
  

  

 

   

    Pokyny pro používání
 

  užitie



 



   poskytne mnoho let dobrých služeb.

  

      te tyto pokyny pro uživatele. Obsahují d ležité informace o používání vašeho nového
  e. Pokud se pokyny nedodržují, m žete ztratit sv        
      edejte budoucím uživatel 

     
     
    smí být používán jen pro stanovený ú el, tzn. skladování a mražení potravin.
  ujeme používat tento spot         . Garáži, skladu,
     

     te, že výrobek není poškozený a všechny sou      


•  Nepoužívejte poškozený spot  
    
                    
 
     

     neobsahuje žádná fluoridovaná chladicí média (CFC(   
 s životním prost 
  


   
  • Nedovolte žádný otev   
  • Okamžit  trejte místnost, v níž je p  
      že zp 
  mž je spot   instalován, nesmí být menší než 10 metr 

            
 

    ady vaší oblasti a vyžádejte si informace o metodác   
 

     udržujte neblokované.
  Nepoužívejte mechanické nástroje nebo jiné prost 
  

 

  Nepoužívejte elektrické spot     
 

      
    možné závady nejprve odpojte spot  
     ízení vždy odpojte napájecí kabel nebo vypn 
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zapojit až 4 hodiny poté, co jste je znovu postavil

   
 
 
nedodržením bezpe  



   te okamžit 
   
     
 
    


 

• Nepoužívejte spot  
  že klesnout pod
 i nižších teplotách nemusí spot 
 ímž poklesne doba skladovatelnosti


   
v brožu 
   
okolí, viz níže.

  

C až 32 
 C až 32 
 C až 38 
C až 43 
 C až 38 
C až 43 

 

   ujte vždy jen tak, jak je uvedeno
na obrázku, v suché místnosti, již lze v 

   
  

Pokud to není možné, dodržujte alespo



 
  
  
 te se, že kolem spot   
  
(Položka 3)
   
  
  e tak, že je oto  
(Položka 4)
    
  ední nožky lze nastavit dle
 (Položka 5)   
 ední nožky otá 


Správným nastavením nožek p  




 
   
 
 
  
    
  
 
   
  

 te se, že zásuvka je vždy snadno
dostupná. Nepoužívejte vícenásobnou rozdvojku
nebo prodlužovací kabel.
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Níže uvedené informace se podávají jen pro
reference. Níže uvedené p 
 
  

Položka 1


  
 
 
 
  
 
 
 
Prostor pro rychlé zmražení
 ihrádky pro uchovávání zmražených potravin
 ední nožky
 
 
 
 

Ventilátory slouží k zajišt 


  

Než za nete používat váš spot   
   

   
 
     
   

  
  

  
teplota nedosáhne požadované úrovn 



 
 
Položka 2)

 etržit 
že váš spot  
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Když stisknete tla 
 ce bude nižší než

 žete použít pro potraviny v prostoru
 
Pokud chcete zchladit velké množství 
 ujeme aktivovat tuto funkci, než
vložíte potraviny do chladni 
 stane svítit, když je funkce rychlého

 




 ky dosáhne požadované teploty.

 


 
když je aktivní funkce rychlého chlazení.

 
Tato funkce vám umož  
 
 
 

 

 

 

  žn 

 
Tato funkce vám umož  
  
 


 

 

 

  žn 

9- Funkce rychlého mražení
Ukazatel rychlého mražení se zapne, když
spustíte funkci rychlého mražení. Funkci zrušíte
 
mražení). Ukazatel rychlého mražení zhasne a

rychlého mražení nezrušíte, vypne se sama

 ky dosáhne požadované teploty.
Pokud chcete mrazit velké množství 
   ed vložením potravin
  
rychlého mražení opakovan 



 

10- Ukazatel rychlého mražení
Tato ikona bliká, když je funkce rychlého chlazení




  ítko rychlého mražení na 3 sekundy

  jším režimu
  
provozu se rozsvítí, když je funkce aktivní.
 ítka rychlého mražení na 3 sekundy




  
 


Ukazatel ekonomického provozu svítí, když je
 
ekonomického provozu zhasne, když zvolíte

rychlého mražení.


 uje, že
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 Režim úspory energie
  ítko rychlého mražení na 3 sekundy,

nestisknete žádné tla  
 ka, režim úspory energií se aktivuje. V rámci
režimu úspory energie zhasnou všechny ikony na

Když je aktivní režim úspory energie, pokud
   
režim úspory energie se ukon 
 
rychlého mražení znovu na 3 sekundy, ikona
úspory energie zhasne a režim úspory energie


16-Režim zámku tla 
  ítka rychlého mražení a nastavení
   
se rozsvítí a aktivuje se režim zámku tla 
  ní v režimu zámku tla 
  ítka rychlého mražení a nastavení
  
  í se režim zámku tla 





 
 

  
 

Láhve lze skladovat v držáku na lahve nebo v
 


  


vychladnout na pokojovou teplotu, než je umístíte
 

 
 

Na rozmrazování použijte jiné police.
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Mražení

Mražení potravin
  
   žete používat pro mražení 
  edem zmražených
potravin. Dodržujte pokyny uvedené na obalu



Nezmrazujte perlivé nápoje, protože láhev m že


Dávejte pozor na zmražené produkty, jako jsou

    
  
 
zmražení co nejrychleji.
  
  


Udržujte již zmražené potraviny vždy mimo
  

 i hloubkovém mražení horkých potravin bude
chladicí kompresor v probozu až do úplného
zmražení potravin. M že tím dojít k do 
 

Pokud máte pocit, že dví  
  žko otev 
  
  
  
  




 
  
 žete kostky

Nepoužívejte ostré p  ty jako nože nebo
  
 

 


  

   
  prostoru pro potraviny se tudíž
nehromadí žádná námraza.

  

nádržky na zadní stran   
 

 te se, že je nádržka   


 
  
  
nevkládejte žádné p   ížku. Nedovolte
  
 
 
  



   
 
 ížku ventilátoru, abyste dosáhli co
  (Položka 9 a
položka 10)

 
  
  

 
  že vést k
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  ní žárovky
(Položka 11)

  , že je žárovka nefunk 
    
  
   
  
  te za držadlo šroubováku doleva,
až si všimnete, zda je uvoln na levá zarážka

 te na držadlo šroubováku opatrn
 

 te, zda je žárovka pevn
  
  
   
žárovku E14 šroubovací 15 Watt (maximáln 
založte ji na místo. Nefunk ní žárovku okamžit
 
 nili žárovku, upevn  
   


  

  


   ním vždy odpojte napájecí kabel
   

   te vlažnou vodou a jemným
 

Nikdy nepoužívejte hrubé  
 

  



  

   nebude delší dobu používat,
 
     
 
  
 žete vy   


     
    
  

    
 te jen vodou a vytírejte vždy zcela dosucha.

  

  
   
  

   ích tak, že ji zatla 


 
 
  e vždy 
  
  
aby pánev bylo možné odejmout.

    
Montáž prove  

 

   
   
(Položka 7-8)
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  ed uložením do
 
• Potraviny vždy balte nebo obalujte, vkládejte do
vhodné nádoby, než je uskladníte ve spot  
 
 
  
• Potraviny se silným zápachem nebo u nichž
hrozí, že za  
 
  

  
déle než 2 nebo 3 dny.
 ebytky konzervovaných potravin vždy
  
 


    
 
 
   
• Vždy kontrolujte potraviny, které byly
  
  
   
 
 ka zavírejte okamžit  
   
 ní ledu nepoužívejte tvrdé nebo
  
  

Mražení

• Potraviny vždy nechte odmrazit v nádob 
umož uje odtok odmražené vody.
  
 i mražení 
“Mražení”)
  
 
 že zp 

• Nikdy nezmrazujte již rozmražené potraviny;
rozmražené potraviny se musí spot 

 
• Nevyjímejte mražené potraviny mokrýma

 
• Používejte jen vhodné obaly, aby nedošlo k
 
• Již zmrazené potraviny skladujte v souladu

 ené potraviny mražte v malém množství.
Zajistí se tím rychlé mražení a zachová se kvalita

  

 

 edmražené potraviny noste ve vhodných
  
Potraviny vždy rozmrazujte v chladni 
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 íklady použití

  ed použitím vychla 
  
   
 Používejte vzduchot 

 
    

  
používejte vzduchot 

 bež Neskladujte spole  
 


 


     
nožkách.

   
     


   
 jí dotýkat a narážet do sebe.


    

 žné provozní zvuky

   
 
  

 
 



 
  
    

  
  
 ní kompresoru a klesají, když spot 
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 lat, když…

   nefunguje, i když je zapnutý.


 
  
 

 

Udržujte dve   

energie trvá kratší dobu než „Doba uchování od
  

  
 žete také uva 


  



Zkontrolujte instalaci žárovky! P 
žárovky odpojte napájecí kabel.
 na žárovky vnit  

 

  
(Položka.
 Ikona poplachu zhasne, když poklesne
  

   že nastat

 
 
   

   
déle než 24 hodin, kontaktujte službu zákazník 

  
   



    
(Položka.
    


    
kontaktujte služby zákazník 
   


 
 

  
  
 
 
  

 že dojít k výkyv 
 
  
   
   

7- Další možné závady
Ne každá závada je p  
služeb zákazník   žete problém
 ešit sami bez požadování servisu.
  
 
  
servisní poplatek, i když je spot  



 lení služeb zákazník 
  íslo, než
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Celkový užitný objem (l) 
Užitný objem mrazni  
Užite   
Kapacita mražení (kg/24 h) 
  
  
 
  

 
  
  eba energie závisí na podmínkách používání a umíst   

   

   
uživatele informuje, pokud jsou dve  
 
 uje uživatele na otev 
  

  ky se žádný bzu ák neváže.

 
   
tak vypne až do p 
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 e na druhou stranu, kontaktujte nejbližší
servis a požádejte o p  

  nost, že spot   
 žného domácího odpadu. Místo toho je t  
         
  m na životní prost  
      
       



