali Nazionali. Non smaltire i materiali 
dell’im imballo congiuntamente ai rifiuti 
domestici o ad altri rifiuti. Portarli presso i punti 
di raccolta imballaggi indicati dalle autorità 
locali.
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2 Frigorifero

C
*Opzionale: Le figure in questo manuale utente sono schematiche, e potrebbero non corrispondere 
esattamente al prodotto. Qualora il prodotto non contenga le parti descritte, l’informazione riguarda altri 
modelli.

1-  Scomparto congelatore
2- Scomparto frigorifero
3- Ventola
4- Scomparto burro-formaggio
5- Ripiani in vetro
6- Ripiani della porta dello scomparto frigorifero
7- Accessorio mini bar
8- Serbatoio dell'acqua
9- Ripiano bottiglie
10- Filtro odori

11-  Scomparto zero gradi
12- Cassetti per verdura
13- Supporti regolabili
14- Scomparti per la conservazione di alimenti 

congelati
15- Ripiani della porta dello scomparto congelatore
16- Icematics
17- Scatola di conservazione del ghiaccio
18- Coperchio decorativo della dispositivo di 

produzione del ghiaccio
*Opzionale

2

3 *4

5 *6

1

*7

*11

*16

*16

*17

*18

12

13

14

15

13

*8

10

*9
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2 Frigorifero

C
*Opzionale: Le figure in questo manuale utente sono schematiche, e potrebbero non corrispondere 
esattamente al prodotto. Qualora il prodotto non contenga le parti descritte, l’informazione riguarda altri 
modelli.
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3 Installazione
3.1. Luogo idoneo per l'installazione
Rivolgersi al Servizio Autorizzato per l'installazione 
del prodotto. Per rendere il prodotto pronto per 
essere installato, confrontare le informazioni nella 
guida dell'utente e accertarsi che i servizi elettrici 
e idrici siano presenti. In caso contrario contattare 
un elettricista e un idraulico per rendere questi 
servizi conformi ai requisiti.

B
AVVERTENZA: Il produttore non si 
assume nessuna responsabilità per gli 
eventuali danni causati dagli interventi 
eseguiti da personale non autorizzato.

B
AVVERTENZA: Il cavo di alimentazione 
del prodotto deve essere scollegato in fase 
di utilizzo. Il mancato rispetto di queste 
istruzioni potrebbe provocare morte o altre 
gravi lesioni!

A
AVVERTENZA: Qualora la porta sia 
troppo stretta per consentire il passaggio 
del prodotto, togliere la porta e ruotarla; 
qualora ciò non funzioni, contattare il 
servizio autorizzato.

•	Collocare	il	prodotto	su	una	superficie	piana	per	
evitare le vibrazioni.

•	Collocare	il	prodotto	ad	almeno	a	30	cm	dal	
termosifone, dalla stufa e da altre fonti di calore 
e ad almeno 5 cm da eventuali forni elettrici.

•	Non	esporre	il	prodotto	alla	luce	solare	diretta	o	
conservare in ambienti umidi.

•	 Il	prodotto	richiede	una	circolazione	adeguata	
dell’aria per funzionare in modo efficace. 
Qual’ora il prodotto venga posizionato in un 
padiglione estivo, ricordare di lasciare una 
distanza di almeno 5 cm fra il prodotto, il 
soffitto, e le pareti.

•	Non	installare	il	prodotto	in	ambienti	con	
temperature inferiori ai 5°.

3.2. Fissaggio dei cunei in plastica
Servirsi dei cunei in plastica forniti in dotazione 
con il prodotto per garantire una circolazione d’aria 
sufficiente fra il prodotto della parete. 
1. Per fissare i cunei, rimuovere le viti sul prodotto e 
usare le viti fornite in dotazione con i cunei.

2. Fissare due cunei in plastica sul coperchio della 
ventilazione, come indicato nella figura.
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3.3. Regolazione dei supporti
Qualora il prodotto non sia in equilibrio, regolare 
i supporti anteriori regolabili, ruotandosi verso 
destra o verso sinistra.

3.4. Collegamento alla 
fonte di alimentazione

A AVVERTENZA: Non usare prolunghe o 
multi prese per il collegamento elettrico.

B
AVVERTENZA: I cavi di alimentazione 
danneggiati vanno sostituiti dal servizio 
autorizzato.

C
Quando vengono posizionati due frigoriferi 
l’uno a fianco dell’altro, lasciare una 
distanza di almeno 4 cm fra le due unità.

•	 La nostra azienda non si assume nessuna 
responsabilità per gli eventuali danni dovuti a 
un uso senza messa a terra e collegamento 
elettrico non conforme alle normative nazionali.

•	 La presa della cavo di alimentazione 
deve essere facilmente accessibile dopo 
l’installazione. 

•	 Non usare prese molti gruppo con o senza 
prolunga fra la presa a parete e il frigorifero.

Per regolare le porte in verticale,
Allentare il dado di fissaggio sulla parte inferiore
Avvitare il dado di regolazione (senso orario/senso 
anti-orario) conformemente alla posizione della 
porta
Serrare il dado di fissaggio per la posizione finale
Per regolare le porte in orizzontale, 
Allentare il bullone di fissaggio sulla parte 
superiore
Avvitare il bullone di fissaggio (senso orario/senso 
anti-orario) sul lato conformemente alla posizione 
della porta
Serrare il bullone di fissaggio sulla parte superiore 
per la posizione finale

adjusting nut

fixing nut

fixing nut

adjusting nut
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Installazione
3.5. Collegamento acqua (Opzionale)

A
AVVERTENZA: Scollegare il prodotto e la 
pompa d’acqua, ove disponibile, in fase di 
collegamento.

I collegamenti alla presa dell’acqua, al filtro e al 
serbatoio vanno eseguiti da personale qualificato. 
Il prodotto può essere collegato a una serbatoio 
oppure direttamente alla presa idrica, a seconda 
del modello. Per eseguire il collegamento, sarà 
come prima cosa necessario collegare il tubo 
dell’acqua al prodotto.
Verificare qui se le seguenti componenti vengono 
fornite in dotazione con il modello di prodotto 
selezionato: 

3

1

4

2

*5

1. Connettore (1 pezzo): Usato per fissare il tubo 
dell’acqua alla parte posteriore del prodotto.

2. Clip tubo (3 pezzi): Usato per fissare il tubo 
dell’acqua alla parete.

3. Tubo dell’acqua (1 pezzo, diametro 5 metri, 
1/4 pollice): Usato per il collegamento alla rete 
idrica. 

4. Connettore rubinetto (1 pezzo): Comprende 
una filtro poroso, usato per il collegamento 
alla presa dell’acqua fredda.

5. Filtro dell’acqua (1 pezzo *Opzionale): Usato 
per collegare la presa dell’acqua al prodotto. 
Il filtro dell’acqua non è richiesto se è 
disponibile il collegamento a un serbatoio.
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3.6. Collegamento del tubo 
dell'acqua al prodotto
Per collegare il tubo dell’acqua al prodotto, 
attenersi alle seguenti istruzioni.
1. Rimuovere il connettore sull’adattatore 

dell’ugello del tubo, nella parte posteriore del 
prodotto, e far passare il tubo attraverso il 
connettore. 

2. Premere saldamente il tubo dell’acqua verso 
il basso e collegare all’adattatore dell’ugello 
del tubo.

3. Serrare il connettore manualmente per fissarlo 
all’adattatore dell’ugello del tubo. Sarà inoltre 
possibile serrare il connettore servendosi di 
una pinza o di una chiave.

3.7. Collegamento alla 
rete idrica (Opzionale)
Per usare il prodotto collegandolo alla presa 
dell’acqua fredda, sarà necessario installare un 
connettore a valvola standard da 1/2” sulla presa 
dell’acqua fredda presso la propria abitazione. 
Qualora il connettore non sia disponibile o qualora 
non si sappia come procedere, rivolgersi a un 
elettricista qualificato. 
1. Scollegare il connettore (1) dall’adattatore del 

rubinetto (2).

123

2. Collegare l’adattatore del rubinetto alla valvola 
della presa idrica.

3. Fissare il connettore al tubo dell’acqua.

4. Collegare l’altra estremità del tubo alla presa 
dell’acqua (cfr. Sezione 3.7) o, per usare il 
serbatoio, alla pompa dell’acqua (Cfr. Sezione 
3.8).
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4. Fissare il connettore all’adattatore del 

rubinetto, e serrare a mano o servendosi di un 
attrezzo.

2. Collegare l’altra estremità del tubo della qua 
alla pompa della qua premendo il tubo nella 
presa di ingresso della pompa.   

5. Per evitare di danneggiare, spostare o 
accidentalmente scollegare il tubo, servirsi dei 
clip in dotazione per fissare il tubo dell’acqua 
in modo adeguato.

A
AVVERTENZA: Dopo aver aperto il 
rubinetto, verificare che non vi siano 
perdite di acqua su nessun punto del tubo 
dell’acqua. In caso di perdite, chiudere 
la valvola e serrare tutti i collegamenti 
servendosi di una pinza o di una 
chiave. 

3.8. Per i prodotti che si servono di 
un serbatoio d'acqua (Opzionale)
Per usare un serbatoio per il collegamento 
della qua, sarà necessario servirsi della pompa 
dell’acqua consigliata dal personale autorizzato. 
1. Collegare un’estremità del tubo dell’acqua 

fornito con la pompa al prodotto (cfr. 3.6) e 
attenersi alle seguenti istruzioni.

       

  
               
3. Posizionare e serrare il tubo della pompa 

all’interno del serbatoio.
      

4. Dopo aver eseguito il collegamento, collegare 
e avviare la pompa dell’acqua.

C
Attendere due o tre minuti dopo aver 
avviato la pompa per raggiungere 
l’efficacia desiderata.

C
Rimandiamo inoltre al manuale 
dell’utente della pompa per eseguire 
il collegamento alla rete idrica.

C Quando si utilizza il serbatoio, non è 
richiesto il filtro dell’acqua.

3.9 Filtro dell'acqua (Opzionale)
Il prodotto potrebbe avere un filtro interno o 
esterno, a seconda del modello. Per fissare il filtro 
dell’acqua, attenersi alle seguenti istruzioni.
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3.9.1.Fissaggio del filtro 
esterno a parete (opzionale)

A AVVERTENZA: Non fissare il filtro sul 
prodotto.

Verificare qui se le seguenti componenti vengono 
fornite in dotazione con il modello di prodotto 
selezionato:

1. Connettore (1 pezzo): Usato per fissare il tubo 
dell’acqua alla parte posteriore del prodotto.

2. Connettore rubinetto (1 pezzo): Usato per il 
collegamento alla presa dell’acqua fredda.

3. Filtro poroso (1 pezzo)
4. Clip tubo (3 pezzi): Usato per fissare il tubo 

dell’acqua alla parete.
5. Dispositivo di collegamento del filtro (2 pezzi): 

Usato per fissare il filtro alla parete.
6. Filtro dell’acqua (1 pezzo): Usato per collegare 

il prodotto alla presa dell’acqua. Il filtro della 
quale non è necessario quando viene usato il 
collegamento al serbatoio.

1. Collegare l’adattatore del rubinetto alla valvola 
della presa idrica.

2. Determinare la posizione per fissare il filtro 
esterno. Fissare il dispositivo di collegamento 
del filtro (5) a parete.

3. Fissare il filtro in posizione verticale sulla 
dispositivo di collegamento del filtro, come 
indicato sull’etichetta. (6) 

4. Fissare la prolunga della tubo dell’acqua dalla 
parte superiore del filtro fino all’adattatore di 
collegamento alla fonte idrica (cfr. 3.6.).

Dopo aver eseguito il collegamento, dovrebbe 
presentarsi come indicato nella seguente 
immagine.

1 2 3

4

5

6
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3.9.2.Filtro interno
Il filtro interno fornito in dotazione con il prodotto 
non viene installato al momento della consegna; 
si prega di attenersi alle seguenti istruzioni per 
installare il filtro.

1. L’indicatore “Ice Off”  deve essere attivo in 
fase di installazione del filtro. ACCENDERE-
SPEGNERE l’indicatore servendosi del 
pulsante “Ice” a video.

Collegamento idrico:

Linea serbatoio:

2. Rimuovere il cesto verdura (a) per accedere al 
filtro dell’acqua.

a

C Non usare i primi 10 bicchieri di 
acqua dopo aver collegato il filtro.
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3. Rimuovere il coperchio by-pass filtro tirando.

C
Alcune gocce di acqua potrebbero 
fuoriuscire dopo aver tolto il 
coperchio, non si tratta di un’anomalia 
di funzionamento.

4. Posizionare il coperchio del filtro dell’acqua 
all’interno del meccanismo e premere per 
fissare in posizione.

5. Premere nuovamente il pulsante a video “Ice” 
per annullare la modalità “Ice Off”.

C
Il filtro dell’acqua eliminerà alcune 
particelle estranee all’interno dell’acqua. 
Non eliminerà i microrganismi contenuti al 
suo interno.

C
Rimandiamo alla sezione 5.2 per 
l’attivazione del periodo di sostituzione del 
filtro.
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4.1. Cosa fare per 
risparmiare energia
mehmet

A
Collegare il prodotto a sistemi di risparmio 
energetico è dannosa, dato che lo 
potrebbero danneggiare.

•	 Non tenere aperte a lungo le porte del 
frigorifero.

•	 Non mettere alimenti caldi o bevande 
direttamente dentro al frigorifero.

•	 Non riempire eccessivamente il frigorifero; il 
blocco del flusso d’aria interno ne ridurrà la 
capacità di raffreddamento.

•	 Il valore di consumo energetico indicato per il 
frigorifero è stato misurato dopo aver rimosso il 
ripiano superiore dello scomparto congelatore, 
con gli altri ripiani e i cassetti più bassi in 
posizione e a pieno carico. Sarà possibile usare 
il ripiano in vetro superiore, a seconda della 
forma e delle dimensioni degli alimenti da 
congelare.

•	 A seconda delle caratteristiche del prodotto, 
lo scongelamento degli alimenti surgelati nello 
scomparto frigorifero garantirà un risparmio 
energetico preservando al tempo stesso la 
qualità degli alimenti.

•	 I cesti/cassette forniti dello scomparto 
“raffreddamento” devono sempre essere in uso 
per garantire un basso consumo energetico e 
offrire migliori condizioni di stoccaggio.

•	 Il contatto degli alimenti col sensore di 
temperatura nello scomparto congelatore può 
aumentare il consumo di energia all’interno 
dell’apparecchiatura. Sarà quindi necessario 
evitare eventuali contatti col sensore (coi 
sensori).

•	 Accertarsi che gli alimenti non siano in contatto 
con la sensore di temperatura dello scomparto 
frigorifero di seguito descritto.

4.2. Primo utilizzo
Prima di iniziare a usare il frigorifero, accertarsi 
che tutti i preparativi necessari vengano eseguiti in 
conformità con le istruzioni contenute nelle sezioni 
“Istruzioni relativamente a sicurezza e ambiente” e 
“Installazione. 
•	 Tenere il prodotto in funzione senza alimenti 

al suo interno per 6 ore; non aprire la porta 
a meno che ciò non sia assolutamente 
necessario.

C
A sound will be heard when the 
compressor is engaged. It is normal to 
hear sound even when the compressor is 
inactive, due to the compressed liquids 
and gasses in the cooling system. 

C
It is normal for the front edges of the 
refrigerator to be warm. These areas are 
designed to warm up in order to prevent 
condensation.

C
In alcuni modelli, il pannello si spegne 
automaticamente 5 minuti dopo che 
la porta è stata chiusa. si riattiva 
automaticamente quando la porta viene 
aperta o premendo qualsiasi pulsante
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5.1. Pannello dei comandi
I pannelli degli indicatori possono variare secondo il modello del prodotto.Il pannello degli indicatore aiuta 
ad usare il frigorifero con le relative funzioni audio e visive. 

8 1 2 3

457 6

9

1. Indicatore dello scomparto frigorifero
2. Indicatore di stato errore
3. Indicatore della temperatura
4. Pulsante funzione vacanza
5. Tasto impostazione temperatura
6. Tasto di selezione del vano
7. Indicatore dello scomparto frigorifero
8. Indicatore Modalità Economy
9. Indicatore funzione vacanza

*Facoltativo: 

C
*Optional: The figures in this user guide are intended as drafts and may not perfectly match 
your product. Qualora il prodotto non contenga le parti descritte, l'informazione riguarda altri 
modelli.
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1. Indicatore dello scomparto frigorifero
La spia dello scomparto frigorifero si accende in 
una fase di regolazione della temperatura dello 
scomparto del frigorifero.

2. Indicatore di stato errore
Questo sensore si attiva se il frigorifero non sta 
raffreddando in modo adeguato oppure in caso di 
guasto del sensore. Quando questo indicatore è 
attivo, l'indicatore di temperatura dello scomparto 
del congelatore visualizza una lettera, "E", e 
l'indicatore della temperatura dello scomparto del 
frigorifero visualizza i numeri "1, 2, 3...". I numeri 
sull'indicatore servono a comunicare al personale 
di servizio il tipo di guasto.

3. Indicatore della temperatura
Indica la temperatura degli scomparti congelatore 
e frigorifero.

4.Pulsante funzione vacanza
Per attivare questa funzione, premere e tenere 
premuto il pulsante vacanza per 3 secondi. 
Quando la funzione vacanza è attiva, l'indicatore 
di temperatura dello scomparto del frigorifero 
visualizza la dicitura "- -" e nessun processo 
di raffreddamento sarà attivo all'interno dello 
scomparto di raffreddamento. Questa funzione non 
è adatta per conservare alimenti all'interno dello 
scomparto frigorifero. Gli altri scomparti rimarranno 
freschi con la rispettiva temperatura impostata per 
ogni singolo scomparto.
Premere nuovamente il pulsante Vacation  (  ) 
per annullare questa funzione.

5. Tasto impostazione temperatura 
La temperatura nel rispettivo scomparto varia a 
intervalli di -24°C..... -18°C e 8°C...1°C.

6. Tasto di selezione del vano
Servirsi del pulsante di selezione dello scomparto 
frigorifero per spostarsi fra lo scomparto 
frigorifero e lo scomparto congelatore.

7. Indicatore dello scomparto frigorifero
La spia dello scomparto congelatore si accende 
in una fase di regolazione della temperatura dello 
scomparto del frigorifero.

8. Indicatore Modalità Economy
Indica che il frigorifero sta funzionando in 
modalità di risparmio energetico. Questo 
indicatore sarà attivo quando la temperatura nello 
scomparto del congelatore viene impostata a 
-18°.

9.Indicatore funzione vacanza
Indica che la funzione vacanza è attiva.
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C
*Opzionale: I dati in questo manuale devono essere intesi come bozze, e potrebbero non 
essere perfettamente corrispondenti al vostro prodotto Qualora il prodotto non contenga le 
parti descritte, l'informazione riguarda altri modelli.

1

1 2

2 3

4
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11.2

1. Uso economico
2. Allarme alta temperatura / errore
3. Funzione risparmio energetico (display spento)
4. Raffreddamento rapido
5. Funzione assenza
6. Impostazione temperatura scomparto Cooler
7. Avvertenza risparmio energetico (display 

spento) /allarme disattivato
8. Blocco tastiera
9. Eco-fuzzy
10. Impostazione temperatura scomparto freezer 
11. Congelamento rapido
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1. Uso economico
Questo simbolo si accende quando lo scomparto 
freezer è impostato su -18°C', l'impostazione più 
economica. ( ) L'indicatore di uso economico si 
disattiva quando si selezionano raffreddamento o 
congelamento rapidi.

2. Indicatore di avvertenza errore di 
alimentazione / alta temperatura / errore 
Questo indicatore ( ) si accende in caso di 
errori di temperatura o di allarme errore. Questo 
indicatore si accende in caso di problemi di 
alimentazione, di alta temperatura e avvertenze 
di errore. Durante prolungata assenza di 
alimentazione, la temperatura più elevata che 
lo scomparto freezer raggiunge lampeggia sul 
display digitale. Dopo aver controllato gli alimenti 
che si trovano nello scomparto freezer, premere 
il pulsante di disattivazione allarme per annullare 
l'avvertenza. 

3. Funzione risparmio energetico (display 
spento)

Se gli sportelli dell'apparecchio sono tenuti chiusi 
a lungo, si attiva automaticamente una funzione di 
risparmio energetico a lungo termine e si accende 
il simbolo del risparmio energetico. Quando la 
funzione di risparmio energetico è attiva, tutti 
simboli sul display tranne quella del risparmio 
energetico si spengono. Quando la funzione 
risparmio energetico è attivata, se viene premuto 
un pulsante o lo sportello è aperto, si esce dalla 
modalità risparmio energetico e i simboli sul 
display tornano normali.
La funzione di risparmio energetico è attivata al 
momento della consegna della fabbrica e non può 
essere annullata.

4. Raffreddamento rapido
Quando la funzione di raffreddamento rapido si 
attiva, l'indicatore di raffreddamento rapido si 
accende ( ) e l'indicatore della temperatura 
dello scomparto Cooler visualizza il valore 1. Per 
annullare questa funzione, premere di nuovo il 
pulsante del raffreddamento rapido. L’indicatore 
di raffreddamento rapido di spegnerà e tornerà 
alle sue normali impostazioni. La funzione di 
raffreddamento rapido si annulla automaticamente 
dopo 1 ora, se non viene annullata dall'utente. Per 
raffreddare una grossa quantità di alimenti freschi, 
prendere il pulsante di raffreddamento rapido 
prima di mettere gli alimenti nello scomparto 
Cooler. 
5. Funzione assenza
Per attivare la funzione di assenza, premere il 
pulsante Quick Fridge per 3 secondi; questo attiva 
l'indicatore della modalità di assenza ( ). Quando 
la funzione assenza è attiva, l'indicatore della 
temperatura dello scomparto Cooler visualizza la 
scritta "- -" e nessun processo di refrigerazione 
sarà attivo nello scomparto Cooler. Questa funzione 
non è idonea a conservare gli alimenti dello 
scomparto Cooler. Altri scomparti restano freddi 
secondo la temperatura impostata per ciascuno 
scomparto. Per annullare questa funzione, premere 
di nuovo il pulsante Vacation.

6. Impostazione temperatura scomparto 
Cooler
Dopo aver premuto questo pulsante, la 
temperatura dello scomparto Cooler può essere 
impostata rispettivamente su 8,7,6,5,4,3,2 e 1.(

)
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7. 1 Risparmio energetico (display spento)
Premendo questo pulsante ( ) si accende il 
simbolo del risparmio energetico ( ) e si attiva 
la funzione di risparmio energetico. L'attivazione 
della funzione di risparmio energetico fa disattivare 
tutti gli altri simboli del display. Quando la funzione 
di risparmio energetico è attiva, la pressione di 
qualsiasi pulsante o l'apertura dello sportello fa 
disattivare la funzione di risparmio energetico e 
i segnali del display tornano normali. Premere 
di nuovo questo pulsante ( ) fa disattivare il 
simbolo di risparmio energetico e si disattiva la 
funzione di risparmio energetico.

7.2 Avvertenza disattivazione allarme
In caso di allarme per assenza di alimentazione/
elevata temperatura, dopo aver controllato gli 
alimenti che si trovano nello scomparto freezer, 
premere il pulsante di disattivazione allarme per 
annullare l'allarme.

8. Blocco tastiera
Premere il pulsante di spegnimento del display di 
nuovo per 3 secondi. Il segno di blocco tastiera 
si accende e il blocco tastiera si attiva; i pulsanti 
saranno inattivi quando il blocco tastiera è attivato. 
Premere il pulsante di spegnimento del display 
di nuovo contemporaneamente per 3 secondi. Il 
segno di blocco tastiera si spegne e la modalità di 
blocco tastiera si annulla. Premere il pulsante di 
spegnimento del display per impedire la modifica 
delle impostazioni della temperatura.
9. Eco-fuzzy
Per attivare la funzione Eco-fuzzy, tenere premuto il 
pulsante Eco-fuzzy per 1 secondo. Quando questa 
funzione è attiva, il freezer passa in modalità 
economica dopo almeno 6 ore e l'indicatore di uso 
economico si accende. Per disattivare la funzione (

) Eco-fuzzy, tenere premuto il pulsante relativo 
alla funzione per 3 secondi.
L'indicatore si accende dopo 6 ore quando la 
funzione Eco-fuzzy è attiva.

10. Impostazione temperatura scomparto 
freezer
La temperatura dello scomparto freezer è 
regolabile. La pressione del pulsante consente 
alla temperatura dello scomparto freezer di essere 
impostata su -18,-19, -20, -21, -22, -23 e -24.

11. Congelamento rapido
Per il congelamento rapido premere il pulsante; 
questo attiva l'indicatore di congelamento rapido (

).
Quando la funzione di congelamento rapido si 
attiva, l'indicatore di congelamento rapido si 
accende e l'indicatore della temperatura dello 
scomparto freezer visualizza il valore -27. Premere 
il pulsante di congelamento rapido ( ) di nuovo 
per annullare questa funzione. L’indicatore di 
congelamento rapido si spegnerà e tornerà 
alle sue impostazioni normali.  La funzione di 
congelamento rapido si annulla automaticamente 
dopo 24 ore, se non viene annullata dall'utente. 
Per congelare una grossa quantità di alimenti 
freschi, prendere il pulsante di congelamento 
rapido prima di mettere gli alimenti nello 
scomparto freezer.
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C
*Opzionale: I dati in questo manuale devono essere intesi come bozze, e potrebbero non essere 
perfettamente corrispondenti al vostro prodotto Qualora il prodotto non contenga le parti descritte, 
l'informazione riguarda altri modelli.
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11.2

1. Impostazione temperatura scomparto freezer
2. Modalità Economy
3. Funzione risparmio energetico (display spento)
4. Indicatore di avvertenza errore di 

alimentazione / alta temperatura / errore
5. Impostazione temperatura scomparto Cooler
6. Raffreddamento rapido
7. Funzione assenza
8. Annullamento allarme blocco tastiera / 

sostituzione filtro
9. Indicatore di selezione acqua, ghiaccio tritato, 

cubetti di ghiaccio
10. Attivazione/disattivazione preparazione 

ghiaccio
11. Attivazione/disattivazione display /Avvertenza 

disattivazione allarme
12. Autoeco
13. Congelamento rapido
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1. Impostazione temperatura scomparto 
freezer
La pressione del pulsante ( ) consente alla 
temperatura dello scomparto freezer di essere 
impostata su -18,-19,-20,-21 ,-22,-23,-24,-18...
2. Modalità Economy 
Indica che il frigorifero sta funzionando in modalità 
di risparmio energetico. Questo indicatore sarà 
attivo quando la temperatura nello scomparto 
freezer è impostata a -18 o il raffreddamento a 
risparmio energetico è impegnato dalla funzione 
Eco-extra. ( )

3. Funzione risparmio energetico (display 
spento)

Se gli sportelli dell'apparecchio sono tenuti chiusi 
a lungo, si attiva automaticamente una funzione di 
risparmio energetico a lungo termine e si accende 
il simbolo del risparmio energetico. Quando la 
funzione di risparmio energetico è attiva, tutti 
simboli sul display tranne quella del risparmio 
energetico si spengono. Quando la funzione 
risparmio energetico è attivata, se viene premuto 
un pulsante o lo sportello è aperto, si esce dalla 
modalità risparmio energetico e i simboli sul 
display tornano normali.
La funzione di risparmio energetico è attivata al 
momento della consegna della fabbrica e non può 
essere annullata. 

4.  Indicatore di avvertenza errore di 
alimentazione / alta temperatura / errore 
Questo indicatore ( ) si accende in caso di errori 
di temperatura o di allarme errore. 
Questo indicatore si accende in caso di problemi 
di alimentazione, di alta temperatura e avvertenze 
di errore. Durante prolungata assenza di 
alimentazione, la temperatura più elevata che 
lo scomparto freezer raggiunge lampeggia sul 
display digitale. Dopo aver controllato gli alimenti 
che si trovano nello scomparto freezer, premere 
il pulsante di disattivazione allarme per annullare 
l'avvertenza. 

5. Impostazione temperatura scomparto 
Cooler

Dopo aver premuto questo pulsante ( ), la 
temperatura dello scomparto Cooler può essere 
impostata rispettivamente su 8,7,6,5,4,3,2...

6. Raffreddamento rapido
Per il raffreddamento rapido premere il pulsante; 
questo attiva l'indicatore di raffreddamento rapido 
( ).
Premere di nuovo questo pulsante per disattivare 
questa funzione.
Utilizzare questa funzione quando si mettono gli 
alimenti freschi nello scomparto Cooler o per 
raffreddare rapidamente gli alimenti. Quando 
questa funzione è attiva, il frigo funziona per 1 ora.
7. Funzione assenza
Quando la funzione assenza ( ) è attiva, 
l'indicatore della temperatura dello scomparto 
Cooler visualizza la scritta "- -" e nessun processo 
di raffreddamento sarà attivo nello scomparto 
Cooler. Questa funzione non è idonea a conservare 
gli alimenti dello scomparto Cooler. Altri scomparti 
restano freddi secondo la temperatura impostata 
per ciascuno scomparto.
Per annullare questa funzione, premere di nuovo il 
pulsante Vacation. ( )

8. Annullamento allarme blocco tastiera / 
sostituzione filtro

Premere il pulsante di blocco tastiera ( ) per 
attivare il blocco tastiera. Si può anche usare 
questa funzione per impedire la modifica delle 
impostazioni di temperatura del frigorifero. Il filtro 
del frigorifero deve essere sostituito ogni 6 mesi. 
Se si seguono le istruzioni della Sezione 5.2, il 
frigorifero calcola automaticamente il periodo 
rimanente e l'indicatore di allarme sostituzione 
filtro ( ) si accende quando il filtro scade.

Tenere premuto il pulsante ( ) per 3 secondi per 
disattivare la spia di allarme filtro.
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9. Indicatore di selezione acqua, ghiaccio 
tritato, cubetti di ghiaccio
Navigare tra le selezioni di acqua ( ), cubetti di 
ghiaccio ( ) e ghiaccio tritato ( ) utilizzando 
il pulsante numerico 8. L'indicatore attivo resta 
acceso. 
10. Attivazione/disattivazione preparazione 
ghiaccio
Premere il pulsante ( ) per annullare (

) o attivare ( ) la preparazione 
del ghiaccio.
11.1 Attivazione/disattivazione display
Premere il pulsante ( ) per annullare 
(XX) o attivare/disattivare il display ( ).
11.2 Avvertenza disattivazione allarme

In caso di allarme per assenza di alimentazione/
elevata temperatura, dopo aver controllato gli 
alimenti che si trovano nello scomparto freezer, 
premere il pulsante di disattivazione allarme per 
annullare l'allarme.
12. Autoeco
Premere il pulsante Autoeco ( ), per 3 secondi 
per attivare questa funzione. Se lo sportello resta 
chiuso per un lungo periodo quando questa 
funzione è attivata, la sezione Cooler passa in 
modalità economica. Premere di nuovo il pulsante 
per disattivare questa funzione.
L'indicatore si accende dopo 6 ore quando la 

funzione Autoeco è attiva. ( )

13. Congelamento rapido
Premere il pulsante ( ) per il congelamento 
rapido. Premere di nuovo il pulsante per disattivare 
la funzione.

5.2. Cestino per verdure 
a umidità controllata
 (Questa funzione è opzionale)
Con la funzione di controllo dell'umidità, i tassi 
di umidità di verdura e frutta sono tenuti sotto 
controllo e assicurano un periodo di freschezza più 
lungo per gli alimenti.
Si raccomanda di conservare le verdure a foglia 
come lattuga e spinaci e verdure simili che 
rischiano la perdita di umidità non sulle radici ma 
in posizione orizzontale nel cestino per le verdure, 
per quanto possibile.
Quando si posizionano le verdure, mettere le 
verdure pesanti e dure sul fondo e quelle leggere 
e morbide sopra, tenendo conto del peso specifico 
delle verdure.
Non lasciare le verdure nel cestino nei sacchetti di 
plastica. 
Lasciarle nei sacchetti di plastica provoca in breve 
tempo il deterioramento delle verdure. In situazioni 
in cui non si consiglia il contatto con le altre 
verdure, utilizzare materiali di imballaggio come 
carta con una certa porosità per motivi di igiene.
Non mettere frutta con elevata emissione di 
gas etilene come pere, albicocche, pesche e in 
particolare mele nello stesso cestino di verdure 
con altra verdura e frutta. Il gas etilene che 
fuoriesce da questi frutti potrebbe provocare 
all'altra frutta e verdura una maturazione e un 
deterioramento più veloci.
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5.3. Attivazione dell'allarme sostituzione filtro dell'acqua
(Per i prodotti collegati alla presa idrica e muniti di filtro)
L'allarme sostituzione filtro acqua viene regolato secondo quanto di seguito indicato.

Il calcolo automatico del tempo d'uso del filtro non è attivo al momento della spedizione dalla fabbrica.
Deve essere attivato nei prodotti dotati di filtro.

Il pannello del display S4 che usiamo nel frigorifero ha un sistema a nove tasti.
I valori impostati sono mostrati nel display.

Impostazione freezer Impostazione frigo

Quick Fridge

 Disattivazione
allarme

Attivazione/
 disattivazione

ghiaccio

 Modalità
erogatore

 Blocco tasti
 Reimpostazione(

 )filtro

Assenza

/Quick Freeze
)Eco Fuzzy(

*(pressione di 3 secondi)
 Dopo l’accensione, premere i pulsanti di disattivazione allarme Alarm Off e di assenza Vacation per 3 secondi per entrare 
nella schermata di inserimento della password.

 Schermata
password
).sec 3(
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 Premere due
volte

 Premere una
volta

“Quando si visualizza la schermata PS 0, scollegare il frigorifero e ricollegarlo. Così si attiva il contatore 
del filtro. Il LED di avvertenza del filtro sarà attivo sul display entro 130 giorni. Dopo aver sostituito il filtro 
con uno nuovo, premere il pulsante di blocco tasti Key Lock per 3 secondi per far partire il contatore del 
filtro in modo decrescente a partire da 130 giorni.
Ripetere i punti suddetti per annullare questa funzione”.

Spia di 
avvertenza 
filtro

Premere per 3 
secondi mentre il 
LED di avvertenza 
filtro è attivo per 
reimpostare il tempo 
del filtro.
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5.4. Uso della fontana 
d'acqua (per alcuni modelli)

C I primi bicchieri di acqua presi dalla 
fontana saranno di norma tiepidi.

C
Se la fontana d'acqua non viene usata a 
lungo, non bere i primi bicchieri per poi 
ottenere acqua pulita.

Sarà necessario attendere all'incirca 12 ore per 
ottenere acqua fredda, dopo la messa in funzione 
del dispositivo. 
Usare il display per selezionare l'opzione acqua, 
quindi tirare la leva per ottenere acqua. Togliere il 
bicchiere pochi istanti dopo aver tirato la leva.

5.5. Riempimento del serbatoio 
della fontana dell'acqua
Aprire il coperchio del serbatoio dell’acqua, come 
indicato nella figura. Riempire con acqua potabile 
pura e limpida. Chiudere il coperchio.
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5.6. Pulizia del serbatoio dell'acqua
Scegliere il serbatoio di riempimento dell'acqua 
all'interno del ripiano della porta. 
Staccare tenendo entrambi i lati del ripiano
della porta.
Tenere entrambi i lati del serbatoio dell'acqua e 
rimuovere a un angolo di 45°.
Rimuovere e pulire il coperchio del serbatoio 
dell'acqua.

A

Non riempire il serbatoio dell’acqua 
con succhi frizzanti, bevande gassose, 
bevande alcoliche o altri liquidi non 
compatibili per l’uso all’interno della 
fontana d’acqua. L’uso di questi 
liquidi potrebbe provocare anomalie 
di funzionamento oltre che danni 
irreparabili alla fontana d’acqua. L’uso 
della fontana secondo questa modalità 
non rientra nell’ambito di copertura della 
garanzia. Alcuni prodotti chimici e additivi 
all’interno di bevande o liquidi possono 
causare danni materiali al serbatoio 
dell’acqua.

A
Le componenti del serbatoio dell’acqua 
e della fontana d’acqua non possono 
essere lavate in lavastoviglie.
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5.7. Prelevamento di 
ghiaccio / acqua 
(Opzionale)
Per prendere acqua (  ) / cubetti di ghiaccio (  
) / ghiaccio frammentato (  ), servirsi del display 
per selezionare la rispettiva opzione. Prelevare 
ghiaccio e acqua premendo in avanti la leva della 
fontana d'acqua. Quando ci si sposta fra le opzioni 
cubetti di ghiaccio (  ) / ghiaccio frammentato (

 ) il tipo di ghiaccio precedente potrebbe essere 
scaricato altre volte. 

•	 Sarà necessario attendere all’incirca 12 ore 
prima di prelevare ghiaccio o acqua dalla 
fontana per la prima volta. La fontana potrebbe 
non scaricare ghiaccio qualora vi sia un 
quantitativo di ghiaccio insufficiente all’interno 
del box.

•	 Non usare i primi 30 cubetti (3-4 litri) dopo la 
messa in funzione del dispositivo.

•	 In caso di blackout o malfunzionamenti 
provvisori, il ghiaccio si potrebbe parzialmente 
sciogliere e successivamente ricongelare. In 
questo modo i prezzi si incolleranno gli uni agli 
altri. In caso di black out o malfunzionamenti 
prolungati, il ghiaccio si potrebbe sciogliere e 
si potrebbero verificare delle perdite. Qualora 
si riscontri questo problema, togliere il ghiaccio 
dal box del ghiaccio, e pulire il box stesso.

A
AVVERTENZA: Il sistema idrico del 
prodotto va collegato unicamente alla 
linea dell’acqua fredda. Non collegare alla 
linea dell’acqua calda.

•	 Il prodotto potrebbe non scaricare acqua 
durante la prima messa in funzione. Ciò 
avviene a causa dell’aria contenuta nel 
sistema. Sarà necessario scaricare l’aria 
contenuta nel sistema. A tal fine premere per 
1-2 minuti la leva della fontana d’acqua, fino 
a che la fontana non scarica l’acqua. Il flusso 
di acqua iniziale potrebbe essere irregolare. 
L’acqua scorrerà normalmente dopo che 
viene scaricata l’aria presente all’interno della 
sistema.

•	 Inizialmente, l’acqua potrebbe essere 
sporca, durante il primo utilizzo del filtro; non 
consumare i primi 10 bicchieri di acqua.

•	 Sarà necessario attendere all’incirca 12 ore 
per ottenere acqua fredda, dopo la prima 
installazione.

•	 Il sistema idrico del prodotto è stato progettato 
per produrre unicamente acqua limpida. Non 
usare altre bevande.

•	 Consigliamo di scollegare la rete idrica qualora 
si prevede di non utilizzare il prodotto a lungo, 
ad esempio durante le vacanze, ecc.

•	 Se la fontana non viene usata a lungo, i primi 
bicchieri di acqua potrebbero essere tiepidi.

5.8. Vaschetta (opzionale)
L'acqua che gocciola dalla fontana d'acqua si 
accumula nella vaschetta. Non sono disponibili altre 
modalità di scarico. Estrarre la vaschetta oppure 
premere le estremità per toglierla Sarà poi possibile 
scaricare l'acqua all'interno della vaschetta.
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5.9. Scomparto zero gradi (Opzionale)
Usare questo scomparto per conservare cibi 
a temperature inferiori, oppure le carni da 
consumare immediatamente. Non collocare frutta 
e verdura in questo scomparto. Sarà possibile 
espandere il volume interno del dispositivo 
rimuovendo uno degli scomparti a zero gradi. Per 
rimuovere lo scomparto sarà sufficiente premere 
verso il fondo, sollevarlo, e dunque estrarlo.

5.10. Cassetto per verdura   
Il cassetto verdura del frigorifero è stato pensato 
per tenere fresche le verdure conservando al 
tempo stesso l'umidità. A tal fine, la circolazione 
complessiva dell'aria è intensificata all'interno 
del cassetto per verdura. Consigliamo di tenere 
frutta e verdura all'interno di questo scomparto. 
Tenere le verdure con foglie verdi e i frutti in luoghi 
separati, al fine di prolungarne la durata.

5.11. Luce blu (Opzionale)
Il cassetto per verdura del prodotto è munito di 
luce blu. Le verdure contenute all'interno di questo 
cassetto continueranno il processo della fotosintesi 
sotto l'effetto della luce blu; rimarranno così vive 
e fresche.

5.12. Ionizzatore (Opzionale)
Il sistema ionizzatore all'interno del tubo dell'aria 
dello scomparto del frigorifero serve per ionizzare 
l'aria. Le emissioni di ioni negativi elimineranno i 
batteri e le altre molecole che causano cattivi odori 
nell'aria.

5.13. Minibar (Opzionale)
Sarà possibile accedere al ripiano della porta del 
mini bar delle frigorifero senza aprire la porta. In 
questo modo sarà possibile estrarre dal frigorifero 
con la praticità gli alimenti e delle bevande 
consumate più di frequente. Per aprire il coperchio 
del mini bar, premere con la mano e tirare verso 
se stessi.

A
AVVERTENZA: Non sedersi, appendersi 
o posizionare oggetti pesanti sul coperchio 
del minibar. Ciò potrebbe danneggiare il 
prodotto o provocare lesioni all'utente.

Per chiudere questo scomparto, basta premere 
uno in avanti dalla parte superiore della copertura.

5.14. Filtro odori (opzionale)
Il filtro odori nel tubo dell'aria dello scomparto del 
frigorifero evita la formazione di cattivi odori.
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5.15. Icematic e scatola di 
stoccaggio del ghiaccio (Opzionale)
Riempire l’icematic con acqua, e posizionare. 
Il ghiaccio sarà pronto all’incirca dopo due ore. 
Non rimuovere icematic per prendere il ghiac-
cio.
Ruotare di 90° in senso orario i pulsanti del-
le camere del ghiaccio (lato destro); il ghiac-
cio cadrà nel box di conservazione del ghiaccio 
più sotto. Sarà poi possibile rimuovere la scato-
la di conservazione del ghiaccio e servire il ghi-
accio stesso.

C
Il box di conservazione del ghiaccio 
è stato pensato unicamente per 
contenere ghiaccio. No riempire con 
acqua. Questa operazione potrebbe 
provocarne la rottura.

5.16. Dispositivo per la produzione 
di ghiaccio (opzionale)
Il dispositivo per la produzione di ghiaccio si 
trova sulla sezione superiore della copertura del 
congelatore.
Tenere le maniglie sui lati della serbatoio di 
conservazione del ghiaccio, e spostare verso l'alto 
per rimuovere. 
Rimuovere il coperchio decorativo del dispositivo di 
produzione di ghiaccio sollevandolo verso l'alto.
 FUNZIONAMENTO
Per rimuovere il serbatoio del ghiaccio
Tenere il serbatoio del ghiaccio per le maniglie, poi 
spostarlo verso l’alto e tirare il serbatoio del ghiaccio. 
(Figura 1)
Per reinstallare il serbatoio
Tenere il serbatoio del ghiaccio per le maniglie 
spostarlo verso l’alto dell’angolo adeguato per fare in 
modo che i lati del serbatoio entrino nell’alloggiamento, 
e verificare che il pin selettore sia montato 
adeguatamente. (Figura 2)

Premere saldamente verso il basso, fino a che non 
si c’è più spazio fra il serbatoio e la porta in plastica. 
(Figura 2)
Qualora si incontrino difficoltà in fase di re-installazione 
del serbatoio, girare il dispositivo di 90° e re-installarlo 
come indicato nella Figura 3.
Gli eventuali suoni che si sentono quando il 
ghiaccio cade nel serbatoio rientrano nel normale 
funzionamento.
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Quando l’erogatore di ghiaccio non funziona 
correttamente
Se i cubetti non vengono rimossi a lungo, 
contribuiscono alla formazione di blocchi di ghiaccio. 
In questo caso, togliere il serbatoio attenendosi alle 
istruzioni presentate più sopra, separare i blocchi di 
ghiaccio, smaltire i pezzi di ghiaccio non separabili e 
ri-collocare i cubetti di ghiaccio nel serbatoio. (Figura 4)

	  

	  

	  

Se il ghiaccio non esce, controllare la presenza di 
eventuali ostruzioni all’interno del canale e procedere 
alla rimozione delle stesse. Controllare con regolarità 
il canale del ghiaccio per togliere eventuali istruzioni, 
come indicato nella Figura 5.

Quando si inizia a usare il frigorifero o quando 
non viene usato a lungo
I cubetti di ghiaccio potrebbero essere piccoli a 
causa della presenza di ghiaccio nel tubo dopo il 
collegamento. L’eventuale aria verrà spurgata in fase 
di utilizzo.
Smaltire il ghiaccio prodotto per circa un giorno, dato 
che il tubo potrebbe contenere contaminanti.

Avvertenza!
Non inserire le mani o altri oggetti nel canale del 
ghiaccio o nella lama, dato che vi potrebbero essere 
danni alle componenti o alla mano.
Non lasciare che i bambini si appendano all’erogatore 
di ghiaccio o al congelatore, dato che ciò potrebbe 
provocare lesioni. Per evitare la formazione di gocce 
nel serbatoio, eseguire l’operazione due mani
Chiudendo la porta con forza si potrebbero verificare 
degli spargimenti di acqua sul serbatoio.
Non smontare il serbatoio a meno che non si tratti di 
una cosa necessaria.
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Se si verifica un blocco durante l’erogazione di ghiaccio 
da parte del frigorifero mentre si estrae il ghiaccio 
frantumato, potrebbe essere utile estrarre prima il 
ghiaccio a cubetti.
Sarà di nuovo possibile in seguito estrarre il ghiaccio 
frantumato.
In un caso si è verificata una prima erogazione di 
ghiaccio a cubetti mentre si richiedeva l’erogazione del 
ghiaccio frantumato.
Lo sportello del freezer situato davanti alla macchina 
del ghiaccio può creare un sottile strato di brina e una 
patina.
Questa eventualità è del tutto normale e si raccomanda 
di procedere alla pulizia senza aspettare troppo a 
lungo.
La griglia nella zona inferiore dell’erogatore d’acqua 
si riempie d’acqua nel tempo. È necessario pulirla 
regolarmente. Si consiglia di pulire regolarmente 
l’acqua all’interno di questa zona.
Il suono prodotto dal ghiaccio in caduta dal serbatoio 
di conservazione è normale e non indica alcun difetto 
del prodotto.
Il meccanismo a lame all’interno della borsa del 
ghiaccio è affilato e può provocare ferite alle mani.
Se l’erogatore di ghiaccio non funziona, è possibile 
che si siano formati degli agglomerati ed è pertanto 
necessario rimuovere il serbatoio e pulirlo nuovamente.
Il tipo di ghiaccio non può essere modificato sul display 
quando viene premuto il rubinetto del ghiaccio per 
ottenere quest’ultimo. Rilasciare il rubinetto, cambiare 
il tipo di ghiaccio sul display e ottenere nuovamente il 
ghiaccio.
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5.17. Congelazione dei cibi freschi
•	 Per conservare la qualità degli alimenti, i cibi 

posizionati nello scomparto congelatore devono 
essere congelati quanto più velocemente 
possibile, servendosi a tal fine della funzione di 
congelamento rapido.

•	 Congelando gli alimenti freschi sarà possibile 
allungarne il tempo di conservazione all'interno 
dello scomparto congelatore.

•	 Confezionare i cibi in sacchetti e ermetici e 
chiudere saldamente.

•	 Accertarsi che gli alimenti siano confezionati 
prima di inserirli all'interno del congelatore 
Servirsi di contenitori per il congelatore, 
pellicola e carta anti-umidità, sacchetti di 
plastica o altri materiali di imballaggio simili 
anziché della normale carta da imballaggi.

•	 Contrassegnare ogni alimento annotando 
la data sulla confezione prima di procedere 
al suo congelamento. In questo modo sarà 
possibile determinare il livello di freschezza 
di ogni singola confezione a ogni apertura del 
congelatore. Tenere i cibi più vecchi davanti, di 
modo che vadano consumati prima.

•	 Gli alimenti congelati vanno usati 
immediatamente dopo essere stati scongelati e 
non dovrebbero essere congelati una seconda 
volta.

•	 Non congelare grandi quantità di cibo in una 
sola volta.

Impostazione 
Scomparto 
Congelatore 

Impostazione 
Scomparto 
Frigorifero 

Descrizioni

-18°C 4°C Questa è l'impostazione predefinita è consigliata. 
-20,-22 o 
-24°C 4°C Queste impostazioni sono consigliate per temperature ambiente che 

superano i 30°C. 

Congelamento 
rapido 4°C

Servirsi di questa opzione per congelare alimenti in un breve lasso 
di tempo; il dispositivo tornerà alle impostazioni precedenti al 
termine del processo. 

-18°C o 
inferiore 2°C

Servirsi di queste impostazioni qualora si ritenga che lo scomparto 
frigorifero non sia abbastanza freddo a causa della temperatura 
ambiente o a causa delle frequenti aperture della porta.  

5.18. Consigli per conservare 
alimenti surgelati
Lo scomparto deve essere impostato a una 

temperatura minima di -18°C.
1. Collocare gli alimenti all’interno del 

congelatore quanto più rapidamente possibile 
per evitare che si scongelino.

2. Prima del congelamento, verificare la “data di 
scadenza” sulla confezione per accertarsi del 
fatto che il prodotto non sia scaduto.

3. Accertarsi che la confezione dell’alimento non 
sia danneggiata.

5.19. Dettagli congelatore
Conformemente agli standard IEC 62552, Il 
congelatore deve avere la capacità di consolare 
4,5 chili di alimenti a una temperatura di -18°C 
o inferiore, in 24 ore, per ogni 100 l di volume di 
scomparto di congelamento. Gli alimenti possono 
essere preservati solo per lunghi periodi di tempo 
a temperature uguali o inferiori a -18°. Sarà 
possibile conservare gli alimenti freschi per mesi, 
all'interno del congelatore a temperature uguali o 
inferiori a -18°).
Gli alimenti da congelare non devono entrare 
in contatto con gli altri alimenti già congelati 
all'interno del congelatore, per evitare uno 
scongelamento parziale.
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Bollire le verdure filtrare l'acqua per estendere il 
tempo di conservazione congelato. Collocare gli 
alimenti in sacchetti ermetici, dopo aver eseguito 
il filtraggio e il posizionamento all'interno del 
congelatore. Banane, pomodori, lattuga, sedano, 
uova bollite, patate e altri alimenti simili non 
dovrebbero essere congelati. Congelando questi 
alimenti se ne ridurrà il valore nutrizionale e la 
qualità alimentare; i prodotti si potrebbero inoltre 
rovinare, il che causa problemi a livello di salute.

5.20. Posizionamento degli alimenti
Ripiani dello 
scomparto 
congelatore 

Vari alimenti congelati quali ad 
esempio carne, pesce, gelato, 
verdura, eccetera.

Ripiani dello 
scomparto 
frigorifero 

Alimenti all'interno di pentole, 
vassoi e contenitori, uova, 
all'interno di una confezione

Ripiani 
della porta 
scomparto 
frigorifero 

Piccoli alimenti o bevande

Cassetto 
verdura Frutta e verdura

Scomparto 
alimenti 
freschi

Prodotti gastronomici, ad 
esempio colazione, carne da 
consumare a breve

5.21. Allarme porta aperta (opzionale)
Se la porta del dispositivo rimane aperta per un 
minuto verrà emesso un allarme udibile. L'allarme 
udibile si fermerà quando la porta viene chiuso 
oppure quando viene premuto qualsiasi pulsante 
sul display, ove disponibile.

5.22. Illuminazione interna
La luce interna si serve di un tipo di lampada LED. 
Contattare il servizio autorizzato per eventuali 
problemi con questa lampada.
La lampada (le lampade) usata (usate) 
nell’apparecchiatura non è (sono) adatta (adatte) 
per l’illuminazione domestica. L’obiettivo previsto 
per questa lampada è quello di assistere l’utente in 
fase di posizionamento degli alimenti all’interno del 
frigorifero / congelatore in modo sicuro e comodo.
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6.  Pulizia e manutenzione
Pulendo il prodotto a intervalli regolari sarà 
possibile prolungare la durata di vita.

B
AVVERTENZA: Scollegare il 
frigorifero dalla corrente prima di 
eseguire la pulizia.

•	 Non usare strumenti appuntiti e abrasivi, 
sapone, materiali per pulire la casa, detergenti, 
gas, gasolio, vernice e sostanze simili per gli 
interventi di pulizia.

•	 Per i prodotti non-No Frost, si verifica la 
formazione di gocce di acqua e ghiaccio fino 
allo spessore di un dito sulla parete posteriore 
dello scomparto frigo. Non pulire; non applicare 
mai olio né agenti simili.

•	 Utilizzare solo panni umidi in microfibra per 
pulire la superficie esterna del prodotto. 
Spugne e altri tipi di panni per la pulizia 
possono graffiare la superficie.

•	 Sciogliere un cucchiaino di bicarbonato in 
acqua. Ammorbidire un panno in acqua, quindi 
strizzarlo. Pulire il dispositivo con questo 
panno, quindi asciugare completamente.

•	 Fare attenzione a tenere lontana l’acqua dalla 
copertura delle lampade dalle altre componenti 
elettriche.

•	 Pulire la porta con un panno bagnato. Togliere 
tutti gli elementi all’interno per staccare la 
porta ed i ripiani del telaio. Sollevare i ripiani 
della porta verso l’alto per poterli rimuovere. 
Pulire e asciugare i ripiani, poi fissare 
nuovamente in posizione facendo scorrere da 
sopra.

•	 Non usare cloro cronica o prodotti detergenti 
sulla superficie esterna del dispositivo e sulle 
componenti rivestite in cromo del prodotto. 
Il cloro provoca ruggine su queste superfici 
metalliche.

6.1. Evitare i cattivi odori
Il prodotto è stato realizzato senza materiali 
che emettono cattivi odori. Cosservare tuttavia 
gli alimenti in sezioni non adeguate e pulire le 
superfici interne in modo non consono potrebbe 
provocare cattivi odori.
A tal fine consigliamo di pulire l’interno con acqua 
gassata ogni 15 giorni.
•	 Tenere gli alimenti in contenitori sigillati. I 

microrganismi potrebbero fuoriuscire dagli 
alimenti non sigillati causando così cattivi 
odori.

•	 Non conservare alimenti scaduti e marci 
all’interno del frigorifero.

•	 Non usare strumenti affilati e abrasivi 
o sapone, agenti detergenti domestici, 
detergenti, gasolio, benzene, cera, ecc., 
altrimenti le indicazioni sulle parti in plastica si 
toglieranno e si verificherà deformazione. Usare 
acqua tiepida e un panno morbido unicamente 
per le operazioni di pulizia e asciugatura.

6.2. Protezione delle 
superfici in plastica
L'olio rovesciato sulle superfici in plastica potrebbe 
danneggiare la superficie, e deve essere pulito 
immediatamente servendosi di acqua tiepida.
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7. Risoluzione dei problemi
Controllare questo elenco prima di contattare 
l'assistenza clienti. Questa operazione vi 
consentirà di risparmiare soldi. Questo elenco 
contiene i problemi più frequenti che non a livello 
di manodopera o materiali. Alcune funzioni qui 
indicate potrebbero non essere valide per il vostro 
prodotto.

Il frigorifero non funziona.
•	 La presa di corrente non è stata inserita 

correttamente. >>> Spingerla fino a inserirla 
completamente nella presa.

•	 Il fusibile collegato alla presa che alimenta 
il prodotto, oppure il fusibile principale, è 
bruciato. >>> Controllare i fusibili.

Condensa sulla parete laterale dello 
scomparto frigorifero (MULTI ZONE, COOL, 
CONTROL e FLEXI ZONE).
•	 La porta viene aperta troppo spesso >>> Fare 

attenzione a non aprire eccessivamente la 
porta del dispositivo.

•	 L’ambiente è troppo umido. >>> Non installare 
il prodotto in ambienti umidi.

•	 Gli alimenti che contengono liquidi vengono 
conservati in contenitori non sigillati. >>> 
Tenere gli alimenti in contenitori sigillati.

•	 La porta viene lasciata aperta. >>> Non tenere 
aperte a lungo le porte del frigorifero.

•	 Il termostato è impostato su una temperatura 
troppo bassa.  >>> Impostare il termostato su 
una temperatura adeguata. 

Il compressore non funziona.

•	 In caso di improvviso black out, o nel 
caso in cui la spina venga tolta e poi 
reinserita, la pressione del gas nel sistema 
di raffreddamento del dispositivo non è 
equilibrata, il che fa scattare la protezione 
termica del compressore. Il dispositivo si 
riavvierà dopo circa 6 minuti. Qualora il 
prodotto non si riavvia dopo questo periodo, 
contattare l’assistenza.

•	 La modalità di scongelamento è attiva. 
>>>> Si tratta di una condizione normale 
per un frigorifero con funzione di sbrinamento 
completamente automatica. Lo sbrinamento 
avviene a intervalli periodici.

•	 Il prodotto non è collegato. >>> Verificare che 
il cavo di alimentazione sia collegato.

•	 L’impostazione di temperatura non è corretta. 
>>> Selezionare l’impostazione di temperatura 
adeguata.

•	 Assenza di corrente. >>> Il prodotto 
continuerà a funzionare normalmente quando 
viene ripristinata la corrente elettrica. 

Il rumore di funzionamento del frigorifero 
aumenta col passare del tempo.
•	 Le prestazioni operative del prodotto 

possono variare a seconda delle variazioni 
di temperatura ambiente. Questa non è 
un’anomalia di funzionamento. 

Il frigorifero funziona troppo spesso o troppo 
lungo.
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Risoluzione dei problemi
•	 Il nuovo prodotto potrebbe essere più grande 

di quello precedente. I prodotti più grandi 
funzioneranno più a lungo.

•	 La temperatura ambiente potrebbe essere alta. 
>>> Il prodotto funzionerà normalmente per lunghi 
periodi di tempo con temperature superiori.

•	 Il prodotto potrebbe essere stato di recente collegato 
alla corrente, oppure al suo interno potrebbero 
essere stati recentemente aggiunti vari alimenti. 
>>> Allo prodotto servirà più tempo per raggiungere 
la temperatura impostata, se collegato di recente, 
oppure nel caso in cui vengano collocati nuovi 
elementi al suo interno, Non si tratta di un’anomalia.

•	 Forse di recente sono state introdotte nel frigorifero 
grandi quantità di alimenti caldi. >>> Non mettere 
alimenti caldi direttamente dentro al frigorifero.

•	 Le porte sono state aperte frequentemente o tenute 
aperte a lungo. >>> L’aria calda che si muove 
all’interno provocherà un funzionamento più lungo. 
Non aprire le porte con troppa frequenza.

•	 Le porte del congelatore o del frigorifero potrebbero 
essere socchiuse. >>> Controllare che le porte 
siano totalmente chiuse.

•	 Il prodotto potrebbe essere impostato su una 
temperatura troppo bassa, >>> Impostare la 
temperatura su un livello più alto e attendere che il 
prodotto raggiunga la temperatura desiderata.

•	 La rondella della porta del frigorifero del congelatore 
potrebbe essere sporca, usurata, rotta o non 
correttamente configurata, >>> Pulire e sostituire la 
rondella. Le rondelle consumate e usurate faranno 
funzionare il prodotto più a lungo per conservare la 
temperatura attuale.

La temperatura del congelatore è molto 
bassa, ma la temperatura del frigorifero è 
corretta.
•	 La temperatura dello scomparto congelatore 

è impostata su un livello molto basso, >>> 
Impostare la temperatura dello scomparto 
congelatore su un livello più alto, quindi 
eseguire un controllo.

La temperatura del frigorifero è molto bassa, 
ma la temperatura del congelatore è corretta.

•	 La temperatura dello scomparto frigorifero 
è impostata su un livello molto basso, >>> 
Impostare la temperatura dello scomparto 
frigorifero su un livello più alto, quindi eseguire 
un controllo.

Gli alimenti conservati nei cassetti dello 
scomparto frigorifero sono congelati.
•	 La temperatura dello scomparto frigorifero 

è impostata su un livello molto basso, >>> 
Impostare la temperatura dello scomparto 
congelatore su un livello più alto, quindi 
eseguire un controllo.

La temperatura nel vano frigorifero e 
congelatore è troppo alta.
•	 La temperatura dello scomparto frigorifero 

è impostata su un livello molto alto, >>> 
L’impostazione della temperatura dello 
scomparto frigorifero influenza la temperatura 
dello scomparto del congelatore. Modificare 
la temperatura dello scomparto congelatore o 
frigorifero e attendere che tutti gli scomparti 
interessati raggiungano il livello di temperatura 
impostata.

•	 Le porte sono state aperte frequentemente o 
tenute aperte a lungo. >>> Non aprire le porte 
con troppa frequenza.

•	 La porta potrebbe essere socchiusa. >>> 
Chiudere completamente la porta.

•	 Il prodotto potrebbe essere stato di recente 
collegato alla corrente, oppure al suo interno 
potrebbero essere stati recentemente aggiunti 
vari alimenti. >>> Al prodotto servirà più 
tempo per raggiungere la temperatura 
impostata, se collegato di recente, oppure nel 
caso in cui vengano collocati nuovi elementi al 
suo interno. 

•	 Di recente sono state introdotte nel frigorifero 
grandi quantità di alimenti caldi. >>> Non 
mettere alimenti caldi direttamente dentro al 
frigorifero.

Vibrazioni o rumore.
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Risoluzione dei problemi
•	 Il pavimento non è in piano o resistente. >>> 

Se il prodotto vibra, quando viene spostato 
lentamente, regolare i supporti per equilibrare 
il prodotto. Verificare inoltre che la superficie 
di appoggio sia sufficientemente resistente per 
supportarne il peso.

•	 Gli eventuali oggetti collocati sul prodotto 
potrebbero essere fonte di rumore. >>> 
Togliere gli eventuali elementi collocati sul 
prodotto.

Il prodotto emette rumori, come ad esempio 
liquido che scorre, spruzzo, eccetera
•	 I principi operativi del prodotto prevedono la 

presenza di flussi di liquidi e flussi di gas. >>> 
Questa non è un’anomalia di funzionamento.

C'è un rumore, simile a un soffio, che 
proviene dal prodotto.
•	 Il prodotto si serve di una ventola per il 

processo di raffreddamento. Questa non è 
un’anomalia di funzionamento.

Si è formata condensa sulle pareti interne del 
dispositivo.
•	 Le condizioni meteo calde o umide aumentano 

la formazione di ghiaccio e di condensa. 
Questa non è un’anomalia di funzionamento.

•	 Le porte sono state aperte frequentemente o 
tenute aperte a lungo. >>> Non aprire le porte 
con troppa frequenza; se la porta è aperta, 
chiuderla.

•	 La porta potrebbe essere socchiusa. >>> 
Chiudere completamente la porta.

Si è formata condensa sulla superficie 
esterna del dispositivo o fra le porte.
•	 Le condizioni ambientali potrebbero essere 

umide, e ciò è normale. >>> La condensa si 
dissipa quando l’umidità viene ridotta. 

L'interno emette cattivi odori.
•	 Il prodotto non viene pulito regolarmente. >>> 

Pulire la superficie interna a intervalli regolari 
servendosi di spugna, acqua tiepida, e acqua 
gassata.

•	 Alcuni contenitori e imballaggi potrebbero 
emettere cattivi odori.  >>> Servirsi di 
imballaggi che non emettano cattivi odori.

•	 Gli alimenti sono stati collocati all’interno 
di contenitori non sigillati. >>> Tenere gli 
alimenti in contenitori sigillati. I microrganismi 
potrebbero fuoriuscire dagli alimenti non 
sigillati causando così cattivi odori.

•	 Rimuovere gli eventuali alimenti scaduti o 
rovinati dal dispositivo.

La porta non si chiude correttamente.

•	 Le confezioni di cibo potrebbero bloccare la 
porta. >>> Trovare una nuova posizione per gli 
alimenti che bloccano le porte.

•	 Il prodotto non è in posizione verticale, 
appoggiato per terra. >>> Regolare i supporti 
per l’equilibrio del prodotto.

•	 Il pavimento non è in piano o resistente. >>> 
Verificare che la superficie di appoggio sia 
sufficientemente resistente per supportarne il 
peso.

Il cassetto verdura si è inceppato.
•	 Gli alimenti potrebbero entrare in contatto 

con la sezione superiore cassetto. >>> Ri-
organizzare gli alimenti nel cassetto.

Se La Superficie Del Prodotto È Bollente.

•	 Quando il prodotto è in funzione, possono 
essere osservate alte temperature tra i due 
sportelli, sui pannelli laterali e sul grill posteriore. . 
Ciò è normale e non richiede manutenzione!

A
AVVERTENZA: Qualora il 
problema persista dopo aver 
seguito le istruzioni contenute 
in questa selezione, contattare 
il proprio fornitore oppure un 
Servizio Autorizzato. Evitare in ogni 
caso di riparare il prodotto.
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Vážení zákazníci,
Radi by sme vám poskytli možnosť na dosiahnutie optimálnej účinnosti nášho výrobku, ktorý bol vyrobený 
v moderných zariadeniach s dôkladnou kontrolou kvality.
Za týmto účelom si pred použitím výrobku prosím prečítajte celú príručku a uschovajte si ju ako 
referenčný zdroj. Ak výrobok odovzdáte inej osobe, poskytnite tento návod spolu s výrobkom.

Užívateľská príručka zabezpečí rýchle a bezpečné používanie výrobku.
•	 Pred inštaláciou a použitím výrobku si prosím prečítajte užívateľskú príručku.
•	 Vždy dodržujte platné bezpečnostné predpisy.
•	 Majte užívateľskú príručku v dosahu pre budúce použitie. 
•	 Prečítajte si prosím všetky ďalšie dokumenty dodané s výrobkom.
Nezabúdajte, že táto Užívateľská príručka sa môže vzťahovať na viacero modelov výrobkov. Príručka jasne 
ukáže všetky variácie rôznych modelov.

Symboly a poznámky
V užívateľskej príručke sú používané nasledujúce symboly:

C Dôležité informácie a užitočné tipy.

A Nebezpečenstvo života a majetku.

B Riziko zranenia elektrickým prúdom.

Obal tohto výrobku je vyrobený z 
recyklovateľných materiálov, v súlade 
s Národnou legislatívou pre životné 
prostredie.
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1. Bezpečnostné pokyny a životné prostredie
Táto časť obsahuje bezpečnostné 
pokyny nevyhnutné pre zabránenie 
nebezpečenstvu zranení a materiálnych 
škôd. Nedodržaním týchto pokynov 
zanikajú všetky typy záruky výrobku.
Určené použitie

A

UPOZORNENIE:  
Udržujte vetracie otvory na kryte 
prístroja alebo v konštrukcii 
zabudovania bez prekážok.
UPOZORNENIE:
Nepoužívajte mechanické nástroje alebo 
iné prostriedky na urýchlenie procesu 
odmrazenia, okrem tých, ktoré odporúča 
výrobca.

UPOZORNENIE:
Nepoškodzujte chladiaci okruh.
UPOZORNENIE: 
Nepoužívajte elektrické 
spotrebiče vo vnútri priestoru 
na potraviny, iba ak sú 
doporučené výrobcom.

Toto zariadenie je určené pre použitie v 
domácnosti a v podobných podmienkach, 
ako sú napríklad
– Kuchynské miestnosti pre personál 
v obchodoch, kanceláriách a v iných 
pracovných prostrediach;
– farmárske domy a klienti v hoteloch, 
moteloch a iných typoch bytových 
zariadení;
– v ubytovacích zariadeniach typu bed and 
breakfast;
– stravovacie a podobné zariadenia 
neobchodného typu.

1.1. Všeobecná bezpečnosť
•	 Tento produkt by nemali používať osoby s 
telesným, zmyslovým a mentálnym postihnutím, 
osoby bez dostatočných znalostí a skúseností, 
alebo deti. Zariadenie môžu tieto osoby používať 

len pod dohľadom a po poučení osobou 
zodpovednou za ich bezpečnosť. Nedovoľte deťom 
hrať sa s týmto zariadením.
•	 V prípade poruchy prístroj odpojte.
•	 Po odpojení počkajte najmenej 5 minút pred 
opätovným pripojením. Odpojte výrobok, keď 
sa nepoužíva. Nedotýkajte sa zástrčky mokrými 
rukami! Pri odpájaní neťahajte za kábel, vždy 
uchopte zástrčku.
•	 Nezapájajte chladničku, ak je zásuvka 
uvoľnená.
•	 Pri inštalácii, údržbe, čistení a opravách 
výrobok odpojte. 
•	 Ak sa výrobok nebude dlhší čas používať, 
odpojte ho a vyberte z neho potraviny. 
•	 Nepoužívajte paru alebo čistiace prostriedky 
s parou pre čistenie chladničky a topenia 
ľadu vo vnútri.  Para môže prísť do styku s 
elektrifikovanými oblasťami a spôsobiť skrat alebo 
elektrický šok!
•	 Neumývajte výrobok striekaním alebo 
polievaním vodou na neho! Nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom!
•	 Nikdy nepoužívajte výrobok, ak časť 
nachádzajúca sa na hornej alebo zadnej strane 
výrobku s elektronickou doskou s plošným spojom 
vo vnútri je otvorená (krycia doska elektronických 
plošných spojov) (1).  

1

1

•	 V prípade jeho poruchy výrobok nepoužívajte, 
pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým 
prúdom.  Pred tým, než čokoľvek urobíte, sa 
obráťte na autorizovaný servis.
•	 Výrobok zapájajte do uzemnenej zásuvky. 
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Bezpečnostné pokyny a životné prostredie
Uzemnenie musí byť vykonané kvalifikovaným 
elektrikárom.
•	 Ak produkt má osvetlenie typu LED, pre 
jeho nahradenie alebo v prípade akéhokoľvek 
problému sa obráťte na autorizovaný servis.
•	 Nedotýkajte sa mrazených potravín mokrými 
rukami! Môžu sa nalepiť na Vaše ruky!
•	 Neklaďte do mrazničky tekutiny vo fľašiach a 
plechovkách. Môžu vybuchnúť!
•	 Tekutiny umiestnite vo vzpriamenej polohe a 
pevne uzatvorte ich veko.
•	 Nestriekajte horľavé látky v blízkosti výrobku, 
nakoľko sa môže zapáliť alebo explodovať.
•	 Nenechávajte horľavé materiály a produkty s 
horľavým plynom (spreje, atď,) v chladničke.
•	 Neklaďte nádoby obsahujúce kvapaliny 
na hornú časť výrobku. Voda striekajúca 
na elektrifikované časti môže spôsobiť úraz 
elektrickým prúdom a nebezpečenstvo požiaru.
•	 Vystavenie produkt dažďu, snehu, slnku a 
vetru môže spôsobiť elektrické nebezpečenstvo. 
Pri premiestňovaní výrobku ho neťahajte držaním 
za rukoväť dverí. Rukoväť sa môže odtrhnúť.
•	 Dbajte na to, aby nedošlo k zachyteniu 
akúkoľvek časti vašich rúk či tela do akýchkoľvek 
z pohybujúcich sa častí vo vnútri výrobku.
•	 Nevyliezajte alebo sa neopierajte o dvere, 
zásuvky a podobné časti chladničky. Môže to mať 
za následok pád výrobku a spôsobiť poškodenie 
dielov. 
•	 Dávajte pozor, aby nedošlo k privretiu 
napájacieho kábla.
•	 Pri umiestnení zariadenia sa uistite, že 
napájací kábel nie je zachytený alebo poškodený.
•	 Neumiestňujte viac prenosných zásuviek 
alebo prenosných zdrojov napájania vzadu od 
zariadení.

•	 Vašu Side-by-Side chladničku je potrebné 
pripojiť k prípojke na vodu. Ak ešte nie je k 
dispozícii žiadny vodovodný kohútik a musíte 
zavolať inštalatéra, nezabudnite:V prípade, že je 
váš dom vybavený podlahovým kúrením, zvážte, že 
vŕtanie otvorov do betónového stropu môže tento 
vykurovací systém poškodiť!
•	 Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú nakladať a 
vykladať chladiace zariadenia.
•	 Aby ste predišli znečisteniu jedla, dodržujte 
prosím nasledujúce pokyny:
•	 – Ak necháte dvierka otvorené po dlhú dobu, 
môže to spôsobiť značné zvýšenie teploty v 
oddeleniach zariadení.
•	 – Pravidelne očisťujte povrchy, ktoré môžu 
prísť do kontaktu s jedlom, a prístupné odtokové 
systémy.
•	 – očisťujte nádrže na vodu, pokiaľ neboli 
používané počas 48 h; prepláchnite vodný systém 
pripojený k prívodu vody, ak ste nečerpali vodu zo 
zariadenia počas 5 dní.
•	 – Surové mäso a ryby uchovávajte v 
chladničke vo vhodných nádobách, aby 
neprichádzali do kontaktu
•	 s jedlom ani na neho nemohli ukvapnúť.
•	 – Oddelenia s dvoma hviezdičkami pre 
mrazené potraviny sú vhodné pre uchovávanie 
vopred zmrazených jedál, uchovávanie alebo 
prípravu zmrzliny a tvorbu kociek ľadu.
•	 – Oddelenia s jednou, dvoma a tromi 
hviezdičkami nie sú vhodné pre zmrazenie 
čerstvého jedla.
•	 – Ak je chladiace zariadenie ponechané 
prázdne po dlhú dobu, vypnite ho, rozmrazte, 
očistite, osušte a nechajte dvierka otvorené, 
aby ste tak zabránili tvoreniu plesní vo vnútri 
zariadenia.

1.1.1 Varovanie HC
Ak výrobok obsahuje chladiaci systém 
v ktorom sa používa plyn R600a, 
zabezpečte, aby pri používaní a 
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Bezpečnostné pokyny a životné prostredie
pohybovaní spotrebiča nedošlo k poškodeniu 
chladiaceho systému a jeho potrubia. Tento 
plyn je horľavý. Ak je chladiaci systém 
poškodený, zabezpečte, aby bolo zariadenie 
mimo dosahu zdrojov ohňa a okamžite 
vyvetrajte miestnosť.

C
Štítok na vnútornej ľavej 
strane označuje druh plynu 
používaného v produkte.

1.1.2 Pre modely s dávkovačom vody
Tlak pre prívod studenej vody musí byť maximálne 
90 psi (620 kPa). Ak je váš tlak vody vyšší ako 80 psi 
(550 kPa, použite vo vašej sieti ventil na obmedzovanie 
tlaku. Ak neviete, ako skontrolovať tlak vody, požiadajte 
o pomoc profesionálneho inštalatéra.
•	 Ak pri inštalácii existuje riziko vodného rázu, vždy 
použite preventívne zariadenia proti vodnému rázu. Ak 
ste si nie je istý, či vo Vašej sieti je efekt vodného rázu, 
poraďte sa s profesionálnym inštalatérom.
Neinštalujte na prívode pre teplú vodu. Vykonajte 
nevyhnutné opatrenia proti riziku zamrznutia hadíc. 
Prevádzkový interval teplota vody musí byť medzi 
minimálne 33 ° F (0,6 ° C) a maximálne 100 ° F (38 
° C).
•	 Používajte len pitnú vodu.

1.2. Účel použitia
•	 Tento výrobok je určený pre domáce použitie. Nie 
je určený pre komerčné použitie.
•	 Spotrebič by mal byť používaný iba pre 
skladovanie potravín a nápojov.
•	 Do chladničky neukladajte citlivé produkty, ktoré si 
vyžadujú riadené teploty (očkovacie látky, lieky citlivé 
na teplo, zdravotnícky materiál, atď.).
•	 Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za 
prípadné škody spôsobené nesprávnym použitím alebo 
nesprávnou manipuláciou.
•	 Životnosť výrobku je 10 rokov. Náhradné diely 
potrebné pre funkčnosť tohoto výrobku budú pre toto 
obdobie k dispozícii.

1.3. Bezpečnosť detí
•	 Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí.
•	 Nedovoľte deťom, aby sa s výrobkom hrali.

•	 Ak je na dverách výrobku zámok, kľúč držte 
mimo dosahu detí.

1.4. Súlad so smernicou WEEE a 
Odstránenie odpadov výrobku
 Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice 
WEEE EÚ (2012/19/EU). Na tomto priodukte je 
zobrazený symbol klasifikácie odpadu elektrických a 
elektronických zariadení (OEEZ). 

Tento výrobok bol vyrobený z vysoko 
kvalitných materiálov a komponentov, 
ktoré sa dajú opätovne použiť a ktoré 
sú vhodné pre recykláciu. Na konci 
svojej životnosti spotrebič nevyhadzujte 
spolu s bežnými domácimi a inými 
odpadmi. Odneste ho do zberného 

centra pre recykláciu elektrických a elektronických 
zariadení. Pre informácie o týchto zberných 
stredisakách sa prosím obráťte na miestne úrady.

1.5. Súlad so smernicou RoHS
Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice 
WEEE EÚ (2011/65/EU). Neobsahuje 
škodlivé a zakázané látky uvedené v 
smernici.

1.6. Informácie o balení
Obalové materiály výrobku sú vyrobené 
z recyklovateľných materiálov v súlade s 
našimi národnými predpismi o životnom 
prostredí. Nevyhadzujte obalové materiály 
spolu s domácimi alebo inými odpadmi. 
Vezmite ich do zberných miest pre obalové 
materiály určené miestnymi orgánmi.
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2 Chladnička

C *Voliteľné: Údaje v tejto používateľskej príručke sú schematické a nemusia presne zodpovedať vášmu 
výrobku. Ak váš výrobok neobsahuje príslušné časti, tieto informácie sa vzťahujú na ostatné modely.

1-  Mraziaci priestor
2- Chladiaci priestor
3- Ventilátor
4- Priestor pre maslo a syr
5- Sklenené police
6- Police v dverách chladiacej časti 
7- Príslušenstvo Minibar
8- Nádrž na vodu
9- Polica na fľašky

10- Pachový filter
11- Oddelenia Nulového stupňa
12- Zásobníky na zeleninu
13- Nastaviteľné stojany
14- Skladovacie priehradky pre mrazené potraviny
15- Police v dverách mraziacej časti
16- Icematic (Výrobník ľadu)
17- Box pre skladovanie ľadu
18- Ozdobné veko pre výrobník ľadu
*Voliteľné

2

3 *4

5 *6

1

*7

*11

*16

*16

*17

*18

12

13

14

15

13

*8

10

*9
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2 Chladnička

C *Voliteľné: Údaje v tejto používateľskej príručke sú schematické a nemusia presne zodpovedať vášmu 
výrobku. Ak váš výrobok neobsahuje príslušné časti, tieto informácie sa vzťahujú na ostatné modely.
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3 Inštalácia
3.1. Správne miesto pre inštaláciu
Pre inštaláciu výrobku sa obráťte na autorizovaný 
servis. Pre prípravu výrobku pre inštaláciu 
vyhľadajte informácie v užívateľskej príručke a 
uistite sa, že sú k dispozícii požadované elektrické 
a vodovodné nástroje. Ak nie, pre usporiadanie 
týchto nástrojov podľa potreby sa obráťte na 
elektrikára a vodoinštalatéra.

B
UPOZORNENIE: Výrobca nenesie žiadnu 
zodpovednosť za škodu spôsobené prácou 
vykonanou neoprávnenými osobami.

B
UPOZORNENIE: V priebehu inštalácie 
musí byť napájací kábel tohto výrobku 
odpojený. Ak tak neurobíte, môže to mať za 
následok smrť alebo vážne zranenie!

A
UPOZORNENIE: Ak je rozpätie dverí príliš 
úzke pre prenesenie výrobku, odmontujte 
dvere a otočte produkt na bok, ak to 
nefunguje, obráťte sa na autorizovaný 
servis.

•	Pre	zabránenie	vibráciám	umiestnite	výrobok	na	
rovný povrch.

•	Umiestnite	výrobok	aspoň	30	cm	od	radiátorov,	
pecí a podobných tepelných zdrojov a aspoň 5 
cm od elektrických rúr.

•	Nevystavujte	výrobok	priamemu	slnečnému	
žiareniu alebo ho neponechávajte vo vlhkom 
prostredí.

•	Výrobok	pre	svoje	efektívne	fungovanie	vyžaduje	
dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Pokiaľ bude 
výrobok umiestnený vo výklenku, nezabudnite 
nechať najmenej 5 cm odstup medzi produktom, 
stropom a stenami.

Neinštalujte výrobok v prostredí s teplotami pod 
-5°C.

3.2. Pripojenie plastových klinov
Použite plastové kliny dodané s produktom pre 
zabezpečenie dostatočného priestoru pre cirkuláciu 
vzduchu medzi výrobkom a stenou. 
1. Ak chcete pripojiť kliny, odstráňte skrutky na výrobku 
a použite skrutky dodané s klinmi.

2. Pripevnite 2 plastové kliny na kryt vetrania ako sú 
zobrazené na obrázku.
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Inštalácia

3.3. Nastavenie stojanov
Ak výrobok nie je v rovnovážnej polohe, nastavte 
predné nastaviteľné stojany ich otáčaním smerom 
doprava alebo doľava.

3.4. Pripojenie napájania

A
UPOZORNENIE: Pre napájanie 
nepoužívajte rozšírené alebo združené 
zásuvky.

B
UPOZORNENIE: Poškodený napájací 
kábel musí byť vymenený autorizovaným 
servisom.

C
Pri umiestnení dvoch chladničiek v priľahlej 
pozícii, medzi dvoma jednotkami nechajte 
vzdialenosť najmenej 4 cm.

•	 Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za 
prípadné škody vzniknuté v dôsledku použitia 
bez uzemnenia a pripojenia napájania v 
nesúlade s vnútroštátnymi predpismi.

•	 Zásuvka napájacieho kábla musí byť ľahko 
prístupná aj po inštalácii. 

•	 Medzi zásuvkou a chladničkou nepoužívajte 
rozdvojku alebo predlžovací kábel.

Pre nastavenie dverí vo zvislom smere,
Uvoľnite upevňovaciu maticu v spodnej časti
Skrutkujte nastavovaciu maticu (CW/CCW), v 
závislosti na polohe dverí
Utiahnite upevňovaciu maticu pre konečnú polohu

Pre nastavenie dverí vo vodorovnom smere, 
Povoľte upevňovaciu skrutku v hornej časti
Skrutkujte nastavovaciu skrutku (CW/CCW), v 
závislosti na polohe dverí
Utiahnite upevňovaciu skrutku v hornej časti pre 
konečnú polohu

adjusting nut

fixing nut

fixing nut

adjusting nut
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3.5. Pripojenie vody 
(Voliteľné)

A
UPOZORNENIE: Počas pripájania 
odpojte produkt a vodné čerpadlo (ak je k 
dispozícii).

Pripojenia vodovodného potrubia, filtra a zásobníka 
vody výrobku musia byť poskytnuté autorizovaným 
servisom. Tento produkt môže byť pripojený k 
zásobníku vody alebo priamo na vodovodnú sieť, 
v závislosti od modelu. Pre pripojenie musí byť 
hadica najprv pripojená k výrobku.
Skontrolujte či sú nasledujúce diely dodávané pre 
model vášho výrobku: 

3

1

4

2

*5

1. Prípojka (1 ks): Používa sa na pripojenie 
hadice k zadnej časti výrobku.

2. Hadicová spona (3 kusy): Používa sa na 
upevnenie hadice na stenu.

3. Vodné hadice (1 ks, dĺžka 5 metrov, priemer 
1/4 col): Používa sa na pripojenie vody. 

4. Adaptér pre batériu (1 ks): Zahŕňa pórovitý 
filter, ktorý sa používa na pripojenie k sieti 
studenej vody.

5. Vodný filter (1 ks *Voliteľne): Slúži na 
pripojenie vodovodnej siete do výrobku. 
Vodný filter sa nevyžaduje, ak je k dispozícii 
pripojenie ku zásobníku vody.
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1
23

3.6. Pripojenie vodovodnej 
hadice k výrobku
Pre pripojenie hadice k výrobku postupujte 
podľa nasledujúcich pokynov.
1. Odstráňte prípojku na tryske adaptéra hadice 

na zadnej strane výrobku a pretiahnite hadicu 
cez prípojku. 

2. Hadicu pevne zatlačte dole a pripojte ju k 
adaptéru hadicovej trysky.

3. Prípojku utiahnite ručne pre pripevnenie na 
adaptér hadicovej trysky. Prípojku môžete tiež 
utiahnuť pomocou hasáka alebo kliešťov.

3.7. Pripojenie k vodovodnej sieti 
(Voliteľné)
Ak chcete používať produkt jeho pripojením na 
sieť studenej vody, vo vašej domácnosti musí byť 
na vodovodnej sieti studenej vody inštalovaná 
štandardná 1/2” prípojka. Ak nie je k dispozícii 
prípojka, alebo ak si nie ste istí, poraďte sa s 
kvalifikovaným inštalatérom. 
1. Odpojte prípojku (1) z adaptéra na kohútik (2).

123

2. Pripojte adaptér na kohútik na vodovodný 
ventil.

3. Pripojte prípojku na vodovodnú hadicu.

4. Pripojte druhý koniec hadice k vodovodnej 
sieti (pozri kapitolu 3.7), alebo pri použití 
zásobníku vody, na vodné čerpadlo (pozri 
kapitolu 3.8).
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4. Pripojte prípojku na adaptér na kohútik a 

dotiahnite ho ručne/nástrojom.

       
2. Pripojte druhý koniec vodovodnej hadice 

k vodnému čerpadlu stlačením hadice do 
prívodu hadice na čerpadle.  

5. Aby nedošlo k poškodeniu, posunutiu alebo 
náhodnému odpojeniu hadice, použite klipy 
poskytované pre riadne pripevnenie hadice.

A
UPOZORNENIE: Po zapnutí vodovodného 
kohútika, sa uistite, či ani na jednom konci 
hadice voda neuniká. V prípade úniku, 
vypnite ventil a dotiahnite všetky spoje 
pomocou hasáka alebo klieští. 

3.8. Pre produkty používajúce 
zásobník vody
(Voliteľné)
Ak pre pripojenie vody k výrobku chcete použiť 
zásobník vody, musí byť použité vodné čerpadlo 
odporúčané autorizovaným servisom. 
1. Pripojte jeden koniec vodovodnej hadice 

dodanej s čerpadlom k výrobku (pozri 3.6) a 
postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

  
               
3. Umiestnite a upevnite hadicu čerpadla do 

zásobníka vody.
      

        
4. Po vytvorení spojenia pripojte a spustite vodné 

čerpadlo.

C
Prosím, po spustení čerpadla 
počkajte 2-3 minúty pre dosiahnutie 
požadovanej účinnosti.

C Pre pripojenie vody si pozrite tiež 
užívateľský manuál čerpadla.

C Pri použití zásobníka vody, nie je nutný 
vodný filter.

3.9 Vodný filter
(Voliteľné)
Tento produkt môže byť v závislosti od modelu 
vybavený interným alebo externým filtrom. 
Pre pripojenie vodného filtra postupujte podľa 
nasledujúcich pokynov.
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3.9.1.Upevnenie externého 
filtra na stenu  (voliteľné)

A UPOZORNENIE: Nepripájajte filter na 
výrobok.

Skontrolujte či sú nasledujúce diely dodávané pre 
model vášho výrobku:

1. Prípojka (1 ks): Používa sa na pripojenie 
hadice k zadnej časti výrobku.

2. Adaptér pre batériu (1 ks): Používa sa pre 
pripojenie na studenú vodu.

3. Porézny filter (1 ks)
4. Hadicová spona (3 kusy): Používa sa na 

upevnenie hadice na stenu.
5. Zariadenie na pripojenie filtra (2 kusy): Používa 

sa na upevnenie filtra na stenu.
6. Vodný filter (1 ks): Používa sa na pripojenie 

výrobku k vodovodnej sieti. Vodný filter nie je 
nutný pri pripojení na zásobník vody.

1. Pripojte adaptér na kohútik na vodovodný 
ventil.

2. Určite umiestnenie na pripevnenie vonkajšieho 
filtra. Pripevnite spojovacie zariadenie filtra (5) 
na stenu.

3. Pripojte filter vo vzpriamenej polohe na 
spojovacie zariadenie filtra, ako je uvedené na 
etikete. (6) 

4. Pripevnite hadicu vystupujúcu z hornej časti 
filtra k adaptéru vodovodnej prípojky výrobku 
(pozri 3.6.).

Pripojenie by malo vyzerať ako je uvedené na 
obrázku nižšie.

1 2 3

4

5

6
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3.9.2.Vnútorný filter
Vnútorný filter dodávaný s výrobkom nie je 
nainštalovaný pri dodaní, prosím, pri inštalácii filtra 
postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

1. Pri inštalácii filtra musí byť aktívny indikátor 
“Ice Off” . ZAPNITE/VYPNITE indikátor 
pomocou tlačidla “Ice” na obrazovke.

Pripojenie vodovodu:

Pripojenie zásobníka vody:

2. Pre prístup k vodnému filtru odstráňte 
zásobník na zeleninu (a).

a

C Po pripojení filtra prvých desať 
pohárov vody nepoužite.
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3. Ťahom vytiahnite kryt vodného filtra.

C Po odstránení krytu niekoľko kvapiek 
vody môže vyteka, to je normálne.

4. Umiestnite kryt vodného filtra do mechanizmu 
a zatlačte ho, kým sa nedosadne na svoje 
miesto.

5. Stlačením tlačidla “Ice” na obrazovke zrušíte 
režim “Ice Off”.

C
Vodný filter vyčistí niektoré cudzorodé 
častice vo vode. Ale nevyčistí 
mikroorganizmy vo vode.

C Pre aktiváciu obdobia výmeny filtra pozri 
kapitolu 5.2.
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4 Príprava
4.1. Čo urobiť pre úsporu energie
mehmet

A
Pripojenie výrobku k elektronickým 
systémom pre úsporu energie je škodlivé, 
pretože môže dôjsť k poškodeniu výrobku.

•	 Nenechávajte dvere chladničky otvorené po 
dlhšiu dobu.

•	 Nevkladajte do chladničky horúce potraviny 
alebo nápoje.

•	 Nepreplňujte chladničku; blokovanie 
vnútorného toku vzduchu zníži chladiacu 
kapacitu.

•	 Hodnota spotreby energie špecifickej pre 
chladničky sa meria s odstránenou hornou 
poličkou mraziacej časti, ostatné police a 
najnižšie zásuvky zostanú na svojom na mieste 
a pri maximálnom zaťažení. Horná sklenená 
polica môže byť použitá, v závislosti na tvare a 
veľkosti potravín, ktoré majú byť zmrazené.

•	 V závislosti na funkciách tohto výrobku; 
rozmrazovanie zmrazených potravín v 
chladnejšom priestore zaistí úsporu energie a 
zachovanie kvality potravín.

•	 Vždy používejte koše/zásuvky poskytované s 
chladicím prostorem v zájmu nízké spotřeby 
energie a lepších podmínek skladování. 

•	 Styk potravin s čidlem teploty v mrazničce 
může zvýšit spotřebu energie zařízení.  
Zabraňte tedy jakémukoliv kontaktu s čidlem 
(čidly).

•	 Uistite sa, že potraviny nie sú v kontakte 
so snímačom teploty priestoru chladničky 
popísaného nižšie.

4.2. Prvé uvedenie do prevádzky
Pred použitím chladničky sa uistite, že boli 
vykonané všetky nevyhnutné prípravy v súlade s 
pokynmi uvedenými v kapitolách “Bezpečnostné 
pokyny a životné prostredie” a “Inštalácia”. 
•	 Nechajte výrobok bežať bez jedla v jeho vnútri 

po dobu 6 hodín a neotvárajte dvere, ak to nie 
je nevyhnutné.

C
Keď sa kompresor zapne, budete počuť 
zvuk. Je normálne počuť zvuk, aj keď 
kompresor nie je aktívny, v dôsledku 
stlačenej kvapaliny a plynov v chladiacom 
systéme. 

C
Je normálne, že sa predné hrany 
chladničky zohrejú. Tieto oblasti sú 
navrhnuté tak, aby sa zahrial, s cieľom 
zabránenia kondenzácie.

C
U niektorých modelov sa prístrojová doska 
automaticky vypne po 5 minútach po tom, 
ako boli dvere uzavreté. Opäť sa aktivuje, 
keď sa dvere otvoria alebo po stlačení 
ľubovoľnej klávesy.
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5 Používanie výrobku

5.1. Indikačný panel
Indikačné panely sa môžu líšiť v závislosti od modelu vášho výrobku.
Pri používaní chladničky vám budú pomáhať zvukové a vizuálne funkcie indikačného panela.

8 1 2 3

457 6

9

1. Indikátor Chladiaceho priestoru
2. Indikátor Poruchového stavu
3. Indikátor teploty
4. Tlačidlo funkcie Dovolenka
5. Tlačidlo pre Nastavenie teploty
6. Tlačidlo pre voľbu Chladiaceho priestoru
7. Indikátor Chladiaceho priestoru
8. Indikátor Ekonomického režimu
9. Indikátor funkcie Dovolenka 

*voliteľné

C
*Voliteľné: Údaje uvedené v tejto používateľskej príručke sú určené ako koncepty a nemusia byť 
v dokonalom súlade s Vašim výrobkom. Ak váš výrobok neobsahuje príslušné časti, vzťahujú sa tieto 
informácie na ostatné modely.
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1. Indikátor Chladiaceho priestoru
Svetlo Chladiaceho priestoru sa zapne pri 
nastavovaní chladnejšej teploty v priestore.

2. Indikátor Poruchového stavu
Tento snímač sa aktivuje v prípade, ak chladnička 
nechladí dostatočne, alebo v prípade poruchy 
snímača. Keď je aktívny táto kontrolka, indikátor 
teploty v mraziacom priestore zobrazí "E" a 
Indikátor teploty Chladiaceho priestoru zobrazí 
čísla "1, 2, 3 ..." atď. Čísla na ukazovateli slúžia na 
informovanie servisného personálu o poruche.

3. Indikátor teploty
Označuje teplotu mraziacej a chladiacej časti.

4.Tlačidlo funkcie Dovolenka
Ak chcete aktivovať túto funkciu, stlačte a 
podržte tlačidlo Dovolenka po dobu 3 sekúnd. 
Ak je funkcia Dovolenka aktívna, na Indikátore 
teploty Chladiaceho priestoru sa zobrazí nápis "-" 
a v chladiacom priestore nebude aktívny žiadny 
proces chladenia. Táto funkcia nie je vhodná 
na udržiavanie potravín v chladiacom priestore. 
Ostatné oddiely budú ochladzované s príslušnou 
teplotou nastavenou pre každý priestor.

Zatlačte tlačidlo Dovolenka (  ) znova pre 
zrušenie tejto funkcie.

5. Tlačidlo pre Nastavenie teploty
Teplota príslušnej priehradky sa pohybuje v 
rozmedzí -24°C. .... -18°C a 8°C. .. 1°C.

6. Tlačidlo pre voľbu Chladiaceho priestoru
Použite Tlačidlo pre voľbu Chladiaceho priestoru 
pre prepínanie medzi časťami chladničky a 
mrazničky.

7. Indikátor Chladiaceho priestoru
Svetlo Mraziaceho priestoru sa zapne pri 
nastavovaní chladnejšej teploty v priestore.

8. Indikátor Ekonomického režimu
Označuje ak chladnička beží v režime úspory 
energie. Tento ukazovateľ bude aktívny, keď je 
teplota v mrazničke nastavená na -18°C.

9.Indikátor funkcie Dovolenka
Označuje ak je funkcia Dovolenka je aktívna.

1

1 2

2 3

4

567.1 7.28910

11

*34(*)
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6

7891011.1

11.2
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C
*Voliteľné: Údaje uvedené v tejto používateľskej príručke sú určené ako koncepty a nemusia byť 
v dokonalom súlade s Vašim výrobkom. Ak váš výrobok neobsahuje príslušné časti, vzťahujú sa tieto 
informácie na ostatné modely.

1

1 2

2 3

4

567.1 7.28910

11

*34(*)

13
12
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7891011.1

11.2

1. Ekonomické použitie
2. Alarm Vysoká teplota / Závada
3. Funkcia úspory energie (vypnutie displeja)
4. Rýchle chladenie
5. Funkcia Dovolenka
6. Nastavenie teploty v priestore chladničky
7. Úspora energie (vypnutie displeja) / Vypnutie 

alarmu
8. Zámok tlačidiel
9. Eco-fuzzy
10. Nastavenie teploty v priestore mrazničky 
11. Rýchle mrazenie
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1. Ekonomické použitie
áto značka sa rozsvieti ak je teplota v priestore 
mrazničky nastavená na -18 ° C, najúspornejší 
nastavenie. ( ) Keď je vybraná funkcia rýchleho 
chladenia alebo rýchleho mrazenia, kontrolka 
ekonomického použitie zhasne.

2. Kontrolka výpadku napájania / vysokej 
teploty / výstrahy na vysokú teplotu / chybu: 
Táto kontrolka ( ) sa rozsvieti v prípade zlyhania 
teploty alebo spustenie chybových alarmov. Táto 
kontrolka sa rozsvieti počas výpadku napájania, pri 
zlyhaní pri vysokých teplotách a upozorneniu na 
chybu. Počas pretrvávajúcej výpadkov napájania 
sa najvyššia teplota, ktoré mraznička dosiahne, 
rozbliká na digitálnom displeji. Po kontrole potravín 
v mrazničke stlačte tlačidlo vypnutia alarmu a 
upozornenie vymažte. 

3. Funkcia úspory energie (vypnutie displeja)

Ak sú dvere produktu ponechané zatvorené dlhú 
dobu, automaticky sa aktivuje funkcia úspory 
energie a rozsvieti sa príslušný symbol. Keď je 
funkcia úspora energie aktívna, všetky ostatné 
symboly na displeji zhasnú. Keď je aktivovaná 
funkcia úspory energie, ak stlačíte akékoľvek 
tlačidlo alebo otvorte dvierka, režim úspory energie 
sa ukončí a ikony na displeji sa vráti do normálu.
Funkcia úspory energie sa aktivuje počas 
doručenia z továrne a nemožno ju zrušiť.

4. Rýchle chladenie
Keď sa zapne funkcia rýchleho chladenia, 
rozsvieti sa kontrolka rýchleho chladenia (
) a na kontrolke teploty v priestore mrazničky 
sa zobrazí hodnota 1. Ďalším stlačením tlačidla 
rýchleho chladenia túto funkciu zrušíte. Ukazovateľ 
rýchleho chladenia zhasne a vráti sa na normálne 
nastavenie. Funkcia rýchleho chladenia sa 
automaticky zruší po uplynutí 1 hodiny, ak nie je 
zrušená užívateľom. Pri chladení veľkého množstva 
čerstvých potravín stlačte tlačidlo rýchleho 
chladenia ešte než potraviny do chladničky vložíte. 

5. Funkcia Dovolenka
Pre aktiváciu funkcie Dovolenka stlačte na 3 
sekundy tlačidlo rýchleho chladenia; to aktivuje 
kontrolku režimu Dovolenka ( ). Keď sa aktivuje 
funkcia Dovolenka, kontrolka teploty v priestore 
chladničky zobrazí popis "-" a v priestore chladenia 
sa neaktivuje žiadny proces chladenia. Táto funkcia 
nie je vhodná na uchovávanie potravín v priestore 
chladničky. Ostatné priestory zostanú vychladené 
na zodpovedajúce nastavenú teplotu. Ak chcete 
túto funkciu zrušiť, znova stlačte tlačidlo tejto 
funkcie.

6. Nastavenie teploty v priestore chladničky
Po stlačení tlačidla je možné teplotu v priestore 
chladničky nastaviť na 8,7,6,5,4,3,2 a 1. ( )

7. 1 Úspora energie (vypnutie displeja)
Stlačenie tohto tlačidla ( ) rozsvieti značku 
úspory energie ( ) a aktivuje sa funkcia úspory 
energie. Aktivácia funkcie úspory energie vypne 
všetky ďalšie značky na displeji. Ak je aktívna 
funkcia úspory energie, stlačenie ľubovoľného 
tlačidla alebo otvorenie dverí funkciu úspory 
energie deaktivuje a signály na displeji sa vráti 
do normálneho nastavenia. Opakované stlačenie 
tohto tlačidla ( ) zhasne značku úspory energie a 
funkcie úspory energie sa deaktivuje.

7.2 Vypnutie alarmu
V prípade upozornenia na výpadok napájania, 
vysokú teplotu, po kontrole potravín v mrazničke 
stlačte tlačidlo vypnutia alarmu a varovanie 
vymažte.

8. zámok tlačidiel
Súčasne stlačte tlačidlo vypnutie displeja, po dobu 
3 sekúnd. Rozsvieti sa značka zámku tlačidiel a 
zámok tlačidiel sa aktivuje; tlačidlá budú neaktívne 



21 / 38  SKChladnička / Užívateľská príručka

Používanie výrobku

do deaktivácie zámku tlačidiel. Tlačidlo vypnutia 
displeja znova stlačte po dobu 3 sekúnd. Značka 
zámku zhasne a režim zámku tlačidiel bude 
deaktivovaný. Aby ste predišli zmene nastavenia 
teploty chladničky, stlačte tlačidlo vypnutia displeja.
9. Eco-fuzzy
Ak chcete zapnúť funkciu Eco-fuzzy, na 1 
sekundu stlačte a podržte tlačidlo Eco-fuzzy. Ak 
je táto funkcia aktívna, mraznička sa prepne do 
úsporného režimu minimálne po 6 hodinách a 
rozsvieti sa kontrolka ekonomického použitia. Ak 

chcete funkciu Eco-fuzzy ( ) deaktivovať, na 3 
sekundy stlačte a podržte tlačidlo funkcie Eco-
fuzzy.
Keď je aktivovaná funkcia Eco-fuzzy, kontrolka sa 
rozsvieti po uplynutí 6 hodín.

10. Nastavenie teploty v priestore mrazničky
Teplota v priestore mrazničky je nastaviteľná. 
Stlačenie tlačidla aktivuje možnosť nastavenia 
teploty v priestore mrazničky na -18, -19, -20, 
-21, -22, -23 a -24.

11. Rýchle mrazenie
Rýchle mrazenie spustíte stlačením tlačidla; potom 
sa rozsvieti kontrolka rýchleho mrazenia ( ).
Keď sa zapne funkcia rýchleho chladenia, rozsvieti 
sa kontrolka rýchleho mrazenia a na kontrolke 
teploty v priestore mrazničky sa zobrazí hodnota 
-27. Túto funkciu zrušíte opakovaným stláčaním 
tlačidla Rýchle mrazenie ( ). Ukazovateľ 
rýchleho mrazenia zhasne a vráti sa na normálne 
nastavenie. Funkcia rýchleho mrazenia sa 
automaticky zruší po uplynutí 24 hodín, ak nie je 
zrušená užívateľom. Pri mrazení veľkého množstva 
čerstvých potravín stlačte tlačidlo rýchleho 
mrazenia ešte než potraviny do mrazničky vložíte.
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C
*Voliteľné: Údaje uvedené v tejto používateľskej príručke sú určené ako koncepty a nemusia byť 
v dokonalom súlade s Vašim výrobkom. Ak váš výrobok neobsahuje príslušné časti, vzťahujú sa tieto 
informácie na ostatné modely.

1

1 2

2 3

4

567.1 7.28910

11

*34(*)

13
12

5

6

7891011.1

11.2

1. Nastavenie teploty v priestore mrazničky
2. Ekonomický režim
3. Funkcia úspory energie (vypnutie displeja)
4. Kontrolka výpadku napájania / vysokej teploty 

/ výstrahy na vysokú teplotu / chybu:
5. Nastavenie teploty v priestore chladničky
6. Rýchle chladenie
7. Funkcia Dovolenka
8. Zámok tlačidiel / Zrušenie alarmu Výmena 

filtra
9. Výber - voda, kúsky ľadu, kocky ľadu
10. Výroba ľadu zap./vyp.
11. Zapnutie/Vypnutie displeja /Vypnutie alarmu
12. Autoeco
13. Rýchle mrazenie



23 / 38  SKChladnička / Užívateľská príručka

Používanie výrobku

1

1 2

2 3

4
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11.2

1. Nastavenie teploty v priestore mrazničky
2. Ekonomický režim
3. Funkcia úspory energie (vypnutie displeja)
4. Kontrolka výpadku napájania / vysokej teploty 

/ výstrahy na vysokú teplotu / chybu:
5. Nastavenie teploty v priestore chladničky
6. Rýchle chladenie
7. Funkcia Dovolenka
8. Zámok tlačidiel / Zrušenie alarmu Výmena 

filtra
9. Výber - voda, kúsky ľadu, kocky ľadu
10. Výroba ľadu zap./vyp.
11. Zapnutie/Vypnutie displeja /Vypnutie alarmu
12. Autoeco
13. Rýchle mrazenie

1. Nastavenie teploty v priestore mrazničky
Stlačenie tlačidla ( ) aktivuje možnosť nastavenia 
teploty v priestore mrazničky na -18, -19, -20, 
-21, -22, -23, -24, -18...
2. Ekonomický režim 
Označuje, že je chladnička spustená v režime 
úspory energie. Táto kontrolka sa aktivuje ak je 
teplota v priestore mrazničky nastavená na teplotu 
-18 alebo v prípade, že sa v rámci funkcie spustilo 
úsporné chladenie. ( )

3. Funkcia úspory energie (vypnutie displeja)

Ak sú dvere produktu ponechané zatvorené dlhú 
dobu, automaticky sa aktivuje funkcia úspory 
energie a rozsvieti sa príslušný symbol. Keď je 
funkcia úspora energie aktívna, všetky ostatné 
symboly na displeji zhasnú. Keď je aktivovaná 
funkcia úspory energie, ak stlačíte akékoľvek 
tlačidlo alebo otvorte dvierka, režim úspory energie 
sa ukončí a ikony na displeji sa vráti do normálu.
Funkcia úspory energie sa aktivuje počas 
doručenia z továrne a nemožno ju zrušiť. 

4.  Kontrolka výpadku napájania / vysokej 
teploty / výstrahy na vysokú teplotu / chybu: 
Táto kontrolka ( ) sa rozsvieti v prípade zlyhania 
teploty alebo spustenie chybových alarmov. Táto 
kontrolka sa rozsvieti počas výpadku napájania, pri 
zlyhaní pri vysokých teplotách a upozorneniu na 
chybu. Počas pretrvávajúcej výpadkov napájania 
sa najvyššia teplota, ktoré mraznička dosiahne, 
rozbliká na digitálnom displeji. Po kontrole potravín 
v mrazničke stlačte tlačidlo vypnutia alarmu a 
upozornenie vymažte. 

5. Nastavenie teploty v priestore chladničky

Po stlačení tlačidla ( ) možno teplotu v priestore 
chladničky nastaviť na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2...

6. Rýchle chladenie
Rýchle chladenie spustíte stlačením tlačidla; potom 
sa rozsvieti kontrolka rýchleho chladenia ( ).
Opätovným stlačením tohto tlačidla funkciu 
vypnete.

Túto funkciu použite pri vkladaní čerstvých 
potravín do priestoru chladničky alebo k rýchlemu 
vychladeniu potravín. Keď sa táto funkcia aktivuje, 
chladnička v tomto režime pobeží po dobu 1 
hodiny.
7. Funkcia Dovolenka
Keď sa aktivuje funkcia Dovolenka ( ) kontrolka 
teploty v priestore chladničky zobrazí popis "--" 
a v priestore chladenia sa neaktivuje žiadny 
proces chladenia Táto funkcia nie je vhodná na 
uchovávanie potravín v priestore chladničky. 
Ostatné priestory zostanú vychladené na 
zodpovedajúce nastavenú teplotu.
Ak chcete túto funkciu zrušiť, znova stlačte tlačidlo 
tejto funkcie. ( )

8. Zámok tlačidiel / / Zámok tlačidiel / Zrušenie 
alarmu Výmena filtra

Pre aktiváciu zámku tlačidiel stlačte tlačidlo (
). Túto funkciu môžete tiež použiť na to, aby ste 
zabránili zmene nastavenia teploty v chladničke. 
Filter chladničky sa musí meniť každých 6 
mesiacov. Ak budete postupovať podľa pokynov 
v časti 5.2, chladnička automaticky vypočíta 
zostávajúcu dobu a keď filter expiruje, rozsvieti sa 
kontrola s upozornením ( ).

Tlačidlo ( ) stlačte a pridržte počas 3 sekúnd a 
kontrolku s upozornením na výmenu filtra vypnite.
9. Výber - voda, kúsky ľadu, kocky ľadu
Medzi výberom vody ( ), kociek ľadu ( ) a 
kúskov ľadu ( ) prechádzajte tlačidlom číslo 8. 
Aktívna kontrolka zostane rozsvietená. 
10. Výroba ľadu zap./vyp.
Pre zrušenie výroby ľadu stlačte tlačidlo ( ) pre 
aktiváciu ( ) tlačidlo ( ).
11.1 Zapnutie/Vypnutie displeja
re zapnutie / vypnutie displeja stlačte (
) tlačidlo (XX) alebo ( ).
11.2 Vypnutie alarmu

V prípade upozornenia na výpadok napájania, 
vysokú teplotu, po kontrole potravín v mrazničke 
stlačte tlačidlo vypnutia alarmu a varovanie 
vymažte.
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12. Autoeco
Túto funkciu aktivujete stlačením tlačidla Autoeco (

) na 3 sekundy. Ak dvere necháte potom, čo 
túto funkciu zvolíte, dlhšiu dobu zatvorené, časť 
chladničky sa prepne do úsporného režimu. Túto 
funkciu deaktivujete opakovaným stlačením tohto 
tlačidla.
Keď je aktivovaná funkcia Autoeco, kontrolka sa 

rozsvieti po uplynutí 6 hodín. ( )

13. Rýchle mrazenie
Rýchle mrazenie aktivujete stlačením tlačidla (

). Opakovaným stlačením tlačidla funkciu 
deaktivujete.

5.2. Priečinok na zeleninu a ovocie 
s kontrolou vlhkosti (vždy čerstvé)
*voliteľné
Úrovne vlhkosti zeleniny a ovocia sa udržujú pod 
kontrolou s funkciou priečinku na zeleninu a ovocie 
s kontrolou vlhkosti. Takto sa zaistí udržanie dlhšej 
čerstvosti potravín. 
Zeleninu nikdy nenechávajte v priečinku na 
zeleninu a ovocie v sáčkoch. Ak sa zelenina 
ponechá v sáčkoch, spôsobia jej rýchle skazenie. 
Keď sa nastaví vysoká úroveň vlhkosti, zelenina si 
zachová obsah vlhkosti a dá sa uchovávať počas 
rozumného časového obdobia bez toho, aby sa 
musela ponechať vo vreckách. V prípade, že 
kontakt s inými druhmi zeleniny nie je odporúčaný 
z hygienických dôvodov, použite namiesto vrecka 
perforovaný papier, penu a iné podobné baliace 
materiály.
Pri umiestňovaní zeleniny by ste mali zvážiť 
špecifickú hmotnosť zeleniny. Ťažká a tvrdá 
zelenina by sa mala umiestniť do spodnej časti 
priečinka na zeleninu a ovocie a ľahká a mäkká 
zelenina by sa mala umiestniť navrch.
Nedávajte spolu hrušky, marhule, broskyne atď. 
a obzvlášť jablká, ktoré majú vysokú úroveň 
tvorby etylénového plynu, do rovnakého priečinka 
na zeleninu a ovocie s inými druhmy zeleniny a 
ovocia. Etylénový plyn sa vyparuje z tohto ovocia a 
môže spôsobiť rýchlejšie dozretie iného ovocia a 
jeho skazenie za kratší čas.
Z chladničky nevyberajte hlavné telo priečinka 
na zeleninu a ovocie a nedávajte ho preč od 
zásuviek, pokiaľ to nie je nevyhnutné a v prípade 
potreby zavolajte technický servis. Pred odložením 
hlavného tela priečinku na zeleninu a ovocie zo 
svojho miesta ho utrite dočista vlhkou handričkou. 
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5.3. Aktivácia varovania výmeny vodného filtra
(Pre produkty pripojené k vodovodnej sieti a vybavené filtrom)
Varovanie výmeny vodného filtra sa aktivuje nasledujúco:

Automatické počítanie doby použiteľnosti filtra nie je od výroby aktívne.
Musíte ho zapnúť vo výrobkoch, ktoré sú vybavené filtrom.
Displej S4, ktorý používame v chladničke, je vybavený systémom s deviatimi kľúčmi.
Nastavené hodnoty sa zobrazujú na displeji.

Nastavenie mrazničky Nastavenie 
chladničky

Rýchle chladenie

Alarm vyp. Ľad Zap./
Vyp.

Režim 
dávkovača

Uzamknutie 
tlačidiel 
(Resetovanie 
filtra) 

Dovolenka

Rýchle mrazenie/
(Eco fuzzy)

* (stlačte na 3 sekundy)
Po zapnutí napájania stlačte na 3 sekundy tlačidlo Vypnutie alarmu a Dovolenka a dostanete sa 
na obrazovku pre zadanie hesla.

Obrazovka 
Heslo
(3 s)
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Stlačte dvakrát

Stlačte raz

„Po zobrazení obrazovky PS 0 vypnite chladničku a znova ju aktivujte. Týmto spôsobom sa aktivuje 
počítadlo filtrov. Výstražná LED kontrolka filtrov bude na displeji aktívna za 130 dní. Po výmene filtra za 
nový, stlačte tlačidlo zámku klávesnice na 3 sekundy, čím sa počítadlo filtrov znovu nastaví na 130 dní.
Ak chcete túto funkciu zrušiť, opakujte vyššie uvedené kroky.“

Výstražná 
kontrolka filtra

Stlačte na tri 
sekundy zatiač čo 
je aktívna výstražná 
LED kontrolka, aby 
ste znova nastavili 
časovanie filtra.
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5.4. Používanie dávkovača vody 
(pri niektorých modeloch)

C Prvých niekoľko pohárov vody odobranej z 
dávkovača vody bude obvykle teplých.

C
Ak sa dávkovač vody nepoužíva dlhšiu 
dobu, aby ste získali čistú vodu, prvé 
poháre vody vylejte.

Po prvej prevádzke budete musieť pre získanie 
studenej vody počkať približne 12 hodín. 
Pomocou displeja vyberte možnosť vody, potom 
vytiahnite páčku pre získanie vody. Krátko po 
stlačení páčky vyberte pohár.

5.5. Plnenie nádrže dávkovača vody
Otvorte veko nádrže na vodu, tak ako je 
znázornené na obrázku. naplňte ju čistou pitnou 
vodou. Zatvorte veko.
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5.6. Čistenie nádrže na vodu 
Vyberte nádrž na vodu vo vnútri police dverí. 
Odpojte ju držaním za obe strany dvernej
police.
Držte obe strany vodnej nádrže a odstráňte ju v 
45° uhle.
Vyberte a vyčistite veko nádrže na vodu.

A

Nenapĺňajte nádrž na vodu ovocnou 
šťavou, šumivými nápojmi, alkoholickými 
nápojmi alebo inými kvapalinami 
nekompatibilný pre použitie s dávkovačom 
vody. Používanie týchto kvapalín 
môže spôsobiť poruchu a poškodenie 
dávkovača vody. Použitie dávkovača 
vody týmto spôsobom nie je v súlade so 
zárukou. Chemické látky a aditíva v týchto 
nápojoch/kvapalinách môžu spôsobiť 
materiálne škody na vodnej nádrži.

A
Vodná nádrž a komponenty dávkovača 
vody nie je možné čistiť v umývačke 
riadu.
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5.7. Čerpanie ľadu/vody 
(Voliteľné)
Pre čerpanie vody (  ) / ľadových kociek (  
) / roztriešteného ľadu (  ) použite displej a 
vyberte príslušnú voľbu. Čerpajte vodu / ľad 
stlačením páčky dávkovača vody smerom 
dopredu. Pri prepínaní medzi ľadovými kockami 
(  ) / roztriešteným ľadom (  ) môže byť 
predchádzajúci typ ľadu prepustený ešte 
niekoľkokrát.

•	 Pred začatím prvého čerpania ľadu z ľadového/
vodného dávkovača Musíte počkať približne 12 
hodín. Z dávkovača nemusí vychádzať ľad, ak v 
zásobníku ľadu nie je dostatok ľadu..

•	 Nepoužite prvých 30 kusov ľadových kociek 
(3-4 litre) vyrobených po prvej prevádzke.

•	 V prípade výpadku elektrickej energie alebo 
dočasnej poruchy, ľad sa môže čiastočne 
roztaviť a znovu zmraziť. To spôsobí, že sa 
kusy ľadu vzájomne spoja. V prípade dlhšieho 
výpadku alebo poruchy, sa ľad môže roztaviť a 
uniknúť. Ak sa stretnete s týmto problémom, 
odstráňte ľad z ľadového zásobníku a vyčistite 
zásobník.

A
UPOZORNENIE: Vodný systém výrobku 
môže byť zapojený len do vodovodu so 
studenou vodou. Nepripájajte k vedeniu 
teplej vody.

•	 Výrobok pri prvom uvedení do prevádzky 
nemusí vypúšťať vodu. To je spôsobené 
vzduchom v systéme. Vzduch musí byť zo 
systému vypustený. Pre vykonanie stlačte 
páčku dávkovača vody po dobu 1-2 minút, 

kým dávkovača vody vypustí vodu. Počiatočný 
prietok vody môže byť nepravidelný. Po 
vypustení vzduchu zo systému voda potečie 
obvyklým spôsobom.

•	 Pri prvom použití filtra môže byť voda mútna, 
prvých desať pohárov vody vylejte.

•	 Po prvej inštalácii budete musieť pre získanie 
studenej vody počkať približne 12 hodín.

•	 Systém vody výrobku je určený len pre čistú 
vodu. Nepoužívajte žiadne iné nápoje.

•	 Odporúča sa odpojiť prívod vody v prípade, že 
výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, počas 
dovolenky a pod.

•	 Ak sa dávkovač vody nepoužíva dlhšiu dobu, 
prvé 1-2 poháre vypustenej vody môžu byť 
teplé.

5.8. Odkvapkávací zásobník 
(voliteľný)
Voda odvapkávajúca z dávkovača vody sa hromadí v 
miske na odkvapkávanie, nie je k dispozícii odvedenie 
vody.  Vytiahnite zásobník na odkvapkávanie, alebo 
zatlačte na jej hrany a vyberte zásobník. Následne 
môžete vodu vnútri misky na odkvapkávanie vyliať.
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5.9. Oddelenia Nulového stupňa
(Voliteľné)
Použite tento priestor pre udržanie lahôdok alebo 
mäsových výrobkov na okamžitú spotrebu pri 
nižších teplotách. Do tohto priestora neklaďte 
ovocia a zeleninu. Môžete rozšíriť vnútorný objem 
výrobku tým, že odstránite niektoré oddelenie s 
nulovým stupňom. Ak chcete odstrániť oddelenie, 
jednoducho ho potiahnite von, zdvihnite a 
vytiahnite.

5.10. Zásobník na zeleninu    
Zásobník na zeleninu chladničky je navrhnutý tak, 
aby zelenina zostala čerstvá pri zachovaní svojej 
vlhkosti. Za týmto účelom je celková cirkulácia 
chladného vzduchu v zásobníku na zeleninu 
intenzívnejšia. Skladujte ovocie a zeleninu v tomto 
priestore. Udržujte zelené, listnaté zeleniny a 
ovocie oddelene, aby sa predĺžila ich životnosť.

5.11. Modré svetlo
(Voliteľné)
Zásobník na zeleninu výrobku produkuje modré 
svetlo. Zelenina v zásobníku bude pokračovať vo 
fotosyntéze pod účinkom vlnovej dĺžky modrého 
svetla a zostane živá a svieža.

5.12. Ionizátor
(Voliteľné)
Ionizačný systém vo vzduchovom potrubí chladiacej 
časti slúži k ionizácii vzduchu. Emisia negatívnych 
iónov eliminuje baktérie a ďalšie molekuly 
spôsobujúce zápach vo vzduchu.

5.13. Minibar
(Voliteľné)
Minibar polica vo dverách chladničky môže byť 
prístupná bez otvorenia dverí. To vám umožní 
ľahký prístup k často spotrebovávaným potravinám 
a nápojom z chladničky. Ak chcete otvoriť kryt 
minibaru, zatlačte ho svojimi rukami a zatiahnite 
smerom k sebe.

A
UPOZORNENIE: Nepokladajte, nekvačte 
ani neklaďte ťažké predmety na kryt 
minibaru. Mohlo by dôjsť k poškodeniu 
výrobku alebo by Vám mohlo spôsobiť 
zranenie.

Pre zatvorenie tohto priestoru jednoducho zatlačte 
hornú časť krytu smerom dopredu.

5.14. Pachový filter 
(voliteľný)
Pachový filter v priestore vzduchového potrubia 
chladiča zabráni vzniku nežiaduceho zápachu.
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5.15. Icematic a box pre 
skladovanie ľadu
(Voliteľné)
Naplňte icematic vodou a uložte ho na svo-
je miesto. Ľad bude pripravený asi po 
dvoch hodinách. Pri výbere ľadu icematic 
neodstraňujte.
Otočte tlačidlá na ľadovej komore v pravom 
smere o 90°, ľad vypadne do nižšie uloženého 
Boxu pre skladovanie ľadu. Následne môžete 
vybrať zásobník ľadu podávať ľad.

C
Box pre skladovanie ľadu je určený iba 
na uchovávanie ľadu. Nenapĺňajte ho 
vodou. Mohlo by dôjsť k jeho zlomeniu.

5.16. Výrobník ľadu 
(voliteľne)
Výrobník ľadu sa nachádza v hornej časti krytu 
mrazničky.
Uchopte držadlá na stranách ľadovej nádrže 
a pohybujte s ním smerom hore až do jeho 
odstránenia. 
Vyberte Ozdobné veko pre výrobník ľadu pohybom 
smerom nahor.
 OBSLUHA
Odstránenie ľadového zásobníka
Uchopte ľadovú nádrž za rukoväť, potlačte smerom 
hore a ľadovú nádrž vytiahnite. (Obrázok č. 1)
Znovunasadenie ľadového zásobníka
Uchopte ľadový zásobník za rukoväť, potlačte smerom 
hore v naklonenom uhli, aby strany zásobníka vošli 
do svojich drážok a uistite sa, že kolík voľby ľadu je 
správne namontovaný. (Obrázok č. 2)

Pevne zatlačte smerom dole, až kým nie je voľného 
miesto medzi zásobníkom a plastom dverí. (Obrázok 
č. 2)

	  



32 / 38  SK Chladnička / Užívateľská príručka

Používanie výrobku
Ak máte problémy pri montáži zásobníka, otočte 
zariadenie o 90° a znova ho nainštalujte, ako je 
uvedené na Obrázku č. 3.
Zvuk, ktorý počujete pri padnutí ľadu do zásobníka je 
súčasťou normálnej prevádzky.
Ak dávkovač ľadu nefunguje správne
Ak ľadové kocky dlhšiu dobu neodstránite, môžu 
vytvoriť ľadový blok. V tom prípade, prosím,
odstráňte zásobník ľadu v súlade s vyššie uvedenými 
pokynmi a oddeľte kusy ľadu,
zlikvidujte neoddeliteľný ľad a ľadové kocky vložte späť 
do zásobníka pre ľadové kocky. (Obrázok č. 4)

	  
Keď ľad nevychádza, skontrolujte, či ľad neuviazol v 
kanály a odstráňte ho. Pravidelne kontrolujte ľadový
kanál a odstráňte prekážky, ako je znázornené na 
Obrázku č. 5.
Pri použití Vašej chladničky po prvýkrát, alebo ak ste ju 
nepoužívali dlhšiu dobu,
Ľadové kocky môžu byť malé v dôsledku vzduchu 
v potrubí po pripojení, všetok vzduch bude počas 
normálneho použitia odstránený.
Zlikvidujte ľad vyrobený približne za jeden deň, pretože 
vodné potrubie môže obsahovať nečistoty.

Upozornenie!
Nevkladajte svoje ruky alebo iné predmety do ľadového 
kanála a medzi nože, pretože môže dôjsť k poškodeniu 
častí alebo
Vašich rúk.
Nedovoľte, aby sa deti vešali na dávkovač ľadu alebo na 
výrobník ľadu, pretože to môže spôsobiť zranenie.
Pre zabránenie pádu ľadového zásobníka pri jeho 
odstránení používajte obe svoje ruky.

	  
Ak sa dvere zatvárajú ťažko, môže to byť spôsobené 
rozliatou vodou cez ľadový zásobník.
Ľadovú nádrž odmontujte len v prípade nutnej potreby.
Ak dôjde k prerušeniu (ľad nevychádza z chladničky) pri 
vybratí drveného ľadu, skúste vybrať kockový ľad.
Potom bude chladnička zase pripravená na vybratie 
drveného ľadu.
Pri vybratí drveného ľadu zo začiatku môže vychádzať 
kockový ľad. Občas môže dochádzať k tvorbe kockového 
ľadu pri vybratí drveného ľadu.
Na dvierkach chladničky pred zariadením na výrobu ľadu 
sa môže tvoriť ľahká vrstva námrazy.
Je to normálny jav, odporúča sa včasné očistenie.
Mriežka v spodnej časti nádržky na vodu sa časom napĺňa 
vodou. Je potrebné ju pravidelne čistiť. Odporúčame 
pravidelné očisťovať túto zónu.
Keď ľad vypadáva z nádoby na ľad, vydávaný zvuk je 
normálny a neindikuje žiadnu poruchu spotrebiča.
Rezací mechanizmus vo vnútri zariadenia na ľad je ostrý a 
môže spôsobiť úraz ruky.
Ak v dávkovači nie je ľad, to môže znamenať, že sa kocky 
ľadu zlepili, v tomto prípade vyberte nádobu a očistite ju.
Typ ľadu nemožno zmeniť na displeji, keď je stlačený 
spúšťací mechanizmus výroby ľadu. Uvoľnite spúšťací 
mechanizmus, zmeňte typ ľadu na displeji a znova spustite 
výrobu ľadu.
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5.17. Zmrazovanie čerstvých potravín
•	 Ak chcete zachovať kvalitu potravín, potraviny 

umiestnené v mrazničke musia byť zmrazené 
tak rýchlo, ako je to možné, z toho dôvodu 
použite funkciu rýchleho zmrazenia.

•	 Zmrazenie potravín v čerstvom stave predĺži 
dobu ich skladovania v mrazničke.

•	 Zabaľte potraviny do vzduchotesných balení a 
tesne ich uzatvorte.

•	 Uistite sa, že potraviny sú pred vložením 
do mrazničky zabalené. Miesto tradičného 
obalového papiera použite krabice do 
mrazničky, staniol a papier odolný proti 
vlhkosti, igelitové vrecká alebo podobné 
obalové materiály.

•	 Pred zmrazením označte každé balenie potravín 
napísaním dátumu na ich obal. To vám umožní 
určiť čerstvosť každého balenia pri každom 
otvorení mrazničky. Udržujte skoršie položky 
potravín v prednej časti, aby ste zabezpečili, že 
budú použité ako prvé.

•	 Zmrazené potraviny musia byť použité ihneď 
po rozmrazení a nemali by byť znovu zmrazené.

•	 Nezmrazujte veľké množstvo potravín naraz.

Nastavenie 
Mraziacej 

časti 

Nastavenie 
Chladiacej 

časti 
Opis 

-18°C 4°C Toto je predvolené, odporúčané nastavenie.
-20, -22 alebo 
-24 ° C 4°C Tieto nastavenia sa odporúčajú pre teploty nad 30°C. 

Rýchle 
mrazenie 4°C

Použite ich pre zmrazenie potravín v krátkej dobe, bude spotrebič 
sa pri ukončení procesu opätovne nastaví na predchádzajúce 
nastavenia.

-18°C alebo 
nižšie 2°C

Použite toto nastavenie, ak si myslíte, že chladiaci priestor nie je 
dostatočne studený vzhľadom na teplotu prostredia alebo časté 
otváranie dverí.

5.18. Odporúčania pre skladovanie 
zmrazených potravín
Chladiaci priestor musí byť nastavený na menej 

ako -18°C.
1. Umiestnite potraviny do mrazničky čo 

najrýchlejšie, aby nedošlo k ich rozmrazeniu.
2. Pred zmrazením skontrolujte položku “Dátum 

spotreby” na obale aby ste sa uistili, že ešte 
nevypršal.

3. Uistite sa, že balenie potravín nie je 
poškodené.

5.19. Podrobnosti o mrazničke
Podľa noriem IEC 62552, mraznička musí mať 
schopnosť zmraziť 4,5 kg potravín na teplotu 
-18°C alebo nižšie do 24 hodín na každých 100 
litrov objemu mraziaceho priestoru. Potraviny môžu 
byť zachované po dlhšiu dobu iba pri teplote do 
teploty -18°C. Potraviny môžete udržiavať čerstvé 
po dobu niekoľkých mesiacov (v mraznička na 
alebo pod teplotou -18°C).
Potraviny ktoré majú byť zmrazené nesmú prísť do 
kontaktu s už zmrazenými potravinami vo vnútri 
mrazničky z dôvodu zabránenia ich čiastočnému 
rozmrazeniu.
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Zeleninu uvarte a vodu odfiltrujte pre predĺženie 
doby zmrazeného skladovania. Po filtrácii dajte 
jedlo do vzduchotesných balení a umiestnite 
ho v mrazničke. Banány, paradajky, hlávkový 
šalát, zeler, varené vajcia, zemiaky a podobné 
potraviny nezmrazujte. Zmrazenie týchto potravín 
jednoducho zníži nutričné hodnoty a kvalitu 
týchto potravín, ako aj spôsobí ich prípadné 
znehodnotenie, ktoré je zdraviu škodlivé.

5.20. Umiestnenie jedla
Police v 
mraziacej 
časti 

Rôzny mrazený tovar ako sú 
mäso, ryby, zmrzlina, zelenina 
a pod.

Police v 
chladiacej 
časti 

Potraviny v hrnci, taniere a 
krabice s viečkami, vajcia (v 
krabiciach s viečkom)

Police v 
dverách 
chladiacej 
časti 

Malé a balené potraviny alebo 
nápoje

Zásobník na 
zeleninu Ovocie a zelenina

Časť pre 
čerstvé 
potraviny

Lahôdky (potraviny pre raňajky, 
mäsové výrobky, ktoré majú byť 
konzumované v krátkej dobe)

5.21. Upozornenie na otvorené dvere 
(voliteľné)
Ak dvere výrobku zostanú otvorené po dobu 1 
minúty, zaznie akustické upozornenie. Akustický 
upozornenie stíchne, keď sú dvere zatvorené alebo 
po stlačení ľubovoľného tlačidla na displeji (ak je k 
dispozícii).

5.22. Vnútorné osvetlenie
Vo vnútornom osvetlení sa používa LED lampa. V 
prípade akýchkoľvek problémov s touto lampou sa 
obráťte na autorizovaný servis.
Lampa(y) použité v tomto prístroji nie sú vhodné 
pre osvetlenie miestnosti domácnosti. Zamýšľaný 
účel tohto svietidla je pomôcť užívateľovi umiestniť 
potraviny do chladničky/mrazničky bezpečne a 
pohodlne.
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6. Údržba a čistenie
Čistite produkt pravidelne, čím predĺžite jeho 
životnosť.

B
UPOZORNENIE:
Pred čistením chladničku odpojte od 
napájania.

•	 Nikdy nepoužívajte ostré a drsné nástroje, 
mydlo, domáce čistiace prostriedky, čistiace 
prášky, plyn, benzín, laky a podobné látky na 
čistenie.
•	 Pri výrobkoch, ktoré nie sú typu Frost, sa na 
zadnej stene chladničky tvoria vodné kvapky a 
námraza až po šírku prsta. Nečistite to; nikdy na to 
nepoužívajte olej alebo podobné látky.
•	 Na čistenie vonkajšieho povrchu výrobku 
používajte iba mierne vlhké tkaniny z mikrovlákien. 
Špongie a iné typy utierok môžu poškriabať 
povrch.
•	 Rozpusťme lyžičku uhličitanu vo vode. 
Navlhčite kúsok handry vo vode a vyžmýkajte ju. 
Utrite prístroj s touto látkou a dôkladne osušte.
•	 Dávajte pozor, aby sa voda nedostala do krytu 
lampy a iných elektrických častí.
•	 Vyčistite dvere pomocou vlhkej handričky. 
Odstrániť všetky položky vo vnútri pre vybratie 
poličiek z dverí a samotnej chladničky. Zdvihnite 
dverné police až do ich odpojenia sa. Vyčistite a 
osušte police, potom ich umiestnite späť na ich 
miesto zasunutím zhora.
•	 Nepoužívajte chlórovú vodu alebo 
čistiace prostriedky na vonkajšom povrchu a 
pochrómovaných častiach výrobku. Chlór môže na 
takých kovových povrchoch spôsobiť koróziu.

•	 Nikdy nepoužívajte ostré a drsné nástroje 
alebo mydlo, domáce čistiace prostriedky, čistiace 
prostriedky, benzín, benzén, vosk, atď., v opačnom 
prípade sa na plastových dieloch objavia škvrny a 
dôjde k ich deformácii. Na čistenie použite teplú 
vodu a mäkkú handričku a utrite ich do sucha.

6.1. Prevencia pred zápachom
Výrobok je vyrobený bez akýchkoľvek pachových 
látok. Avšak, udržiavanie jedla v nesprávnych 
častiach a nesprávne čistenie vnútorných povrchov 
môže viesť k zápachu.
Aby k tomu nedošlo, očistite vnútro so sódovou 
vodou každých 15 dní.
•	 Uchovávajte potraviny v uzavretých baleniach. 
Mikroorganizmy sa môžu z neuzavretých potravín 
rozšíriť a spôsobiť zápach.
•	 Nenechávajte potraviny so zašlým dátumom 
spotreby a pokazené potraviny v chladničke.

6.2. Ochrana plastových povrchov 
Olej vytečený na plastové povrchy môže poškodiť 
povrch a musí byť ihneď umytý teplou vodou.
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7 Riešenie problémov
Než sa obrátite na servis, pozrite si nasledujúci 
zoznam. Môže Vám to ušetriť čas aj peniaze. 
Tento zoznam obsahuje časté sťažnosti, ktoré 
nie sú spojené s chybným spracovaním alebo 
poškodením materiálu. Niektoré funkcie uvedené 
v tomto dokumente sa nemusia vzťahovať na váš 
produkt.

Chladnička nefunguje.
•	 Zástrčka nie je úplne nasadená. >>> 

Zapojte ju úplne do zásuvky.
•	 Poistka pripojená do zásuvky ktorá napája 

produkt alebo hlavná poistka je spálená. 
>>> Skontrolujte poistky.

Kondenzácia na bočnej stene chladiaceho 
priestoru (MULTI ZÓNA, CHLADIACA , 
KONTROLNÁ a FLEXI ZÓNA).
•	 Dvere sa otvárajú príliš často >>> Dbajte 

na to, aby ste dvere výrobku neotvárali 
príliš často.

•	 Prostredie je príliš vlhké. >>> 
Neinštalujte výrobok vo vlhkom prostredí.

•	 Potraviny obsahujúce tekutiny sú 
uchovávané v neuzavretých nádobách. 
>>> Uchovávajte potraviny, ktoré 
obsahujú tekutiny v uzavretých nádobách.

•	 Dvere výrobku boli ponechané otvorené. 
>>> Nenechávajte dvere chladničky 
otvorené po dlhšiu dobu.

•	 Termostat je nastavený na príliš nízku 
teplotu.  >>> Nastavte termostat na 
vhodnú teplotu. 

Kompresor nepracuje.

•	 V prípade náhleho výpadku prúdu 
alebo vytiahnutia napájacieho kábla 
a po jeho opätovnom pripojení tlak 
plynu v chladiacom systéme výrobku 
nie je vyvážený, čo spustí tepelný istič 
kompresora. Produkt sa reštartuje po 
približne 6 minútach. Keď sa výrobok po 
uplynutí tejto doby nereštartuje, obráťte 
sa na servis.

•	 Je aktívne rozmrazovanie. >>> 
To je normálne pre chladničku s 
plne automatickým rozmrazovaním. 
Odmrazovania sa vykonáva pravidelne.

•	 Produkt nie je zapojený do elektrickej 
siete >>> Uistite sa, že napájací kábel je 
zapojený.

•	 Nastavenie teploty je nesprávne. >>> 
Zvoľte zodpovedajúce nastavenie teploty.

•	 Nie je prúd. >>> Produkt bude naďalej 
fungovať normálne po obnovení 
napájania. 

Prevádzkový hluk chladničky sa pri 
používaní zvyšuje.
•	 Prevádzkové výsledky tohto výrobku sa 

môžu líšiť v závislosti na zmenách teploty 
okolitého prostredia. To je normálne a 
nejedná sa o závadu. 

Chladnička beží príliš často alebo príliš 
dlho.
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Riešenie problémov
•	 Nový výrobok môže byť väčší ako ten 
predchádzajúci. Väčšia výrobky budú pracovať po 
dlhšiu dobu.
•	 Teplota v miestnosti môže byť vysoká. >>> 
Výrobok bude v miestnosti s vyššou teplotou 
spustený po dlhšiu dobu.
•	 Výrobok mohol byť zapojený len nedávno alebo 
v ňom boli umiestnené nové položky potravín. >>> 
Výrobok dosiahne nastavenú teplotu dlhšie, keď bol 
len práve zapojený alebo doň boli umiestnené nové 
potraviny. To je normálne.
•	 Do výrobku bolo v poslednej dobe umiestnené 
veľké množstvo teplého jedla. >>> Nepokladajte 
horúce jedlo do výrobku.
•	 Dvere boli často otvorené alebo zostali otvorené 
po dlhšiu dobu. >>> Teplý vzduch pohybujúce sa vo 
vnútri spôsobí, že výrobok bude v prevádzke dlhšie. 
Neotvárajte dvere chladničky príliš často.
•	 Dvere mrazničky alebo chladničky mohli zostať 
pootvorené. >>> Skontrolujte, či sú dvere úplne 
zatvorené.
•	 Výrobok môže byť nastavený na príliš nízku 
teplotu. >>> Nastavte teplotu na vyšší stupeň a 
počkajte, až výrobok dosiahne nastavenú teplotu.
•	 Podložky dvier chladničky alebo mrazničky môžu 
byť špinavé, opotrebované, rozbité alebo nesprávne 
nasadené. >>> Vyčistite alebo vymeňte podložky. 
Poškodené / roztrhané podložky dverí spôsobia, 
že výrobok bude bežať dlhšiu dobu pre zachovanie 
aktuálnej teploty.

Teplota mrazenia je veľmi nízka, ale 
teplota chladiča je dostačujúca.
•	 Teplota priestoru mrazničky je nastavená 
na veľmi nízky stupeň. >>> Nastavte teplotu v 
mrazničke na vyšší stupeň a znovu skontrolujte.
Teplota chladenia je veľmi nízka, ale 
teplota mrazničky je dostačujúca.
•	 Teplota priestoru chladničky je nastavená 
na veľmi nízky stupeň. >>> Nastavte teplotu v 
chladničke na vyšší stupeň a znovu skontrolujte.
Potraviny uchovávané v chladnejších 
zásuviek priestorov sú zmrazené.

•	 Teplota priestoru chladničky je nastavená 
na veľmi nízky stupeň. >>> Nastavte teplotu v 
mrazničke na vyšší stupeň a znovu skontrolujte.
Teplota v chladničke alebo v mrazničke je 
príliš vysoká.
•	 Teplota priestoru chladničky je nastavená 
na veľmi vysoký stupeň. >>> Nastavenie 
teploty chladiacej časti ovplyvňuje teplotu v 
mrazničke. Zmeňte teplotu v chladiacej alebo 
mraziacej časti a počkajte, kým príslušné 
priehradky dosiahnú nastavenú úroveň teploty.
•	 Dvere boli často otvorené alebo zostali 
otvorené po dlhšiu dobu. >>> Neotvárajte 
dvere chladničky príliš často.
•	 Dvere môžu byť pootvorené. >>> Úplne 
zatvorte dvere.
•	 Produkt mohol byť zapojený len nedávno 
alebo v ňom boli umiestnené nové položky 
potravín. >>> To je normálne. Výrobok 
dosiahne nastavenú teplotu dlhšie, keď bol len 
práve zapojený alebo doň boli umiestnené nové 
potraviny. 
•	 Do výrobku bolo v poslednej dobe 
umiestnené veľké množstvo teplého jedla. >>> 
Nepokladajte horúce jedlo do výrobku.
Trasie sa alebo vydáva hluk.
•	 Podlaha nie je vo vodováhe alebo nie 
je odolná. >>> Ak sa výrobok trasie, keď 
sa pomaly pohybuje, nastavte stojany na 
vyrovnanie výrobku. >>> Uistite sa tiež, že 
podlaha je dostatočne odolná k tomu, aby 
uniesla produkt.
•	 Všetky položky umiestnené na výrobku 
môže spôsobiť hluk. >>> Odstrániť všetky 
položky umiestnené na výrobku.
Výrobok vytvára hluk tečúcej, striekajúcej 
kvapaliny a pod.
•	 Princíp fungovania tohto výrobku je 
založený na toku kvapalín a plynu. >>> To je 
normálne a nejedná sa o závadu.
Z výrobku znie zvuk ako vanúci vietor.
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Riešenie problémov

•	 Výrobok pre proces chladenia používa 
ventilátor. To je normálne a nejedná sa o 
závadu.
Na vnútorných stenách výrobku sa vytvoril 
kondenzát.
•	 Horúce alebo vlhké počasie zvýši námrazu 
a kondenzáciu. To je normálne a nejedná sa o 
závadu.
•	 Dvere boli často otvorené alebo zostali 
otvorené po dlhšiu dobu. >>> Neotvárajte 
dvere príliš často, ak zostali otvorené, zatvorte 
ich.
•	 Dvere môžu byť pootvorené. >>> Úplne 
zatvorte dvere.
Vytvára sa kondenzát na vonkajšej strane 
výrobku alebo medzi dverami.
•	 Okolité prostredie môže byť vlhké, je 
to úplne normálne vo vlhkom počasí. >>> 
Kondenzácia sa rozptýli, keď sa zníži vlhkosť. 
Interiér zapácha.
•	 Produkt nie je pravidelne čistený. >>> 
Pravidelne čistite vnútro pomocou hubky, teplej 
vody a sýtenej vody.
•	 Niektoré balenia a obalové materiály môže 
spôsobiť zápach.  >>> Používajte balenia a 
obalové materiály bez zápachu.
•	 Potraviny boli umiestnené v neuzavretých 
baleniach. >>> Uchovávajte potraviny v 
uzavretých baleniach. Mikroorganizmy sa môžu 
z neuzavretých potravín rozšíriť a spôsobiť 
zápach.
•	 Z výrobku odstráňte všetky potraviny 
so zašlým dátumom spotreby a pokazené 
potraviny.
Dvere sa nezatvárajú.

•	 Balíčky s potravinami môžu blokovať dvere. 
>>> Premiestnite predmety blokujúce dvere.
•	 Produkt nestojí v úplne zvislej polohe na 
zemi. >>> Nastavte stojany pre uvedenie 
výrobku do zvislej polohy.
•	 Podlaha nie je vo vodováhe alebo nie je 
odolná. >>> Uistite sa, že podlaha je vyvážená 
a dostatočne odolná k tomu, aby uniesla 
produkt.
Zásobník na zeleninu sa zasekol.
•	 Potraviny môžu byť v kontakte s hornou 
časťou zásobníka. >>> Preusporiadajte 
potraviny v šuplíku.
Ak je povrch zariadenia horúci.
•	 Vysoké teploty je možné spozorovať v 
priestore medzi dverami, na bočných paneloch 
a na zadnom rošte, počas prevádzky zariadenia. 
Je to normálny stav, ktorý nevyžaduje údržbu!

A
UPOZORNENIE: Ak problém pretrváva 
aj po vykonaní pokynov v tejto časti, 
obráťte sa na svojho predajcu alebo 
na autorizovaný servis. Nepokúšajte sa 
opraviť produkt.
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