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BEZPECNOSTNIPOKYNY

D0LEZITE - PRECTETE SI A DODRZUJTE
Pred pouzIvanim spotrebice si prectete tyto
bezpecnostnf pokyny. Uschovejte je v blfzkosti
spotrebice pro budoucf pouzitf. TY,to pokyny a
samotny spotrebic posk,Y.tujf dulezita bezpecnostnf
varovanf, ktera musI byt za vsech okolnostf
dodrzovana. Vyrobce neodpovfda za nedodrzenf
techto bezpecnostnfch pokynu, za nevhodne pouzitf
prfstroje nebo za nespravne nastavenf ovladacfch
prvku.

&Velmi male deti (0 -3 roky) b}' mely byt mimo
dosah spotrebice. Male deti (3- 8 let) by mely
byt mimo dosah spotrebice, pokud nejsou pod
neustalym dohledem. Deti od 8 let a starsf a
osoby se snfzenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnfmi schopnostmi nebo nedostatecnymi
zkusenostmi a znalostmi mohou pouzfvat toto
zarfzenf pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem
nebo)im byly poskytnutY, pokyny pro bezpecne
pouz1vanf a pochopily prfslusna rizika. Deti si se
spotrebicem nesmejf hrat. Cistenf a uzivatelskou
udrzbu nesmf deti provadet bez dozoru.

Deti od 3 do 8 let mohou vkladat a vyjfmat potraviny
do/z chladnicky. _ ,
POVOLENE POUZITI

& UPOZORNENf: Spotrebic nenf urcen k
pouzfvanf pomocf externfho spfnacfho zarfzenf,
napr. casovace, nebo samostatneho dalkove
ovladaneho systemu.
& Tento spotrebic je urcen k pouzitf v
domacnosti a podobnych prostredfch, jako
jsou: kuchynske prostory pro zamestnance v
obchodech, kancelarfch a jinych pracovnfch
prostredfch; zemedelske budovy; pro klienty
v hotelfch, motelech, penzionech a jinych
obytnych prostorach.
& Tento spotrebic nenf urcen pro profesionalnf
ROuzitf. Nepouzfvejte spotrebic venku.
& Zarovka pouzita uvnitr spotrebice je specialne
navrzena pro domacf spotrebice a neni vhodna
pro bezne osvetlenf mfstnosti v domacnosti
(narfzenf ES 244/2009).
& Spotrebic Je urcen pro provoz v mfstech, kde
teplota okoh dosahuje nasledujfcfch rozsahu,
podle klimaticke trfdy uvedene na typovem
stftku. Spotrebic nemusf pracovat spravne,
pokud je ponechan delsf dobu pri teplote mimo
stanoveny rozsah.
Klimaticka trfda okol. tepl. (°C)
°
N: Od 16 do 32 °°C
SN: Od 1O do 32 ° C;
T: Od 16 do 43 C
ST: Od 16 do 38 C;
& Tento spotrebic neobsahuje C FC . Okruh
chladiva obsahuje R600a (HC ). Spotrebice s
izobutanem (R600a): isobutan je zemnf plyn bez
vlivu na zivotnf prostredf, ale je horlavy. Proto
se ujistete, ze potrubf okruhu chladiva nenf
poskozeno, zejmena pri vypoustenf okruhu
chladiva.

& VAROVANf: Neposkozujte potrubf chladicfho okruhu
spotrebice.
& VAROVANf: Udrzujte ventilacnf otvory v krytu
spotrebice nebo ve vestavene konstrukci bez
prekazek.
& VAROVANf: Nepouzfvejte jine mechanicke,
elektricke nebo chemicke prostredky, nez ktere
doporucuje vyrobce k urychlenf procesu odmrazovanf.
& VAROVANf: Nepouzfvejte a neumist'ujte
elektricka zarfzenf do oddflu spotrebice, pokud nejsou
vy�loyne schvalena vyrobcem.
&VAROVANl:Vyrobnfkyledu a /nebo davkovace vody,
ktere nejsou pr1mo pripojeny k prfvodu vody, musf 9yt
naplneny pouze pitnou vodou. & VAROVANI:
Automaticke vyrobnfky ledu a / nebo zasobnfky
vody musf byt pripojeny k vodovodnfmu potrubf,
ktere dodava pouze pitnou vodu, pri tlaku vody v
rozvodne sfti mezi 0,14 a 1 MPa (1,4 a 10 baru).
&VAROVANl: Použijte nové sady hadic dodané se
spotřebičem a staré sady hadic by neměly být znovu
použity.
& Neukladejte do tohoto spotrebice vybusne latky,
jako naprfklad aerosolove plechovky s horlavym
hnacfm plynem.
& Nepolykejte obsah (netoxickych) balenf ledu
(dodavane s nekterymi modely). Nejezte kostky ledu ani
ledova lfzatka ihned po jejich vyjmutf z mraznicky,
protoze mohou zpusobit omrzliny. & U vyrobku
urcenych pro pouzitf vzduchoveho filtru uvnitr
prfstupneho krytu ventilatoru musf byt filtr vzdy v
poloze, kdy je chladnicka v provozu.
& Neskladujte sklenene nadoby s kapalinami v
mrazicfm prostoru, protoze by mohly prasknout.
Nezakryvejte ventilator (pokud je soucastf
dodavky) potravinami. Po ulozenf potravin
zkontrolujte, zda se dvere oddflu radne zavfou,
zejmena dvere mraznicky.
& Poskozena tesnenf musf byt co nejdrfve
vymenena.
& Pouzfvejte chladnicku pouze pro skladovanf
cerstvych potravin a mraznicku pouze pro
skladovanf zmrazenych potravin, zmrazovanf
cerstvych potravin a vyrobu ledovych kostek. &
Neskladujte nebalene potraviny v prfmem
kontaktu s vnitrnimi povrchy oddflu cerstvych
potravin nebo mraznicky. Spotrebice by mohly mft
specialnf oddfly (oddfl na pro cerstve potraviny,
schranku s teplotou O stupnu apod.). Pokud nenf
uvedeno v konkretnf brozurce k produktu jinak,
mohou byt straneny a zachovany odpovfdajfcf vykony.
&Vyvarujte se přímého kontaktu čerstvých potravin a
potravin, které jsou již zmrazené. Pro urychlení
zmrazování lze zásuvky vyjmout a umístit potraviny
přímo na spodní/horní část přihrádky.
Varovanf:Riziko pozaru /horlavych materialu
Jvhodnejsf prostory spotrebice, ve kterych majf byt
skladovany urcite druhy potravin, s prihlednutfm k
rozdflnemu rozlozenf teploty v ruznych oddflech ve
spotrebici, jsou nasledujfcf: - C hladnicka: Skladujte
tropicke ovoce, plechovky, napoje, vejce, omacky,
nakladane okurky, maslo, dzem, syr, mleko, mlecne
vyrobky, jogurty. Muzete take skladovat uzeniny,
dezerty, maso a ryby, tvarohovy kolac, cerstve testoviny,
zakysanou smetanu, pudink a smetanovy syr. Zasuvka na
ovoce a zeleninu ve spodnf casti chladnicky:
Skladujte zeleninu a ovoce (krome tropickeho ovoce).
Chladicf oddfl: Maso a ryby skladujte pouze v
nejchladnejsf zasuvce
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- Mraznicka:
je vhodna k zmrazovanf potravin z okolnf teploty a ke
skladovanf zmrazenych potravin, protoze teplota je
rovnomerne rozlozena V celem oddflu. U zakoupenych
zmrazenych potravin je doba pouzitelnosti uvedena na
obalu. Toto datum zohlednuje druh skladovanych
potravin, a proto by toto datum melo byt
respektovano. Cerstve potraviny by mely byt
skladovany v nasledujfcfch casovych obdobfch: 1-3
mesfce pro syrY,, mekkyse, zmrzlinu, sunku/klobasy,
mleko, cerstve tekutiny; 4 mesfce pro steaky nebo
kotlety (hovezf, jehnecf, vepfove); 6 mesfcu pro maslo
nebo margarfn, drubez (kure, kruta); 8-12 mesfcu pro
ovoce (krome citrusu), pecene maso (hovezf, vepfove,
jehnecO, zeleninu. Je treba dodrzet data trvanlivosti na
obalu potravin. Aby se potraviny uchovaly co nejdéle a
aby se zabránilo plýtvání, uchovávejte je podle pokynů
v odstavcích výše. Chcete-li zabranit kontaminaci
potravin, dodrzujte nasledujfcf:
- Dlouhe otevfranf dvfrek muze zpusobit vyrazne zvysenf
teploty v oddflech spotrebice.
- Pravidelne cistete povrchy, ktere mohou prijft
do styku s potravinami a prfstupnymi odtokovymi
systemy.
- Vycistete nadrze na cistou vodu, pokud nebyly pouzity
po dobu 48 hodin; pokud nebyla voda odebfrana po
dobu s dnu, proplachnete vodnf system pripojeny k
prfvodu vody.
- Syrove maso a ryby skladujte ve vhodnych
nadobach v chladnicce, aby se nedostaly do
kontaktu s jinymi potravinami ani z nich na ne nic
nekapalo.
V uloznem prostoru Flexi Freeze by melo byt
nasledujfcf:

+ 1 O °C: skladujte vfno
+ 4 °C: skladujte zeleninu a ovoce (krome
tropickeho ovoce)
skladujte pouze maso a ryby
O °C:
Vsechny nastavene hodnoty pod nulou:
zmrazene potraviny skladujte stejne jako v
mraznicce
-Dvouhvezdickoveoddflyna zmrazene potraviny
jsou vhodne pro skladovanf predzmrazenych
potravin, skladovanf nebo vyrobu zmrzliny a
kostek ledu.
- Nezmrazujte cerstve potraviny v jedno-, dvou
nebo trfhvezdickovem oddflu.
- Pokud nechate chladicf spotrebic delsf dobu
prazdny, vypnete jej, odmrazte, vycistete,
vysuste a nechte dvfrka otevrena, abyste
zabranili vzniku plfsnf uvnitr spotrebice.
INSTALACE

& Se spotrebicem musf manipulovat a instalovat
jej dve nebo vfce osob - nebezpecf zranenf.
Pouzfvejte ochranne rukavice k rozbalenf a
instalaci - nebezpecf porezanf.
& lnstalace vcetne prfpadneho prfvodu vody
(pokud je zapotrebO a elektrickych prfpojek a
opravy musf provadeny kvalifikovanym
technikem. Neopravujte ani nevymenujte
zadnou cast spotrebice, pokud to neni
vyslovne uvedeno V uzivatelske prf rucce.
Drzte deti mimo mfsto instalace.

Po vybalenf spotrebice se ujistete, ze behem
prepravy nebyl poskozen. V prfpade problemu se
obratte na prodejce nebo na nejblizsf servis. Po
instalaci musf byt obalovy odpad (plast, polystyren
atd.) ulozen mimo dosah detf -nebezpecf udusenf.
Pred kazdou instalacf musf byt spotrebic odpojen od
napajecfho zdroje -nebezpecf urazu elektrickym
proudem. Behem instalace se ujistete, ze spotrebic
neposkodil napajecf kabel - nebezpecf pozaru nebo
urazu elektrickym proudem. Spotrebic zapnete az po
dokoncenf instalace.
& Dbejte na to, aby pri premfsfovanf spotrebice nedoslo
k poskozenf podlah (napr. parket). Umfstete
spotrebic na podlahu nebo podlozku dostatecne
silnou, aby unesla jeho hmotnost, a na mfste vhodnem
pro jeho velikost a pouzitf. Ujistete se, ze spotrebic
nenf blfzko zdroje tepla a ze jeho ctyri nohy jsou
stabilnf a spocfvajf na podlaze. Nastavte je podle
potreby a pomocf vodovahy zkontrolujte, zda je
spotrebic dokonale vyrovnany. Pred zapnutfm
spotrebice pockejte nejmene dve hodiny, abyste zajistili,
ze okruh chladiva bude pine ucinny.

& VAROVANf: Pri umfstenf spotrebice se 0,istete,
ze prfvodnf kabel nenf zachycen nebo poskozen.
& VAROVANf: Aby se zabranilo nebezpecf z
duvodu nestability, musf byt umfstenf nebo
upevnenf spotrebice provedeno v souladu s
pokyny vyrobce. Je zakazano umfstit chladnicku
tak, aby kovova hadice plynoveho sporaku,
kovoveho plynoveho nebo vodovodnf potrubf
nebo elektricke vodice byly v kontaktu se zadnf
stenou chladnicky (kondenzatorovou cfvkou).
& Chcete-li zajistit dostatecne vetranf, ponechte
prostor na obou stranach a nad spotrebicem.
Vzdalenost mezi zadnf castf spotrebice a stenou
za spotrebicem by mela byt so mm, aby nedoslo
k prfstupu k horkym plocham. Snfzenim tohoto
prostoru se zvysf spotreba energie produktu.
& Pokud je nutne vymenit dvere, kontaktujte
centrum technicke asistence.
& V bodě spojení mezi přívodem vody a
příslušenstvím nebo zařízením musí být
namontován „schválený“ zpětný ventil nebo
jiné neméně účinné zařízení zabraňující
zpětnému toku, které poskytuje ochranu proti
zpětnému toku alespoň pro kategorii kapalin
dvě.
ELEKTRICKA UPOZORNENI

& Musf byt mozne odpojit spotrebic od
napajenf jeho odpojenfm ze sfte, pokud
je zastrcka prfstupna, nebo vfcep61ovym
spfnacem namontovanym pred zasuvkou v
souladu s pravidly elektroinstalace a spotrebic
musf byt uzemnen v souladu s narodnf mi
bezpecnostnf mi elektrickymi normami.
&
Nepouzfvejte
prodluzovad
kabely,
vfcenasobne zasuvky nebo adaptery. Po
instalaci nesmejf byt elektricke komponenty
uzivateli prfstupne. Nepouzfvejte spotrebic,
pokud jste mokrf nebo bosf. Nepouzfvejte
tento spotrebic, pokud ma poskozeny napajed
kabel nebo zastrcku, pokud nefunguje spravne,
je poskozen nebo spadl.
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& Pokud je napajed kabel poskozen, musf jej vyrobce,
jeho servisnf zastupce nebo podobne kvalifikovana osoba
vymenit za stejny kabel, aby se predeslo nebezpecf nebezpecf urazu elektrickym_ p�oudem.
& VAROVANI: Neumist'ujte k zadnf strane spotrebice
vfce prenosnych zasuvek nebo i;?fen9s�yc� napajedch
zdroju.

MRAZICÍ PŘIHRÁDKA

CISTENI A UDRZBA

&
VAROVANf:
Pred
provadenf m
udrzby
se
ujistete, ze je spotrebic vypnuty a odpojeny od
napajeni; nikdy nepouzfvejte parnf cistid zarfzenfelektrickym
proudem.
&
nebezpecf
urazu
Nepouzfvejte na plastove soucasti, vnitrnf povrchy a
vlozky dverf nebo tesnenf abrazivnf ci drsne cistid
prostredky, jako jsou spreje na okna, cistid pfsek,
horlave kapaliny, cistid vosky, koncentrovane cistid
prostredky, belief prostredky nebo cistid prostredky
Nepouzfvejte
papfrove
obsahujfd ropne produkty.
rucniky, brusne houbicky ne90 jine drsne_cistid nastroje.
LIKVIDACE OBALOVEHO MATERIALU
Obalovy material je 100% recyklovatelny a je oznacen symbolem
recyklace �Ruzne casti obaloveho materialu proto nevyhazujte s domadm
odpadem, ale zlikvidujte ho podle platnych mfstnfch pi'edpisu.

LIKVIDACE DOMAC[CH SPOTREBICU
lento spoti'ebic je vyroben s pouzitfm recyklovatelnych nebo
opakovane pouzitelnych materialu. Zlikvidujte jej v souladu s
mfstnfmi pi'edpisy pro likvidaci odpadu. Daisi informace o uprave,
vyuzitf a recyklaci elektrickych domadch spoti'ebicu zfskate od
mfstnfho ui'adu, centra pro sber domovnfho odpadu nebo od
obchodu, kde jste spoti'ebic zakoupili. lento spoti'ebic je oznacen v
souladu s evropskou smernid 2012/19/EU o likvidaci elektrickeho a
elektronickeho zai'fzenf (WEEE). Zajistenfm spravne likvidace tohoto
spoti'ebice pomuzete zabranit negativnfm nasledkum pro zivotnf
prosti'edf a lidske zdravf.
Symbol

! na

Produkt

Doba
uchovává
ní (-12°C)

Máslo nebo
margarín

1 měsíc

6 měsíců

9 měsíců

Ryba

1 měsíc

1-3 měsíců

6 měsíců

Ovoce (vyjma
citrusů) a zelenina 1 měsíc

8-12 měsíců

12 měsíců

Maso, šunka,
párky
Pečeně (hovězí,
vepřové, jehněčí)
Steak nebo
kotletky (hovězí,
jehněčí a vepřové) 1 měsíc

2 měsíců
8-12 měsíců
4 měsíců

12 měsíců

Doporučená doba
uchovávání (-18°C)

Mléko, čerstvá
tekutina, sýr,
zmrzlina nebo
sorbet

1 měsíc

1-3 měsíců

Drůbež (kuře,
krůta)

1 měsíc

5-7 měsíců

Doba
uchovávání
(-22°C)

5 měsíců

9 měsíců

NEMRAZICÍ PŘIHRÁDKA

Produkt
plechovky, nápoje,
vajíčka, omáčky,
nakládaná
zelenina, máslo,
džem

spoti'ebici nebo pi'ilozenych dokumentech udava,

ze tento spoti'ebic nepati'f do domadho odpadu, ale je nutne ho
odvezt do pi'fslusneho sberneho mfsta pro recyklaci elektrickych a
elektronickych zai'fzenf.

Doba
uchovává
ní 0-3°C

Doporučená doba
uchovávání (3-6°C)

Doba
uchovávání
6-8°C

3-4 týdny

3-4 týdny

3-4 týdny

Nedoporuč
eno

2-4 týdny

3-4 týdny

TIPY NA USPORU ENERGIE

Tropické ovoce

lnstalujte spoti'ebic na suchem, dobi'e vetranem mfste, vzdalenem od
zdroje tepla (napi'. radiator, sporak apod.) a na mfste, ktere nenf pi'fmo
vystaveno slunci. V pi'fpade poti'eby pouzijte izolacnf desku.
Pro zajistenf dostatecneho vetranf dodrzujte pokyny k instalaci.
Nedostatecna ventilace na zadnf strane vyrobku zvysuje spoti'ebu
energie a snizuje ucinnost chlazenf.
Caste otevfranf dvei'f muze zpusobit zvysenf spoti'eby energie. Vniti'nf
teplota spoti'ebice a spoti'eba energie mohou byt ovlivneny take
teplotou okolf a umfstenfm spoti'ebice. Nastavenf teploty by melo
brat V uvahu tyto faktory.
Omezte otevfranf dvei'f na minimum.
Kdyz rozmrazujete zmrazene potraviny, umfstete je do chladnicky.
Nfzka teplota zmrazenych produktu ochladf potraviny v chladnicce.
Pi'ed vlozenfm do spoti'ebice nechte teple pokrmy a napoje
vychladnout.
Umfstenf polic v chladnicce nema vliv na efektivnf vyuzitf energie.
Potraviny by mely byt umfsteny na polidch tak, aby byla zajistena
spravna cirkulace vzduchu (potraviny by se nemely dotykat a mela
by byt zachovana vzdalenost mezi potravinami a zadnf stenou).
Muzete zvysit skladovad kapacitu mrazenych potravin odstranenfm
kosu a, pokud je k dispozici, pomod police Stop Frost. Nedelejte si
starosti o zvuky vychazejfd z kompresoru, ktere jsou popsany jako
normalnf zvuky v Rychlem pruvodci k tomuto produktu.

sýr, mléko, mléčné
jídlo, pochutiny,
jogurt

2-5 dní

2-5 dní

2-5 dní

Uzeniny, zákusky,
maso a ryby a
domácí pokrmy

3-5 dní

1-2 dní

Nedoporuče
no

10-12 dní

4-7 dní

Uchovávejte
zeleninu a ovoce
(vyjma tropického
ovoce a citrusů)

15 dní

POZNÁMKA: Mraznička Flexi Přečtěte si příslušné pokyny v oddílech
„MRAZENÝ PROSTOR“ a „MRAZENÝ MÍSTO“. Tato tabulka je
vhodná pouze pro země Evropské unie.
Informace o modelu lze získat pomocí QR kódu uvedeného na
energetickém štítku. Štítek také obsahuje identifikátor modelu, který
lze použít k nahlédnutí do portálu registru na adrese https: //
eprel.ec.europa.eu.

482

Správná likvidace vaší staré chladničky
NEBEZPEČÍ: Hrozí uvěznění dítěte. Než vyhodíte svou starou
chladničku nebo mrazničku:
■

Odstraňte dveře.

■

Nechte police na místě, aby děti nemohly snadno vlézt
dovnitř.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí zadušení
Ze své staré chladničky odstraňte dveře.
V opačném případě může dojít k usmrcení nebo
poškození mozku.

DŮLEŽITÉ: Zachycení a udušení dětí nejsou problémy minulosti.
Zastaralé nebo opuštěné chladničky jsou stále nebezpečné i když budou stát na místě „jen pár dní“. Pokud se zbavujete
vaší staré chladničky, postupujte podle těchto pokynů, abyste
zabránili nehodám.

Důležité informace k likvidaci chladniček:
Chladničky likvidujte v souladu s federálními a místními
předpisy. Chladničky musí být vypuštěny licencovaným
technikem a v souladu se stanovenými postupy.
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POZNÁMKA:
Zásuvky, koše a police musí zůstat v poloze jako na obrázku výše. To je
nejlepší podmínka pro spotřebu energie. Toto chladicí zařízení není určeno k
použití jako vestavěné zařízení. Při první instalaci chladničky se ujistěte, že
ovládací prvky jsou stále nastaveny na doporučené nastavené hodnoty.
Továrně doporučené hodnoty jsou 3 ° C pro chladničku a -18 ° C pro
mrazničku. Všechna LED světla v tomto produktu jsou třída energetické
účinnosti G. Meze zatížení jsou určeny koši, chlopněmi, zásuvkami, policemi
atd. Ujistěte se, že se tyto součásti mohou i po naložení snadno zavřít.
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Funkce Rychle chlazenf pomaha v obdobfch zvyseneho pouzfvanf
chladnicky, pfi plnem naplnenf potravinami nebo pfi docasne
teplych pokojovych teplotach. Při zapnutí funkce Rychlé chlazení
se teplota chladničky zchladí rychleji, než je obvyklé nastavení.

Ukončete demo režim současným stisknutím a podržením
tlačítka Sound a Lock na 3 sekundy.

Mnozstvf cerstvych potravin (v kg), ktere lze zmrazit za 24 hodin,
je uvedeno na typovem stftku spoti ebice. Při zapnutí rychlého
mrazničky se teplota mrazu ochladí rychleji, než je obvyklé
nastavení.
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Chcete-li vyrobit led, naplnte misku na led cistou
vodou a vlozte vyrobnik ledu do horni police mraznicky.
Nechejte vytvoi it led a az bude vyroben, otocte knofliky ve
smeru hodin, abyste vysunuli kostky ledu do nadoby na led.
Kostka ledu naplní 2/3 ledové misky vodou a vloží ji zpět do
mrazicího oddílu. Za žádných okolností nepoužívejte k
odstranění ledu ostré nebo špičaté předměty.
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