CHLADNIČKA
DF1-12
,723

Návod k obsluze
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1. Popis spotřebiče
Části a funkce
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 Skříňka chladničky
 Dvířka mrazícího prostoru
 Odkapávací zásobník
 Poličky
 Skleněný kryt
 Kompresor
 Zásobník na potraviny
 Nastavitelné nožičky
 Přihrádky na láhve
 Zapuštěná rukojeť
 Dveřní spínač
 Ovladač nastavení teploty

VYSOKÉ NAPĚTÍ

Nesnímejte kryty!
Uvnitř je vysoké napětí
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2. Správné umístění
Dobré větrání
Pro odvod tepla, vysokou účinnost a nízkou spotřebu
energie je potřebné dobré větrání. Proto nechejte kolem
chladničky dodatečný volný prostor. Ze zadní strany
nejméně 100 mm od stěny, po stranách spotřebiče
nejméně 100 mm a z horní strany spotřebiče nejméně 200
mm. Volný prostor potřebný pro otevření dveří by měl být
160°.
Napájení
Chladnička je vhodná na jednofázový střídavý proud
(220-240)V~/50Hz;230V~/60Hz. Pokud je kolísání proudu
v různých zemích mimo uvedený rozsah, z důvodu
bezpečnosti aplikuje automatický napěťový regulátor.
Chladnička musí obsahovat speciální vidlici přívodního
kabelu namísto standardního. Její konektor musí odpovídat
zásuvce s uzemňovacím vodičem.
Přívodní kabel
Kabel nesmí být prodlužován ani smotán do cívky během
provozu. Dbejte na to, aby se přívodní kabel nedotýkal
kompresoru na zadní stěně spotřebiče, protože povrch
může být horký během provozu a kontakt s kabelem může
poškodit izolaci a způsobit zkrat.

(+220-240)V~
_ 10%
+
50Hz
230V~ 10%
60Hz

N

Ochrana proti vlhkostí
Neumísťujte chladničku na místa, kde je vysoký obsah
vlhkosti, zabráníte tím možné korozi kovových částí.
Spotřebič nesmí být vystaven vodě, protože to způsobí
nesprávnou izolaci a zkrat.
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Ochrana před teplem
Spotřebič by měl být umístěn mimo zdrojů tepla a přímého
slunečního záření.

Vyvážení
Povrch, na kterém bude stát spotřebič musí být pevný a
rovný. Nedoporučujeme žádný měkký povrch. Pokud není
spotřebič vyvážen, přizpůsobte jej pomocí nastavitelných
nožiček.

Zabraňte nebezpečí
Neumisťujte spotřebič do blízkosti hořlavých látek jako je
plyn, benzín, alkohol, lak, amylacetát, atd.
Tyto předměty nevkládejte do spotřebiče.

Přemísťování
Při přemísťování spotřebiče jej nenaklánějte horizontálně
ani do úhlu pod 45°.
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3. Upozornění
•

Voda obsažena v potravinách nebo ve vzduchu se dostává do chladničky při otevření
dveří a způsobuje formování námrazy, ovlivňuje správný chod chladničky v případě
silné vrstvy. Když je silnější než 2 mm, musíte chladničku odmrazit.

•

Odmrazování chladničky se provádí manuálně. Před odmrazováním vyjměte potraviny,
zásobník ledu a dočasně uložte na chladné místo, poté nastavte ovladač teploty do
pozice „0“ (kompresor přestane pracovat) a nechejte otevřené dvířka, dokud se led
a námraza nerozpustí na dno chladničky. Vodu utřete jemným hadrem. V případě
urychlení odmrazování můžete umístit nádobu s horkou vodou (přibližně 50°C) do
vnitřního prostoru chladničky. Po odmrazení nezapomeňte nastavit ovladač teploty do
původní pozice.

•

Není vhodné odzmrazovat chladničku přímo horkou vodou nebo fenem na vlasy,
protože můžete poškodit vnitřní prostor.

•

Neodstraňujte led a námrazu ani neoddělujte potraviny, které jsou zmrazené
dohromady, ostrými předměty nebo dřevěnými hůlkami, protože můžete poškodit vnitřní
prostor chladničky nebo výparníku.

•

Pokud je poškozen přívodní kabel spotřebiče, musí jej vyměnit servisní technik.

4. Pokyny ke změně směru otevírání dveří
Chladnička je dodávána se závěsy dveří na pravé straně. Pokud chcete změnit směr
otvírání, postupujte podle následujících pokynů:
1. Nejdříve vyjměte kryt horního závěsu (6)
2. Vyjměte dva šrouby (1), které drží horní závěs (5) (pravá strana) na chladničce.
Sejměte horní závěs (5).
3. Nadzvedněte dveře a uložte je na měkký podklad, aby se nepoškrábaly.
4. Vyjměte dva šrouby (8), které drží spodní závěs (2) a sejměte spodní závěs (2).
5. Vyjměte přední levou nožičku (4) a přeložte ji na pravou stranu.
6. Vyjměte krytu otvoru (7) na pravé straně.
7. Před založením spodního závěsu (2) vyjměte kolík (9) a otočte směr spodního závěsu
(2). Instalujte spodní závěs (2) na levou spodní stranu chladničky pomocí dvou šroubů
(8).
8. Založte kolík (9) do spodního závěsu (2).
9. Založte dveře na spodní závěs (2)
10. V uzavřené pozici dveří upevněte horní závěs (5) v horní levé části chladničky dvěma
šrouby (1). Neutahujte dva šrouby (1), dokud nejsou dvěre srovnány s horním panelem
spotřebiče.
11. Instalujte kryt horního závěsu (6) na horní závěs.
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OBRÁZEK 1

OBRÁZEK 2

Obrázek 1: představuje pozici komponentů před výměnou závěsu dveří.
Obrázek 2: představuje pozici komponentů po změně závěsu dveří.
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5. Údržba
•

Chladničku čistěte minimálně jednou za měsíc.

•

Při údržbě nejdříve odpojte přívodní kabel od elektrické zásuvky.

•

Utřete vnitřní a vnější povrch chladničky a její příslušenství vlhkým hadříkem. Pokud
je velmi znečištěná, omyjte ji pomocí neutrálního saponátu a poté vyčistěte vodou
a vysušte čistým hadříkem. Poté použijte malé množství vosku na sklo a vyleštěte
ﬂanelem.

•

Pro čištění nepoužívejte horkou vodu, ředidlo, benzín, alkohol, petrolej, čistící prášek,
alkoholové čističe, kyseliny, chemické hadříky, atd. Tímto byste mohli poškodit lak a
plasty. K čištění nepoužívejte proud vody. Toto může způsobit rezavění nebo oslabení
izolace.

•

Udržujte gumové těsnění na dvěrích čisté.

•

Pokud budou plastové části chladničky vystavené oleji (živočišnímu nebo rostlinnému),
rychle zestárnou a mohou prasknout. Odkapávací zásobník se rychle znečistí, pokud
není pravidelně čištěn a může se objevit nepříjemný zápach.
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6. Odstranění případných problémů
1. Pokud chladnička nepracuje:
Zkontrolujte, zda není výpadek proudu.
Zkontrolujte, za je vidlice přívodního kabelu připojena k elektrické zásuvce.
Zkontrolujte, zda není vypálena pojistka.
2. Pokud chladnička příliš chladí:
Ovladač nastavení teploty je nastaven na vysokou hodnotu.
Pokud umístíte potraviny s velkým množstvím vlhkosti přímo pod výstup chladného
vzduchu, rychle namrznou. Toto neznamená poruchu.
3. Pokud chladnička dostatečně nechladí:
Potraviny jsou baleny příliš těsně při sobě, což brání proudění chladného vzduchu.
Vložili jste něco horkého nebo velké množství do chladničky.
Dveře nejsou zavřené správně.
Těsnění dveří je poškozené.
Chladnička není větraná.
Je nedostatečný prostor mezi chladničkou a stěnami kolem spotřebiče a nad spotřebičem.
Nastavení teploty je nesprávné.
4. Při rozmrazování voda teče po vnitřku chladničky a na podlahu:
Zkontrolujte, zda není odtoková hadička ucpaná.
Zkontrolujte, zda je odkapávací zásobník umístěn správně.
5. Když se tvoří kondenzace na vnějších stěnách chladničky:
Kondenzace se může tvořit na vnějších stranách, když je vysoká vlhkost, například během
vlhkého ročního období. Toto je stejný výsledek, jako když nalijete studenou vodu do
sklenice. Nejedná se o závadu, proto vlhkost pouze otřete suchým hadrem.
6. Když slyšíte zvuk, jako když teče voda:
Zvuk tekoucí vody představuje tok chladící náplně. Nejedná se o závadu.
7. Když se hřejí stěny chladničky:
Boční panel spotřebiče se ohřívá, pokud se dveře otevírají příliš často, při spuštění
spotřebiče a když spotřebič pracuje v létě při vysoké okolní vlhkosti. V takovém případě
se nedotýkejte panelu, je to výsledkem odvodu tepla zevnitř spotřebiče a nejedná se o
poruchu chladničky.

7. Technické údaje
*Pro podrobnější technické informace viz výrobní štítek na zadním panelu chladničky.
*Právo na změnu technických údajů vyhrazené.
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Informace pro uživatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího
sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého
prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od
místních úřadů nebo od svého prodejce.

