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Vážený uživateli, 

DĚKUJEME VÁM a BLAHOPŘEJEME VÁM k nákupu velmi kvalitního výrobku 
značky TEKA Chladnička TEKA byla zkonstruována pro spolehlivý a 
bezporuchový provoz. 

Pro budoucí potřebu si laskavě zaznamenejte produktové označení a výrobní 
číslo Vaší chladničky, které se nacházejí v zadní části výrobku nebo vpravo nad 
kompresorem. 

Produktové označení 

Výrobní číslo 
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1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE  

VAŠE BEZPEČNOST A BEZPEČNOST OSTATNÍCH LIDÍ JE VELMI 
DŮLEŽITÁ 

K předcházení úrazů a škodám na majetku je třeba dodržovat pokyny uvedené v 
tomto návodu. Nesprávné provozování chladničky v důsledku nerespektování 
uvedených pokynů může způsobit zranění nebo škodu včetně smrti. 

Úroveň nebezpečí ukazují následující ukazatelé. 
 

 

 

Toto je zákazový symbol. 
Jakákoliv neshoda s pokyny, které jsou označeny uvedeným symbolem může způsobit 
poškození výrobku nebo ohrozit osobní bezpečnost uživatele.  

 

Toto je varovný symbol. 
Je požadováno, aby bylo s výrobkem zacházeno za přísného dodržování pokynů, které 
jsou označeny tímto symbolem, neboť jinak může dojít k poškození výrobku nebo ke 
zranění osob. 

 
Toto je upozorňovací symbol. 
Pokyny označené tímto symbolem vyžadují konkrétní pozornost. Nedostatečná pozornost 
Může způsobit drobná nebo lehká zranění nebo poškození výrobku.  

 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 
Nebezpečí ohně / Hořlavé materiály 

VAROVÁNÍ 
*  Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných prostředích jako 

jsou kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a v dalších 
pracovních prostředích, na farmách, v hotelových pokojích a v dalších 
zařízeních rezidenčního typu, v ložnicích, v prostorech pro podávání snídaní, 
ve veřejném stravování a ostatních prostředích, která nemají maloobchodní 
charakter.   

• Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými 
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem 
zkušeností a znalostí, pokud jim není poskytnut dohled nebo poskytnuta 
instruktáž týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich 
bezpečnost. 



* Děti je třeba kontrolovat, aby se zajistilo, že si nebudou s výrobkem hrát.  

* Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho 
servisním pracovníkem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo 
nebezpečí. 

* Neukládejte do spotřebiče výbušné látky jako jsou aerosolové rozprašovače 
s hořlavou náplní. 

* Po použití a před prováděním zákaznické údržby, musí být zařízení odpojeno ze 
zásuvky.  

• VAROVÁNÍ: Ventilační otvory v plášti spotřebiče nebo ventilační otvory vestavěné 
do konstrukce zařízení udržujte v čistotě, aby nedošlo k jejich ucpávání. 

• VAROVÁNÍ: Nepoužívejte mechanické nástroje nebo jiné prostředky k urychlení 
odmrazení, kromě těch, které doporučuje výrobce. 

• VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh. 
• VAROVÁNÍ: Nepoužívejte elektrické spotřebiče ve vnitřních uložených prostorech 

chladničky, pokud nejsou typu, které doporučuje výrobce. 

• VAROVÁNÍ: Podle místních předpisů nepoužívejte k provozu spotřebiče vháněný 

hořlavý plyn a chladící medium. 

• VAROVÁNÍ: Při umisťování spotřebiče se ujistěte, že napájecí kabel není o něco 
zachycený nebo poškozený. 

• VAROVÁNÍ: Nepokládejte přenosný zásuvkový distributor („tzv pes“) nebo 
přenosné napájecí zdroje za spotřebič. 

* Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo neuzemněné adaptéry se dvěma kolíky. 
• VAROVÁNÍ: Připojení jen ke zdroji pitné vody. (vhodné k výrobě kostek ledu) 



VAROVÁNÍ 
*    Riziko uvěznění dítěte. Předtím než vyhodíte Vaši starou chladničku nebo 

mrazák: proveďte následující kroky: 

- Demontujte dveře. 

- Nechte police na místě tak, aby děti jednoduše nevlezly dovnitř. 

*    Před instalací příslušenství, musí být chladnička odpojena od zdroje 
elektrického napájení. 

*    Chladicí medium a cyklopentan, který se používá k výrobě chladničky, jsou 
hořlavé materiály.  Proto, když je spotřebič dáván do šrotu, musí být 
uskladněn mimo dosah jakéhokoliv zdroje ohně a recyklován speciální 
oprávněnou společností s odpovídající kvalifikací, aby se předcházelo 
nebezpečí poškození životního prostředí z důvodu likvidace spalováním. 



VAROVÁNÍ 
K normám EU:  
* Tento spotřebič není určen k použití osobami starších 8 let (včetně dětí) 

s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo 
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim není poskytnut dohled nebo 
poskytnuta instruktáž týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za 
jejich bezpečnost. Přístroj není určen na hraní. Děti mohou čistit a provádět 
zákaznickou údržbu spotřebiče pouze pod dohledem. Děti ve věku od 3 do 8 let 
mohou chladničky obsluhovat. 

*   Aby se zabránilo zkažení potravin, dodržujte laskavě následující pokyny: 

-    Otevření dveří na delší dobu může způsobit významné zvýšení teploty uvnitř 
spotřebiče.  

-    Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami a 
přístupný odpadní systém. 

-    Vyčistěte zásobníky na vodu, pokud nebyly použity během 48 hodin, 
propláchněte rozvod vody připojený ke zdroji, pokud voda nebyla čerpána během 
5 dnů. (Poznámka 1) 

-    Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných kontejnerech v chladničce tak, aby 
se nedotýkaly nebo jejich tekutina nekapala na ostatní potraviny.  

-    Přihrádky   označené dvěma hvězdičkami jsou vhodné k uskladnění 
zmrazených potravin, k výrobě a uskladnění zmrzliny a k výrobě ledových kostek. 
(Poznámka 2) 

Přihrádky  označené   jednou, dvěma a třemi hvězdičkami  nejsou 
vhodné ke zmrazení čerstvých potravin. (Poznámka 3) 

- Chladničky bez přihrádky označené 4 hvězdičkami   nejsou vhodné ke 
zmrazení potravin. (Poznámka 4) 

-     Pokud je chladnička po dlouhé období prázdná, vypněte ji, odmrazte, 
vyčistěte ji, vysušte a ponechte otevřené dveře, aby se zabránilo tvorbě plísně ve 
spotřebiči. 

Poznámka 1,2,3,4: Ověřte si, zda jsou použitelné k Vašemu výrobku podle typů 
disponibilních přihrádek. 

*   Volně stojící spotřebič: tento spotřebič není určen k použití jako vestavěný 
spotřebič. 

*    Výměnu nebo údržbu LED světel musí provádět výrobce, jeho technik nebo 
obdobně kvalifikovaná osoba. 

*   Tento výrobek má světelný zdroj energetické třídy účinnosti (G).  



DODRŽUJTE TYTO POKYNY 
 

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN JEN PRO POUŽITÍ V 
DOMÁCNOSTI 

Varování podle ustanovení 65 státu Kalifornie: 

VAROVÁNÍ Rakovina a reprodukční riziko 
-www.P65Warnings.ca.gov. 

 

SPRÁVNÁ LIKVIDACE 
 

VAROVÁNÍ 
Nebezpečí zadušení 
Předtím, než vyhodíte Vaši starou chladničku nebo mrazák, proveďte 
následující kroky: 

*  Odstraňte dveře nebo víko tak, aby se děti nemohli ukrýt nebo se nechali uvěznit 
uvnitř Vašeho starého spotřebiče. 

*   Nechte police na místě tak, aby děti nemohli snadno vlézt dovnitř. 

*   Nerespektování těchto pokynů může vést ke smrti nebo k poškození mozku. 
 

DŮLEŽITÉ: 
Použitý hořlavý plyn a chladicí medium. Za likvidaci výrobku v souladu s federálními a 
místními předpisy je zodpovědný zákazník. Chladicí medium musí být odebráno 
technikem na chladničky s licencí a certifikátem EPA v souladu s předepsanými postupy. 

 



VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE 
ELEKTRICKÉ INSTALACE 

*   Netahejte za napájecí kabel, když 
vytahujete zástrčku ze zásuvky 
chladničky. Pevně sevřete zástrčku 
a vytáhněte ji ze zásuvky.  

*   K zajištění bezpečnosti nepoškozujte 
napájecí kabel a nepoužívejte ho, 
když je poškozený nebo 
opotřebovaný. 

*   Používejte jednoúčelovou zásuvku, 
zásuvka nesmí být sdílena s 
ostatními elektrickými spotřebiči.  

 

*   Napájecí kabel musí být pevně 
spojen se zásuvkou, jinak může dojít 
k požáru. 

*   Přesvědčte se, že zemnící tyč 
napájecí zásuvky je opatřena 
spolehlivým zemnícím vedením. 

*   V případě úniku plynu nebo jiných 
hořlavých látek, uzavřete ventil 
unikajícího plynu a otevřete dveře a 
okna. Nevytahujte zástrčku ze 
zásuvky chladničky nebo jiných 
elektrických spotřebičů a mějte na 
paměti, že jiskra může způsobit 
požár.  

 

*   Neinstalujte elektrické spotřebiče na 
horní část spotřebiče, pokud nejsou 
typu, které doporučuje výrobce. 

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE 
UMÍSTĚNÍ PŘEDMĚTŮ 

*   Aby se předešlo poškození výrobku 
nebo požáru, nevkládejte do 
chladničky hořlavé, výbušné, těkavé 
nebo vysoce korozní předměty 

*   Aby se předešlo požáru, neumísťujte 
do blízkosti chladničky žádné hořlavé 
předměty. 

 
 

*   Výrobek je určen k použití v 
domácnosti a je vhodný jen ke 
skladování potravin. V souladu s 
národními normami nesmí být 
chladnička pro domácnost používána 
k jiným účelům, jako je uskladnění 
krve, léků nebo biologických výrobků.  

*  V mrazící komoře chladničky 
neuskladňujte pivo, nápoje a jiné 
tekutiny, které jsou v lahvích nebo v 
uzavřených nádobách; jinak hrozí, že 
lahve nebo uzavřené nádoby kvůli 
mrazu prasknou a způsobí škody.  

 
 

 

 



VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE 
POUŽÍVÁNÍ 
*  Nedemontujte ani svévolně 

nerekonstruujte chladničku, stejně 
jako nepoškozujte chladicí okruh; 
údržba spotřebiče musí být 
prováděno specializovaným 
technikem. 

*  K eliminaci nebezpečí musí být 
poškozený napájecí kabel vyměněn 
výrobcem, jeho technikem nebo 
vhodným kvalifikovaným technikem. 

 
*   Mezery mezi dveřmi chladničky a 

mezi dveřmi a tělesem chladničky 
jsou úzké; nevkládejte ruce do 
těchto míst, aby se zabránilo 
přimáčknutí prstů. Dveře chladničky 
otvírejte jemně, aby se předešlo 
vypadávání uskladněných výrobků. 

*   Kvůli omrzlinám nevytahujte 
potraviny nebo nádoby v mrazící 
komoře mokrýma rukama, když je 
chladnička  
v provozu; zvláště to platí pro 
kovové nádoby. 

 

 
*  Nedovolte, aby se děti dostali dovnitř 

chladničky, mohlo by dojít k jejich 
uvěznění uvnitř spotřebiče nebo k 
jejich zranění padající chladničkou.  

*  Nestříkejte na chladničku vodu ani ji 
vodou neomývejte, neumísťujte 
chladničku do vlhkého prostředí, kde 
může být snadno postříkána vodou, 
aby nedošlo k ovlivnění vlastností 
elektrické izolace chladničky.  

 
*  Na horní část chladničky nepokládejte 

těžké předměty. Mějte na paměti, že 
předměty mohou při otvírání dveří 
spadnout na zem a způsobit náhodná 
zranění. 

*  Při výpadku proudu nebo čištění 
vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Aby 
se zabránilo poškození kompresoru 
kvůli po sobě jdoucím restartům, 
nepřipojujte do 5 minut chladničku k 
napájení.  

 

 



ENERGETICKÁ 
VAROVÁNÍ  
1. Chladicí spotřebiče nemusí být 

soustavně v provozu, pokud jsou 
po delší dobu nastaveny pod mez 
chladu teplotního rozsahu, pro 
který je chladnička konstruována 
(možnost rozmrazení obsahů nebo 
se teplota v mrazicím boxu stane 
příliš vysokou).   

2. Sycené nápoje nesmí být 
skladovány v mrazicích 
přihrádkách nebo boxech nebo v 
nízkoteplotních přihrádkách a 
boxech, protože některé výrobky, 
jako např. vodní led by neměly být 
konzumovány příliš studené.  

 
 

3. Nepřekračujte lhůty uskladnění 
doporučené výrobci potravin u 
žádných potravin, zejména u 
průmyslově rychle zmrazených 
potravin umístěných v mrazáku nebo 
v mrazicích přihrádkách nebo 
boxech, 

4. Zabraňte přílišnému nárůstu teploty u 
zmrazených potravin, když 
chladničku odmrazujete tím, že 
zabalíte zmrazené potraviny do 
několika vrstev novinového papíru.  

5. Zvýšení teploty u zmrazených 
potravin při ručním rozmrazování, 
údržbě nebo při čištění může vést ke 
zkrácení lhůty jejich uskladnění.  

 

LIKVIDACE 
 

 

* Chladicí medium a pěna z cyklopentanu, který se používá k výrobě 
chladničky jsou hořlavé materiály. Proto, když je spotřebič dáván do 
šrotu, musí být uskladněn mimo dosah jakéhokoliv zdroje ohně a 
recyklován speciální oprávněnou společností s odpovídající kvalifikací, 
aby se předcházelo nebezpečí poškození životního prostředí z důvodu 
likvidace spalováním. 

 

Když se dává chladnička do šrotu, demontujte dveře a odstraňte výplň 
dveří a poličky, dveře a poličky uložte na správné místo, aby se 
zabránilo uvěznění dítěte uvnitř chladničky. 

 

Správná likvidace výrobku: 

Tato značka znamená, že výrobek nesmí být likvidován s ostatním 
odpadem domácnosti. Je třeba ho odpovědně recyklovat, aby se 
předcházelo možným škodám na životním prostředí nebo zdraví 
lidí, a aby se podporovala udržitelnost opětovného využívání 
materiálových zdrojů.  K vrácení použitého zařízení využijte sběrné 
systémy nebo kontaktujte prodejce, kde jste výrobek zakoupili.  
Zde výrobek připraví pro bezpečnou recyklaci bez ohrožení 
životního prostředí. 



2. NÁVOD K POUŽITÍ CHLADNIČKY            
 

2.1 Umístění  

*   Před používáním odstraňte z 
chladničky veškerý obal včetně 
spodních chráničů a pásků uvnitř 
chladničky, odtrhněte fólii na 
dveřích a na tělese chladničky. 

 

*   Umístěte chladničku mimo dosah 
tepelného zdroje a přímého 
slunečního svitu.  Spotřebič 
nedávejte do vlhkého nebo mokrého 
prostředí, aby se zabránilo tvorbě 
koroze a snížení izolačního účinku.  

*    Nestříkejte na chladničku vodu ani ji 
vodou neomývejte, neumísťujte 
chladničku do vlhkého prostředí, 
kde může být snadno postříkána 
vodou, aby nedošlo k poškození 
elektrické izolace chladničky. 

 
*   Prostor nad chladničkou by měl být 

větší než 10 cm a chladnička by 
měla být umístěna s mezerou 10 cm 
od zdi tak, aby byl umožněn odvod 
tepla.  

Dostatečný volný prostor pro 
pohodlné otvírání dveří a šuplíků 

 
 

Šířka „w“ 897. 

Hloubka „D“ (bez rukojeti) 706. 

Výška „H“ 1765. 

A 1440. 

B 1045. 
(Jednotka.: mm) 

 
Měření ve výše uvedené tabulce se mohou 
lišit v závislosti na použité metodě. 

 
POZNÁMKA: 

Tato chladnička musí být nainstalována 
samostatně, nelze ji použít jako vestavěné 
provedení. Není možné ji nainstalovat do 
skříně, její výkonnost a životnost by se 
omezila.  A výrobce by neposkytl základní 
záruku na výrobek.  

 

Čelní pohled Boční pohled 

Půdorys 



2.2 RADY NA ÚSPORU 
ENERGIE 

*   Spotřebič musí být umístěn v 
nejchladnější části místnosti daleko 
od zařízení produkujících teplo nebo 
od potrubí na topení a mimo dosah 
přímého slunečního světla. 

*   Horké potraviny nechte před 
uložením do spotřebiče vychladnout 
na pokojovou teplotu. Přetěžování 
spotřebiče nutí kompresor běžet 
déle. Potraviny, které se zmrazují 
příliš pomalu, mohou ztratit kvalitu 
nebo se mohou zkazit. 

*   Buďte si jistí, že jste správně zabalili 
potraviny a dosucha vytřeli 
kontejnery před jejich uložením do 
spotřebiče. Toto snižuje tvorbu 
námrazy uvnitř spotřebiče. 

*   Skladovací koše spotřebiče 
by neměly být lemované 
hliníkovou fólií, voskovým 
papírem nebo papírovými 
ubrousky. Taková vystýlka 
zasahuje do cirkulace studeného 
vzduchu, což činí spotřebič méně 
výkonným. 

*   Uspořádejte a označte si potraviny 
tak, aby se snížila četnost otevírání 
dvířek a zdlouhavého hledání. 
Vyjměte najednou co nejvíce 
položek, které potřebujete a zavřete 
dveře co nejdříve. 

2.3 VÝMĚNA SVĚTLA 

*    Výměnu nebo údržbu LED světel 
musí provádět výrobce, jeho technik 
nebo obdobně kvalifikovaná osoba. 

 

*   Zdroj světla může vyměnit pouze 

kvalifikovaný technik. 
 

 

1. Před vyjmutím, vytáhněte 
zástrčku ze sítě. 

 

 
2. Pomocí šroubováku demontujte 
stínidlo světla. 

 3. Sundejte světelný panel 

 
4. Demontujte připojovací 
koncovku 

 

2.4 ZAHÁJENÍ 
SPOUŠTĚNÍ 

*   Před počátečním spuštěním 
nepřipojujte chladničku během 2 
hodin do sítě. 

    Před umístěním čerstvých nebo 
mražených potravin musí 
chladnička běžet 2-3 hodiny nebo 
více než 4 hodiny v letním období, 
kdy je okolní teplota vysoká. 

 
POZNÁMKA: 

Tento výrobek není doporučen k 
používání se zásuvkami nebo hlavním 
vypínačem s funkcí A / GFCI, protože 
mohou vyvolat falešná vypnutí. 
1. Vypnutí nepředstavuje bezpečnostní 
nebezpečí. 

 Pokud vypínání přetrvává, doporučujeme 
vyměnit zásuvky nebo hlavní vypínač bez 
funkce A / GFCI. 
 

 
 

 



 



 

 

2.5     SEZNAM KOMPONENTŮ       
 
 

 
 

Výše uvedený obrázek má jen informační charakter Aktuální konfigurace vyplývá ze skutečného 
provedení nebo z definice distributora. 

 

Chladicí komora 
*   Chladicí komora je vhodná ke 

skladování různých druhů ovoce, 
zeleniny, nápojů a jiných potravin 
určených k rychlé spotřebě. 
Doporučená doba skladování činí 3-5 
dní. 

*   Uvařená jídla nedávejte do chladicí 
komory, dokud nemají pokojovou 
teplotu. 

*   Doporučujeme, aby byly potraviny 
před uložením do chladničky 
neprodyšně uzavřeny. 

*   Skleněné poličky lze přestavovat 
nahoru nebo dolů za účelem 
vytvoření dostatečného úložného 
místa a snadné manipulace s 
potravinami. 

Mrazící komora 

*   Nízká teplota mrazící komory udržuje 
potraviny čerstvé po dlouhou dobu. 
Využívá se hlavně pro ukládání 
zmrazených potravin a k výrobě ledu. 

*   Mrazicí komora je vhodná pro ukládání 
masa, ryb, rýžových kuliček (sushi) a 
jiných potravin, které nejsou určeny 
ke krátkodobé spotřebě. 

*   Velké kusy masa je vhodné rozdělit na 
menší kousky, aby byl k nim 
snadnější přístup. Podotýkáme, že 
potraviny mají být spotřebovány během 
doby trvanlivosti. 

*   Pokud chcete zmrazit potraviny 
rychle, teplota musí být nastavena na 
„quick-freeze“. 

Mrazící zóna se 2 hvězdičkami 

*  Mrazící zóna se 2 hvězdičkami je umístěna pod přihrádkou na lahve ve spodní části dveří, 
teplota -12°c je vhodná k uskladnění zmrzliny apod., zvenku tvrdá, uvnitř měkká.  

 
Šuplíky, potravinové boxy, poličky atd., které jsou umístěny podle výše uvedeného obrázku, mají 
nejvyšší energetickou účinnost. 

POZNÁMKA: 

(Mrazící komora)
LED světlo

Chladicí komora 
LED světlo 

Dveřní přihrádka 

Skleněná polička 

Box na ovoce a zeleninu 

Skleněná polička

Dveřní 
přepážka

Šuplík 

Dvě hvězdičky 

Základní model 

Výrobník ledu (volitelné 
příslušenství) 



 

 

Uskladnění příliš velkého množství potravin hned po počátečním připojení k sítí může nepříznivě 
ovlivnit mrazící účinnost chladničky.  Uskladněné potraviny nesmí ucpávat otvor pro odvod vzduchu, 
neboť v takovém případě bude rovněž mrazící účinnost chladničky nepříznivě ovlivněna. 

 

2.6      FUNKCE                           
TYP A Type B 

  

1. Displej 
① Teplota uvnitř chladničky ② Ikona OFF (vypnuto) 
③ Super cool (rychlé chlazení) ④ Super freezer (rychlé mražení) 
⑤Teplota uvnitř mrazáku ⑥ Lock /unlock (zamknout / odemknout) 
⑦ Vacation icon (ikona prázdnin)  

 
2. Ovládací tlačítka 

A. Nastavení vnitřní teploty chladničky B. Nastavení vnitřní teploty mrazáku 
C. Režim D Nastavení na prázdniny / dovolenou 
E. Uzamknutí / odemknutí ovládacího 
displeje 

 

3. Ovládání 
Zamknutí / odemknutí 

V režimu odemknutí dlouze stiskněte 

zamykací tlačítko  po dobu 3 vteřin 
a vstoupíte tak do režimu uzamknutí, 
ikona  se rozsvítí. To znamená, že 
ovládací panel je zamknutý a operace s 
tlačítky nelze provádět. 

V režimu zamknutí dlouze stiskněte 

zamykací tlačítko po dobu 3 vteřin a 
vstoupíte tak do režimu odemknutí, 
ikona  zhasne. To znamená, že 
ovládací panel je odemknutý a operace 
s tlačítky lze provádět. 

 Prázdninový režim 

Pro vstup do prázdninového režimu 
stiskněte tlačítka  / .. 
Ikona  se rozsvítí, prázdninový režim 
se spustí po uzamknutí tlačítek.  K 
výstupu z prázdninového režimu stiskněte 

 nebo  . 
 



 

 

Režim rychlého chlazení 
Pro vstup do režimu rychlého chlazení 
stiskněte tlačítko .. Ikona  se 
rozsvítí, režim rychlého chlazení se spustí po 
uzamknutí tlačítek, k výstupu z režimu rychlého 
chlazení dojde dle nastavení výrobce 
automaticky po 150 minutách nebo k výstupu z 
tohoto režimu stiskněte klávesu „ “. Max. 
doba rychlého chlazení činí 2,5 h. 
 
Režim rychlého zmrazení 
Pro vstup do režimu rychlého zmrazení 
stiskněte tlačítko .. Ikona  se 
rozsvítí, režim rychlého zmrazení se spustí po 
uzamknutí tlačítek, k výstupu z režimu rychlého 
zmrazení dojde dle nastavení výrobce 
automaticky nebo k výstupu z tohoto režimu 
stisknete klávesu „ “. Max. doba rychlého 
zmrazení činí 26 h. 
 
Nastavení teploty chladicí komory 
Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty chladicí 

komory ,  v prostoru chladicí komory 

to zabliká. Potom stiskněte tlačítko 
znovu, abyste nastavili teplotu a uslyšíte jedno 
pípnutí. Rozsah nastavení je od 2 °C do 8 °C. 
Pokaždé, když stisknete tlačítko, se teplota 
změní o 1°C. Po nastavení teploty bude 
digitální světelný zdroj blikat po dobu 5 vteřin. 
Nová teplota začne působit po uzamknutí 
tlačítek. 
 
Nastavení teploty mrazící komory 
Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty mrazící 

komory ,  v prostoru mrazící komory to 

zabliká. Potom stiskněte tlačítko 
znovu, abyste nastavili teplotu a uslyšíte jedno 
pípnutí. Rozsah nastavení je od -16 °C do -
24°C. Pokaždé, když stisknete tlačítko, se 
teplota změní o 1°C. Po nastavení teploty bude 
digitální světelný zdroj blikat po dobu 5 vteřin. 
Nová teplota začne působit po uzamknutí 
tlačítek. 

Doporučené nastavení Chladicí komora 4 
°C, mrazící komora -18 °C. 

POZNÁMKA: 

Funkce rychlého zmrazení je určena k zachování 
nutriční hodnoty potravin v mrazáku. Dokáže 
zmrazit potraviny v nejkratším čase. Pokud se 
zmrazuje větší množství potravin najednou, je 
doporučeno, aby zákazník spustil funkci rychlého 
zmrazení a do mrazáku vložil celou dávku 
potravin. Současně se zvýší rychlost mražení v 
mrazícím boxu a tím se rychle zmrazí potraviny.  
Takto se účinně zachová nutriční hodnota 
potravin a usnadní se jejich skladování. 

Uskladnění během výpadku proudu 
V případě výpadku proudu dojde k uzamknutí 
aktuálně běžícího režimu a tento režim bude 
běžet až do opětovného naběhnutí sítě. 
 
Varování a alarm otevřených dveří 
Když jsou dveře chladničky otevřené začne 
hrát hudba. Pokud nejsou dveře zavřeny do 2 
minut, s každou vteřinou se rozezní bzučák, 
dokud nejsou dveře zavřeny. K vypnutí 
bzučáku stiskněte jakékoli tlačítko. 
 
Chybová hlášení 
Pokud dojde na chladničce k závadě, objeví se 
na displeji následující varování. Pokud se u 
chladničky během funkce chlazení objeví 
následující chybová hlášení, je třeba, aby 
uživatel kontaktoval specializovaného technika 
údržby, který zajistí optimální provoz 
spotřebiče. 
 
Kód 
chybového 
hlášení 

Popis chyby 

E1 Selhání teplotního čidla nastavení 
teploty chladicí komory 

E2 Selhání teplotního čidla nastavení 
teploty mrazící komory 

E5 Čidlo odmrazení mrazáku 
Chyba rozpoznávacího čidla 

E6 Chyba komunikace 

E7 Chyba čidla na měření okolní 
teploty 

 
 



 

 

2.7 VYROVNÁVACÍ PATKY 
(nohy) 

*   Preventivní opatření před zahájením 
operace: 

Před manipulací s příslušenstvím je 
třeba zajistit, aby byla chladnička 
odpojena od napájení., 

Před seřizováním vyrovnávacích 
patek je třeba přijmout preventivní 
opatření k ochraně osob před 
zraněním. 

*  Schématický nákres vyrovnávacích 
patek 

 

 

*  Postup při seřizování: 

A.  K nadzdvihnutí chladničky 
otáčejte patkami proti směru 
hodinových ručiček; 

B.  Ke spuštění chladničky dolů 
otáčejte patkami ve směru 
hodinových ručiček; 

C.  Seřiďte pravé a levé patky podle 
výše uvedeného postupu do 
vodorovné polohy.  

Výše uvedený obrázek má jen informační 
charakter Aktuální konfigurace vyplývá ze 
skutečného provedení nebo z definice 
distributora. 

 

2.7     SEŘÍZENÍ DVEŘÍ                   

*   Preventivní opatření před zahájením 
operace: 

Před manipulací s příslušenstvím je 
třeba, zajistit, aby byla chladnička 
odpojena od napájení., 

Před seřizováním dveří je třeba 
přijmout preventivní opatření k 
ochraně osob před zraněním. 

*   Schématický nákres vyrovnávání 
dveřního tělesa 

 

Seznam nástrojů, které si má připravit 
uživatel 

 kleště 

 

 
*   Zdvihněte spodek dveří až do výše 

horní části dveří; 

*   Pomocí kleští vsuňte dodaný 
upevňovací kroužek do mezery 
mezi průchodkou a spodním 
závěsem. Počet upevňovacích 
kroužků, které budete potřebovat 
závisí na velikosti mezery. 

Výše uvedený obrázek má jen informační 
charakter Aktuální konfigurace vyplývá ze 
skutečného provedení nebo z definice 
distributora. 

 

Seřizovací matice 
Pevná hřídel 

Vyrovnávací 
matice

Pojistná  matice 

klíč 
Doprava 

Doleva



 

 

3. ÚDRŽBA CHLADNIČKY          
 

3.1     ČIŠTĚNÍ                            
*   Za účelem úspory energie a zvýšení 

účinnosti chlazení je třeba, aby se 
prach za chladničkou a na podlaze 
pravidelně odstraňoval. 

*   Pravidelně kontrolujte těsnění dveří 
a ujistěte se o tom, že tam nejsou 
nečistoty.  Těsnění dveří čistěte 
pomocí měkké tkaniny namočené v 
mýdlové vodě nebo ve zředěném 
čisticím přípravku.  

*   K zamezení zápachu je třeba 
pravidelně čistit vnitřek chladničky. 

*   Před započetím čištění vnitřku 
chladničky, odpojte chladničku od 
napájení, vyndejte veškeré 
potraviny, nápoje, poličky, šuplíky 
atd.  

*   K čištění vnitřku chladničky 
používejte měkkou tkaninu nebo 
houbu namočenou do roztoku vody 
se dvěma polévkovými lžícemi jedlé 
sody. Potom prostor opláchněte 
vodou a do sucha vytřete. Po 
vyčištění, otevřete dveře a nechte 
chladničku přirozeně vyschnout, 
dříve, než ji připojíte k napájení. 

*   Vnitřní místa chladničky, která jsou 
obtížně čistitelná (jako úzká místa, 
mezery, rohy) je vhodné pravidelně 
vytírat pomocí měkkého hadru nebo 
jemného kartáčku a pokud je to 
nutné i pomocí nějakých nástrojů 
(jako např. tyčinek). Je to důležité k 
tomu, aby se v těchto místech 
nehromadily znečisťující látky a 
bakterie. 

*   Nepoužívejte mýdlo, čistící 
přípravky, čistící prášky, čistící 
spreje atd., které mohou zanechat 
uvnitř chladničky zápachy nebo 
mohou kontaminovat potraviny. 

 
*    Dveřní přihrádky, poličky a šuplíky 

čistěte pomocí měkké tkaniny 
namočené v mýdlové vodě nebo ve 
zředěném čisticím přípravku. 
Vysušte měkkou tkaninou nebo 
nechte přirozeně oschnout. 

*   Otřete vnější povrchy chladničky 
měkkou tkaninou namočenou do 
mýdlové vody, čisticího přípravku 
atd, A potom je vytřete do sucha. 

*   Nepoužívejte tvrdé kartáče, houbičky 
s abrazivním povrchem, drátěné 
kartáče, abraziva (jako např. zubní 
pastu), organická rozpouštědla (jako 
např. alkohol, aceton, banánovou 
esenci atd.), vřící vodu, kyseliny 
nebo zásadité látky, které mohou 
poškodit povrch a vnitřní prostor 
chladničky. Vřící voda a organická 
rozpouštědla jako benzen mohou 
deformovat nebo poškodit plastové 
části. 

*    Během čištění nepolévejte přímo 
chladničku vodou nebo jinými 
kapalinami, aby po zatopení 
nedošlo ke zkratování nebo 
porušení elektrické izolace.  

 

 
Při odmrazení a čištění odpojte chladničku 
od napájení.  

 



 

 

3.2     ODMRAZENÍ                  

.*  Chladnička je vyrobena podle 
principu chlazení vzduchem a proto 
se odmrazuje automaticky. 
Námraza vzniklá při změně ročního 
období nebo teploty může být 
rovněž odstraňována ručně tak, že 
se spotřebič odpojí od napájení 
nebo se vytře suchým ručníkem. 

3.3     ZAŘÍZENÍ MIMO 
PROVOZ          

*   Výpadek napájení: V případě 
výpadku napájení mohou být 
potraviny v chladničce uchovávány i 
po dobu několik hodin, a to i v 
letním období; při výpadku napájení 
je třeba omezit otvírání dveří a 
vůbec nelze vkládat do chladničky 
čerstvé potraviny.  

*   Dlouhodobé nepoužívání 
Spotřebič musí být odpojen od 
napájení, potom vyčištěn a 
následně musí být otevřeny dveře, 
aby se zabránilo vzniku zápachu. 

*   Manipulace: Před manipulací s 
chladničkou, je třeba vyndat vše co 
je uvnitř, zafixovat skleněné poličky, 
nádoby na zeleninu, šuplíky mrazící 
komory atd. Dále je třeba utáhnout 
vyrovnávací patky, zavřít dveře a 
upevnit je pomocí pásky. Při 
manipulaci nesmí být spotřebič 
položen vzhůru nohama nebo 
vodorovně, ani nesmí vibrovat. Při 
manipulaci nesmí být poloha 
náklonu vyšší než 45°.  

DŮLEŽITÉ: 
Jakmile je spotřebič spuštěný, běží 
nepřetržitě. Obecně platí, že chod 
spotřebiče nemá být přerušován, v 
opačném případě se oslabuje jeho 
životnost. 

 

3.4     ČIŠTĚNÍ PŘÍHRÁDEK 
NA DVEŘÍCH / BOXU NA 
OVOCE A ZELENINU A 
ŠUPLÍKU       
*  Podle směru šipky na níže uvedeném 

obrázku sevřete přihrádku oběma 
rukama, vytáhněte ji nahoru a 
vyndejte ven. 

*  Po vyčištění vyjmuté přihrádky 
můžete v souladu s vašimi 
potřebami seřídit její instalační 
výšku. 

*   K čištění doporučujeme použití 
měkkých ručníků nebo houbiček 
namočených ve vodě s neutrálním 
čistícím přípravkem, který 
nezpůsobuje leptání. Mrazák 
následně vymyjte čistou vodu a 
vysušte tkaninou. Před připojením k 
síti otevřete dveře za účelem 
přirozeného vysušení.  

*    Nepoužívejte tvrdé kartáče, čisticí 
ocelové kuličky, drátěné kartáče, 
abraziva jako např. zubní pasty, 
organická rozpouštědla (jako např. 
alkohol, aceton, banánovou esenci 
atd.), vřící vodu, kyseliny nebo 
zásadité látky, které mohou 
poškodit povrch a vnitřní prostor 
chladničky. 

 



 

 

3.5     ČIŠTĚNÍ SKLENĚNÉ 
POLIČKY     

*   Protože většina vnitřních části 
vystýlky chladničky, které jsou v 
kontaktu s poličkami mají zarážku, 
je třeba poličky před vyjmutím 
nejdříve nadzdvihnout. 

*   Seřiďte jejich výšku a čistěte je podle 
potřeby. 

K čištění doporučujeme použití 
měkkých ručníků nebo houbiček 
namočených ve vodě s neutrálním 
čistícím přípravkem.  Mrazák 
následně vymyjte čistou vodu a 
vysušte tkaninou. Před připojením k 
síti otevřete dveře za účelem 
přirozeném vysušení. 

*  Nepoužívejte tvrdé kartáče, čisticí 
ocelové kuličky, drátěné kartáče, 
abraziva jako např. zubní pasty, 
organická rozpouštědla (jako např. 
alkohol, aceton, banánovou esenci 
atd.), vřící vodu, kyseliny nebo 
zásadité látky, které mohou 
poškodit povrch a vnitřní prostor 
chladničky. 

 

Výše uvedený obrázek má jen informační 
charakter Aktuální konfigurace vyplývá ze 
skutečného provedení nebo z definice 
distributora. 

 



 

 

4. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 
Následující jednoduché události mohou být vyřešeny uživatelem. Pokud se tyto 
události nevyřeší, kontaktujte poprodejní servisní středisko. 

Nezdařená operace 

Prověřte, zda je spotřebič připojen k napájení nebo zda je zástrčka napájecího 
kabelu dobře zastrčena. do zásuvky. 

Zkontrolujte, zda napětí není příliš nízké. 

Prověřte, zda nedošlo k výpadku proudu nebo zda nějaký elektrický okruh není 
vypnutý. 

Zápach 
Potraviny se silným pachem musí být přiléhavě zabaleny. 

Zkontrolujte, zda některé z potravin nejsou zkažené. 
Vyčistěte vnitřní prostor chladničky 

Dlouhodobý provoz 
kompresoru 

Dlouhodobý provoz chladničky v letním období je normální 

Pokud je okolní teplota vysoká, není vhodné mít v chladničce současně velké 
množství potravin 

Dříve než se potraviny vloží do ledničky, musí být chladné. 

Dveře se otvírají příliš často 

Světlo nesvítí 
Zkontrolujte, zda je chladnička připojena k síti a zda světlo není poškozené. 

Nechte světlo vyměnit specialistou. 

Nelze dveře správně 
zavřít. 

Dveře jsou zablokovány balíčky potravin. V chladničce je příliš mnoho potravin. 

Chladnička je nakloněná 

Hlasitý hluk 
Zkontrolujte, zda je podlaha v rovině a zda je chladnička stabilní. 

Zkontrolujte, zda je příslušenství na správném místě. 

Těsnění dveří netěsní 
Vyčistěte těsnění dveří 

Zahřejte těsnění dveří a potom ho ochlaďte, aby obnovilo svoje vlastnosti (nebo 
ho vyfoukejte elektrickým sušákem nebo použijte ohřátý ručník k jeho zahřátí) 

Miska na vodu 
přetéká. 

V chladicí komoře je příliš mnoho potravin nebo uskladněné potraviny obsahují 
příliš mnoho vody, což vede k masivnímu odmrazení. 
Dveře nejsou správně zavřeny, což vede k tvorbě námrazy v důsledku přístupu 
vzduchu a ke zvýšenému uvolňování vody kvůli odmrazení. 

Plášť chladničky je 
horký 

Odvod tepla z vestavěného kondenzátoru přes plášť chladničky je normální stav 

Pokud bude plášť chladničky horký kvůli vysoké okolní teplotě, je v chladničce 
příliš mnoho potravin nebo je vypnutý kompresor. Průvan umožní odvod tepla. 

Kondenzace na 
povrchu 

Kondenzace vody na vnějším povrchu chladničky a těsnění dveří je normálním 
stavem, pokud je vlhkost vzduchu v okolí příliš vysoká. Stačí jen setřít kondenzát 
čistým ručníkem 

Abnormální hluk 

Chvění: Kompresor může za provozu produkovat chvění a kmitání je hlučné, 
zvláště po spuštění nebo vypnutí. To je normální stav. 
Vrzání: Chladicí medium ve spotřebiči může způsobovat vrzání (skřípání), což 

je normální stav 



 

 

5. DODATEK 
 

Pokyny k instalaci 

Klimatická třída chladicích spotřebičů 
V závislosti na klimatické třídě, je chladicí spotřebič určen k používání v prostředí s 
teplotním rozsahem uvedeným v tabulce. 
Klimatická třída je uvedena na výrobním štítku Výrobek nemusí fungovat správně při 
teplotách, které jsou mimo stanovený rozsah. 
Klimatickou třídu naleznete na štítku uvnitř chladničky. 
Účinný teplotní rozsah 
Chladnička je určena k normálnímu provozu v teplotním rozsahu, který je stanoven 
ohodnocením třídy. 

 

Třída Symbol 
Rozsah okolní teploty v °C 

IEC 62552 (ISO 15502) ISO 8561 
Rozšířené mírné 
pásmo 

SN + 10 až + 32 + 10 až + 32 

Mírné pásmo N + 16 až + 32 + 16 až + 32 

Subtropické pásmo ST + 16 až + 38 + 18 až + 38 

Tropické pásmo T + 16 až + 43 + 18 až + 43 
 

POZNÁMKA: 
Chladicí výkon a spotřeba proudu chladničky mou být ovlivněny okolní teplotou, četností 
otevírání dveří a umístěním chladničky. Doporučujeme přiměřeně upravit nastavení teploty. 

 



 

 

Jak uskladňovat potraviny k jejich co nejlepšímu uchování (jen pro vhodné 
modely) 

Přikryjte potraviny tak, aby neztratili vlhkost a zabraňte, aby přejímaly pachy od 
ostatních potravin. Velké dávky potravin jako jsou polévky nebo dušené maso je 
třeba před uložením do chladničky rozdělit na malé porce a vložit do mělkých 
nádob. Velké kusy masa nebo drůbež vcelku je třeba před uložením do chladničky 
rozdělit na menší kousky a vložit do mělkých nádob. 

Uložení potravin 
 

Police Police jsou různě nastavitelné, aby umožnily uložení rozličných 
druhů balení. potravin. 

Specializované 
boxy (jen pro 
vhodné modely) 

Utěsněné šuplíky poskytují optimální prostředí k uskladnění ovoce a 
zeleniny.  Zelenina vyžaduje vyšší vlhkost, zatímco ovoce nižší 
vlhkost. Šuplíky jsou vybaveny měřícím zařízením k ovládání 
hladiny vlhkosti. (* V závislosti na modelu a zvoleném příslušenství). 
Nastavitelná teplota u šuplíku na maso maximalizuje dobu 
uskladnění mas a sýrů. 

Uskladnění ve 
dveřích 

Ve dveřích neskladujte rychle se kazící potraviny. Vajíčka skladujte 
v kartonu na poličce. Teplota v zásobnících ve dveřích se mění 
častěji než teplota uvnitř chladicí komory. Nechávejte dveře co 
nejvíce zavřené. 

Mrazící box Zde můžete skladovat mražené potraviny, vyrábět led a zmrazovat 
čerstvé potraviny. 

 

POZNÁMKA: 
Zmrazujte jen čerstvé, nepoškozené potraviny. Nenechávejte vedle sebe potraviny, které se 
budou zmrazovat a potraviny již zmražené. To proto, aby se zamezilo ztrátě vůně nebo vysoušení, 
Uložte je do vzduchotěsných nádob.  

 



 

 

Skladovací tabulka pro chladničku a mrazák 

Dlouhodobá čerstvost závisí na teplotě a působení vlhkosti. Protože údaje o 
potravině nejsou vodítkem pro bezpečné používání výrobku, prostudujte si tuto 
tabulku a následující rady. 

 

Mléčné výrobky 
Výrobek Chladnička Mrazák 

Mléko 1 týden 1 měsíc 

Máslo 2 týdny 12 měsíců 

Zmrzlina: - 2-3 týdny 

Přírodní sýr 1 měsíc 4-6 měsíců 

Krémový sýr 2 týdny Nedoporučuje se 

Jogurt 1 měsíc - 
 

Maso 
Výrobek Chladnička Mrazák 

Čerstvá pečeně, steaky, kotlety 3-4 dny 2-3 měsíců 

Čerstvé mleté maso, dušené maso 1-2 dny 3-4 měsíce 

Slanina 7 dní: 1 měsíc 

Párky, syrové maso vepřové, 
hovězí, krůtí maso 1-2 dny 1-2 měsíce 

 

Drůbež / vejce 
Výrobek Chladnička Mrazák 

Čerstvá drůbež 2 dny 6-8 měsíce 

Drůbeží salát 1 den - 

Vejce, čerstvá ve skořápce 2-4 týdny Nedoporučuje se 
 

Ryby / Dary moře 
Výrobek Chladnička Mrazák 

Čerstvé ryby 1-2 dny 3-6 měsíců 

Vařené ryby 3-4 dny 1 měsíc 

Rybí salát 1 den Nedoporučuje se 

Sušené a marinované ryby 3-4 týdny - 
 

Ovoce 
Výrobek Chladnička Mrazák 

Jablka 1 měsíc - 

Broskve 2-3 týdny - 

Ananas 1 týden - 

Ostatní čerstvé ovoce 3-5 dní 9-12 měsíců 
 

Zelenina 
Výrobek Chladnička Mrazák 

Chřest 2-3 dní - 

Brokolice, růžičková kapusta, zelený 
hrášek, houby 3-5 dní - 

Zelí, květák, celer 
Okurky, hlávkový salát 1 týden - 

Mrkev, ředkev, ředkvičky 2 týdny - 



 

 

SPECIÁLNÍ INFORMACE K NOVÝM EVROPSKÝM 
NORMÁM 

Objednané náhradní díly v následující tabulce mohou být získány přes servisní kanál 
poskytovatele 

Objednaný díl Poskytovaný kým Minimální lhůta pro zásobování 

Termostaty 
Profesionální technici 
údržby 

Minimálně 7 let od doby, kdy byl 
poslední model uveden na trh 

Teplotní čidla 
Profesionální technici 
údržby 

Minimálně 7 let od doby, kdy byl 
poslední model uveden na trh 

Tištěné spoje 
Profesionální technici 
údržby 

Minimálně 7 let od doby, kdy byl 
poslední model uveden na trh 

Světelné zdroje 
Profesionální technici 
údržby 

Minimálně 7 let od doby, kdy byl 
poslední model uveden na trh 

Rukojeti dveří 
Profesionální opraváři a 
koneční uživatelé 

Minimálně 7 let od doby, kdy byl 
poslední model uveden na trh 

Závěsy dveří 
Profesionální opraváři a 
koneční uživatelé 

Minimálně 7 let od doby, kdy byl 
poslední model uveden na trh 

Přihrádky 
Profesionální opraváři a 
koneční uživatelé 

Minimálně 7 let od doby, kdy byl 
poslední model uveden na trh 

Těsnění 
Profesionální opraváři a 
koneční uživatelé 

Minimálně 7 let od doby, kdy byl 
poslední model uveden na trh 

Těsnění dveří Profesionální opraváři a 
koneční uživatelé 

Minimálně 10 let od doby, kdy byl 
poslední model uveden na trh 

 
Vážený zákazníku, 

1. Pokud chcete vrátit nebo vyměnit výrobek, obraťte se laskavě na obchod, kde 
jste ho koupil. 

(Pamatujte na to, abyste sebou měl nákupní fakturu) 

2. Pokud se Váš výrobek porouchá tak, že potřebuje opravu, spojte se laskavě 
s poskytovatelem poprodejního servisu.  

 
POZNÁMKA: 
Informace o modelu z výrobkové databáze nebo z identifikátoru modelů lze získat přes webovou 
stránku, kterou si můžete naskenovat z QR kódu, pokud existuje, uvedeném na štítku energetické 
účinnosti výrobku. 
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