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Bezpe nostní pokyny
Sicherheitshinweise Tento spot ebi  je vyroben 
v souladu s bezpe nostními
pokyny pro elektrické 
spot ebi e a je odrušen. 
T sn ní chladicího okruhu 
bylo p ezkoušeno.

O návodu k použití
Pozorn  si p e t te návod
k použití a montáži
spot ebi e a i te se jím.
Tento návod obsahuje
d ležité informace
o instalaci, použití a údržb
spot ebi e.
Výrobce neodpovídá za
škody zp sobené
neuposlechnutím pokyn
a varování obsažených
v tomto návodu k použití.
Dokumenty si pe liv
uschovejte pro pozd jší
použití nebo pro dalšího
p ípadného majitele.

Nebezpe í výbuchu
Uvnit  tohoto spot ebi e
nikdy nepoužívejte elektrická
za ízení (nap . oh íva e nebo
elektrické výrobníky ledu).
Neskladujte ve spot ebi i
žádné výrobky obsahující
ho lavé plyny
(nap . spreje) a žádné
výbušné látky.

Vysokoprocentní alkohol
uchovávejte dob e uzav ený
a ve vzp ímené poloze.

Nebezpe í zasažení elektrickým 
proudem.
Neodborná instalace a opravy 
mohou uživatele spot ebi e
vystavit vážnému nebezpe í.

Pokud je poškozený sí ový
p ipojovací kabel:
Neprodlen  odpojte
spot ebi  od elektrické sít .
Opravy spot ebi e smí
provád t pouze výrobce,
technik zákaznického servisu
nebo obdobn  kvalifikovaná
osoba.
Používejte pouze originální
díly poskytnuté výrobcem.
U t chto díl  výrobce
zaru uje, že spl ují všechny
bezpe nostní požadavky.
Používejte pouze sí ový
p ipojovací kabel zakoupený
p es zákaznický servis.

Nebezpe í popálení 
chladem

Zmrazené potraviny,
které jste práv  vyndali
z mrazicího prostoru,
nikdy nevkládejte ihned
do úst.
Vyhýbejte se delšímu
kontaktu Vaší pokožky se
zmrazenými potravinami,
ledem a trubkami
v mrazicím prostoru.



 Bezpe nostní pokyny 

Nebezpe í poran ní
Nádoby s nápoji, které obsahují 
oxid uhli itý, mohou prasknout.
Proto nádoby s takovými nápoji 
neukládejte do mrazicího 
prostoru.

Spot ebi  obsahuje nepatrné 
množství ekologické, ale 
ho lavé chladicí kapaliny 
R600a. Tato kapalina 
nepoškozuje ozónovou vrstvu 
a nezvyšuje skleníkový efekt. 
Unikající chladicí kapalina 
m že poranit o i nebo se m že
vznítit.

Chra te trubky p ed poškozením.
Pokud jsou trubky poškozené:

V blízkosti spot ebi e se
nesmí nacházet ohe  a další
zápalné zdroje.
V trejte místnost.
Vypn te spot ebi
a vytáhn te sí ovou zástr ku
ze zásuvky.
Volejte zákaznický servis.

Jak zabránit nebezpe ným
situacím pro d ti a jinak 
ohrožené osoby
Nebezpe í hrozí:

d tem,
osobám se sníženými
fyzickými, psychickými
i senzorickými

schopnostmi,
osobám nedostate n
pou eným o bezpe ném
používání spot ebi e.

Opat ení:
Ujist te se, že d ti a jinak
ohrožené osoby rozum ly
všem nebezpe ím.
D ti a jinak ohrožené osoby
smí používat spot ebi  pouze
pod dohledem zodpov dné
osoby.
Spot ebi  smí používat pouze
d ti starší 8 let.
B hem išt ní a údržby
spot ebi e musí být d ti pod
dohledem.
Nikdy nenechejte d ti hrát si se
spot ebi em.

Nebezpe í zadušení
U spot ebi e s dve ním
zámkem: Klí  uchovávejte
mimo dosah d tí.
Obal a jeho ásti
neponechávejte d tem.
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Při vzniklých škodách
Jak zabránit 
poškození:

Nikdy si nestoupejte na
podstavec, zásuvky nebo
dve e a ani se o n
neopírejte.
Um lohmotné ásti a t sn ní
dve í  olejem
nebo tukem.
Spot ebi  odpojujte od sít
zatažením za sí ovou
zástr ku a ne za p ívodní
kabel.

Použití podle ur ení 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch Tento spot ebi  používejte
pouze ke chlazení a zmrazování
potravin a k p íprav  ledu.
pouze v domácnosti nebo
domácnosti podobném prost edí.
pouze v souladu s tímto návodem
k použití.

Tento spot ebi  je ur en k použití do 
nejvyšší povolené nadmo ské výšky 
2000 m.

Ochrana životního 
prost edí

Umweltschutz Obalový materiál
Veškerý obalový materiál je ekologický 
a recyklovatelný.

Obal zlikvidujte v souladu s p edpisy
ochrany životního prost edí.
O aktuálních zp sobech likvidace se
informujte u Vašeho specializovaného
prodejce nebo na obecním ú ad .

Vysloužilý spot ebi
Ekologickou likvidací lze znovu 
získat cenné suroviny.

Varování
D tem hrozí uvíznutí uvnit
spot ebi e a udušení!

Chra te d ti p ed uvíznutím uvnit
spot ebi e tím, že v n m
ponecháte police a zásuvky.
Zabráníte d tem v kontaktu se
spot ebi em ur eným k likvidaci.

Pozor!
Chladicí kapalina a škodlivé plyny 
mohou unikat.
Trubky a t sn ní chladicího okruhu 
chra te p ed poškozením.

Odpojte sí ovou zástr ku.
Od ízn te p ipojovací kabel.
Nechte spot ebi  odborn  zlikvidovat.

Tento spot ebi  je ozna en
v souladu s evropskou sm rnicí
2012/19/EU o elektrických
a elektronických p ístrojích (waste
electrical and electronic 
equipment - WEEE).
Sm rnice stanovuje rámec pro 
zp tný odb r a recyklaci starých 
za ízení, platný pro celou EU.

Hmotnost
P i instalaci a p eprav
zacházejte se spot ebi em
vzhledem k jeho hmotnosti 
opatrn . Instalace 
spotřebiče  
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Instalace a p ipojení 

Aufstellen und Anschließen Rozsah dodávky
Po vybalení zkontrolujte všechny díly, 
zda nedošlo k jejich poškození p i
p eprav .
V p ípad  reklamace prosím kontaktujte 
prodejce, u kterého jste p ístroj
zakoupili, nebo náš zákaznický servis.

 

Sou ástí dodávky jsou tyto díly:
Vestavný spot ebi
Vybavení (v závislosti na modelu)
Sá ek s montážním materiálem
Návod k použití
Montážní návod
Brožura k zákaznickému servisu
Záru ní list
Informace o spot eb  energie
a hlu nosti

Technické údaje
Informace o chladicí kapalin , užitném 
objemu a dalších technických 
specifikacích naleznete na typovém 
štítku.

 

Instalace spot ebi e
Umíst ní spot ebi e

ím více chladicí kapaliny spot ebi
obsahuje, tím v tší musí být místnost, 
ve které je umíst n. V p íliš malých 
místnostech m že p i net snosti
spot ebi e vzniknout sm s plynu 
a vzduchu.

Na 8 g chladicí kapaliny musí být 
v místnosti nejmén  1 m³.  Množství 
chladicí kapaliny obsažené ve Vašem 
spot ebi i naleznete na typovém štítku 
uvnit  spot ebi e.

 "

Hmotnost spot ebi e m že dosáhnout 
v závislosti na modelu až 70 kg.

P ípustná pokojová teplota
P ípustná pokojová teplota závisí na 
klimatické t íd  spot ebi e.
Klimatická t ída je uvedena na typovém 
štítku. 

 "

P i dodržení p ípustné pokojové teploty 
je spot ebi  pln  funk ní.
Pokud bude spot ebi  s klimatickou 
t ídou SN provozován p i nižších 
pokojových teplotách, nedojde k jeho 
poškození až do pokojové teploty +5 °C 

Hloubka vestavného prostoru
Doporu ená hloubka vestavného 
prostoru pro tento spot ebi iní
56 cm. P i nižší hloubce vestavného 
prostoru - nejmén  55 cm - mírn
stoupne spot eba energie.

Montáž v blízkosti jiných
spotřebičů
Montáž spot ebi  vedle sebe 
je možná pouze s dodržením 
minimálního odstupu 15 cm.

Klimatická t ída P ípustná pokojová teplota
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Tipy na úsporu energie
Pokud se budete ídit následujícími pokyny, tak Váš spot ebi  spot ebuje mén  energie.

Upozorn ní: Rozmíst ní jednotlivého vybavení uvnit  spot ebi e nemá 
žádný vliv na spot ebu energie.

Instalace spot ebi e

Pozor!
Nebezpe í popálení!

P i použití spot ebi e

Upozorn ní:
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P ed prvním použitím
Odstra te ze spot ebi e
veškeré nálepky, lepící pásku
a ochrannou fólii.
Vy ist te spot ebi .

 "

P ipojení k síti
Pozor!
Nep ipojujte spot ebi
k energeticky úsporným zásuvkám.

Upozorn ní: Spot ebi  lze p ipojit
k sí ovému a sinusovému m ni i nap tí.
Sí ové m ni e nap tí se používají pro 
fotovoltaické systémy napojené p ímo na 
ve ejnou elektrickou sí . U izolovaných 
p ipojení musíte použít sinusový m ni
nap tí. Izolovaná p ipojení jsou nap íklad
na lodích nebo v horských chatách, které 
nejsou p ímo napojeny na ve ejnou
elektrickou sí .

Po instalaci spot ebi e po kejte
minimáln  1 hodinu, než jej p ipojíte
do elektrické sít , abyste p edešli
poškození kompresoru.
Spot ebi  p ipojte k p edpisov
instalované zásuvce. Zásuvka musí 
spl ovat následující parametry: 
Zásuvka na       220 V ... 240 V 
Zemn cí vodi 50 Hz
Pojistka 10 A ... 16 A
Mimo Evropu: Zkontrolujte, zda jsou 
uvád n  nap tí a druh proudu 
totožné s hodnotami Vaší elektrické 
sít . Specifikace spot ebi e je 
uvedena na typovém štítku.

 "

Spot ebi  p ipojte k zásuvce
nacházející se poblíž.
Zásuvka musí být voln  p ístupná
i po instalaci spot ebi e.

Seznámení se 
spot ebi em

Gerätkennenlernen Rozložte poslední stránku 
s ilustracemi. Dle druhu výbavy jsou 
možné odchylky mezi spot ebi em
a ilustrací.

Spot ebi

 

Obrázek
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P ihrádka na zeleninu
Typový štítek
P ihrádka na bobulovité ovoce
Zamrazovací kalendá
P ihrádka na zmrazené potraviny
P ihrádka na velké lahve
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Ovládací prvky
 Obrázek 

Vnitřní vybavení
(není k dispozici u všech model )
Police

 Obrázek 

Police m žete rozmístit libovoln :
Povytáhn te polici a vyjm te ji.

Zásuvky
 Obrázek 

Zásuvky m žete vyjmout:
Povytáhn te zásuvku až
k zarážce, nadzdvihn te její p ední
ást a vyjm te ji.

Dve ní p ihrádky
 Obrázek 

Dve ní p ihrádky m žete
vyjmout:

Nadzdvihn te p ihrádku sm rem
nahoru a vyjm te ji.

Zamrazovací kalendá
 Obrázek /)"

Zamrazovací kalendá  udává 
maximální dobu skladování v m sících
p i pr b žné teplot  -  °C 

M žete si p ipravovat kostky ledu:
 napl te do 3/4 vodou

a vložte ho do mrazicího prostoru.
Upozorn ní:
uvol ujte pouze tupým p edm tem
(nap . násadou od lžíce).
Pro uvoln ní kostek ledu podržte

 krátce pod tekoucí
vodou nebo ho lehce promn te.

Chladicí akumulátor

P i výpadku elekt iny nebo p i
poruše:

Chlad cí akumulátor udrží
uskladn né mražené potraviny 
déle chladné.

Upozorn ní: Doba uskladn ní je 
nejdelší, pokud chladicí akumulátor 
uložíte na potraviny v nejvyšší 
p ihrádce.
Chladicí akumulátor m žete ze 
spot ebi e vyjmout a použít ho p o
p echodné chlazení potravin, nap .
v chladicí tašce.

( Tla ítko  
Zapne/vypne spot ebi .

0 Tla ítko super  
Zapne nebo vypne funkci super.

8 Tla ítko </> chlad cí prostor
Nastavuje teplotu 
chladicího prostoru.

@ Ukazatel teploty chladicího prostoru 
            Ukazuje nastavenou teplotu v  °C. 
H Tla ítko alarm.

 Vypíná varovný tón.
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Gerät bedienen

Obsluha spot ebi e
Zapnutí spot ebi e

Stiskn te tla ítko .
Spot ebi  za ne chladit. Varovný tón
a rozsvícené tla ítko alarm
upozor ují na to, že je mrazicí
prostor ješt  p íliš vyh átý.
Stiskn te tla ítko alarm.
Varovný tón se vypne.
Nastavení požadované
teploty.

Pokyny k provozu

Po zapnutí spot ebi e m že trvat až
n kolik hodin, než bude dosažena
požadovaná teplota. P ed
dosažením nastavené teploty
nevkládejte do spot ebi e žádné
potraviny.
Díky pln  automatickému systému
NoFrost se v mrazicím prostoru
netvo í námraza.
Odmrazování tedy není nutné.

elní strany obložení se  zah ívají.
To zabra uje srážení vody v oblasti
t sn ní dve í.
Pokud nejdou dví ka mrazicího
prostoru ihned po zav ení znovu
otev ít, tak chvíli vy kejte, dokud se
nevyrovná vzniklý podtlak.

Vypnutí a odpojení 
spot ebi e
Vypnutí spot ebi e

Stiskn te tla ítko .
Spot ebi  p estane chladit.

Odpojení spot ebi e

Pokud nebudete spot ebi  delší dobu 
používat:

Stiskn te tla ítko .
Spot ebi  p estane chladit.
Vytáhn te zástr ku ze zásuvky nebo
vypn te pojistky.
Vy ist te spot ebi .
Ponechte spot ebi  otev ený.

Nastavení teploty

Chladicí prostor
Stiskn te n kolikrát tla ítko  </>
dokud se na displeji nezobrazí
požadovaná teplota.

Mrazicí prostor
Teplota v chladicím prostoru ovliv uje
teplotu v mrazicím prostoru. Teplotu 
v mrazicím prostoru zm níte tím, že 
p enastavíte teplotu v chladicím 
prostoru. Je-li v chladicím prostoru 
nastavená vyšší teplota,
zvýší se tím i teplota v mrazicím 
prostoru.

Doporu ená teplota
Chladicí prostor:
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Monitor teploty -  OK nálepka
(není k dispozici u všech model )
Pomocí monitoru teploty - nálepky OK
m žete ov it, zda je teplota 
v chladicím prostoru +4 °C  nebo nižší.
Pokud se na nálepce nezobrazí OK,
snižujte pozvoln  teplotu.
Po uvedení spot ebi e do provozu 
m že trvat až 12 hodin, než bude 
dosažena požadovaná teplota.
Správné nastavení

Funkce
Po spušt ní funkce
se za ne ochlazovat chladicí 
a mrazicí prostor.
Funkci  spus te nap íklad:

pro rychlé a úplné zmrazení potravin
4 ... 6 hodin p ed vložením potravin
o hmotnosti 2 kg a více
pro využití maximální mrazicí kapacity

Upozorn ní: Pokud je zapnutá funkce 
, m že být spot ebi

hlu n jší.
P ibližn  po 2  dnech se spot ebi
p epne do b žného provozu.

Spušt ní a vypnutí funkce Super:
Stiskn te tla ítko super.
Pokud je zapnutá funkce

, tak tla ítko svítí.

Alarm
AlarmDve ní alarm
Pokud budou déle než jednu minutu 
otev ená dví ka p ístroje, spustí se 
dve ní alarm (nep erušovaný tón).

Zav ete dví ka nebo stiskn te tla ítko
alarm.
Varovný tón se vypne.

Teplotní alarm
Pokud je v mrazicím prostoru p íliš
vysoká teplota, spustí se teplotní alarm 
(p erušovaný tón).

Pozor!
B hem rozmrazování se mohou 
množit bakterie, a tím m že dojít 

 zmrazených potravin.
áste n  rozmrazené nebo zcela 

rozmrazené potraviny znovu 
nezmrazujte.
Tyto potraviny je možné znovu zmrazit 
po uva ení nebo upe ení. Avšak již 
nevyužívejte maximální dobu skladování.

Upozorn ní:Alarm se m že spustit, aniž 
by byly ohroženy mražené potraviny, a to 
v t chto p ípadech:

P i uvád ní spot ebi e do provozu.
Bylo vloženo velké množství erstvých
potravin.
Dví ka mraz cího prostoru jsou otev ena
p íliš dlouho.
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Zobrazení nejvyšší teploty a vypnutí 
varovného tónu:

Stiskn te tla ítko alarm.
Na krátkou dobu se zobrazí nejvyšší
dosažená teplota v mrazicím
prostoru. Poté se op t zobrazí
nastavená teplota.
V tomto okamžiku bude op t
zjišt na a uložena nejvyšší
dosažená teplota.

Upozorn ní: Tla ítko alarm svítí tak 
dlouho, dokud není op t dosaženo 
nastavené teploty.

Chladicí prostor
Kühlfach Chladící prostor je vhodný pro 
skladování masa, uzenin, ryb, mlé ných
výrobk , vajec, hotových pokrm
a pe iva.
Teplotu chladicího prostoru lze 
nastavit od +2 °C do +8 °C.
Chladicí prostor lze také využít na 
skladování netrvanlivých potravin na 
krátkou až st edn  dlouhou dobu. ím
nižší je zvolená teplota, tím pomalejší je 
enzymatický a chemický proces a tím 
pomaleji se potraviny kazí v d sledku
množení mikroorganizm . Teplota
+4 °C a nižší zajiš uje optimální 
erstvost a nezávadnost uchovávaných 

potravin.

Na co dbát p i skladování 
potravin

Skladujte erstvé, nepoškozené
potraviny.
Jen tak z stanou déle erstvé
a zachovají si kvalitu.
U hotových a stá ených produkt
nep ekra ujte doporu ené datum
spot eby a datum použitelnosti
stanovené výrobcem.
Pro zachování aroma, barvy
a erstvosti skladujte potraviny
dob e zabalené nebo p ikryté.
Zamezíte tak p enosu v ní a zm n
zabarvení um lohmotných ástí
spot ebi e.
Teplé pokrmy a nápoje nejprve
nechejte vychladnout a až potom je
vložte do chladicího prostoru.

Chladicí zóny v chladicím 
prostoru
Díky cirkulaci vzduchu v chladicím 
prostoru vznikají r zné chladicí zóny.

Nejchladn jší zóna
Nejchladn jší zóna se nachází mezi 
šipkou vyraženou na stran
spot ebi e a policí ležící pod ní.

 Obrázek 

Upozorn ní: V nejchladn jší zón
skladujte choulostivé potraviny,
nap . ryby, uzeniny a maso.

Nejteplejší zóna
Nejteplejší zóna se nachází naho e ve 
dve ním prostoru.

Upozorn ní: V nejteplejší zón
skladujte nap . tvrdé sýry a máslo. Sýr 
bude moci dále rozvíjet svou chu
a aroma, máslo bude snadn ji
roztíratelné.
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P ihrádka na zeleninu
 Obrázek /X

P ihrádka na zeleninu je nejlepším 
prostorem pro skladování ovoce 
a zeleniny. Díky zna né vlhkosti 
vzduchu z stane listnatá zelenina déle 
erstvá. Zelenina a ovoce by m ly být 

skladovány p i mírn  nižší vlhkosti 
vzduchu.

Upozorn ní
Ovoce (nap . ananas, banány, papája
a citrusové plody) a zelenina citlivé
na chlad (nap . lilek, okurky, cuketa,
paprika, raj ata a brambory) by m ly
být skladovány mimo chladni ku p i
teplot   cca +8 °C až +12 °C ,  aby se
zachovala jejich kvalita a aroma.
V závislosti a množství a druhu
skladovaných potravin se m že
v p ihrádce na zeleninu srážet voda.
Sraženou vodu ot ete suchým
had íkem.

Gefrierfach

Mrazicí prostor
Mrazicí prostor je vhodný ke:

 Skladování hluboce mrazených potravin 
 Výrob  ledových kostek
 Zmrazování potravin

Teplota v mrazicím prostoru závisí na 
teplot  v chladicím prostoru.
V mrazicím prostoru se mohou 
dlouhodob  skladovat netrvanlivé 
potraviny, aniž by ztrácely na kvalit ,
protože nízká teplota zpomaluje nebo 
zcela zastaví proces kažení. Vzhled, 
aroma a všechny cenné složky potravin 
z stanou zachovány.

Doba mezi ukládáním erstvých potravin 
do mrazicího prostoru a jejich 

 závisí na následujících 
faktorech:

Nastavená teplota
Druh potraviny
Množství potravin v mrazicím prostoru
Množství a zp sob skladování

Maximální mrazicí kapacita
Maximální mrazicí kapacita udává, jak 
velké množství potravin
m že být b hem 24 hodin zcela 
zamrazeno.
Údaje o maximální mrazicí kapacit
naleznete na typovém štítku. 

 "

K využití maximální mrazicí kapacity 
zapn te 24 hodin p ed vložením 
erstvých potravin funkci super.

P edpoklady pro využití maximální 
mrazicí kapacity

P ibližn   24 hodin p ed vložením
erstvých potravin: Zapn te funkci

super.
Vyjm te zásuvky z mrazicího
prostoru a potraviny narovnejte p ímo
na police a dno mrazicího prostoru.
Nejprve napl te nejvyšší polici. Tam
potraviny zmrznou nejrychleji.
Pokud nejvyšší police nedosta uje,
vložte zbývající potraviny do police
pod ní, a to ve sm ru zep edu
doprava.

erstvé potraviny umíst te pokud
možno nejblíže k bo ním st nám
mrazicího prostoru.
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Pro dokonalé využití 
mrazicího prostoru
Abyste mohli vložit maximální množství 
potravin do mrazicího prostoru:

Vyjm te veškeré vybavení.
Potraviny vložte p ímo na police
a dno mrazicího prostoru.

Nákup zmrazených potravin
Ujist te se, že není poškozen
obal.
Nep ekra ujte doporu ené datum
spot eby.
Teplota v mrazicím pultu
v obchod  musí být  –18 °C a mén .
Zmrazené potraviny p epravujte
pokud možno v izolované tašce
a ihned je vložte do mrazicího
prostoru.

Na co dbát p i ukládání potravin
V tší množství potravin zmrazujte
v nejvyšší p ihrádce.
Tam se zamrazí nejrychleji
a nejšetrn ji.
Rozložte potraviny rovnom rn
do polic nebo p ihrádek
v mrazicím prostoru.
Potraviny, které chcete zmrazit, by
nem ly p ijít do styku s již
zmrazenými potravinami.
Je-li to nutné, p erovnejte již
zmra ené potraviny v mrazicím
prostoru.
Pro dokonalou cirkulaci vzduchu ve
spot ebi i je nutné zasunout
p ihrádky se zmrazenými potravinami
až k zarážce.

Zmrazování erstvých potravin

Zmrazujte pouze erstvé a bezvadné 
potraviny.

Va ené, pe ené nebo smažené 
potraviny jsou ke zmrazování 
vhodn jší než syrové potraviny.

P ed zmrazováním potraviny zpracujte 
tak, aby co nejvíce zachovaly výživové 
hodnoty, aroma a barvu.

Zeleninu omyjte, nakrájejte, blanšírujte.
Ovoce omyjte, vypeckujte
a p ípadn  oloupejte, p idejte cukr i
roztok kyseliny askorbové.

Informace o tomto zp sobu zpracování 
lze nalézt v p íslušné literatu e.

Vhodné ke zmrazování

Pe ivo
Ryby a mo ské plody
Maso
Zv ina a dr bež
Zelenina, ovoce a bylinky
Vejce bez sko ápek
Mlé né výrobky, nap . sýr, máslo
a tvaroh
Hotové pokrmy a zbytky
pokrm , nap . polévky, dušené
pokrmy, va ené maso a ryby,
pokrmy z brambor, nákypy
a sladké pokrmy
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Nevhodné ke zmrazování

Druhy zeleniny, které se obvykle jedí
syrové, nap . salát nebo edkvi ky
Neloupaná vejce nebo vejce natvrdo
Hroznové víno
Celá jablka, hrušky a broskve
Jogurty, kefíry, zakysaná smetana,
creme fraiche a majonéza

Balení mrazených potravin
Správný typ obal  a výb r materiálu 
jsou rozhodujícími faktory pro 
zachování kvality výrobku a pro 
zamezení nebezpe í popálení 
chladem.

Potraviny vložte do obalu.
Vytla te vzduch.
Obal uzav ete vzduchot sn ,
aby nedošlo ke ztrát  chuti nebo
k vysušení potraviny.
Na obal napište jeho obsah
a datum zamrazení.

Vhodné obaly:
Um lohmotná fólie
Fólie z polyetylénu (PE)
Hliníková fólie
Zamrazovací dózy

Vhodné uzáv ry:
Pryžové kroužky
Um lohmotné sponky
Lepicí pásky odolné proti chladu

Nevhodné obaly:
Balicí papír
Pergamenový papír
Celofán
Odpadkové pytle a použité nákupní tašky

Životnost zmrazených 
potravin p i –18 °C

Rozmrazování zmrazených 
potravin
Zp sob rozmrazování musí být 
p izp soben potravin  a jejímu zp sobu
použití, aby byla zachována co nejvyšší 
kvalita výrobku.

Zp soby rozmrazování:
v chladicím prostoru (obzvlášt  vhodné
pro živo išné produkty jako jsou ryby, 
maso, sýr, tvaroh)
p i pokojové teplot  (chléb)
v mikrovlnné troub  (potraviny
ur ené k okamžité spot eb  nebo
p íprav )
v pe icí troub /na sporáku
(potraviny ur ené k okamžité
spot eb  nebo p íprav )

Pozor!
áste n  rozmrazené nebo zcela 

rozmrazené potraviny znovu 
nezmrazujte. Potraviny m žete znovu 
zmrazit po jejich zpracování (va ené
nebo pe ené).
Avšak již nevyužívejte maximální dobu 
skladování.
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Rozmrazování
AbtauenChladicí prostor
Zatímco je chladicí prostor v provozu, na 
jeho zadní st n  se sráží pára nebo se 
tvo í námraza. To je normální. Kapky 
vody nebo námrazu nemusíte otírat. 
Zadní st na se rozmrazí automaticky. 
Sražená voda odte e do kondenza ního
kanálku.

 Obrázek 
Z kondenza ního kanálku odte e do 
výparníku, odkud se vypa í.

Upozorn ní: Udržujte kondenza ní
kanálek a odpadní otvor istý, aby 
mohla sražená voda odtékat 
a netvo il se zápach.

Mrazicí prostor
Díky pln  automatickému
systému NoFrost mrazicí prostor 
nenamrzá. Rozmrazování není proto 
nutné.

išt ní
Reinigen Pozor!
Jak p edejít škodám na spot ebi i
a jeho vybavení

Nepoužívejte žádné drhnoucí,
chlorové nebo
kyselinové isticí prost edky
a rozpoušt dla.
Nepoužívejte žádné drhnoucí
houbi ky nebo drát nky.
Kovový povrch by mohl zreziv t.

Poli ky a p ihrádky nikdy nemyjte
v my ce na nádobí.
Vybavení by se mohlo zdeformovat.

Postupujte následovn :
Vypn te spot ebi .
Vytáhn te zástr ku ze zásuvky nebo
vypn te pojistky.
Vyjm te potraviny a uskladn te je na
chladném míst .
Pokud máte k dispozici: Položte na
potraviny chladicí akumulátor.
Pokud je to t eba: Po kejte, až
v mrazicím prostoru odtaje vrstva
ledu.
Spot ebi  vyt ete m kkým
had íkem  vlažnou vodou
s trochou prost edku na nádobí
s neutrálním pH.
Pozor!
Voda se nesmí dostat do
osv tlení nebo p es odpadní
otvor do výparníku.
T sn ní dve í omyjte istou vodou
a d kladn  ho vysušte.
Spot ebi  znovu zapojte,
zapn te a vložte do n j
potraviny.
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išt ní vybavení
Vybavení vyjm te p ed išt ním ze
spot ebi e.

 Vnitřní vybavení

Kondenza ní kanálek
 Obrázek 

Pravideln ist te kondenza ní
kanálek a odpadní otvor vatovou 
ty inkou nebo podobným nástrojem, 
aby mohla sražená voda odtékat.

Gerüche

Zápachy
Pokud se ve Vašem spot ebi i
objeví nep íjemný zápach:

Vypn te spot ebi  tla ítkem
Zap./Vyp.
Vyjm te ze spot ebi e veškeré
potraviny.
Vy ist te vnit ní prostor
"
O ist te všechny obaly.
Vzduchot sn  zabalte siln
aromatické potraviny, aby se
nevytvá el nežádoucí zápach.
Spot ebi  znovu zapn te.
Vložte do n j potraviny.
Po 24 hodinách zkontrolujte, zda
se zápach  znovu nevytvá í.

Osv tlení
Beleuchtung Váš spot ebi  je vybaven 
bezúdržbovým Toto
osv tlení smí opravovat 

 nebo 
autorizovaný technik.

Geräusche

 Zvuky
B žné zvuky
Bru ení: B ží motor, 
nap . chladicí agregát, ventilátor.
Bublání, klokotání nebo sy ení:
Trubkami protéká chladicí kapalina.
Cvakání: Motor, spína  nebo magnetické 
ventily se zapínají nebo vypínají.
Praskání: Probíhá automatické 
rozmrazování.

Zamezení zvuk m
Spot ebi  nestojí rovn : Vyrovnejte
spot ebi  pomocí vodováhy. 
P ípadn  ho n ím podložte.
P ihrádky, police nebo zásuvky 
se viklají nebo jsou vzp í ené:
Vyjm te vybavení a p ípadn  jej 
znovu nasa te.
Láhve nebo nádoby se dotýkají:
Odsu te láhve nebo nádoby mírn  od 
sebe.
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Co d lat v p ípad  poruchy?
Störungen,wastun? D íve než zavoláte zákaznický servis, ov te, zda pomocí následující tabulky 
neodstraníte závadu sami.

Teplota se zna n  liší od nastavené teploty.

 

Nesvítí žádná kontrolka.

Rozsvítila se kontrolka E...

 "

Spot ebi  nechladí, kontrolky a osv tlení však svítí.
alarm,

dokud nezazní potvrzovací tón
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 Zákaznický servis
KundendienstPokud se Vám nepoda í závadu 
odstranit, obra te se na náš zákaznický 
servis. Vždy se nejprve pokusíme 
nalézt vhodné ešení, abychom se 
vyhnuli zbyte ným výjezd m našich 
technik .
Kontakt na zákaznický servis naleznete
zde, pop ípad  v p iloženém seznamu 
zákaznických center.
B hem telefonátu prosím uve te íslo
spot ebi e (E- .) a výrobní íslo (FD), 
která naleznete na typovém štítku.

 

D v ujte odbornosti výrobce.
Tím zajistíte, že bude oprava 
provedena proškolenými servisními 
techniky, kte í mají k dispozici 
originální náhradní díly pro Váš 
spot ebi .

Automatická kontrola 
spot ebi e
Váš spot ebi  je vybaven testovacím 
programem, který sám zobrazí 
závadu, kterou Vám 

 opravit.
Vypn te spot ebi  a vy kejte
5 minut.
Zapn te spot ebi .
B hem prvních 10 vte in po zapnutí

Spustí se automatická kontrola
a zazní nep erušovaný tón.

Pokud po ukon ení automatické
kontroly dvakrát zazní signál: Váš
spot ebi  je v po ádku.
Pokud 10 vte in bliká tla ítko super
a zazní p t signál : Informujte
zákaznický servis.

Po  ukon ení programu se spot ebi
p epne do b žného provozu.

Objednávka opravy 
a poradenství p i poruchách
Kontakty pro všechny státy naleznete 
v p iloženém p ehledu zákaznických 
servis .

Záruka
Podrobné informace o záru ní dob
a záru ních podmínkách ve Vaší zemi 
Vám poskytne zákaznický servis, Váš 
specializovaný prodejce nebo je 
naleznete na našich 
stránkách.
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cz Montážní návod 
Vestavný spot ebi  nosný kloub
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Ujišt ní dovozce o vydání prohlášení o shod
Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona .22/97 Sb. Vás ujiš ujeme, že na všechny výrobky distribuované 
spole ností BSH domácí spot ebi e s.r.o. našim obchodním partner m bylo vydáno prohlášení

shod  ve smyslu zákona . 22/97 Sb a na ízení vlády .168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997
Sb. a p íslušných na ízení vlády.
Toto ujišt ní dovozce o vydání prohlášení o shod  se vztahuje na všechny výrobky v etn
plynových spot ebi , které jsou obsaženy v aktuálním ceníku rmy BSH domácí spot ebi e s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobk
Všechny výrobky distribuované spole ností BSH domácí spot ebi e s.r.o. a p icházející do styku 
s potravinami spl ují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona .258/2000 Sb., vyhlášky 
38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky p icházející do styku s potravinami 
uvedené v aktuálním ceníku rmy BSH domácí spot ebi e s.r.o.

Záru ní podmínky
Na tento uvedený výrobek je poskytována záru ní lh ta 24 m síc  (ode dne prodeje).

Základním pr kazem práv spot ebitele ve smyslu Ob anského zákoníku je po izovací doklad 
(paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl p i prodeji vydán záru ní list, je tento 
sou ástí výrobku s výrobním íslem uvedeným na p ední stran  tohoto záru ního listu. Zejména 
v p ípadech delší než zákonné záru ní lh ty je proto záru ní list jediným pr kazním dokladem 
práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou 
sou ástí záru ního listu je doklad o po ízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro 
p ípad prodloužené záru ní lh ty z d vodu d íve provedených oprav je nutno p edložit i opravní 
listy z t chto oprav.
Bezplatný záru ní servis je možno poskytnout jen v p ípad  p edložení po izovacího dokladu 
nebo v p ípad  prodloužené záruky i vypln ného záru ního listu (musí obsahovat druh spot ebi e,
typové ozna ení, výrobní íslo, datum prodeje a ozna ení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 
Ob anského zákoníku). Záru ní list vypl uje prodejce a je v zájmu spot ebitele zkontrolovat 
správnost a úplnost uvedených údaj . Záru ní list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán 
z etel.
Záru ní oprava se vztahuje výhradn  na závady, které vzniknou pr kazn  v dob  platné záru ní
lh ty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávn n odstranit pouze 
autorizovaný servis. Uplatnit záruku m že spot ebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejn ,
kde byl spot ebi  zakoupen. Zvolí-li spot ebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na n m,
aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záru ních oprav jsou vylou eny zejména tyto p ípady:
- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, p íp. s návodem na montáž
- údaje na záru ním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údaj  na výrobním štítku spot ebi e
- p i chyb jícím nebo poškozeném výrobním štítku spot ebi e
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému ú elu - spot ebi  je ur en k používání 

v domácnosti. 
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komer ním ú el m
- mechanické poškození (závady vzniklé p i p eprav )
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vn jšími vlivy (nap . vyšším 

nap tím v elektrorozvodné síti, extrémn  tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstruk ními zm nami nebo opravou provedenou 

neoprávn nou osobou
- b žná údržba nebo išt ní, instalace, programování, kontrola parametr  výrobku
- opot ebení vniklé používáním spot ebi e



Rozší ená záruka nad rámec zákona
U spot ebi  (pra ky, my ky) sériov  vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je 
výrobcem poskytnuta záruka na škody zp sobené chybou tohoto systému. Na tyto škody 
poskytneme náhradu soukromému spot ebiteli a to po celou dobu životnosti spot ebi e.

Upozorn ní pro prodejce
Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a 
ozna ení spot ebi e a na požádání zákazníka je povinen vystavit správn  a úpln  vypln ný záru ní
list v den prodeje výrobku. P i p ípadné p edprodejní reklamaci je t eba p edložit ádn  vypln ný
reklama ní protokol.

„Spot ebi  není ur ený pro používání osobami (v etn  d tí) se sníženými fyzickými, 
smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a v domostí,
pokud jim osoba zodpov dná za jejich bezpe nost neposkytne dohled a nebo je nepou ila o 
používání spot ebi e.“
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Pri vzniknutých škodách

poškodeniu

 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

 
 

Umweltschutz

1.
2.
3.
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Aufstellen und Anschließen

 

údaje

  

 

 
 

Inštalácia v blízkosti iných
spotrebičov

 
 

SN +10 °C ... 32 °C
N +16 °C ... 32 °C
ST +16 °C ... 38 °C
T +16 °C ... 43 °C
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Gerät bedienen

1.

2.

3.
 

1.  
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+4 °C



  

11

  

Alarm
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Kühlfach
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Gefrierfach

 

1.

2.

3.

4.
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Abtauen

  

Reinigen

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
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 nútorné v

  

Gerüche

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Beleuchtung

Geräusche
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Störungen, was tun?

--------
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Kundendienst

 

 

1.

2.
3.
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Záručný list
fi rmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, ČR

Dovozca:  BSH domácí spotřebiče s.r.o.
org. zložka Bratislava
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

Výrobok: Produktové číslo:
E-Nr.

Poradové číslo:
FD

Dátum predaja, pečiatka, podpis Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň preda-
ja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku 
s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších 
než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užíva-
teľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, 
ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje 
záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.
Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. 
súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.
Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske 
siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed.
opravy

Dátum
dokončenia

Číslo
oprav. listu Stručný opis poruchy

záruka od výrobcu
na všetky spotrebiče



Upozornenie pre predajcov
Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja 
a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný 
list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne 
vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky
–  na výrobok sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
–  spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do

uplynutia záručnej lehoty
–  pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. poklad-

ničný blok, faktúru a pod.)
–  ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rám-

ci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia,
keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti

–  za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čis-
tenia, nadmerným používaním výrobku

–  záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpovedá predávajúci

–  ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude
zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu

–  záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto 
záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná 
zložka Bratislava, zaniká, ak:
–  je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
–  údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
–  výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad

s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
–  výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou opráv-

nenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče
s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípad-
ne bez elektrickej koncovky,

–  bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
–  porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
–  ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborné-

ho zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka 
Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej neškodnosti 
podľa európskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichá-
dzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o., 
organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení 
jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špe-
ciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. 
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak 
životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom 
úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, 
spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

H



ZOZNAM SERVISOV DOMÁCICH SPOTREBIČOV BOSCH

Servisné stredisko Ulica Mesto Telefón E-mail + web

Peter Špik Partizánska 14
Bardejov 
085 01

054/474 62 27
0903 527 102

spikservis@gates.sk
www.spikelektro.sk

Martin Ščasný, servis domácich 
spotrebičov

Hnilecká 11
Bratislava 
821 06

02/38 10 33 55
0918 996 988

servis@bsservis.sk
www.bsservis.sk

Martin Ščasný, servis domácich 
spotrebičov

Trhová 36
Bratislava 
841 02

02/38 10 33 55
0918 522 734

servis@bsservis.sk
www.bsservis.sk

TECHNO SERVIS BRATISLAVA 
spol. s r. o.

Kopčianska 8, 10
Bratislava 
851 01

02/64 46 36 43
0907 778 406

technoservis@nextra.sk
www.technoservis.sk

Viva elektroservis, s. r. o. Mýtna 17
Bratislava 
811 07

02/45 95 88 55
0905 722 111

servis@vivaservis.sk
www.vivaservis.sk

LASER Komárno spol. s r. o. Mesačná 20
Komárno
945 01

035/770 26 88
0915 222 454

servis@laser-kn.sk
www.laser-kn.sk

Ing. Ľubor Kolesár Kubis Thurzova 12
Košice
040 01

055/622 14 77
0905 894 769

kubisservis@mail.t-com.sk

ELEKTROSERVIS VALTIM Ul. Obrancov mieru 9
Michalovce
071 01

056/642 32 90
0903 855 309

valiskalubomir@stonline.sk

EXPRES servis Anna Elmanová Spojovacia 7
Nitra
949 01

037/652 45 97
0903 524 108

expresservis@naex.sk

Domoss Technika a. s. Žilinská 47
Piešťany
920 01

033/774 48 10
033/774 24 17

servis@domoss.sk
www.domoss.sk

TATRACHLAD POPRAD s. r. o. Továrenská ul. č. 3
Poprad
058 01

052/772 20 23
0903 906 828

tatrachlad@tatrachlad.sk
www.tatrachlad.sk

BARAN servis – Baran Luboš Švábska 6695/57A
Prešov
080 05

051/772 14 39
0905 904 572

baranservis@mail.t-com.sk
www.baranservis.sk

ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter V. Clementisa 6
Prievidza
971 01

046/548 57 78
0905 264 822

pavlicek.elektroservis@stonline.sk
www.peterpavlicek-elektroservis.sk

N.B.ELEKTROCENTRUM B. Bartóka 24
Rimavská Sobota
979 01

047/581 18 77
0905 664 258

nbelektrocentrum@stonline.sk

Elpra spol. s r. o. Liptovská Lužná 496
Ružomberok
034 72

044/439 64 13
0905 577 817

elpra@speednet.sk

BSC – servis centrum spol. s r. o. Hlavná ul. č. 5
Sučany
038 52

043/400 34 24
0902 272 727

bsc@bsc-serviscentrum.sk
www.bsc-serviscentrum.sk

Jozef Rožník Žabinská 325
Trenčín
911 05

0903 702 458
roznik@bshservis.sk
www.bshservis.sk

STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS Hviezdoslavova 34
Zvolen
960 01

045/540 07 98
0905 259 983

stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk

M-SERVIS Mareš Jaroslav Komenského 38
Žilina
010 01

041/564 06 27
mservis@zoznam.sk
www.m-servis.sk






