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Technologie zachování čerstvosti potravin Maxi-Fresh Preservera 
Technologie Maxi Fresh Preserver umožňuje odstranit ethylenový plyn (bioprodukt přirozeně uvolňovaný 
z čerstvých potravin) a nepříjemné pachy z oddílu pro čerstvé potraviny. Tak zůstanou potraviny čerstvé déle. 

Maxi Fresh Preserver 

Nastavitelná polička ve dveřích (u některých modelů) 

Obr. 1 

K vytvoření úložných ploch, které potřebujete, můžete použít nastavitelnou poličku ve dveřích. 
Změna pozice nastavitelné poličky ve dveřích; 
Přidržte tlačítko poličky a zatlačte na tlačítka po stranách poličky ve dveřích ve směru šipky. (Obr. 1) 
Poličku ve dveřích umístěte do potřebné výšky, posunutím nahoru a dolů. 
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ČAST 7: NEŽ SE OBRÁTÍTE NA POPRODEJNÍ SERVIS 

Zkontrolujte upozornění; 
Chladnička vás varuje, pokud teplota v chladničce a mrazničce klesne na nesprávnou úroveň nebo když dojde 

k problému se spotřebičem. 

TYP CHYBY TYP CHYBY PROČ 

Některé části jsou 
mimo provoz nebo 

SR ,,Upozornění na chybu" 
došlo k selhání 

chladícího procesu. 

CO DĚLAT 

Kontaktujte servis co 
nejdříve to bude 
možné. 

1. Rozmrazené
potraviny znovu
nemrazte a rychle je
spotřebujte.

2. Teplotu v chladničce

SR - Nastavte 
nastavte na nižší

hodnotu blikající 
Toto upozornění se hodnoty nebo

Prostor mrazničky. Není zobrazí zejména po nastavte super 
na obrazovce pro 

dostatečně chladný. dlouhodobém výpadku mrazení, dokud
nastavení hodnoty v 

napájení. příslušenství
mrazničce 

nedosáhne
normální teploty.

3. Nevkládejte
čerstvé potraviny
dokud nedojde k
odstranění závady.

1. Teplotu v chladničce
nastavte na nižší

Ideální teplota prostoru 
hodnoty nebo

SR - Nastavte nastavte super

hodnotu blikající „Prostor chladničky 
chladničky je +4 °c. mrazení, dokud

Pokud se zobrazí toto 
na obrazovce pro není dostatečně 

upozornění, existuje 
příslušenství

nastavení teploty v chladný" nedosáhne

chladničce 
riziko, že se vaše normální teploty.

potraviny rozmrazí. 
2. Neotevírejte dveře

dokud nedojde k
odstranění závady.
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is a registered trademark used under license from 
Electrolux International Company, U.S.A.

Manufacturer/Výrobce/Výrobca:
FAST ČR, a.s.
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