
NÁVOD K OBSLUZE

CHLADNIČKA-MRAZNIČKA

Pouze pro použití v domácnosti 

Model R-X670GE
Děkujeme vám za zakoupení chladničky s mrazničkou Hitachi.
Tato chladnička je určena výhradně pro použití v domácnosti. 
Nepoužívejte chladničku ke komerčním účelům a/nebo k jiným účelům 
než ke skladování potravin.
Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a zajistěte tak správné 
používání spotřebiče.
Před použitím si prosím přečtěte část „Bezpečnostní upozornění“, která je 
součástí tohoto návodu k obsluze.
Uchovejte tento návod k obsluze spolu se záručním listem pro pozdější 
potřebu
Tento návod k obsluze předejte spolu s chladničkou, když předáváte 
chladničku třetí straně a při používání na jiném místě, nebo ji odesíláte 
do recyklačního střediska.

Vyrobeno v Japonsku 6 dvířek

 Počáteční vychlazení potrvá určitou dobu. str. 10, 11

Úplné vychlazení může trvat více než 4–24 hodin.

 Dbejte na to, aby žádné potraviny nevyčnívaly nad limit výšky skladování v každé přihrádce a 
ponechte mezeru mezi jednotlivými potravinami v každé přihrádce. str. 20, 22

V opačném případě se potraviny a/nebo balení nemusí skladovat správně v každé přihrádce a proto nemusí být možné úplné zavření 
dvířek. Může to způsobit, že chladnička nebude chladit dostatečně a/nebo se nevytvoří led.
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FREQUENTLY-ASKED QUESTIONS (FAQs)

Tipy pro používání chladničky s úsporou energie
1. Dvířka otevírejte nebo zavírejte méně často a velmi rychle.

Časté otevírání a zavírání vede k plýtvání energií.

2. Nepřeplňujte chladničku.
Přeplnění chladničky brání plynulé cirkulaci studeného vzduchu, vylučuje rovnoměrné chlazení v celé chladničce a dochází k 
nadměrné spotřebě energie. Potraviny doplňujte ve vhodných intervalech.

3. Nevkládejte do chladničky horké pokrmy.
Vložení horkého pokrmu zvyšuje teplotu v chladničce, což následně zvyšuje teplotu okolních potravin.

4. Zajistěte přiměřený volný prostor kolem chladničky.
Instalace chladničky s malým odstupem mezi chladničkou a okolními předměty zabraňuje výměně tepla a vede k plýtvání energií.

5. Vyměňte poškozené těsnění dvířek.
Studený vzduch uniká přes poškozené těsnění, což vede k plýtvání energií. Pokud lze mezi těsnění a chladničku zasunout platební 
kartu, je třeba vyměnit těsnění.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQS)
Pokud nedochází k výrobě ledu

str. 34

Pokud chladnička nechladí 
dostatečně

str. 35

Pokud se vytváří námraza nebo 
orosení

str. 35

3

BEFORE USE

SAFETY SUGGESTIONS ................................ 4
LEARN NAME & FUNCTION OF EACH PART ... 8

Name of each compartment/Food stored ................ 8
Functions of the Control Panel ................................. 9

BEFORE USE ................................................ 10
Preparation before use ............................................ 10
Transporting your refrigerator (transport for moving) .... 11

GENERAL USE

Auto Door .................................................... 12
Setting the Auto Door ................................................ 12
Using the Auto Refrigerator Door ............................. 13
Using the Auto Drawer ............................................ 13

REFRIGERATOR COMPARTMENT ................. 14
Adjusting temperature in a refrigerator compartment ... 14
Adjust the height of a pocket/shelf .......................... 15

VACUUM COMPARTMENT ............................ 16
When opening/closing the door of the Vacuum Case ... 16
Change the settings of the Vacuum Compartment ... 17

ICE COMPARTMENT (AUTOMATIC ICE MAKER) ... 18
How to make Ice ..................................................... 18
Quick Ice Making .................................................... 19
Stop Ice Making ...................................................... 19
Stored ice amount and ice-making time .................. 19
Water Supply indicator ............................................ 19
When the “On” indicator lamp blinks ...................... 19

FREEZER COMPARTMENT ........................... 20
Using the Upper Freezer .......................................... 20
Using the Lower Freezer ......................................... 20
Caution on how to store foods ................................ 20
Adjust the temperature of the freezer compartment ... 20
Using the Delicious Freezing ................................... 21
Setting the Delicious Freezing ................................. 21
When you want to freeze food quickly (Quick Freezing) ....... 21

VEGETABLE COMPARTMENT ....................... 22
Stored foods ........................................................... 22
Caution on how to store foods ................................. 22
To cool it more [Vegetable Compartment (MAX)] ...... 23

VARIOUS FUNCTIONS .................................. 24
Setting “Energy Saving” mode ................................ 24
“eco” Operation indicator lamp ............................... 24
Door Open & Close indicator lamp ........................... 24
Locking the Control Panel ....................................... 25
Door Alarm ............................................................. 25
Door Alarm and volume adjustment of the operation sound ... 25
Set the condensation prevention heater to MIN. (Swing partition)... 26
Fine adjustment of the temperature (Refrigerator 
Compartment / Freezer Compartment) .................... 27

Triple Power Deodorizing Effect................................ 27

MAINTENANCE

MAINTENANCE ............................................ 28
Power plug/The back/floor of the refrigerator ........................ 28
Vacuum Compartment ............................................. 28
Auto Drawer ........................................................... 29
Surface of door/Each shelf/pocket/case/
Door gaskets/Liquid receivers ..................................... 29

Ice Maker Cleaning ................................................. 30
Water supply container/Ice tray ............................... 31

HOW TO REMOVE/ATTACH PARTS ............... 32
Height adjustable upper and middle shelf ..................... 32
Door pocket ............................................................ 32
Fixed shelf .............................................................. 32
Height adjustable lower shelf .................................. 32
Vacuum Case .......................................................... 32
Ice Case (Ice Compartment)・Upper Freezer case (Upper Freezer) ... 33
Slide case and lower freezer case (Lower Freezer) .......... 33
Upper Case, Lower Case (Vegetable Compartment) ............. 33
How to attach the slide door (Ice Compartment/Upper Freezer/
Lower Freezer/Vegetable Compartment) ........................... 33

TROUBLESHOOTING

TROUBLESHOOTING ..................................... 34
Initial stage ............................................................. 34
Control Panel .......................................................... 34
Automatic ice making ............................................. 34
Refrigerator does not cool ....................................... 35
Frost and/or dew occurs ......................................... 35
Refrigerator cools overly ......................................... 35
[ ] display on the control panel flashes .............. 35
Abnormal operating sound is generated .................. 36
Door is not in a horizontal state ............................... 36
Refrigerator becomes hot ....................................... 36
There is something strange with the Vacuum Compartment ... 36
It smells strange ..................................................... 37
Auto Refrigerator Door ............................................ 37
Auto Drawer ........................................................... 37
Vegetable Compartment .......................................... 38
Others .................................................................... 38

AVAILABLE PARTS ....................................... 39
ABOUT NON-CFC REFRIGERATORS ............. 79
STORABLE WEIGHT ..................................... 80

CONTENTS

C
o
ntents



3

BEFORE USE

SAFETY SUGGESTIONS  ................................ 4
LEARN NAME & FUNCTION OF EACH PART  ... 8

Name of each compartment/Food stored  ................ 8
Functions of the Control Panel ................................. 9

BEFORE USE  ................................................ 10
Preparation before use  ............................................ 10
Transporting your refrigerator (transport for moving) .... 11

GENERAL USE

Auto Door  .................................................... 12
Setting the Auto Door  ................................................ 12
Using the Auto Refrigerator Door  ............................. 13
Using the Auto Drawer  ............................................ 13

REFRIGERATOR COMPARTMENT  ................. 14
Adjusting temperature in a refrigerator compartment  ... 14
Adjust the height of a pocket/shelf  .......................... 15

VACUUM COMPARTMENT  ............................ 16
When opening/closing the door of the Vacuum Case ... 16
Change the settings of the Vacuum Compartment  ... 17

ICE COMPARTMENT (AUTOMATIC ICE MAKER)  ... 18
How to make Ice  ..................................................... 18
Quick Ice Making  .................................................... 19
Stop Ice Making  ...................................................... 19
Stored ice amount and ice-making time .................. 19
Water Supply indicator  ............................................ 19
When the “On” indicator lamp blinks  ...................... 19

FREEZER COMPARTMENT  ........................... 20
Using the Upper Freezer  .......................................... 20
Using the Lower Freezer  ......................................... 20
Caution on how to store foods   ................................ 20
Adjust the temperature of the freezer compartment  ... 20
Using the Delicious Freezing  ................................... 21
Setting the Delicious Freezing  ................................. 21
When you want to freeze food quickly (Quick Freezing) ....... 21

VEGETABLE COMPARTMENT  ....................... 22
Stored foods  ........................................................... 22
Caution on how to store foods  ................................. 22
To cool it more [Vegetable Compartment (MAX)]  ...... 23

VARIOUS FUNCTIONS  .................................. 24
Setting “Energy Saving” mode  ................................ 24
“eco” Operation indicator lamp  ............................... 24
Door Open & Close indicator lamp ........................... 24
Locking the Control Panel  ....................................... 25
Door Alarm  ............................................................. 25
Door Alarm and volume adjustment of the operation sound  ... 25
Set the condensation prevention heater to MIN. (Swing partition) ... 26
Fine adjustment of the temperature (Refrigerator 
Compartment / Freezer Compartment)  .................... 27

Triple Power Deodorizing Effect ................................ 27

MAINTENANCE

MAINTENANCE  ............................................ 28
Power plug/The back/floor of the refrigerator ........................ 28
Vacuum Compartment ............................................. 28
Auto Drawer  ........................................................... 29
Surface of door/Each shelf/pocket/case/ 
Door gaskets/Liquid receivers  ..................................... 29

Ice Maker Cleaning  ................................................. 30
Water supply container/Ice tray  ............................... 31

HOW TO REMOVE/ATTACH PARTS  ............... 32
Height adjustable upper and middle shelf  ..................... 32
Door pocket  ............................................................ 32
Fixed shelf  .............................................................. 32
Height adjustable lower shelf  .................................. 32
Vacuum Case  .......................................................... 32
Ice Case (Ice Compartment)・Upper Freezer case (Upper Freezer)  ... 33
Slide case and lower freezer case (Lower Freezer)  .......... 33
Upper Case, Lower Case (Vegetable Compartment)  ............. 33
How to attach the slide door (Ice Compartment/Upper Freezer/
Lower Freezer/Vegetable Compartment)  ........................... 33

TROUBLESHOOTING

TROUBLESHOOTING  ..................................... 34
Initial stage  ............................................................. 34
Control Panel  .......................................................... 34
Automatic ice making  ............................................. 34
Refrigerator does not cool  ....................................... 35
Frost and/or dew occurs  ......................................... 35
Refrigerator cools overly  ......................................... 35
[ ] display on the control panel flashes  .............. 35
Abnormal operating sound is generated  .................. 36
Door is not in a horizontal state  ............................... 36
Refrigerator becomes hot  ....................................... 36
There is something strange with the Vacuum Compartment  ... 36
It smells strange  ..................................................... 37
Auto Refrigerator Door  ............................................ 37
Auto Drawer  ........................................................... 37
Vegetable Compartment .......................................... 38
Others  .................................................................... 38

AVAILABLE PARTS  ....................................... 39
ABOUT NON-CFC REFRIGERATORS  ............. 79
STORABLE WEIGHT  ..................................... 80

CONTENTS
C
o
ntents

OBSAH
O

bsah

PŘED POUŽITÍM
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ ........................................ 4
NÁZVY A FUNKCE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ ...................... 8

Název každého prostoru chladničky/uložení potravin ..........................8
Funkce ovládacího panelu ................................................................................9

PŘED POUŽITÍM ............................................................. 10
Příprava před použitím ................................................................................... 10
Přeprava chladničky (příprava na přemístění) ........................................ 11

OBECNÉ POUŽITÍ
Automatická dvířka ....................................................... 12

Nastavení automatických dvířek ................................................................. 12
Použití automatických dvířek chladničky ................................................ 13
Použití automatické zásuvky ........................................................................ 13

CHLADICÍ PROSTOR ....................................................... 14
Nastavení teploty v chladicím prostoru .................................................... 14
Nastavení výšky regálu/poličky ................................................................... 15

VAKUOVÝ PROSTOR ...................................................... 16
Při otevření/zavření dvířek vakuového pouzdra .................................... 16
Změna nastavení vakuového prostoru ..................................................... 17

LEDOVÁ PŘIHRÁDKA (AUTOMATICKÝ VÝROBNÍK LEDU) ... 18
Způsob výroby ledu ......................................................................................... 18
Rychlá výroba ledu ........................................................................................... 19
Množství uloženého ledu a doba výroby ledu ....................................... 19
Indikátor doplnění vody ................................................................................. 19
Když začne blikat indikátor „On“ ................................................................. 19
Zastavení výroby ledu ..................................................................................... 19

MRAZICÍ PROSTOR ......................................................... 20
Použití horní mrazničky .................................................................................. 20
Upozornění při skladování potravin .......................................................... 20
Použití spodní mrazničky ............................................................................... 20
Úprava teploty mrazicího prostoru ............................................................ 20
Použití jemného mrazení ............................................................................... 21
Nastavení jemného mrazení ......................................................................... 21
Pokud chcete zmrazit potraviny rychle (Rychlé mrazení) .................. 21

PROSTOR PRO ZELENINU .............................................. 22
Skladované potraviny ...................................................................................... 22
Upozornění při skladování potravin .......................................................... 22
Pro lepší chlazení [Vegetable Compartment (MAX)] ........................... 23

RŮZNE FUNKCE .............................................................. 24
Nastavení režimu „Energy Saving (úspory energie)“ ............................ 24
Provozní indikátor „eco“ ................................................................................. 24
Indikátor otevření a zavření dvířek ............................................................. 24
Zamknutí ovládacího panelu........................................................................ 25
Alarm dvířek ........................................................................................................ 25
Alarm dvířek a nastavení hlasitosti provozního zvuku ........................ 25
Nastavení ohřívače na zabránění kondenzace na MIN. 
(Výklopná příčka) .............................................................................................. 26
Detailní nastavení teploty (Chladicí prostor/Mrazicí prostor) .......... 27
Efekt dezodorace s trojitým výkonem ....................................................... 27

ÚDRŽBA
ÚDRŽBA ......................................................................... 28

Napájecí zástrčka  ............................................................................................. 28
Vakuový prostor  ............................................................................................... 28
Zadní/spodní část chladničky ........................................................................................28
Automatická zásuvka ...................................................................................... 29
Povrch dvířek  ..................................................................................................... 29
Těsnění dvířek  ................................................................................................... 29
Každý regál/pouzdro/zásuvka  ..................................................................... 29
Zachytávače tekutín  ........................................................................................ 29
Čištění výrobníku ledu .................................................................................... 30
Zásobník na vodu  ............................................................................................ 31
Forma na led  ...................................................................................................... 31

ZPŮSOB ODPOJENÍ/NASAZENÍ ČÁSTÍ .......................... 32
Regály dvířek ...................................................................................................... 32
Pevná polička ..................................................................................................... 32
Vakuové pouzdro .............................................................................................. 32
Výškově nastavitelná horní a střední polička .......................................... 32
Výškově nastavitelná spodní polička ......................................................... 32
Zásobník na led (Ledová přihrádka) • 
Zásuvka horní mrazničky (Horní mraznička)........................................... 33
Výsuvná zásuvka a zásuvka spodní mrazničky 
(Spodní  mraznička) ......................................................................................... 33
Horní zásuvka, spodní zásuvka (Prostor pro zeleninu) ........................ 33
Způsob připevnění výsuvné zásuvky (Ledová přihrádka/
Horní mraznička/Spodní mraznička/Prostor pro zeleninu) ............... 33

ODSTRÁNĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ
ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ ........................... 34

Počáteční fáze .................................................................................................... 34
Ovládací panel ................................................................................................... 34
Automatický výrobník ledu ........................................................................... 34
Chladnička nechladí ........................................................................................ 35
Námraza a/nebo zkondenzovaná vlhkost ............................................... 35
Chladnička příliš chladí ................................................................................... 35
Zobrazení [ ] bliká na ovládacím panelu .......................................... 35
Vytváří se abnormální provozní zvuk ........................................................ 36
Dvířka nejsou v horizontální poloze .......................................................... 36
Chladnička se zahřívá ...................................................................................... 36
S vakuovým prostorem není něco v pořádku ......................................... 36
Neobvyklý zápach ............................................................................................ 37
Automatické dvířka chladničky ................................................................... 37
Automatická zásuvka ...................................................................................... 37
Prostor pro zeleninu ......................................................................................... 38
Ostatní................................................................................................................... 38

DOSTUPNÉ NÁHRADNÍ DÍLY ......................................... 39

CHLADNIČKA BEZ FLUOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ .... 40

SKLADOVÁNÍ HMOTNOSTI............................................ 41



R600a

4

Zajistěte dodržování 
těchto opatřeníBEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Abyste předešli poškození uživatele, ostatních osob nebo škodám na majetku, přečtěte si a dodržujte níže uvedená 
varování a upozornění a upozornění uvedená v tomto návodu.
 Následující varování a upozornění jsou kategorizována podle úrovně 

možného poranění nebo škody, která se může vyskytnout při ignorování 
pokynů.

 Tato chladnička používá hořlavá chladiva. V níže uvedeném sloupci symbolů jsou uvedena bezpečnostní opatření 
týkající se hořlavého chladiva.

 Symboly znázorněné níže jasně uvádějí 
význam pokynů. (Níže uvedené symboly 
jsou příklady)

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

Tento symbol představuje „Vysokou 
možnost vážného poranění nebo smrti, 
v případě ignorování“.

Tento symbol představuje něco, 
co nesmíte provést. (Zákaz)

Tento symbol představuje něco, 
co musíte provést. (Povinnost)

Tento symbol představuje „Vysokou 
možnost poranění nebo škod na
majetku, v případě ignorování“.

Tento symbol představuje bezpečnostní opatření týkající se hořlavého chladiva.

 VAROVÁNÍ
Instalace

 Proveďte opatření k zabránění převrácení 
chladničky v důsledku zemětřesení atd.
• Převrácení chladničky může mít za následek 

poranění osob.

 Vyhněte se použití, které by mohlo 
způsobit, že elektrická zásuvka nebo 
komponenty napájecího kabelu 

 budou fungovat nad určený 
 elektrický proud. Rovněž 
 nepoužívejte zdroje napájení, které 
 nemají jmenovité napětí.
 Ak je zdroj napájania zdieľaný s inými 

spotrebičmi pomocou dvojitých alebo 
viacerých adaptérov, tento adaptér sa môže 
zohriať nad bežnú úroveň a spôsobiť požiar.
• Použite samostatnú elektrickú zásuvku s 10 A.

 Pravidelně odstraňujte prach z 
 napájecí zástrčky.
 Pokud dojde k nahromadění 
 prachu na napájecí zástrčce, 
 může dojít k požáru.

• Odpojte napájecí zástrčku a otřete ji suchou 
 utěrkou.

 Připojte napájecí zástrčku pevně 
 do elektrické zásuvky s kabelem 
 vedeným směrem dolů.

• Připojení napájecí zástrčky s kabelem 
 vedeným směrem nahoru by mohlo 
 způsobit zátěž kabelu a způsobit elektrický 

zkrat nebo přehřátí, což může mít za 
 následek úraz elektrickým proudem nebo vznik 

požáru.
• Neúplné připojení napájecí zástrčky může mít 

za následek úraz elektrickým proudem nebo 
požár v důsledku tepla.

 Použití poškozeného napájecího
 kabelu může způsobit úraz elektrickým 
 proudem, zkrat nebo požár.

• Ohledně opravy napájecího kabelu nebo jeho zástrčky 
se obraťte na prodejce.

 Nedělejte nic, co by mohlo poškodit 
napájecí kabel nebo jeho zástrčku.

 Neinstalujte chladničku na vlhká 
místa nebo na místa, kde může 
cákat voda.
• Mohlo by to poškodit elektrickou 

izolaci a způsobit úraz elektrickým 
proudem nebo požár.třesoucí a 

nestabilní

Namočení 
Zakázáno

Zakázáno

Zacházení s napájením a napájecím kabelem

Napájecí kabel nebo zástrčka se 
nesmí řezat, upravovat, dotýkat 
horkých ploch, násilně ohýbat, 
zkroutit, tahat, klást na ně těžké 
předměty, mačkat chladničkou nebo 
svazovat.
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Bezpečnostní upozornění

 VAROVÁNÍ
Zacházení s napájením a napájecím kabelem

Mokré ruce 
Zakázáno

 Nezasouvejte ani neodpojujte 
 zástrčku mokrýma rukama.

• Mohlo by to způsobit úraz elektrickým
 proudem.

 Tento spotřebič mohou používat děti ve 
věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi 
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud jsou pod dozorem nebo jsou poučeny 
o bezpečném používání spotřebiče a chápou s 
tím spojená rizika.

 Nestříkejte vodu na ani 
dovnitř chladničky.
• Mohlo by to zhoršit izolaci 

elektrické energie a způsobit 
úraz elektrickým proudem 

 nebo požár.

 Nevkládejte předměty, které 
by se mohly vznítit.
• Benzín, éter, LP plyn, ředidlo, 

lepidlo se může vznítit a 
způsobit výbuch.

 Nepoužívejte hořlavé 
spreje v blízkosti 
chladničky.
• Jiskry z míst elektrického 

kontaktu, jako jsou spínače 
dvířek, mohou způsobit požár.

 Nezavěšujte se na dvířka 
ani nestoupejte na 
jednotlivá oddělení.
• Ke zranění může dojít v 

případě, že se chladnička 
převrátí nebo dojde k 
přiskřípnutí rukou dvířky.

 Nevyvíjejte příliš velkou sílu na dvířka 
jejich přílišným otevřením nebo opíráním 
se o otevřená dvířka.

 Neumísťujte na chladničku nádoby s 
vodou.
• Rozlitá voda může poškodit izolaci 

elektrických komponentů a vznik 
chybného elektrického proudu. Může to 
způsobit úraz elektrickým proudem nebo 
požár.

 Léčiva, chemikálie, výzkumné a 
 experimentální látky by neměly 
 být uskladněny v chladničce.

• Látky, které vyžadují přesné podmínky 
 pro uskladnění, nemohou být uloženy 
 v domácí chladničce.

 Neumísťujte na chladničku cizí 
předměty.
• Otevření a zavření dvířek atd. může 

způsobit pád těchto předmětů na 
ledničce, což může vést k poranění.

 Nesundávejte kryt z vnitřního 
osvětlení.
• Pokud je vnitřní osvětlení poškozeno, 

obraťte se na servisní středisko o 
výměnu žárovky, abyste předešli 
poranění.

 Nevyvíjejte sílu na skleněná dvířka.

 Neumísťujte vícebodové přenosné zásuvky 
nebo přenosné napájecí zdroje na zadní stranu 
spotřebiče.

 Děti si nesmějí se spotřebičem hrát.

 Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět 
děti bez dozoru.

 Před údržbou chladničky 
 nezapomeňte odpojit 
 napájecí kabel.
 V opačném případě by mohlo 
 dojít k úrazu elektrickým 
 proudem nebo poranění.
 str. 28

• Při odpojování nezapomeňte uchopit zástrčku a 
nikoli kabel.

V průběhu používání

Namočení 
Zakázáno

Zakázáno

Kontakt 
Zakázáno

 Nedotýkejte se částí strojního zařízení automatického výrobníku ledu.
• Hrozí nebezpečí poranění při otáčení zásobníků ledu.

 Pokud může dítě omylem použít funkci automatických dvířek, zastavte funkci automatických dvířek. 
str. 12, 13
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 VAROVÁNÍ 
R600a

Pokud jde o chladivo (Dávejte pozor na následující položky týkající se 
použití hořlavého plynu.)

Zakázáno

 Nepoškrábejte ani nepoškoďte 
 hlavní tělo chladničky ostrými 
 předměty, jako jsou například 
 šrouby.
 Protože použité chladivo je
 hořlavé, jakýkoliv únik z potrubí uvnitř stěny může 

způsobit vznícení a výbuch.

 Nepoškozujte chladicí 
 okruh. Pokud dojde k 
 poškození chladicího 
 potrubí, držte se dál 
 od chladničky a 
 vyhněte se používání 
 ohně a elektrických 
 spotřebičů.
 Pokud dojde k poškození chladničky, otevřete 

okna na vyvětrání a obraťte se na autorizované 
servisní středisko.

 Při instalaci ponechejte prostor 
okolo chladničky a větrací otvory 
volné. str. 10

 Únik chladiva se může nahromadit a 
způsobit vznícení a výbuch.

 Při likvidaci spotřebiče se obraťte 
na prodejce nebo linku pomoci 
recyklačních středisek ve správě 
ochrany životního prostředí.

 Pokud chladivo uniká, může dojít ke 
vznícení a výbuchu.

 Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné 
prostředky k urychlení procesu rozmrazování 
kromě těch, které jsou doporučené výrobcem.

 Nepoužívejte v chladničce elektrické spotřebiče.
• Pokud chladivo uniká, jiskry na kontaktu mohou 

způsobit vznícení a výbuch.

 Varovný štítek a typový štítek s tímto 
symbolem připevněný na kompresoru a 
lednici by měly být uchovávány v průběhu celé 
životnosti chladničky.

 Manipulaci, servis a instalaci použitého 
hořlavého chladiva provádějí pouze 
autorizované servisní společnosti Hitachi nebo 
servisní personál.

V případě nouze
 Pokud chladnička nefunguje 
 správně nebo se poškodí, zastavte 
 ji odpojením od elektrické sítě.
 Její nepřetržitý chod může způsobit 
 úraz elektrickým proudem nebo 
 poranění.

• Při odpojování napájecího kabelu vždy uchopte 
zástrčku.

 V případě úniku hořlavého plynu se nedotýkejte chladničky a 
otevřete okna na vyvětrání.
• Jiskry z míst elektrických kontaktů, jako jsou spínače dvířek, mohou vznítit 

exploze způsobující požár nebo popáleniny.

 Před likvidací spotřebiče nebo jeho recyklací odstraňte těsnění dvířek, abyste 
předešli riziku uvíznutí dětí uvnitř spotřebiče.

Rozebírání 
zakázáno

Vypněte 
spínač

 Nerozebírejte, neopravujte ani 
neupravujte chladničku.

 Poranění může být způsobeno vznícením 
ohně nebo chybným chodem.
• Pokud jsou nutné nějaké opravy nebo likvidace 

spotřebiče, obraťte se prosím na prodejce.

Při likvidaci spotřebiče

7
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Bezpečnostní upozornění

 UPOZORNĚNÍ
Při přesouvání chladničky

Během běžného používání

Zakázáno

Zakázáno

Pozor

 Na podlaze, která se snadno 
poškrábe, nepřesouvejte chladničku 
pomocí koleček chladničky.
• Rozložte ochrannou 
 podložku.

 Nikdy nezvedejte 
 rukojeť jeřábem atd.
 Dávejte pozor, abyste 
 nevyrazili zadní/boční 
 stranu chladničky.

 Při přenášení chladničky použijte 
 držadlo pro přenášení.
 Pokud držíte chladničku na jiných 
 místech, mohou vám ruce sklouznout a 
 způsobit poranění.

• Z bezpečnostních důvodů ať přenášejí ledničku nejméně 2 
osoby.

• Přenášejte ji dvířky směrem nahoru; jak je to na obrázku.
• Nikdy nepoužívejte držadla na zavěšení pomocí jeřábu.
• Zajistěte napájecí kabel pomocí lepicí pásky, abyste o něj 

nezakopli.

 Nevkládejte láhve do držáků 
 v dvířkách, pokud nesedí 
 správně na dně přední části.

• Násilné vložení velkých položek, 
 jako jsou velké láhve, může způsobit vypadávání 

lahví a následné poranění.

 Nevkládejte skleněné láhve do mrazicího 
prostoru.
• Láhve mohou prasknout vlivem zmrznutí obsahu a 

způsobit poranění.

 Při otevírání nebo zavírání dvířek, když jsou 
otevřená přilehlá dvířka, buďte opatrní, abyste 
si neskřípli ruku nebo prst mezi otevřená 
dvířka.

 Nezavírejte dvířka, pokud držíte 
 jinou část, než je rukojeť.

 Při otevírání spodních dvířek 
 chladničky nemějte nohy velmi 
 blízko.

• Při otevírání dvířek, mohou být vaše 
 nohy zasaženy, což může způsobit 
 jejich poranění

 Nedávejte ruce nebo nohy pod 
 spodní část chladničky.
 Při čištění a vložení rukou v 
 blízkosti základní plochy chladničky 
 může dojít k poranění tenkými kovovými plechy.

 Nevystavujte skleněnou poličku tvrdým 
nárazům. (Skleněná polička by mohla 
prasknout a způsobit poranění).

 Zabránění kapání vody na podlahu.
 Voda z orosení a/nebo námrazy může kapat na 

podlahu, pokud je kolem dvířek po delší dobu 
škvíra. Zavřete dvířka zcela bez škvíry.

 Při otevírání a zavírání dvířek při otevření jiných 
dvířek dávejte pozor, abyste si neskřípli prst 
nebo ruku mezi otevřená dvířka.

 Nenechávejte vyčnívat žádné potraviny přes 
okraj každé poličky.
• Poranění mohou způsobit předměty, jako jsou láhve, 

které spadnou na vaše nohy.
 Neotvírejte ani nezavírejte dvířka násilím. 

(V opačném případě může dojít k vypadnutí 
potravin)

 Neotvírejte ani nezavírejte 
 dvířka, pokud používá ledničku 
 jiná osoba.

 Neotvírejte ani nezavírejte 
 dvířka chladicího prostoru se 
 současným držením rukojeti zásuvky.
 Nedotýkejte se potravin a nádob uvnitř 

mrazicího prostoru mokrýma rukama.
• Může to způsobit poranění mrazem. (Hlavně v případě 

kovových předmětů).

 Nekonzumujte potraviny se zápachem nebo 
potraviny, jejichž barva je neobvyklá.
• Jinak by mohlo dojít k onemocnění.

 Nemačkejte spínač automatických 
 dvířek v prostoru automatických 
 dvířek kolenem atd.
 Neumísťujte  nic, jako je 
 například láhev, do prostoru automatických 

dvířek.

 Skleněný povrch skleněné poličky nezahřívejte, 
ani na něj nepokládejte horký předmět.

 Dávejte pozor, abyste nepoužívali automatická 
dvířka, pokud je před ledničkou jiná osoba, 
což by mohlo vést k nečekanému poranění 
způsobenému otevřením dvířek.

 Při vyjímání skleněné poličky buďte opatrní, 
protože je těžká.

 Pokud během otevírání nebo zavírání dvířek 
uslyšíte neobvyklý zvuk nebo spatříte drsný 
prášek, přestaňte chladničku používat a 
požádejte nás o provedení kontroly.
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LEARN NAME & FUNCTION OF EACH PART
Name of each compartment/Food stored

Rice

Frozen
wheat noodle

Hamburger
Deep-fried chickenDeep-fried chicken

New
tea

leaves

Fishsausage

Butter

Vienna
sausageMilk

Tea

Yogurt

Lactobacillus
beverage

Tea Mineral
water

Mineral
water

NÁZVY A FUNKCE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ
Název každého prostoru chladničky/uložení potravin

Chladicí prostor str. 14

Přibližně 2 °C ~ 6 °C

Vakuový prostor str. 16

Přibližně -1 °C ~ +1 °C

Chlazení potravin Čerstvé potraviny jako je maso, ryby a mořské plody
Vakuum a platinový katalyzátor pomáhají zachovat čerstvost.

Teplota v regálech dvířek je mírně vyšší.

Prostor skladování ledu

Led vyrobený automatickým 
výrobníkem ledu

Ledová přihrádka 
str. 18

Přibližně -20 °C ~ -18 °C

Horní/spodní mraznička
str. 18

Přibližně -20 °C ~ -18 °C

Mrazené potraviny/zmrzlina/ 
sušené potraviny

Prostor pro zeleninu 
str. 22

Přibližně 4 °C ~ 8 °C

Zelenina, ovoce, nápoje

Horní přihrádka

Nezpracovaná zelenina, drobná 
zelenina, ovoce, atd.

Drobná zelenina, 2 l
PET láhve atd.

Vysoký úložný prostor

Teplota vysokého úložného 
prostoru je o něco vyšší.

Spodní přihrádka

Listová zelenina (špenát, japonský 
hořčičný špenát atd.), velká zelenina 
(zelí, salát) atd.

 Výše uvedené teploty jsou standardní hodnoty pod podmínkou, že chladnička je stabilní bez skladování potravin 
a se zavřenými dvířky, při okolních teplotách přibližně 32 °C, přičemž nastavení je „“ pro obě chladicí prostory 
a mrazicí prostor.

 Potraviny skladujte volně uspořádaným způsobem.
 Aromatické potraviny doporučujeme zabalit.
 Existuje hrubý přehled o hmotnostech potravin, které lze uchovávat v chladničce. 

str. 80

Požadavek
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LEARN NAME & FUNCTION OF EACH PART
Name of each compartment/Food stored

Rice

Frozen
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Fishsausage
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sausageMilk
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9

N
ázvy a funkce jednotlivých částí

Funkce ovládacího panelu

Ovládací panel je rozdělen na dvě části:
Zobrazovací část je v horní části a provozní část ve spodní části.
Zobrazovací část a provozní část obvykle nesvítí. Dotykem tlačítka   je rozsvítíte.
Provozní část je dotykový panel, jeho dotýkáním přepínáte nastavení.

Poznámka

 Dotykem tlačítka   rozsvítíte ovládací panel a zobrazíte aktuální nastavení. Aktuální nastavení se zobrazí také při otevření dvířek chladicího prostoru.
 Opětovným dotykem tlačítka   na konci provozu vypnete osvětlení zobrazovací části a provozní části.
 I když nestisknete tlačítko  ,  zobrazení provozní části zhasne po uplynutí přibližně 40 sekund za účelem úspory energie, s výjimkou indikátorů režimu 

„Energy Saving“,„Freezer“,„Quick“,„Off“,„Water“,„Off“ (Bez vakua), [„eco“ provozu] a [Door Open & Close ].
 Zobrazovací část a provozní část se rozsvítí při otevření dvířek chladicího prostoru. Zhasnou přibližně 15 sekund po zavření dvířek.

Poskytované informace
Zapne se v průběhu fungování v režimu „eco“. str. 24

Rozsvítí se během zapnutí funkce automatických dvířek. str. 12Auto Door

Water

Door

Rozsvítí se při nedostatku vody v zásobníku vody. str. 19

Rozsvítí se při častém otevírání nebo zavírání dvířek. str. 24

 Všechny indikátory jsou rozsvícené kvůli objasnění..

Rozsvítí se během zablokování ovládacího panelu. str. 25
Blikáním indikuje nějaký problém. str. 35

Zobrazovací část
K obsluze

Nejdříve se dotkněte.

Poznámka

 Reakce dotykového panelu se může měnit v závislosti na okolní teplotě, vlhkosti, fyzického stavu uživatele nebo provozního stavu přilehlého elektrického 
výrobku.

 Uvolněte prst a znovu se dotkněte panelu tehdy, pokud panel po jeho dotyku nereaguje. Pokud je časový interval mezi dotykem tlačítka velmi krátký, může 
dojít k nesprávné detekci (může zůstat stlačené). Reakce dotykového panelu se nezlepší, pokud se ho dotknete silně.

 Panel nemusí reagovat tehdy, pokud je vlhký nebo znečištěný. Po odstranění nečistot vlhkou tkaninou, otřete vodu pomocí suché utěrky.
 Zatímco jsou dvířka chladicího prostoru ponechána otevřená, nebo zobrazovací část bliká, provozní část zůstane neaktivní, i když se dotknete tlačítka.

Režim nastavení 
úspory energie

Nastavení úpravy 
teploty

Nastavení výroby 
ledu

Nastavení režimu 
chlazení

Nastavení vakuového 
prostoru

Úspora energie snížením 
chladicího výkonu každého 
prostoru.

„Save“ str. 24

„Quick“ str. 19

„On“ str. 18

„Off“ str. 19

„“Delicious Frz“ 
str. 21

„Freezer“     str. 21

„Veg“ str. 23

Normálně použijte 
nastavení „“.

Chladicí prostor
str. 14

Mrazicí prostor
str. 20

+1°C str. 17

-1°C str. 17

„Off“ str. 17

(Bez vakua)
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● When you release your hand from a refrigerator door with the door open, the door may move, but this is normal.Notice

PŘED POUŽITÍM
Příprava před použitím

Uspořádejte spotřebič tak, jak je znázorněno níže
 Podlaha by měla být pevná a rovná.
 Pokud je chladnička položena na koberci, rohožce, tatami, podlaze z PVC, která může být dutá nebo odbarvená, položte na podlahu desku s 

tloušťkou 1 cm.
 Umístěte chladničku mimo dosahu přímého slunečního záření a tepla.
 Neumísťujte ji do vlhkých prostor a zajistěte dobré větrání.
 Sníží se tak nepříznivé účinky na chladicí výkon a náklady na elektrickou energii. Zabrání se tak také 

změně zabarvení a korozi chladničky..
 Místo by mělo být odděleno od jiných spotřebičů.
 Abyste zabránili rušení (šum/rozptýlený obraz) televizoru a jiných zařízení ledničkou.
 Pro zajištění účinného chlazení, ponechte dostatek prostoru okolo chladničky na odvod tepla.
 Skutečná velikost střední části boku hlavního těla chladničky je o něco větší než jmenovitá velikost. 

Proto při instalaci chladničky ponechte dostatek místa.
 Zadní strana chladničky může být umístěna velmi blízko u zdi.
 Pokud máte starosti s vibracemi nebo kondenzací vlhkosti na zadní straně nebo změnou zabarvení 

nebo znečištěním stěny v důsledku vysoké vlhkosti, nainstalujte chladničku tak, aby se vytvořila 2 
cm nebo větší mezera.

Potřebný prostor nad 
chladničkou: 5 cm nebo více

Potřebný prostor na pravé a levé 
straně chladničky: 1 cm nebo více

Zajištění chladničky
Nastavitelné nožičky, které se nacházejí v předních spodních rozích chladničky, je možné nastavit jejich otočením tak, aby se 
chladnička vyrovnala. (Nezapomeňte použít dodávaný nástroj a 2 podložky)

Pokud chcete sejmout kryt nožičky, 
uchopte oba konce a mírnou silou 
zatáhněte k sobě.

Položte podložky pod nastavitelné 
nožičky.
Položte tyto podložky pod nožičky 
rovnoměrně, aby byla chladnička rovně.

Snižte nastavitelné nožičky 
(levou a pravou) jejich otáčením, 
čímž chladničku zajistíte.
Připevněte dodávaný nástroj, aby 
zodpovídal tvaru nožiček.

Dodávaný nástroj (Příslušenství)

Nastavitelné nožičky

Podložka (Příslušenství)

 Před položením podložky vždy otřete nastavitelné nožičky a podlahu. Pokud na ní zůstanou nečistoty, mohly by poškrábat podlahu.
 Dávejte pozor, abyste nepoškrábali podlahu dodávaným nástrojem při otáčení nastavitelných nožiček.
 Nadměrné otáčení nastavitelné nožičky může způsobit její odpojení.

Úprava nastavitelných nožiček na nastavení chladničky do roviny
 Instalace chladničky na nerovnou podlahu nebo pokles její nožičky kvůli podlaze, která není dostatečně pevná na to, aby unesla hmotnost 

potravin, může způsobit rozdíl v úrovni mezi pravými a levými dvířky.
 Nemá to vliv na funkci chladničky. Chcete-li upravit nastavitelnou nožičku chladničky do roviny, postupujte podle níže uvedeného procesu.
 Korigujte jakékoli levé / pravé naklonění a mírně zvedněte přední stranu chladničky, dokud nebude možné dvířka snadno a zcela zavřít.

Pomocí dodávaného nástroje otočte nastavitelnou nožičku na boku 
tak, aby se chladnička snížila a mohla se vyrovnat dvířka chladicího 
prostoru.
Výšku dvířek je možné upravit o 1 mm po každém otočení seřizovacího nožičky.

Zasuňte vidlici krytu nožičky do montážních 
otvorů, čímž připevníte kryt.

Montážní otvor

Kryt nožičky

Vidlice

V závislosti na materiálu nebo pevnosti podlahy 
které je chladnička nainstalována, nebo na 
hmotnosti potravin v ní vložených, se mohou dvířka 
sundat několik dní (asi pět dní) po instalaci.
Pokud se to stane, opět nastavte rovnoběžnost mezi 
dvířky.

Otočením pravé 
nastavovací nožičky 
snižte pravou 
stranu dvířek.

Otočením levé 
nastavovací nožičky 
snižte levou stranu 
dvířek.

 Levá strana dvířek je níže.  Pravá strana dvířek je níže.

Poznámka  Když uvolníte ruku z dvířek chladničky s otevřenými dvířky, dvířka se mohou pohnout, ale to je normální.
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● If you wish to install the refrigerator in a hot spring area exposed to sulfide gas, you may need to apply anti-rust 
treatment to the piping. Contact your dealer in advance. Failure caused by sulfide gas will not be covered under 
guarantee.

● After inserting the power plug into a wall outlet, you will hear noise from the refrigerator, which is preparing for 
operation. You may also hear a louder noise from the compressor or fan until the inside is cooled down enough.

● It may give off a smell of plastics in the beginning when you start to use. Keep the room well-
ventilated. Such smell will disappear gradually.

● Do not peel off the seal on the back or plastics at the lower part of the side.
● When a magnet or suction cup is attached on the side of the body or the surface of a door, it may 

leave a mark.
● When you attach a paper sheet on the door surface in a high ambient temperature, dew may 

form on the door surface, or the paper may absorb moisture. 
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● It may give off a smell of plastics in the beginning when you start to use. Keep the room well-
ventilated. Such smell will disappear gradually.

● Do not peel off the seal on the back or plastics at the lower part of the side.
● When a magnet or suction cup is attached on the side of the body or the surface of a door, it may 

leave a mark.
● When you attach a paper sheet on the door surface in a high ambient temperature, dew may 

form on the door surface, or the paper may absorb moisture. 
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Před použitím

Připojte napájecí kabel.
Není problém připojit napájecí kabel hned po instalaci chladničky.
Při připojování napájecího kabelu používejte výhradní elektrickou zásuvku. (Střídavý proud 220 - 240 V, s hodnotou 10 A nebo více)
 Zkontrolujte, zda není napájecí zástrčka nebo kabel zaklíněn mezi zadní stranou chladničky a stěnou, aby se předešlo zahřívání napájecího 

kabelu.

Začne chlazení uvnitř chladničky.
 V závislosti na podmínkách, jako je teplota okolí, nebo stav skladování potravin, může chlazení uvnitř chladničky trvat déle než 4 hodiny. V 

letním období to může trvat 24 hodin nebo déle.
 Nedávejte do chladničky zmrzlinu, nechlazené potraviny nebo jídla podléhající zkáze, pokud není vnitřek chladničky dobře vychlazený.
 Při prvním použití funkce automatické výroby ledu proveďte „Čištění výrobníku ledu“. str. 30
 Série výroby ledu se automaticky spustí po důkladném vychlazení vnitřního prostoru chladničky.
 (Při prvním použití, může výroba ledu trvat 24 hodin nebo déle.)

Poznámka  Pokud chcete nainstalovat chladničku do oblasti s horkými prameny, při kterých bude vystavena působení sirných plynů, může 
být nutné nanést na potrubí antikorozní úpravu. Předem se obraťte na svého prodejce. Na poruchy způsobené sirnými plyny se 
nevztahuje záruka.

 Po připojení zástrčky do elektrické zásuvky, uslyšíte hluk z chladničky, která se tak připravuje na provoz. Můžete také slyšet 
hlasitější hluk z kompresoru nebo ventilátoru, dokud nebude vnitřní prostor dostatečně vychlazený.

 Na začátku užívání můžete ze spotřebiče ucítit zápach plastů. Udržujte místnost dobře větranou. Tento 
zápach postupně zmizí.

 Neodlepujte těsnění na zadní straně ani plasty ve spodní části na bocích spotřebiče.
 Pokud připevníte magnet nebo přísavku na boční stranu těla nebo povrch dvířek spotřebiče, může zanechat 

značku.
 Pokud je na povrch dvířek přilepený list papíru při vysoké teplotě okolí, na povrchu dvířek se může vytvořit 

orosení nebo může papír absorbovat vlhkost.

Samolepky

Plastové části - Levá/Pravá

Přeprava chladničky (příprava na přemístění)

Vyndejte potraviny a led.

Vylijte vodu ze zásobníku vody/zásobníku 
ledu.

Nejdříve položte plachtu 
a pak nakloňte chladničku 
dozadu na vypuštění vody.

Informace o instalaci chladničky na nové 
místo najdete v části „Příprava před 
použitím“. str. 10

Sundejte kryty nožiček a zvedněte
nastavovací nožičky.
Pomocí lepicí pásky zajistěte dvířka/ 
napájecí kabel.

Odpojte napájecí zástrčku.
Žádný problém těsně před přepravou.

Při přenášení s 2 nebo 
více osobami ji uchopte za 
držadla.
Nepokládejte ji během přepravy 
vodorovně (mohlo by to způsobit 
poruchu chladničky).

Při přepravě/přenášení položte plachtu nebo 
látku na ochranu.
Abyste zabránili poškození podlahového materiálu nebo rozlití 
vody.

Stará plachta
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Automatická dvířka
Dvířka chladicího 
prostoru (pravé)

Dvířka  chladicího 
prostoru (levé)

Spodní mraznička 

Prostor na zeleninu

 Automatická dvířka chladničky Dvířka můžete otevřít jednoduše mírným dotykem prsty díky funkci 
automatických dvířek.

 Automatická zásuvka Funkce automatické zásuvky vám pomůže snadno vytáhnout zásuvku, i když je 
těžká s množstvím potravin.

 Upozornění
 Pokud mohou malé děti omylem použít automatická dvířka, zastavte 

funkci automatických dvířek.
 Nepoužívejte spínač automatických dvířek chladničky, pokud je před 

chladničkou jiná osoba (což může mít za následek nečekané poranění 
při otevření dvířek).

 Nepřibližujte se nohama velmi blízko k chladničce při stisknutí 
spínače automatické zásuvky prostoru na zeleninu. (Můžete narazit 
nohama do dvířek a způsobit si zranění)

 Nepokládejte na ledničku žádné předměty.
 Nedržte jinou část dvířek než je rukojeť. (Může to způsobit uskřípnutí 

prstů, což by mohlo mít za následek poranění.)
 Spínač automatických dvířek ovládejte rukou.
 Před čištěním automatických dvířek odpojte napájecí kabel.

Elektrická jednotka 
chladničky

Spínač automatické 
zásuvky
(Automatický)

Rukojeť
(manuální obsluha)

Rukojeť
(manuální obsluha)

Rukojeť
(manuální 

obsluha)

Tlačítko otevření 
pro automatická 
dvířka chladničky 
(Automatizované)

Nastavení automatických dvířek
Funkci automatických dvířek můžete zapnout nebo vypnout. V továrním nastavení je tato funkce 
zapnutá.

Dotykem tlačítka   na ovládacím panelu zapněte indikátor.
Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

Stiskněte a podržte tlačítko 
  na tři sekundy nebo 

déle, dokud nezazní akustický 
signál (dlouhé pípnutí) a 
nerozsvítí se indikátor „Auto 
Door“.

Dotykem tlačítka   na ovládacím panelu zapněte indikátor, stiskněte a podržte tlačítko 
  na na tři sekundy nebo déle, dokud nezazní akustický signál (2 pípnutí) a nezhasne 

indikátor „Auto Door“.

Dotkněte 
se

Rozsvítí 
se

(Výrobní nastavení/V čase nastavení)

Poznámka

 Když je funkce automatických dvířek vypnutá, otevřete dvířka pomocí rukojeti.
 Funkci automatických dvířek není možné vypnout pouze pro automatická dvířka chladničky nebo automatickou zásuvku.

13
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Using the Auto Refrigerator Door

A
utom

atická dvířka

Použití automatických dvířek chladničky
Když se dotknete tlačítka otevření 
pro automatická dvířka chladničky, 
ozve se provozní zvuk a dvířka se 
pak automaticky otevřou.

Požadavek

Při zavírání dvířek, použijte rukojeť a svou ruku.
Dvířka se nezavřou automaticky.

Otevření jedněch 
dvířek na některé 
straně

Dotkněte se 
tlačítka otevření 
dvířek, které mají 
být otevřeny

Posuňte prst z 
jedné strany tlačítka 
otevření na druhou.

1 pípnutí Dlouhé pípnutí

Otevření obou dvířek 
současně

Otevření 
automatických 

dvířek

Provozní zvuk 
automatických 

dvířek chladničky

Způsob použití

Pohled shora na chladničku

* Ovládejte pomocí prstu.
(Dvířka se otevřou postupně od strany, které se 
dotknete.)

Pohled shora na chladničku

Poznámka

 Automatická dvířka chladničky se neotevřou, když je otevřený buď „Prostor pro led“ nebo „Horní mraznička“, aby se zabránilo zachycení rukou.
 Automatická dvířka chladničky je funkce na snížení zatížení vznikajícího na začátku otevření dvířek chladicího prostoru. Úhel otevírání dvířek se může měnit 

nebo dvířka se mohou mírně vrátit zpět, v závislosti na podmínkách instalace chladničky nebo na tom, jak jsou nápoje nebo potraviny uložené v přihrádkách 
dvířek, ale není to porucha.

 Po dotyku tlačítka otevření pro automatická dvířka chladničky, může při otevírání dvířek zaznít provozní zvuk, avšak nejde o poruchu.
 Pokud je tlačítko otevření pro automatická dvířka chladničky mokré nebo znečištěné, nezkusí reagovat. Pomocí vlhké tkaniny odstraňte nečistoty a potom 

tlačítko otřete suchou utěrkou.
 Pokud se současně dotknete tlačítka otevření automatických dvířek chladničky a jeho sousední části, nebo se ho dotknete na přibližně jednu sekundu nebo 

déle, automatická dvířka chladničky se nemusí otevřít automaticky.

Poznámka

 Tato funkce slouží ke snížení počátečního zatížení při vysouvání automatické zásuvky. Automatickou zásuvku lze vytáhnout přibližně o 15 cm nebo více. 
Délka se může lišit v závislosti na podmínkách instalace chladničky, nebo se může mírně vrátit zpět po automatickém otevření zásuvky, avšak to je normální.

 „Spodní mrazničku“ a „prostor pro zeleninu“ nelze otevřít elektronicky současně.
 Pokud je otevřená buď „spodní mraznička“ nebo „prostor pro zeleninu“, funkce automatické zásuvky nefunguje.
 Když stisknete spínač automatické zásuvky, zazní signál. Nejde o nic nenormální.
 Rozlitou tekutinu a jiné nečistoty na spínači automatické zásuvce ihned otřete.
 V opačném případě může spínač automatické zásuvky přestat fungovat, což může způsobit nedostatečné otevření zásuvky.

Použití automatické zásuvky
Stisknutím automatické zásuvky otevřete zásuvku automaticky.
Když ji zavíráte, zatlačte rukojeť na pravé/levé straně na její zavření.
Zásuvka se nezavře automaticky.
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Chladicí prostor

CHLADICÍ PROSTOR

Požadavek

 Potraviny s vysokou vlhkostí/konzervované nápoje mohou zmrznout nebo prasknout když jsou umístěny kolem otvoru na vyfukování studeného vzduchu. 
Umístěte je do blízkosti přední strany poličky nebo do přihrádky.

 Horké potraviny skladujte na výškově nastavitelné poličce. Pokud jsou umístěny v blízkosti teplotního čidla, teplota v chladicím prostoru se může velmi snížit 
nebo na panelu v zadní části chladicího prostoru může zkondenzovat vlhkost.

Upozornění

 Skladování sáčku s chlebem v chladicím prostoru může způsobit kondenzaci vlhkosti v sáčku, která chléb zvlhčí.
 Nevyvíjejte velmi příliš sílu na dvířka jejich přílišným otevřením nebo opíráním se o otevřená dvířka, protože by mohlo dojít k poškození dvířek.

Nastavení teploty v chladicím prostoru

Dotykem tlačítka   na ovládacím panelu zapněte indikátor.
Všechny indikátoru se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

Dotykem tlačítka   nastavte požadovanou teplotu.
Po každém stisknutí tlačítka se příslušný indikátor změní v pořadí 
znázorněném na obrázku vpravo. Teplota je z výroby nastavena na „“.

Poznámka

 Při běžném používání zvolte „“. Teplota se může měnit v závislosti na 
provozních stavech.

 Pokud chcete nastavit teplotu podrobněji. str. 27
 Teplota vakuového prostoru se změní také, pokud zvolíte „“ nebo 

„“ .
 Teplota v přihrádkách dvířek je mírně vyšší než teplota na obrázku 

vpravo.
 Pokud není v letním období chlazení dostatečné, zvolte „“.
 Pokud použijete možnost „“ delší čas v zimním období, potraviny 

mohou zmrznout. Pokud je uvnitř velmi chladno, použijte „“ nebo 
„“.

 Výše uvedené teploty jsou standardní hodnoty pod 
podmínkou, že chladnička je stabilní bez uložení potravin 
a dvířka jsou zavřená s okolními teplotami přibližně 32 °C, 
přičemž nastavení je na „“ pro chladicí prostor i mrazicí 
prostor.

Přibližně 2 - 6 °C
(Výrobní nastavení)

Přibližně o 1 - 3 °C 
méně než „“

Přibližně o 1 - 3 °C více 
než „“

Dotkněte 
se

Dotkněte 
se

Dotkněte 
se

LED světlo
Výklopná 

příčka

Výškově 
nastavitelné 

přihrádky

Výškově nastavitelné 
přihrádky

Výškově nastavitelná spodní 
polička

Stojan na vejce

Výškově nastavitelná horní/ 
střední polička (Skleněná 
polička)

Pevná 
polička

Přihrádka 
(pevná)

Dvojitá přihrádka 
dvířek (levá) Dvojitá přihrádka dvířek (pravá)

Teplotní snímač 
chladicího prostoru

Otvor na vyfukování studeného 
vzduchu
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● State in shipping ● Storage of pans, etc.

Turn the upside of the shelf 
board down and mount it 
at the upper level.

● Storage of milk carton, etc.

Turn the upside of the shelf 
board down and mount it 
at the lower level.

Chladicí prostor

Nastavení výšky regálu/poličky
Polohu regálu a poličky můžete nastavit v závislosti na velikosti potravin nebo nápojů.
Způsob odpojení/nasazení najdete na str. 32 .

 UPOZORNĚNÍ

Výklopná příčka

Výklopná příčka

 Výškově nastavitelné regály
 Výškově nastavitelná horní/střední polička
 Jejich polohu lze nastavit v závislosti na výšce potravin nebo 

nápojů.
 Manipulace se skleněnými poličkami
 Vyhněte se velkým nárazům na skleněnou poličku.
 (Prasklé sklo může způsobit poranění)
 Buďte opatrní při manipulaci se skleněnými poličkami, protože jsou těžké.

 Při otevírání dvířek
 Nedotýkejte se výklopné příčky na otevření dvířek.
 (Může to znemožnit otevření.)

 Při zavírání dvířek
 Nezavírejte dvířka se vztyčenou výklopnou příčkou.
 (Může to znemožnit úplné zavření dvířek.)

 Výškově nastavitelná spodní polička
 ýškově nastavitelná spodní polička.

 Stav při zakoupení  Skladování hrnců atd.

Otočte horní část desky 
poličky dolů a namontujte ji 
do horní úrovně.

Otočte horní část desky 
poličky dolů a namontujte ji 
do spodní úrovně.

 Skladování krabice mléka atd.
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Vakuový prostorVAKUOVÝ PROSTOR

Při otevření/zavření dvířek vakuového pouzdra

Vákuová pumpa

Platinový katalyzátor

LED světlo
Po otevření dvířek chladicího 
prostoru jasně rozsvítí vakuové 
pouzdro.

Vakuový uvolňovací ventil (modrý)

Zvednutím rukojeti ji odemkněte. 
Vakuum se uvolní pomocí vakuového 
uvolňovacího ventilu.
Při uvolňování vakua zazní syčení.

Vakuové pouzdro
(S hliníkovým podnosem)

Rukojeť

Platinový katalyzátor rozkládá zápachové složky z masa nebo ryb na oxid uhličitý, aby se tak 
zachovala čerstvost potravin.

Při otevírání dvířek Při zavírání dvířek

Zatažením rukojeti 
ji odjistěte.

Zatlačte vakuové 
pouzdro až na doraz.

Zatlačením rukojeti 
ji zajistěte.

Rukoväť

Syčení
Poznámka

 Po spuštění vakuové pumpy bude trvat přibližně tři až čtyři 
minuty, než se ve vakuovém pouzdru vytvoří vakuum. Pokud 
otevřete vakuové pouzdro do čtyř minut, neměli byste slyšet 
syčení.

 Pokud vytáhnete vakuové
 pouzdro bez otevření dírek na
 levé/pravé straně, může
 dojít k poškození částí.

Poznámka

 Ve vakuovém pouzdře 
 nebude vakuum, pokud 
 není rukojeť pevně zatlačena 
 dolů.
 Zavření dvířek chladicího 
 prostoru bez zajištění 
 rukojeti může poškodit 
 části nebo potraviny, nebo 
 vytvořit mezeru mezi dvířky, což snižuje výkon chlazení.
 Vakuová pumpa se aktivuje po zavření dvířek chladicího 

prostoru, se zavřeným vakuovým pouzdrem a zajištěnou 
rukojetí.

 Když se spustí vakuová pumpa, zazní zvuk. Jde o normální 
činnost.

Požadavek

 Nepřeplňujte vakuový prostor potravinami ani nádobami.
 V opačném případě nemusí být možné vytáhnout vakuové 

pouzdro.
 Pokud zavřete dvířka chladicího prostoru s otevřeným 

vakuovým pouzdrem, může dojít k poškození částí nebo 
potravin.

Vytáhněte vakuové 
pouzdro.

Poznámka

 Syčení naznačuje, že došlo k uvolnění 
vakua. Vakuové pouzdro tak není 
možné vytáhnout v průběhu tohoto 
zvuku. Vytáhněte ho tehdy, když už 
zvuk není více slyšet.

Vákuové pouzdro

Požadavek

 Platinový katalyzátor není třeba vyměňovat. Nevybírejte ho.
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Vakuový prostor
Změna nastavení vakuového prostoru

Dotykem tlačítka   na ovládacím panelu zapněte indikátor.
Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

Dotykem tlačítka   změňte požadované nastavení.
Po každém stisknutí tlačítka se displej přepíná v pořadí, jak je znázorněno níže. 
Teplota je z výroby nastavená na „-1°C (Subzero)“.

Dotkněte 
se

Upozornění  Indikátor „Off“ svítí v průběhu „Vyp.“. Za účelem úspory energie se displej přibližně po 40 sekundách 
vypne, ale nastavená funkce zůstane účinná.

 Výše uvedené hodnoty jsou pořízeny při okolní teplotě 32 ° C, když je teplota ve vakuovém prostoru stabilní bez uskladnění potravin, a aniž byla 
otevřena dvířka.

-1 °C (Přibližně -1 °C)
(Nastavení z výroby)

Toto nastavení je také vhodné k rozmrazování. Potraviny s vysokým obsahem vody 
by mohly zmrznout.

+1 °C (Přibližně +1 °C) Bez vakua (Přibližně -1 °C)

Nastavení a uložené potraviny

Poznámka

Upozornenie

 Účinek vakua se nezmění ani po zabalení potravin. Pokud se obáváte přenosu zápachu, nezapomeňte potraviny zabalit.

 Potraviny s vysokým obsahem vody mohou při nízkých teplotách zmrznout.
 Při skladování potravin, které by měly být skladovány při teplotách pod bodem mrazu a teplotách v chladničce, nastavte teplotu na 

„+1 °C“, aby nedošlo k jejich zamrznutí.
 Teplota vakuového prostoru se změní také tehdy, když je teplota chladicího/mrazicího prostoru nastavena na „“ nebo „“.

 Vlhkost a/nebo námraza se může vytvořit v uzavřeném vakuovém prostoru v důsledku vlhkosti 
obsažené v potravinách nebo ve vzduchu. Namočte měkkou tkaninu do vlažné vody a otřete vlhkost 
a/nebo námrazu. (Vlhkost, námraza nebo led nesnižuje výkon.)

 Pokud se chcete vyhnout orosení, námraze nebo ledu, skladované potraviny by měly být zabaleny v 
plastovém obalu.

 V případě potřeby co nejdříve otřete rozlitou vodu nebo polévku v prostoru.

Požadavek Vlhkost, námraza nebo led

Va
ku

um
Va

ku
um

Va
ku

um
 V

YP
.

-1°C
(Subzero)
(Asi -1 °C)

Potraviny a nádoby, které je nutné skladovat 
velmi opatrně

Potraviny, které nejsou vhodné pro uskladnění

+1°C
(Chiller)

(Asi +1 °C)

Off
(Vacuum off)

(Asi -1 °C)

Následující potraviny by se měly skladovat při nastavení „-1 °C (Subzero)“.

Následující potraviny by se měly skladovat při nastavení „+1°C (Chiller)“.

 Maso, zpracované maso

 Potraviny v utěsněném sáčku
 Sáček obsahující potraviny se může 

nafouknout a rozdrtit jiné potraviny.

 Plastová vzduchotěsná nádoba
 Víko nádoby se může během skladování 

uvolnit nebo nemusí zůstat na svém místě. 
Při vyjímání nádoby buďte opatrní.

 Zelenina citlivá na nízké teploty
 Povrch zeleniny se může při nízkých 

teplotách poškodit. Uložte ji do prostoru na 
zeleninu.

 Mléčné výrobky

 Jiné Krájená zelenina a ovoce

 Potraviny, ve kterých se při 
zmrazení tvoří vzduchové 
bubliny

 Ryby, mořské plody, vařená rybí 
pasta

Sýr atd. Tofu, konnyaku, smažené tofu, vláknité 
konnyaku, vařená vejce atd.

Vídeňské párky, plátky sýra atd.

Lilek Okurka

Krájená zelenina nebo ovoce Kávová zrna, čajové lístky atd.

Funkce vakua je vypnutá. Toto nastavení se doporučuje pro skladování potravin 
v „utěsněných sáčcích“ nebo „utěsněných plastových nádobách“, které vyžadují 
opatrnost při skladování. Potraviny s vysokým obsahem vody by mohly zamrznout, 
protože jde o prostor s teplotami tvorby ledu.

Pozor

Pozor

Okra, chřest, zázvor a zelený pepř
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Tea

MINERAL
WATER

LEDOVÁ PŘIHRÁDKA 
(AUTOMATICKÝ VÝROBNÍK LEDU)

Ledová přihrádka

Způsob výroby ledu

Zásobník na vodu
(Přibližně 1,0 l)

Ovládací panel

Tlačítka výroby ledu

AUTOMATICKÝ VÝROBNÍK LEDU

Zásobník na led

Značka doplnění 
vody

Značka plného 
zásobníku

Značka plného zásobníku

Odměrka 
na led

Prostor skladování ledu

Ledová přihrádka

Zobrazení

Tlačítko 
výroby 
ledu

Forma na 
led

Indikátor doplnění vody

Dotykem tlačítka   na ovládacím 
panelu zapněte indikátor.
Všechny indikátoru se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

Když se rozsvítí kontrolka „Water“ nebo 
hladina vody dosáhne na „Značku 
doplnění vody“, doplňte vodu.

Vyberte zásobník na vodu.

Vraťte zásobník na 
vodu.
Zatlačte ho zcela přímo za značku 
„Polohy uložení zásobníku“.

Dotkněte 
se

Před první výrobou ledu nebo jednou za týden či častěji proveďte „Čištění výrobníku ledu“. str. 30

Dotykem tlačítka   zapněte 
indikátor „On“.
Ve výrobě je režim „On“ nastaven na „Zap.“ (svítí).

Požiadavka
 VAROVANIE: napĺňajte len filtrovanou vodou.
 Voda na výrobu ľadu je v súlade s vašim pitným štandardom. Kvalita 

vody z vodovodu sa môže v rôznych štátoch líšiť. Skontrolujte a 
overte si to na miestnej samospráve.

 Z hygienických príčin vymeňte vodu a vyčistite zásobník najmenej 
raz za týždeň. str. 31

 Ak dáte do vody ľad vyrobený z minerálnej vody obsahujúcej veľa 
minerálnych látok, môže z neho vyjsť biely prášok, avšak je to v 
dôsledku týchto minerálnych látok a nie je to škodlivé.

 Okrem toho, sú tieto typy vody ľahko kontaminované baktériami. 
Zásobník umývajte obvykle jedenkrát za 3 dni.

 Nepoužívajte nasledujúce typy vody, pretože môžu spôsobiť 
poruchu, deformáciu alebo zlepenie ľadu.

Minerálna voda
(Tvrdosť: 100 mg/l alebo menej)

Džúsy Športové nápoje Sýtené nápoje Čaj

Voda zo studne (Vyžaduje sa, 
aby spĺňala príslušný štandard 

kvality vody)

Filtrovaná alebo 
prevarená voda

Značka doplnění vody

Víko

Značka 
plného 

zásobníku

Poloha uložení zásobníku

3

4

5

6

Otevřete víko a doplňte vodu.
Vodní hladina nesmí přesáhnout 
„Značku plného zásobníku“.
 Nenalévejte vodu nad značku 

plného zásobníku.

Pokud není zásobník na vodu 
zatlačen až na doraz, nedojde k zásobování vodou.
 Pokud je zásobník na vodu může se z něj vylít voda. Rozlitou 

vodu ihned otřete.

Výroba ledu začne automaticky.
 Kostky ledu se ukládají v zásobníku na led.
 Při jednom procesu se vyrobí 12 kostek ledu.
 Když dosáhnou kostky ledu značky plného zásobníku, funkce 

automatické výroby ledu se pozastaví. Funkce se obnoví 
automaticky, když se sníží množství ledu.

 Pokud v zásobníku nejsou žádné kostky ledu, můžete zaslechnout 
výrazný zvuk, jak kostky ledu padají ze zásobníku ledu.

Poznámka

Výroba ledu může trvat déle v následujících případech:
• Při prvním použití (může to trvat 24 hodin nebo déle).
• Při nastavení režimu „Úspory energie“.
• Při častém otevírání/zavírání dvířek.
• Pokud je do chladničky současně vloženo velké množství potravin.
• V případě výpadku dodávky elektrické energie.
• Při nízké okolní teplotě v zimě atd.
• Po vyčištění zásobníku na led.
• Pokud nejsou zcela zavřená dvířka mrazicího prostoru/ledové 

přihrádky.
• Pokud je teplota mrazicího prostoru nastavena na „“.

19
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Ledová přihrádka (A
utom

atický výrobník ledu)
Rychlá výroba ledu Zastavení výroby ledu

Dotykem tlačítka   na ovládacím 
panelu zapněte indikátor.
Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

Dotykem tlačítka   na ovládacím 
panelu zapněte indikátor.
Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

Dotykem tlačítka   
zapněte indikátor „Quick“.
Kostky ledu jsou vyrobeny v kratší době 
než při běžném provozu.

Při jednom procesu se vyrobí 12 kostek 
ledu.

Dotykem tlačítka   
zapněte indikátor „Off“.
Automatický výrobník ledu se zastaví a 
nebude vyrábět žádný led.

Rychlý „Quick“ provoz skončí automaticky během přibližně 7 
hodin a změní se na režim „On“.

Poznámka

 Indikátor „Quick“ bude i nadále svítit v průběhu „Rychlého“ 
provozu. Indikátor [Provozní indikátor „eco“] není zapnutý.

Poznámka

 Limitní značka množství uloženého ledu představuje 
vodicí značku množství uloženého ledu, když automatický 
výrobník ledu vyrábí led s vyrovnaným ledem. Pokud je 
led uložen částečně, detekční páčka může dotknout ledu 
brzy. V důsledku toho může automatický výrobník ledu 
přestat vyrábět led dříve, než je množství uloženého ledu 
dostatečné.

Požadavek

 Opatrně otevřete a zavřete dvířka ledové přihrádky, v 
opačném případě může led vypadnout ze zásobníku na spodní 
mrazničku.

Poznámka

 Indikátor „Water“ zhasne tehdy (až na 3 hodiny), když jsou otevřená a zavřená levá dvířka chladicího 
prostoru v průběhu rozsvíceného indikátoru a rozsvítí se opět tehdy, pokud není přidána žádná voda na 
doplnění zásobníku.

 Indikátor „Water“ zůstane zhasnutý v případě volby „Off“ při automatické výrobě ledu.

Upozornění

 Indikátor „Water“ se může rozsvítit bez ohledu na hladinu vody, pokud není zásobník na vodu vložen 
správně. Pokud se indikátor rozsvítil, zatlačte zásobník přímo a na doraz.

Dotkněte 
se

Dotkněte 
se

 Pokud nastavíte možnost „Off“ na 1 týden
 nebo déle, proveďte údržbu automatického výrobníku ledu.
 str. 30, 31

Poznámka

 Indikátor „Off“ bude i nadále svítit v průběhu „Vypnutého“ 
provozu.

Množství uloženého ledu a doba výroby ledu
Model

Množství 
uloženého 
ledu

Normální provoz

Led je vyrovnaný

Normální „On“

„Quick“

Ovládací panel

Doba jedné 
výroby ledu 
(12 kostek)

R-X670GE

Přibližně 90 kusů

Přibližně 150 kusů

Přibližně 110 minut -140 minut

Přibližně 80 minut

 Výše uvedené hodnoty jsou získány při okolní teplotě 30 °C, teplotě v každém prostoru 
nastavené na „“ a bez otevření/zavření dvířek.

Indikátor doplnění vody

Když začne blikat indikátor „On“

Indikátor „Water“ se rozsvítí, když je nízká hladina vody v zásobníku na vodu. Doplňte zásobník vodou.
Když svítí indikátor „Water“, funkce výroby ledu nefunguje ani tehdy, když je nastavena na „On“ a „Quick“.

Forma na led může přijít do kontaktu s potravinami v zásobníku na led.
Vyprázdněte zásobník na led a potom začněte provádět „Čištění výrobníku ledu“ . str. 30

Rozsvítí 
se

Bliká Požadavek

 Do prostoru pro skladování ledu nedávejte mrazené potraviny 
a nic jiného než kostky ledu vyrobené automatickým 
výrobníkem ledu. (V opačném případě můžete zabránit 
výrobě ledu, může dojít k poškození částí nebo kontaktu části 
výrobníku ledu s potravinami, což může zabránit otevírání 
dvířek.)

Detekční páčka Detekční páčka

Zmrazené potraviny Odměrka na led

Nejsou nějaké zmrazené 
potraviny uložené ve vnitřní části 
zásobníku na led?

Není na daném místě vložena 
odměrka na led?
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MRAZICÍ PROSTOR
Horní mraznička

Spodní mraznička

Použití horní mrazničky

Skladované potraviny Skladované potraviny

Použití spodní mrazničky
Používejte ji na skladování každodenních nebo částečně použitých potravin.

Upozornění při skladování potravin Úprava teploty mrazicího prostoru
Skladujte potraviny správně v závislosti na výšce.
V opačném případě se nemusí dvířka zavřít správně, což vede k neúčinnému 
chlazení a také může způsobit poškození potravin nebo zásuvek. Mějte 
potraviny mimo spodní části horní úzké zásuvky a/nebo výsuvné zásuvky.

Pokyny pro výšku

Horní hranice

Zásuvka horní 
mrazničky Úzká výsuvná zásuvka

(s hliníkovým pouzdrem)
Prostor jemného 
mrazení
Výsuvná zásuvka
Zásuvka spodní 
mrazničky
Vysoký úložný prostor

Lišta

Upozornění  Nedávejte potraviny nad horní hranici. Upozornění  Nevyjímejte úzkou výsuvnou zásuvku a lištu.

Zásuvka horní 
mrazničky

Mrazicí sáček, vzduchotěsná nádoba atd. 
Prostor pro drobné a mrazené potraviny atd.

Malé předměty a mrazené potraviny atd.

Mrazené potraviny a chléb, zmrzlina atd.
Mrazicí sáček, vzduchotěsná nádoba atd.

Pokud chcete rychle zmrazit 
maso, rybu anebo rýži

PET láhev vhodná na zmrazení, 
atd.

3vrstvý mrazicí prostor vám poskytuje velkým 
úložný prostor a pohodlný přístup k mrazeným 
potravinám.
Je vhodná pro dlouhodobé skladování potravin a potravin, které rychle 
roztají, jako je například zmrzlina.

Dvířka horního 
mrazicího 
prostoru

Dvířka dolního 
mrazicího 
prostoru

(Přední strana)
 Nedávejte do úzké výsuvné zásuvky žádné 500 ml PET láhve. Nemusí se dát 

vyjmout, protože po zmrznutí se rozšíří.
 Nepoužívejte spotřebič s vybranou výsuvnou zásuvkou. Jídlo může 

spadnout do vnitřní části zásuvky a v důsledku toho se nemusí zcela zavřít 
dvířka.

 Při skladování vysokých potravin ve vysokém úložném prostoru se ujistěte, 
zda se nedotýkají úzké výsuvné zásuvky a/nebo výsuvné zásuvky.

 Skladujte pouze potraviny, které mohou být zmrazeny, jako je PET láhev, 
kterou je možné skladovat v mrazničce.

Zásuvka horní mrazničky

Až po horní hranici
Úzká výstupní zásuvka
Až do výšky 5 cm

Úzká výsuvná zásuvka

Výsuvná zásuvka

Výsuvná zásuvka
Horní značka zásuvky
Zásuvka spodní mrazničky
Horní značka zásuvky

Vysoký úložný prostor

až do 
výšky 23,5 

cm

Zásuvka spodní 
mrazničky

Úzká výsuvná 
zásuvka

Výsuvná zásuvka

Prostor jemného 
mrazení

Vysoký úložný 
prostor

Dotykem tlačítka   na ovládacím 
panelu zapněte indikátor.
Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

Dotykem tlačítka   nastavte 
požadovanú teplotu.
Po každém stisknutí tlačítka se příslušný indikátor změní v pořadí 
znázorněném na obrázku vpravo. Teplota je z výroby nastavena 
na „“.

Dotkněte 
se

Dotkněte 
se

Dotkněte 
se

 Výše uvedené teploty jsou referenční tehdy, pokud je vnitřní teplota 
stabilizována při okolní teplotě 32 °C za těchto podmínek: Teplota 
chladicího a mrazicího prostoru je nastavena na „“ a dvířka jsou 
zavřená bez uložení potravin.

Poznámka
 Při běžném používání zvolte „“. Teplota se může měnit v 

závislosti na provozních stavech.
 Pokud chcete nastavit teplotu podrobněji. str. 27
 Nastavení „“ mrazicího prostoru (nižší teplota mrazení) 

spotřebuje o přibližně 20 % víc energie než nastavení „“.
 Při dlouhodobém používání chladničky s volbou „“ 

pro mrazicí prostor, zmrzlina atd. může ztvrdnout nebo 
rozmrazení potravin může trvat déle.

 Pokud se změní teplota mrazicího prostoru, změní se teplota 
ledové přihrádky.

Přibližně -20 - -18°C
(Výrobní nastavení)

Přibližně o 2 - 4 °C 
méně než „“

(Nižší teplota mrazení)

Přibližně o 2 - 4 °C 
více než „“
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Cancel

To cancel it

M
razicí prostor

Použití jemného mrazení

Nastavení jemného mrazení

Stačí položit potraviny do prostoru jemného mrazení, snímač je rozezná a automaticky přepne na 
chlazení. Potraviny můžete zmrazit mnohem rychleji, zesílením účinkem hliníkového pouzdra.

Funkce jemného mrazení můžete zapnout nebo vypnout. Původně je tato funkce zapnuta.

Poznámka

 Položte potraviny na hliníkové pouzdro tak, aby s ním byly v těsném kontaktu, místo toho, abyste je 
poskládali na sebe.

 Horkou rýži atd. můžete zmrazit, dokud je ještě horká. Vložení horkých potravin do chladničky může 
způsobit popálení prstů. Doporučuje se jejich ochlazení na teplotu, při které je budete moci udržet v rukách.

Prostor jemného mrazení

Zabalte potraviny do plastové fólie nebo je vložte do mrazicího sáčku a pak položte na hliníkové pouzdro. 
Rozdělení potravin na malé kousky a jejich vyrovnání umožňuje rychlé zmrazení středu každého kousku a 
zjednodušuje vyjmutí zmrazených potravin.

Dotykem tlačítka   na ovládacím panelu zapněte indikátor.
Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

Dotykem tlačítka   na ovládacím panelu zapněte indikátor. Stiskněte a podržte tlačítko 
  na tři sekundy nebo déle, dokud nezazní akustický signál (dlouhé pípnutí) a nevypne se 

indikátor „Delicious Frz“.

Stiskněte a podržte tlačítko   na tři sekundy nebo déle, 
dokud nezazní akustický signál (dlouhé pípnutí) a nezapne se 
indikátor „Delicious Frz“.

Dotkněte 
se

Výrobní nastavení
V čase nastavení

Poznámka  I když indikátor zhasne po přibližně 40 sekundách z důvodu úspory energie, 
nastavení je platné, dokud jej nezrušíte.

 V závislosti na použití prostoru jemného mrazení může být spotřebováno 
více energie při zapnutí funkce jemného mrazení než při jejím vypnutí.

Zrušení
Zrušení

Pokud chcete zmrazit potraviny rychle (Rychlé mrazení)
Pokud chcete rychle zmrazit hodně potravin, které jste nakoupili najednou, zvyšte schopnost chlazení mrazicího prostoru.

Dotykem tlačítka   na ovládacím panelu zapněte indikátor.
Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

Dotkněte 
se

Dotykem tlačítka   zapněte indikátor „Freezer“.
Během režimu „Freezer“ zůstane zapnutý indikátor „Freezer“. [„eco“ provozní indikátor] je zhasnutý.

Provoz se automaticky ukončí přibližně za 120 minut a indikátor „Freezer“ zhasne.

Dotykem tlačítka   na ovládacím panelu zapněte indikátor a dotykem tlačítka   
vypněte indikátor „Freezer“.

Poznámka

 Mrazicí prostor je přednostně chlazený v režimu „Freezer“. Z toho důvodu se může zvýšit teplota chladicího prostoru tehdy, pokud jsou dvířka chladicího 
prostoru často otevřená/zavřená.

 Opětovným dotykem tlačítka   během 60 minut po skončení funkce „Freezer“ se rozsvítí indikátor, ale funkce „Freezer“ se nespustí. Funkce se spustí po 
uplynutí 60 minut.

 Nezapomeňte zabalit potraviny do plastové fólie nebo je vložte do mrazicího sáčku, aby nedošlo k jejich přilepení k hliníkovému pouzdru.
 Při volbě funkce „Freezer“ v průběhu volby „Delicious Frz“, bude mít přednost funkce „Freezer“. Po skončení funkce „Freezer“, Se také zapne funkce „Delicious 

Frz“.
 V průběhu funkce „Freezer“ se spotřebuje více energie než při normálním provozu.
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PROSTOR PRO ZELENINU Prostor pro zeleninu

Platinový katalyzátor
Platinový katalyzátor rozkládá zápachové složky z masa nebo ryb 
a/nebo ethylenový plyn ze zeleniny na oxid uhličitý, aby se tak 
zachovala čerstvost potravin.

Blokovací rukojeť
(Obsahující platinový katalyzátor)
 Nedemontujte ji.

Lišta
 Nedemontujte ji.

Lišta Spodní přihrádka

Horní přihrádkaVysoký úložný prostor

Zvlhčovací jednotka
 Nedemontujte ji.

Zvlhčovací kryt
 Nedemontujte ho.

Horní 
zásuvka
Spodní 

zásuvka

Poznámka

Poznámka

Požadavky

 Pokud posunete zvlhčovací kryt násilím, kryt se může poškodit nebo se můžete poranit.

 V horní přihrádce, spodní přihrádce nebo vysokém úložném prostoru se může stav zachování čerstvosti lišit v závislosti na množství, 
rozmanitosti nebo čerstvosti skladované zeleniny.

 Protože prostor pro zeleninu je velmi vlhký, může na povrchu zásuvky a zvlhčovací jednotce a jejím krytu zkondenzovat vlhkost. Vysoký 
úložný prostor může mít teplotu mírně vyšší, než je teplota v jiných prostorách.

 Protože prostor pro zeleninu je velmi vlhký, může na horní a spodní přihrádce a na povrchu zeleniny zkondenzovat vlhkost, v závislosti na 
objemu nebo druhu zeleniny, avšak je to normální. Nádoba s vodou, pokud nějaká je, je pravděpodobně poškozena, takže otřete vlhkost 
pomocí jemné utěrky.

 Pokud je zvlhčovací jednotka zablokována sáčkem nebo nádobou s potravinami, snadno se zkondenzuje vlhkost. Odsuňte sáček nebo 
nádobu s potravinami z tohoto místa.

 Pokud si nejste jisti kondenzací vlhkosti, potraviny zabalte.
 Při skladování sušených potravin, jako je rýže, levandule a jiné v prostoru pro zeleninu, dejte je do uzavřené nádoby (sáčku) a pak je vložte 

do prostoru pro zeleninu. Sušené potraviny mohou absorbovat vlhkost.
 Pokud prostor pro zeleninu obsahuje malé množství zeleniny, není možné udržet vysokou vlhkost. Zabalte zeleninu do plastové fólie před 

jejím uložením do chladničky.

 Nevkládejte potraviny výše, než je úložný prostor.
• Dvířka by se nemusela zavřít správně, což vede k neúčinnému chlazení. Může to také poškodit potraviny, zásuvku a zvlhčovací kryt.
• Skladování vysokých potravin ve spodní přihrádce může zabránit zavření horní přihrádky.
•	 Nepoužívejte	chladničku	s	vyjmutou	horní	přihrádkou.	V	opačném	případě	mohou	potraviny	spadnout	do	zadní	části,	což	může	bránit	zavření	dvířek.

 Nevkládejte potraviny nebo nápoje do každého prostoru.
• Některé PET lahve nelze skladovat v závislosti na jejich typu.
• Může dojít k poškození přepážky, zásuvek nebo zvlhčovacího krytu.

Skladované potraviny

Dv
ířk

a c
hl

ad
icí

ho
 p

ro
sto

ru

Nezpracovaná zelenina, drobná zelenina, ovoce atd.

Drobná zelenina, 2 l PET láhve atd.

Listová zelenina (špenát, japonský hořčičný špenát atd.), velká zelenina (zelí, salát) atd.

Horní přihrádka
Vysoký úložný prostor

Spodní přihrádka

Upozornění při skladování potravin

Pokyny pro výšku

Priestor pre zeleninu Prostor pro zeleninu Prostor pro zeleninu
Zvlhčovací kryt

Spodní přihrádka

Horní přihrádka

Vysoký úložný prostor

Zvlhčovací kryt Zvlhčovací kryt

(Přední strana) (Přední 
strana)

Výška 
skladovaných 
potravin

Výška 
skladovaných 
potravin

Výška 
skladovaných 
potravin

(Přední 
strana)
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Prostor pro zeleninu

Dotkněte 
se

Pro lepší chlazení [Vegetable Compartment (MAX)]

Dotykem tlačítka   na ovládacím panelu zapněte indikátor.
Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

Dotykem tlačítka   zapněte indikátor „Veg“.
Potraviny jsou chlazeny při teplotách nižších než obvykle (Obvykle přibl. 4 °C až 8 °C,  „Veg“: 2 °C až 6 °C)
 Výše uvedené teploty jsou referenční tehdy, pokud je vnitřní teplota stabilizována při okolní teplotě 32 °C za těchto 

podmínek: Teplota chladicího a mrazicího prostoru je nastavena na „“ a dvířka jsou zavřená bez uložení potravin.

Upozornění

 Z důvodu úspory energie se zobrazení po přibližně 40 sekundách vypne, ale nastavení zůstane aktivní až do jeho 
změny. Mezitím si všimněte, že zatímco je zapnuto nastavení „Veg“, [„eco“ provozní indikátor] se nezapne.

Zrušení

Dotykem tlačítka   na ovládacím panelu zapněte indikátor a dotykem tlačítka   
vypněte indikátor „Veg“.

Poznámka

 Pokud jsou potraviny skladovány delší dobu v režimu „Veg“, zelenina s vysokým obsahem vody může zmrznout. Zrušte nastavení režimu „Veg“.
 Nemůžete současně nastavit režim „Veg“ jakož i režim „Freezer“.
 Pokud přepnete do režimu „Freezer“ během režimu „Veg“, nevrátí se automaticky do režimu „Veg“ po skončení režimu „Freezer“. Nastavte znovu režim „Veg“.
 Když nastavíte režim „Energy Saving“ během režimu „Veg“, funkce chlazení se přepne na slabší účinky chlazení z režimu „Veg“. str. 23
 Pokud je okolní teplota nízká, teplota v přihrádce může být nižší..

Požadavek

 Pokud je zelenina citlivá na nízké teploty, jako je například lilek a okurka atd. skladována s nastavením 
režimu „Veg“, může mít na povrchu jamky nebo může dojít k jejímu odbarvení. V takovém případě zrušte 
nastavení režimu „Veg“.

 V případě nastavení na režim „Veg“, může dojít k větší kondenzaci vlhkosti v prostoru pro zeleninu. Pokud 
je nežádoucí, aby byla na skladované zelenině zkondenzovaná vlhkost, zrušte nastavení režimu „Veg“.

Zelenina citlivá na nízké teploty

Lilek Okurka

Okra, chřest, zázvor a zelený pepř
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RŮZNE FUNKCE
Nastavení režimu „Energy Saving (úspory energie)“
Nastavením režimu „Energy Saving“ snížíte možnost chlazení každého prostoru z důvodu úspor energie.
Podobně pokud jsou dvířka prostoru pro zeleninu otevřená 30 sekund nebo déle, LED světlo v daném prostoru má snížený jas z důvodu úspor energie.
Pokud nejsou dvířka otevřená nebo zavřená delší dobu, vnitřní prostor se pomalu ochlazuje pro ještě větší snížení spotřeby energie.

Dotykem tlačítka   na ovládacím panelu zapněte 
indikátor.
Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

Dotkněte 
seDotykem tlačítka   zapněte indikátor „Save“.

Režim úspory energie je z výroby nastaven na „Off“ (indikátor je vypnutý).

Zrušení

Dotykem tlačítka   na ovládacím panelu zapněte indikátor a dotykem tlačítka   
vypněte indikátor „Save“.

Poznámka

 Automatická regulace teploty snižuje zatížení chladem, které by mohlo způsobit roztátí zmrzliny a tvorbu námrazy na mrazených 
potravinách. Vyžaduje také delší dobu mrazení a více času na výrobu ledu.

 V průběhu režimu „Energy Saving“ se rozsvítí indikátor „Save“.
 Pokud je režim „Quick“, „Freezer“ nastaven v režimu úspory energie, režim úspory energie se dočasně zruší a obnoví se po dokončení rychlého provozu.
 Když nastavíte režim „Save“ v průběhu režimu „Veg“, funkce chlazení se přepne na slabší účinky chlazení z režimu „Veg“. str. 23
 Pokud je teplota mrazicího prostoru a/nebo chladicího prostoru nastavena na „“, minimální úroveň chlazení se nesníží, aby se zachovala čerstvost potravin.

Provozní indikátor „eco“

Indikátor otevření a zavření dvířek

Provozní 
indikátor „eco“

Během provozu úspory energie, například při chlazením recyklací mrazu, se automaticky 
zapne [Provozní indikátor „eco“]   na indikaci energeticky úsporného provozu. 
Dvířka otevírejte nebo zavírejte méně často a rychle. Tento indikátor používejte rozumně pro 
efektivní šetření energie.

Pokud se [Provozní indikátor „eco“] nerozsvítí, zkontrolujte následující.
• Ihned po instalaci nebo současném vložení velkého množství potravin
• Pokud jsou dvířka často otevírána/zavírána (když svítí [Indikátor otevření a zavření dvířek])
• Pokud nejsou dvířka úplně zavřená protože došlo k zaklínění nějakých potravin/sáčku mezi dvířka a tělo 

chladničky.
• Je nastaven režim „Freezer“, „Quick“ nebo „Veg“.
• Teplota okolo chladničky je přibližně 35 °C nebo více.

• [Indikátor otevření a zavření dvířek] zhasne automaticky po přibližně 5 minutách.
• [Provozní indikátor „eco“] zůstane zhasnutý tehdy, pokud svítí [Indikátor otevření a zavření dvířek].

Poznámka

Poznámka

Při častém otevírání nebo zavírání dvířek se automaticky rozsvítí [Indikátor otevření a 
zavření dvířek]  .
Otevírejte nebo zavírejte dvířka méně často a rychle. Tento indikátor používejte rozumně 
pro efektivní šetření energie.

[Indikátor otevření a 
zavření dvířek]
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Různé funkce
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Zamknutí ovládacího panelu
Vypnutí ovládacího panelu může zabránit nechtěným operacím nebo zneužití dětmi.
Pokud se rozsvítí tento indikátor   (Zamknutí ovládacího panelu), dotykem se neaktivuje žádná jiná část ovládacího 
panelu.

Dotykem tlačítka   na ovládacím panelu zapněte 
indikátor.
Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

Stiskněte tlačítko   na 3 sekundy nebo déle, dokud 
neuslyšíte přednastavený zvuk.
Zámek ovládacího panelu se změní na „On (Zap.)“ nebo „Off (Vyp.)”.
Zamknutí ovládacího panelu je z výroby vypnuto ( „  “ nesvítí).

Poznámka

 Funkce automatických dvířek nebude vypnuta 
ani tehdy, když je ovládací panel uzamčen.

 Pokud chcete funkci automatických dvířek 
zastavit, odemkněte ovládací panel a stiskněte 
tlačítko   na 3 sekundy nebo déle, dokud 
nezazní dvojité pípnutí. str. 12, 13

 Při připojování / odpojování napájecího kabelu 
nebo po obnově dodávky elektrické energie, 
může být zamknutí panelu deaktivováno.

Alarm dvířek

Alarm dvířek a nastavení hlasitosti provozního zvuku

Nastavení zámku ovládacího panelu

„Indikátor  “
Přednastavený zvuk

Poznámka

 Není možné upravit úroveň zvuku pouze pro 
nebo dvířek nebo provozní zvuk.

 Když je alarm dvířek vypnutý, znaky na ovládacím 
panelu více neblikají.

 I když je úroveň hlasitosti nastavena na 
„Vypnutou“, alarm čištění výrobníku ledu se zvýší 
a provozní zvuk zazní tehdy, pokud jsou zapnuta 
automatická dvířka.

 Při připojování/odpojování napájecího kabelu 
nebo po obnovení dodávky elektrické energie, 
se obnoví standardní nastavení, při kterém zazní 
alarm dvířek.

 Alarm dvířek se aktivuje i když jsou dvířka ponechána otevřená 30 sekund nebo déle v režimu úspory energie. Zobrazovací část začne blikat po jedné minutě 
od otevření.

 Pokud bliká indikátor v zobrazovací oblasti, ovládací panel zůstane po dotyku neaktivní.

Pokud zůstanou jakákoliv dvířka otevřená 1 minutu nebo déle, budete na to upozorněni zvukem nebo světlem.

Můžete nastavit úroveň zvuku alarmu hlasitěji nebo vypnutí zvuku alarmu.

Dotykem tlačítka   na ovládacím panelu zapněte 
indikátor.
Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

Stiskněte tlačítko   na 3 sekundy nebo déle, dokud 
neuslyšíte přednastavený zvuk.
Úroveň hlasitosti provozního zvuku se změní ze „Standardní“ na „Hlasitou“ nebo „Vypnutý 
zvuk“. Opakujte změnu nastavení na nastavení požadovaného provozního zvuku (podle 
tabulky níže). Z výroby je zvuk nastaven na „Standardní”.

„On“ (zamknuto)

Zapnutý  Vypnutý

Dlouhé pípnutí Dvě pípnutí

„Off“ (odemknuto)

Doba otevření dvířek

Zvuk alarmu

1 minuta

Dlouhé pípnutí (3 pípnutí)

Bliká

Svítí Svítí Svítí

Bliká Bliká

Dlouhé pípnutí (5 pípnutí) Dlouhé pípnutí (nepřetržité), hlasitěji

2 minuty Od 3 minut

Oblast zobrazení

Provoz

Úroveň 
hlasitosti

Přednastavený 
zvuk

Standardní

−

(Výrobní nastavení)

Dlouhé pípnutí 2 pípnutí2 dlouhé pípnutí

StandardníHlasitá Vypnutá
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RŮZNÉ FUNKCE (POKRAČOVÁNÍ)
Nastavení ohřívače na zabránění kondenzace na MIN. (Výklopná 
příčka)

Nastavení výklopné příčky

Nastavením ohřívače na zabránění kondenzace na MIN ušetříte energii.
Pokud na výklopné příčce zkondenzuje vlhkost, nastavte tuto možnost na standard.
Nastavení teploty pro výklopnou příčku je možné upravit do tří úrovní (1 až 2) a úroveň 2 je nejvíce energeticky úsporná.

Výklopná příčka

MIN nastavení ohřívače

Přednastavený zvuk

(Výrobní nastavení)

Standardní StandardníMIN nastavení 
úrovně 1

MIN nastavení 
úrovně 2

− Dlouhé pípnutí 2 pípnutí2 dlouhé pípnutí

Otevřete dvířka spodního mrazicího prostoru.

Zavřete dvířka spodního mrazicího prostoru.

Dotykem tlačítka   na ovládacím panelu zapněte indikátor.
Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

Stiskněte tlačítko   na 3 sekundy nebo déle, dokud nezazní přednastavený zvuk.
Zapne se nastavení MIN úrovně ohřívače na zabránění kondenzace vlhkosti.
Opakujte výše uvedený postup a nastavte vámi preferovanou úroveň (viz výše znázorněnou tabulku).

Poznámka

 Toto nastavení se vrátí na standardní hodnoty při odpojení a připojení napájecího kabelu nebo v případě obnovení výpadku dodávky elektrické energie.
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Zrušení

Detailní nastavení teploty (Chladicí prostor/Mrazicí prostor)

Nastavení teploty chladicího a mrazicího prostoru je možné mnohem podrobněji v 11 úrovních.

Otevřete dvířka spodního mrazicího prostoru.

Dotykem tlačítka   na ovládacím panelu zapněte indikátor.
Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

Dotykem tlačítka   nebo   proveďte úpravu.
Po každém stisknutí tlačítka se změní příslušný indikátor v níže znázorněném pořadí.
Obvykle je doporučeno použít nastavení „“.

(   Svítí      Bliká     Nesvítí)

Postupujte podle postupu uvedeného v kroku 1, 2, 3 a 4.
Zazní dvě pípnutí a budete moci nastavit teplotu v normálním kroku (3 úrovně).

Stiskněte tlačítko   na 5 sekund nebo déle, dokud nezazní 1 akustický signál.

Zavřete dvířka spodního mrazicího prostoru.

Efekt dezodorace s trojitým výkonem
Kombinace tří typů dezodorizační materiálů vede k dezodorizaci různých zapáchajících látek v chladničce včetně čtyř 
hlavních zápachů, jako je zápach síry, dusíku, aldehydu a oxidace. Rovněž jsou omezené činnosti bakterií shromážděných 
filtrem.
Dezodorizační efekt má účinek sterilní filtrace.
 Zkušební laboratoř: Institut hodnocení kvality Boken, všeobecná nadace  Zkušební metoda: Metoda kontaktování filmu (JIS Z 2801)
 Název části použité na ošetření: Filtr  Metoda sterilizace: použití oxidačního katalyzátoru na filtr  Cíl: bakterie shromážděné filtrem
 Výsledek zkoušky: sterilizační účinek 99 % po 24 hodinách jen s použitím filtru. Nemá to vždy vliv na celou chladničku nebo potraviny.

Indikátor

Nastavení MIN a 
méně MIN MAXSTRED.

MAX a 
více
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ÚDRŽBA
Varování  Při údržbě chladničky nezapomeňte odpojit napájecí kabel.

 Pokud zaznamenáte nečistoty
 Ihned je otřete. Skrytá místa doporučujeme čistit jednou za rok.

Napájecí zástrčka Jednou nebo dvakrát za rok Zadní/spodní část chladničky Jednou nebo dvakrát za rok

Odpojte napájecí kabel z 
elektrické zásuvky.
Pokud zůstane na napájecí zástrčce prach, mohl by 
způsobit požár.

Zatáhněte kryt nožičky a 
demontujte ho.
Zatlačte ho zepředu při instalaci.

Zvedněte nastavitelné 
nožičky z podlahy a 
odtáhněte chladničku.
Položte ochrannou desku atd. na 
podlahu, která se dá snadno 
poškrábat.

Otřete nečistoty na zadní 
straně chladničky, z 
ventilace na boku, stěny 
a podlahy.
Zadní strana chladničky se rychle znečistí 
proto, neboť je na ní nahromaděn prach z proudícího vzduchu.

Zkontrolujte následující skutečnosti.
• Není napájecí kabel poškozen?
• Neohřívá se napájecí zástrčka?
  Pokud se vyskytnou nějaké abnormality, obraťte se na svého 

prodejce.

Odstraňte prach a otřete ji 
suchou tkaninou.

Připojte napájecí zástrčku 
pevně k elektrické zásuvce.

Zvedněte 
nastavitelné 
nožičky jejich 
otočením proti 
směru hodinových 
ručiček.

Ventilace na boku

Vakuový prostor Jedenkrát za rok

Vytáhněte vakuové pouzdro.
Způsob vyjmutí najdete na, str. 32
Nezapomeňte vyjmout potraviny z vakuového pouzdra. Vyjměte těsnění vakuového 

prostoru z vakuového pouzdra.
Uchopte ouško těsnění vakuového 
prostoru v pravém horním rohu 
a opatrně ho vyjměte.

Nasaďte těsnění vakuového prostoru.
Přesně zarovnejte ouško s drážkou a potom je dejte 
dohromady.

Otřete nadměrnou vlhkost suchou 
utěrkou a nechte ji vyschnout.

Utřete nečistoty z montážní 
drážky těsnění vakuového 
prostoru.

Následující části otřete pomocí jemné 
utěrky namočené ve vlažné vodě.
 Nepoužívejte čisticí prostředky atd.

Umyjte znečištěnou část vodou pomocí 
měkké houby atd.
 Nepoužívejte čisticí prostředky atd.

Požadavek

 Jemně otřete strop prostoru (platinový katalyzátor a LED 
světlo). V opačném případě by mohlo dojít k poškození.

 Pokud na čištění těsnění vakuového prostoru použijete čisticí 
prostředky a jiné prostředky kromě vlažné vody, těsnění 
vakuového prostoru se může poškodit, deformovat nebo 
změnit barvu, což může způsobit netěsnost.

Vložte vakuové pouzdro.
Způsob připevnění najdete na, str. 32

Uvolněné těsnění vakuového prostoru nebo volně přiléhající 
dvířka vakuového pouzdra mohou způsobit netěsnost.

Hliníkové pouzdro

Těsnění vakuového prostoru

Uchycení těsnění 
vakuového prostoruVákuová nádoba

Když je znečištěné těsnění vakuového prostoru

Drážka pro připevnění těsnění vakuového prostoru.

Ouško

Ouško
Zářez v drážce
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Automatická zásuvka
Jednotku automatické zásuvky vyčistěte, když na ni spadne jídlo nebo když se zachytí v horní části jednotky automatické 
zásuvky a když se na ni dostane tekutina.

Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

Odstraňte všechny potraviny které spadly nebo se 
zachytily.

Otřete usazenou tekutinu pomocí měkké a suché 
tkaniny.

Vyjměte každou zásuvku ze spodní mrazničky nebo 
prostoru pro zeleninu. str. 33

Upozornění

 Zajistěte, aby se do jednotky automatické zásuvky nikdy nedostala voda. V opačném případě může způsobit poruchu.
 Nerozebírejte jednotku automatické zásuvky. V opačném případě může dojít k poranění a/nebo poruše.
 Buďte mimořádně opatrní, abyste neposunuli propojovací část. V opačném případě může dojít k poruše.

 Než začnete údržbu nezapomeňte odpojit napájecí 
zástrčku ze zásuvky, abyste předešli poranění.

 Varování

Jednotka automatické zásuvky

Propojovací část 

Upozornění

 Nepoužívejte následující předměty, protože by mohly způsobit poškození a změnu zabarvení dvířek, povrchové úpravy, plastových částí a skleněného 
povrchu
• Alkalický kuchyňský čisticí prostředek, prášek na čištění varných desek, práškové mýdlo, olej, horkou vodu, čisticí kartáč, kyseliny, benzín, ředidlo, alkohol a 

bělidlo atd.
 Při používání utěrky napuštěné chemikáliemi postupujte podle pokynů na utěrce.
 Rozlitý kuchyňský olej, šťávu z citrusových plodů a polévku ihned otřete, protože může způsobit poškození a změnu zabarvení dvířek, povrchové úpravy a 

plastových částí.
 Neutírejte mazivo použité na pohyblivých kontaktních površích zásuvek a kolejničkách posuvných dvířek.
 Pokud je magnet nebo přísavka přilepena na bočním povrchu těla nebo na povrchu dvířek, může zanechat nějakou značku.
 Při odpojování napájecí zástrčky se mohou uvolnit nastavení ovládacího panelu. Proto zkontrolujte nastavení.

Zachytávače tekutin

Povrch dvířek Jedenkrát za měsíc

Těsnění dvířek Jedenkrát za měsíc Zachytávače tekutín Jedenkrát za měsíc

Každý regál/pouzdro/zásuvka Jednou za tři měsíce

Povrch dvířek otřete pomocí měkké tkaniny navlhčené 
ve vlažné vodě a vodu pak otřete pomocí suché utěrky.
Zbylá lepidla na skleněný površích, pokud nějaké jsou, 
se dají snadno odstranit pomocí gumy na gumování a 
potom je otřete suchou utěrkou.

Důkladně ho otřete, protože se může snadno 
znečistit.

Otřete je, pokud se v nich nahromadila tekutina a/
nebo pokud jsou znečištěny.

Na utírání použijte měkkou tkaninu namočenou ve 
vlažné vodě.
Způsob vyjmutí najdete na str. 32, 33

Požadavek  Když se spodní zásuvka prostoru pro zeleninu 
umyje ve vodě, otočte ji dnem vzhůru, aby voda 
vytekla a pak vodu otřete suchou utěrkou. Na mytí 
nepoužívejte hrubý zubní kartáček ani drsný kartáč.

 Mohla by poškodit zásuvku nebo zvlhčovací jednotku.
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Preparation

1

 

Place a clean towel, etc. on the bottom in the Ice Case so that 
the cutout of the Ice Case can be blocked after the alarm and 
blinking of the indicator lamp end.
Place a water-absorbing towel on the bottom in the Ice Case to prevent trapped water during the ice maker 
cleaning from spilling out of the cutout of the Ice Case.

Wipe off water inside the Ice Case completely, and then set 
it to the Ice Compartment.
Remove the towel with which you have wiped off water.
There is no problem with using water remaining in the water supply container, if any.
After “Ice Maker Cleaning” , it is set to “On” mode, etc.

2

3

4

5

ÚDRŽBA (POKRAČOVÁNÍ)

Varování
 Nedávejte ruku do mechanické části automatického 

výrobníku ledu.
 (Otáčení formy na led může způsobit poranění.)

Čištění výrobníku ledu

Příprava

Při prvním použití Pokud není použit déle než jeden týden

Umyjte formu na led nebo vodní dráhy vodou.

Než začnete, nezapomeňte zkontrolovat 
následující.

Po jejich kontrole přejděte k dalšímu 
kroku.

Zavřete všechna dvířka.

Dotykem tlačítka   na ovládacím panelu zapněte indikátor.
Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

Stiskněte tlačítko   na 5 sekund nebo déle, dokud nezazní zvuk 
alarmu.
Pokud začne blikat „Quick“, „On“ a „Off“ a začne znít alarm, přestaňte držet tlačítko.
Spustí se „Ice Maker Cleaning (Čištění výrobníku ledu)“ (přibližně na 4 minuty).
• Indikátor začne blikat a začne znít bzučák během přibližně 4 minut.
• Funkci „Ice Maker Cleaning (Čištění výrobníku ledu)“ nelze přerušit.
• Pokud otevřete jakákoliv z dvířek chladničky v průběhu čištění výrobníku ledu, čištění nemusí proběhnout 

správně. Neotvírejte ani nezavírejte dvířka, dokud není čištění dokončeno.
• Alarm dvířek zazní i tehdy, pokud je alarm vypnutý. str. 25

Položte čistý ručník atd. na dno ledového zásobníku na led tak, aby mohl 
být výřez v zásobníku na led zablokován po skončení alarmu a blikání 
indikátoru.
Vložte na dno zásobníku na led vodu absorbující ručník, abyste zabránili vytečení zachycené vody přes výřez v 
zásobníku na led v průběhu čištění výrobníku ledu.

Úplně otřete vodu ze zásobníku na led a pak ho vložte do ledové přihrádky.
Vyjměte ručník, kterým jste otřeli vodu.
Není problém s použitím vody zbývající v zásobníku na vodu, pokud tam nějaká je.
Po „Ice Maker Cleaning (Čištění výrobníku ledu)“, se spotřebič nastaví na režim „On“ atd.

Dotkněte  
se

Bliká

Ručník

Výřez

Zásobník na vodu
• Zda je voda naplněna až po značku.
• Zda je správně nastaven za čáru 

stanové polohy zásobníku.

Ledová přihrádka
• Pokud v ní zůstal led, odstraňte ho.
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Preparation

1

 

Place a clean towel, etc. on the bottom in the Ice Case so that 
the cutout of the Ice Case can be blocked after the alarm and 
blinking of the indicator lamp end.
Place a water-absorbing towel on the bottom in the Ice Case to prevent trapped water during the ice maker 
cleaning from spilling out of the cutout of the Ice Case.

Wipe off water inside the Ice Case completely, and then set 
it to the Ice Compartment.
Remove the towel with which you have wiped off water.
There is no problem with using water remaining in the water supply container, if any.
After “Ice Maker Cleaning” , it is set to “On” mode, etc.
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Zásobník na vodu Jedenkrát za měsíc Forma na led Jednou nebo dvakrát za rok

Dotkněte  
se

Posuňte

Páčka

Forma na led

Kryt

Rámeček

Víko
Těsnění

Zásobník na 
vodu

Dotykem tlačítka   na ovládacím 
panelu zapněte indikátor.
Všechny indikátory se rozsvítí a zobrazí se aktuální nastavení.

Poznámka

 Dechlorovaná voda jako je minerální voda, voda ze studny, filtrovaná voda, 
ochlazená převařená voda a jiné druhy vody mají tendenci způsobovat 
skvrny/sliz ve srovnání s vodou z vodovou. Proto se doporučuje provádět 
údržbu každé tři dny.

 Pokud se výrobník ledu nepoužívá více než 1 týden, vysušte zásobník na 
vodu a vraťte ho na své místo.

 Pokud ho nepoužijete více než 1 týden, doporučuje se před použitím 
spustit čištění výrobníku ledu. str. 30

Vyjměte zásobník 
na vodu a potom 
sundejte víko.
Zvedněte v blízkosti víka ve 
směru šipky a poté ho vyjměte.

Sejměte z víka těsnění.
Otočte pouzdro a vyjměte ho z víka.

Opláchněte vodou každou část zásobníku 
na vodu.
Umyjte jej pomocí měkké houby atd. 
Nepoužívejte čisticí prostředky atd.

Připevněte každou část zásobníku na 
vodu, nalijte do něj vodu a 
vraťte ho na své místo.
Nasuňte víko z jeho zadní strany a 
zavřete jej ve směru šipky.

Stisknutím tlačítka   zapněte  
indikátor „Off“.
Zastaví to přívod vody do formy na led.
 Pokud začne blikat indikátor „Off“, 
 počkejte asi 1 minutu, dokud se 
 nerozsvítí a pak postupujte podle dalších kroků.
 Pamatujte na to, že rámeček nelze vytáhnout ven.

Otevřete dvířka ledové přihrádky a 
vyjměte z ní formu na led.

  Stiskněte páčku zboku.   Zatáhněte rámeček.
  Zvedněte kryt (část ) ve směru šipky.
  Vyjměte formu na led rámečku.

Vyprázdněte formu na led a 
umyjte ji v mírném proudu vody.
Nepoužívejte na to houbu/čistič atd. 
Dávejte pozor, abyste ji nepoškodili.

Otevřete ledovou přihrádku a potom 
nasaďte formu na led.

  Nasaďte formu na led
  Zatlačte kryt za konec pokud nezacvakne.
  Zatlačte rámeček za konec, dokud nezacvakne.
  Posuňte rámeček dozadu a dopředu na kontrolu jeho 
pevného zajištění.

Poznámka

 Pokud nelze rámeček formy na led zasunout dozadu, 
pravděpodobně byl použit motor, který pohání formu na led. 
Vyjměte formu na led a potom zatlačte samotný rámeček 
dozadu a stiskněte tlačítko   se zavřenými všemi dvířky, 
čímž zapnete „Off“. Po 1 minutě se motor pohonu formy na led 
připraví, čímž umožní namontovat formu na led.

Dotykem tlačítka   na ovládacím 
panelu zapněte indikátor a potom 
stiskněte tlačítko   na zapnutí 
indikátoru „On“. Automatický výrobník 
ledu se spustí.

Cvak
Cvak
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ZPŮSOB ODPOJENÍ/NASAZENÍ ČÁSTÍ
Upozornění  Před odpojením jednotlivých částí vyjměte z těchto částí potraviny, které jsou na nich uloženy.

 Nevyjímejte jiné části, než jsou ty, které jsou uvedeny zde.
 Obraťte se na zákaznické servisní středisko Hitachi ohledně čištění těchto částí po jejich vyjmutí ze spotřebiče.

A Výškově nastavitelná horní a střední polička

B Regály dvířek

C Pevná polička D Výškově nastavitelná spodní polička

E Vakuové pouzdro

Mírně zvedněte zadní část 
poličky a vytáhněte ji.

Zvedněte poličku 
podle zobrazení na 
obrázku.

Poličku otočte a 
vyjměte.

Vidlice na poličce (pravá/levá)

Horní 
polička

Střední 
polička

Při instalaci poličky ji zasuňte až po zadní stěnu, pak mírně zvedněte zadní část poličky a 
zatlačte ji.
(zasuňte vidlice poličky do částí na zadní straně poličky)

Pokud vytáhnete poličku bez otočení, může dojít k poškození dvířek. 
Dávejte pozor při vkládání/vyjímání skleněné poličky, protože je těžká. 
Pokud polička spadne, může prasknout a způsobit poranění.

Před vyjmutím horní poličky, vyjměte nejdříve střední poličku.

Poznámka

Požadavek 

Regál dvířek zvedněte a poklepejte vlevo/vpravo na jeho spodní části a vyjměte ho ven.
(Je připevněn trochu silněji.)

Poličku vytáhněte a vyjměte 2 kolíky vpravo dole a 
vyjměte ji ven.

Vytáhněte vakuové pouzdro jeho mírným 
zvednutím a pohybem nahoru a dolů.

Vložte vakuové pouzdro tak, aby se 
levá a pravá vypouklá část na pouzdře 
mohla posouvat pod vodicí kolejničkou 
vakuového prostoru.
Nakonec podržte rukojeť na zajištění.

Způsob vyjmutí Způsob nasazení

Poličku vyjměte mírným zvednutím zadní části poličky.

Klep 
Klep 

Upozornění Při instalaci zasuňte regály dvířek úplně až na doraz.
Pokud regály spadnou, mohly by prasknout a způsobit poranění.

Vidlice

Upozornění Pokud budete vytahovat poličku přímo, mohla by 
narazit do dvířek.

Vodicí 
kolejničky

Vakuové pouzdro

Vakuový prostor

Vypuklá část

Několikanásobným zatřesením zkontrolujte, zda je pouzdro správně 
zajištěno na svém místě.

Požadavek 
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Způsob odpojení/nasazení částí

F Zásobník na led (Ledová přihrádka) • Zásuvka horní mrazničky (Horní mraznička)

G Výsuvná zásuvka a zásuvka spodní mrazničky (Spodní  mraznička)

Vytáhněte zásuvku úplně a zvedněte zásobník směrem k sobě.
Dejte zásobník dolů na rámeček a položte ho.

Vytáhněte zásuvku úplně a vytáhněte výsuvnou 
zásuvku.

Zvedněte zásuvku spodní 
mrazničky.

Rámeček

Spodní strana 
zásobníku  

Upozornění  Nevyjímejte úzkou výsuvnou zásuvku.

Úzká výsuvná zásuvka

Výsuvná 
zásuvka

Obdélníkový 
otvor v 
rámu

Kolík (pravý a levý) 

Vidlice (pravá a levá)

Při instalaci zasuňte kolíky vlevo/vpravo na zásuvce spodní mrazničky do čtvercových otvorů na rámu a nainstalujte ji.
Kromě toho zasuňte vidlici vlevo/vpravo na výsuvné zásuvce do vnější části zásuvky spodní mrazničky.

Upozornění

 Nelze vyjmout lištu spodní mrazničky.

Upozornění

 Neodlepujte přilepené 
těsnění.

Zásuvka spodní 
mrazničky

Rám

Těsnění

G Horní zásuvka, spodní zásuvka (Prostor pro zeleninu)

Vytáhněte zásuvku úplně a 
vytáhněte obě ruce dál, abyste 
pomalu vytáhli zásuvku a položte 
ji na zem.

Zvedněte horní zásuvku. Zvedněte spodní zásuvku směrem 
dopředu.

Požadavek

 Dávejte pozor. Ze zadní 
strany spodní zásuvky 
může kapat voda.

Požadavek

 Lištu není možné vyjmout.
 Nesprávná instalace horní zásuvky může poškodit části, včetně 

zásuvek. Po instalaci horní zásuvky ji vysuňte a zasuňte na kontrolu 
jejího správného namontování.

 Nesnímejte zvlhčovací kryt a jednotku na spodní zásuvce.

 Nesundávejte zásuvku zcela.
 Při otevření zásuvky nedávejte nohy do blízkosti zásuvky. V opačném případě může 

dojít k jejich přiskřípnutí mezi zásuvkou a podlahou.

Spodní zásuvkaHorní zásuvka

Kolík (pravý a levý)

Obdélníkový otvor v rámu

Požadavek 

Chcete-li nainstalovat spodní zásuvku, vložte 
výstupky na pravé a levé straně zásuvky do 
čtvercových otvorů na rámu a vložte okraj 
spodní zásuvky na rám, abyste ji nastavili.

Nesprávné nastavení může při otevírání nebo 
zavírání zásuvky způsobit abnormální zvuk 
nebo nedostatečné zavření. Lišta

Rám

Rám

Ledová přihrádka/Horní mraznička Spodní mraznička/Prostor pro zeleninu

Způsob připevnění výsuvné zásuvky (Ledová přihrádka/Horní mraznička/Spodní mraznička/Prostor pro zeleninu)



ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ
Než požádáte o opravu viz následující body. Pokud problém přetrvává i po jejich kontrole, obraťte se na svého prodejce nebo zákaznické středisko.

Když se stane toto Zkontrolujte Řešení

Počáteční fáze

Chladnička nechladí dostatečně. Uplynulo od instalace 24 hodin?

Chlazení může od instalace trvat více než 24 hodin. Vkládejte potraviny 
v přiměřených intervalech, podle možnosti se vyhněte otevírání a 
zavírání dvířek a čekejte. Chlazení trvá déle v letním období nebo v 
případě vložení velkého množství potravin.

Nevyrobil se žádný led. Uplynulo od instalace 24 hodin?

Jelikož celá chladnička není hned po instalaci vychlazená, trvá první 
výroba ledu déle než 24 hodin. Vkládejte potraviny v přiměřených 
intervalech, podle možnosti se vyhněte otevírání a zavírání dvířek a 
čekejte.

Ovládací panel

Ovládací panel nereaguje.

Nesvítí symbol   v zobrazovací části?
Pokud ano, provozní část je zablokovaná. Zrušte zablokování ovládacího panelu. str. 25

Nejsou otevřená dvířka chladicího prostoru? Zkuste provést operaci po jejich zavření.

Nejsou na ovládacím panelu kapky vody nebo nečistoty? Otřete nečistoty pomocí vlhké tkaniny a vlhkost potom otřete pomocí 
suché utěrky.

Nemáte nasazené rukavice, nebo nemáte nalepenou náplast? Dotkněte se přímo prstem.

Nedotkly jste se nesprávně sousedního ovládacího panelu? Dotykem jen cílového ovládacího panelu.

Provozní část nesvítí. −−−−−

Provozní část zhasne přibližně 40 sekund po dokončení provozu z 
důvodu dosažení úspory energie. str. 9

Pokud ji chcete zapnout, stiskněte tlačítko   nebo otevřete 
dvířka chladicího prostoru.

Autom
atický výrobník ledu

Led není možné vyrobit vůbec.

Nesvítí symbol „Off“ v zobrazovací části?
Výroba ledu je nastavena na zastavení výroby ledu. Nastavte režim „On“ nebo režim „Quick“. str. 18, 19

Nesvítí symbol „Water“ v zobrazovací části?
Hladina vody v zásobníku vody je nízká. Nalejte vodu do zásobníku na vodu.  str. 18, 19

Není nízká hladina vody v zásobníku vody?
Pokud je nízká hladina vody v zásobníku, led nebude možné vyrobit. 
Doplňte vodu, dokud hladina vody nedosáhne „Značku plného 
zásobníku“ v zásobníku na vodu. str. 18

Je zásobník na vodu zatlačen pevně, až pokud není za čárou „Pozice 
umístění zásobníku“? Zatlačte zásobník za čáru „Pozice umístění zásobníku“. str. 18

Zatlačili jste ho až na doraz, dokud zásobník nezacvakne? Zatlačte rámeček na doraz, dokud nezacvakne. str. 31
Není zásobníku na led vloženo něco jiného než led? Vyjměte to ze zásobníku na led.

Není zásobník na led naplněný ledem nad hranici skladovaného 
množství ledu? Vyrovnejte led. str. 19

Výroba ledu trvá dlouho.

Neotvírali jste dvířka často nebo nevložili jste najednou do chladničky 
velké množství potravin?

Vnitřní prostor spotřebiče není dostatečně vychlazený. Minimalizujte 
počet otevření a zavření dvířek, dokud není spotřebič vychlazen. 
Ponechte dostatek prostoru mezi každou uloženou potravinou.

Není okolní teplota nízká? V zimním období trvá výroba ledu více než čtyři hodiny. Vyhněte se 
podle možností častému otevírání a zavírání dvířek a počkejte.

Nezměnili jste právě nastavení z „Off“ na „On“?
Výroba ledu může trvat trochu déle ihned po změně nastavení. 
Vyhněte se podle možností častému otevírání a zavírání dvířek a 
počkejte.

Nezachytily se nějaké potraviny nebo obaly v dvířkách mrazicího 
prostoru nebo ledové přihrádky a brání tak úplnému zavření dvířek? Odstraňte tyto překážky, pokud nějaké jsou a zavřete dvířka pevně.

Není nastaven režim „Energy Saving“ na možnost „ON“? Zavřete režim „Energy Saving“. str. 24

Na ledě jsou nerovnosti. −−−−− Je to zamrzlá voda shromážděná v drážce formy na led. Nepředstavuje 
to žádný problém.

Uskladněný led se zmenšuje. Led 
se slepil dohromady.

Nemáte starší led, který se nepoužívá delší dobu? Starší kostky ledu se samy o sobě zmenšují a mohou se navzájem 
přilepit.

Neotvírali jste dvířka často nebo nevložili jste najednou do chladničky 
velké množství potravin?

Otevírejte/zavírejte dvířka rychle nebo snižte četnost otevírání a 
zavírání dvířek.

Nejsou dvířka chladicího prostoru nebo zásuvky dočasně nedostatečně 
zavřená? Zavřete dvířka úplně.

Vyrobilo se malé množství ledu. Není nízká hladina vody v zásobníku vody?
Pokud je nízká hladina vody v zásobníku, led nebude možné vyrobit. 
Doplňte vodu, pokud hladina vody nedosáhne na „Značku plného 
zásobníku“ v zásobníku na vodu. str. 18

Vytvořil se spojený led.

Je rámeček zasunutý dovnitř, až zaklapne na své místo? Zatlačte rámeček dovnitř, pokud nezapadne na své místo. 
str. 31

Není poškozena forma na led?
Poškozená forma na led zabraňuje vyjímání kostek ledu z formy na led, 
což vede k vzájemnému slepení rozbitých kostek ledu.
Obraťte se na prodejce ohledně výměny formy na led.

−−−−− Voda v drážce formy na led mohla zamrznout a přilepit se na kostky 
ledu. Nepředstavuje to žádný problém.

V ledu se nachází bílá nečistota.
−−−−− Je to proto, že jemná vzduchová bublina ve vodě je obsažena v ledu.

Nepoužili jste na výrobu ledu minerální vodu? Minerál obsažený ve vodě mohl zamrznout a stát se bílou nečistotou v 
ledu. Po rozpuštění může zůstat ve vodě, ale je neškodný.

Nelze vytáhnout formu na led. Není nastavena možnost „Off“?

Formu na led nelze vytáhnout během provozu automatického 
výrobníku ledu. Nastavte ji na „Off“. Pokud indikátor „Off“ bliká, 
počkejte 1 minutu, dokud se „Off“ nerozsvítí a pak vytáhněte formu na 
led. str. 31

Pokud nevyrábíte led −−−−− Nastavte režim n a„Off“. 
Viz část „Zastavení výroby ledu“. str. 19
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Chladnička nechladí

Nevychladí se. 
Zmrzlina je měkká.

Nezabraňuje nějaká potravina nebo obal zachycený ve dvířkách 
úplnému zavření dvířek?

Odstraňte případné překážky a zavřete bezpečně dvířka. Při vkládání do 
chladničky berte v úvahu výšku potravin.

Nejsou potraviny namačkané na sobě? Není současně vloženo velké 
množství potravin? Ponechte mezeru mezi každou potravinou v každém prostoru.

Je zásuvka v každém prostoru pevně zajištěna? Nainstalujte je správně. str. 33
Potraviny nelze dostatečně vychladit v závislosti na místě instalace nebo 
okolní situace. Zkontrolujte, zda je chladnička nainstalována správně. str. 10

Není zapnutý režim „Energy Saving“? Zavřete režim „Energy Saving“. str. 24

Není teplota nastavená na „“?
Přepněte nastavení teploty v prostoru, který není zcela vychlazený na 
„“ nebo „“. str. 14, 20

Nestoupá teplota kolem chladničky v důsledku počasí (např.: v letním 
období)?

Přepněte nastavení teploty v prostoru, který není zcela vychlazený na 
„“. str. 14, 20, 23

Nebyla dvířka otevřená delší dobu, nebo otevíraná a zavíraná příliš 
často?

Teplota v chladničce se mírně zvýší během otevření jejích dvířek. Pokud 
jsou dvířka otevírána/zavírána často, nebo pokud jsou otevřená delší 
čas, teplota se nemůže snížit snadno.
Snižte počet otevření a zavření dvířek nebo otevřete/zavřete dvířka 
rychle.

Nemění se rychle indikace na ovládacím panelu? Chladnička je v režime demo. Zrušte tento režim. str. 35

Nám
raza a/nebo zkondenzovaná vlhkost

Námraza, vlhkost nebo led se 
nahromadil uvnitř chladničky 
nebo na rámu zásuvky.

Nebyly dvířka nebo zásuvka pootevřené? Zkontrolujte, zda nebrání nějaká potravina nebo obal v zavření dvířek a 
pak je zcela zavřete.

−−−−−

Při otevření nebo zavření dvířek se může voda v ovzduší zachytit na 
stěnách nebo dílech mrazničky ve formě námrazy nebo ledu. Otevírejte 
nebo zavírejte dvířka rychle, nebo snižte počet otevření zavření dvířek. 
Otřete námrazu nebo vlhkost suchou utěrkou.

Na vnější straně chladničky je 
zkondenzovaná vlhkost.

Není vzduch kolem chladničky vlhký? Vlhkost může zkondenzovat na těchto dílech při vysoké interiérové 
vlhkosti (např.: v deštivém dni). Otřete vlhkost pomocí suché utěrky.

Není ohřívač na zabránění kondenzace vlhkosti nastaven na nízký 
výkon?

Když je vzduch kolem chladničky vlhký, může na ní zkondenzovat 
vlhkost. Nastavte ohřívač na zabránění kondenzace vlhkosti na 
standardní výkon. Otřete vlhkost pomocí suché utěrky. str. 26

Není teplota nastavená na „“?
Když je teplota nastavena na „“, na povrchu dvířek může 
zkondenzovat vlhkost. Nastavte teplotu na „“.
Otřete vlhkost pomocí suché utěrky.

Vytvořila se kondenzace v 
chladicím prostoru.

Nebyla dvířka otevřená delší dobu, nebo otevíraná a zavíraná příliš 
často?

Vlhkost může zkondenzovat na stěně a/
nebo kolem otvoru vyfukování studeného 
vzduchu při častém otevírání a zavírání 
dvířek nebo při vysoké vlhkosti kolem 
chladničky. Není to problém. Otřete vlhkost 
pomocí suché utěrky.  Kondenzace vlhkosti

Chladnička 
příliš chladí

Chladnička velmi chladí. 
Potraviny mrznou.

V nastavení teploty byla zvolena možnost „“. Přepněte ji na „“. str. 14, 20

Okolní teplota je nižší než 5 ˚C. Pokud je okolní teplota nízká, vnitřní prostor chladničky se může velmi 
zchladit. Přepněte nastavení teploty na „“.

Není něco vloženo před otvorem výstupu studeného vzduchu? Neumísťujte žádné potraviny před otvor výstupu studeného vzduchu.

Zobrazení [
] bliká na ovládacím

 panelu

Bliká  
Kolikrát za sebou to zablikalo? 
Jakým způsobem bliká?

Indikuje to nestandardní stav.
Obraťte se na prodejce.

Bliká  
Nevložili jste do ledové přihrádky potraviny nebo led, který nebyl 
vyroben automatickým výrobníkem ledu?

Některé potraviny atd. mohly přijít do kontaktu s formou na led. 
Vyprázdněte ledovou přihrádku a proveďte „Čištění výrobníku ledu“.

str. 30

Bliká  Nenechali jste právě zkontrolovat svou ledničku u servisního personálu?
Může se nacházet v režimu kontroly provozu.
Normální provozní režim se obnoví po přibližně 15 minutách. Není  
žádný problém s používáním chladničky.

Bliká  Nenechali jste právě zkontrolovat svou ledničku u servisního personálu?
Může se nacházet v režimu kontroly provozu.
Normální provozní režim se obnoví po přibližně 10 minutách. Není 
žádný problém s používáním chladničky.

     
Blikají všechny indikátory

Nepřidrželi jste tlačítko „On“ pět sekund nebo déle?
Probíhá proces čištění výrobníku ledu.
Blikání se zastaví po přibližně čtyřech minutách. V průběhu blikání 
neotvírejte žádná dvířka na chladničce.

Bliká  Nenastavili jste právě „Off“?
Automatický výrobník ledu je v provozu.
Blikání se zastaví po přibližně jedné minutě. Během blikání nelze 
vyjmout rámeček mrazničky.

Všechna zobrazení blikají Nejsou otevřená dvířka?
Nejsou dvířka nedostatečně zavřená v důsledku zachycených potravin?

Pokud jsou dvířka otevřená, zavřete je.
Pokud jsou dvířka zavřená nedostatečně v důsledku zachycených 
potravin, odstraňte tuto překážku a zavřete je úplně.

Blikají jiné než výše uvedené −−−−− Kontaktujte svého prodejce.

Indikace na ovládacím panelu 
se rychle mění.

−−−−−

Chladnička je v režimu demo. Zrušte tento režim.
V režimu demo chladnička neprovádí proces chlazení.
Otevřete pravá a levá dvířka chladicího prostoru a dvířka spodní 
mrazničky.

Dotykem tlačítka   na ovládacím panelu zapněte indikátor.

Stiskněte a podržte tlačítko   na 10 sekund nebo déle, dokud 
nezazní přednastavený zvuk.
Všechny indikátory se na několik sekund rozsvítí, režim demo se zruší a 
spustí se proces chlazení.
Zavřete pravá a levá dvířka chladicího prostoru a dvířka spodní 
mrazničky.

O
dstranění m

ožných problém
ů
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Vytváří se abnorm
ální provozní zvuk

Po otevření 1 dvířek se 
otevřou druhá dvířka.

Nezavřeli jste dvířka silně? Druhá dvířka se mohou otevřít na chvíli tlakem, protože trasa studeného 
vzduchu propojuje každý prostor.

Z chladničky zní nepříjemný 
zvuk.

Je podlaha rovná? Položte pevnou desku a nainstalujte na ni ledničku. str. 10
Nie je chladnička v kontakte so stenou alebo nábytkom, atď.? Nainstalujte chladničku s dostatečným prostorem okolo.

Je chladnička dostatečně vychlazená?

Můžete mít pocit, že provozní zvuky jsou hlasité, protože kompresor 
pracuje na vysoké otáčky za následujících podmínek: chladnička nechladí 
zcela u příležitosti prvního použití, při častém otevírání/ zavírání dvířek, 
pokud je okolní teplota vysoká.

Není nastavena funkce „Freezer“ a „Quick“? V případě nastavení funkce „Freezer“/„Quick“ je provozní zvuk
kompresoru nebo motoru ventilátoru hlasitý v důsledku vysokých otáček.

Provozní zvuk zní dlouho. −−−−− Jelikož kompresor funguje z důvodu úspory energie pomalu, můžete slyšet 
provozní zvuk dlouho.

Provozní zvuk je někdy 
hlasitější.

−−−−− Provozní výkon se mění v závislosti na změnách vnitřní teploty chladničky, 
a proto můžete někdy slyšet větší hluk.

Pokud z chladničky 
vycházejí další zvuky, které 
jsou uvedeny v tabulce 
vpravo.

Zní to jako tekoucí voda (stékání) 
Zní to jako kolize (klepání)
Zní to jako vařící voda (bublání)
Zní to jako smažení masa (prskání)

Tyto zvuky se vyskytují při proudění chladiva nebo tečení/odpařování vody 
na odstraňování námrazy.
Nejde o poruchu.

Zní to jako pískání (praskání) (klepání)
Tento zvuk je slyšet při vrzáním dílů v důsledku změn teploty v chladničce 
nebo atmosférického tlaku ve vakuovém prostoru.
Nejde o poruchu.

Zní to jako, kdyby něco uvázlo (klepání) 
Zní to jako burácení (houkání)
Zvuk vyvolaný okamžitě po zavření dvířek (hřmění)

Tyto zvuky jsou způsobeny fungováním elektrických částí na regulaci 
teploty chladničky.
Nejde o poruchu.

Zvuky způsobené automatickým výrobníkem ledu 
(zoomování)
(rachocení) 
(bouchnutí)

Tyto zvuky vznikají při oddělování ledu z formy na led automatického 
výrobníku ledu nebo při proudění vody do formy na led.
Nejde o poruchu.
Chcete-li tento zvuk zastavit, dotykem tlačítka   změňte na „Off“.

str. 19
Zvuk se vyskytne někdy (klepání) Tento zvuk je vzniká tehdy, když chladnička spustí chlazení.

Dvířka nejsou v 
horizontální poloze

Dvířka nejsou v horizontální 
poloze.

Je místo instalace rovné? Nemá to vliv na výkon chladničky. Pokud to chcete opravit, nastavte 
nastavitelné nožičky chladničky. str. 10

Neklesá měkký podlahový materiál kolem nožiček v důsledku váhy 
uložených potravin?

Pokud se chladnička naklání, položte na podlahu pevnou desku o tloušťce 
více než 1 cm.

Ihned po zavření dvířek je 
zapotřebí větší síla na jejich 
otevření.

Nebyla dvířka otevřená delší dobu?
Je to proto, že vzduch vniklý do chladicího prostoru se rychle ochladil a 
dočasně se snížil tlak v chladicím prostoru.
Nenechávejte dvířka otevřená delší dobu. Otevřete a zavřete je důkladně.

Chladnička 
se zahřívá

Boční strana chladničky 
se zahřívá. Ze spodku 
chladničky vychází teplo.

−−−−−

Horký vzduch může vycházet ze spodní části chladničky, aby bylo 
odváděno teplo vytvářené při provozu chladicí jednotky.
Teplota může stoupnout na 50 – 60 ˚C ihned po instalaci nebo v letním 
období.
Nezpůsobuje to problémy s bezpečností nebo výkonem nebo nedotýkejte 
se této části.

S vakuovým
 prostorem

 není něco v pořádku

Při otevírání nezazní syčení.

Není vakuový prostor natavený na „Off“ (Bez vakua)? Změňte nastavení na „-1 ˚C (Subzero)“ nebo „+1 ˚C (Chiller)“. str. 17
Není vytažená rukojeť? Podržením rukojeť zajistěte.

Je rukojeť podržena až do konce a zablokována? Funkce vakua nebude fungovat, pokud není rukojeť zajištěna.
Zatlačte rukojeť, dokud se nezastaví a nezablokuje.

Není odstraněno těsnění vakuového prostoru? Nainstalujte těsnění vakuového prostoru. str. 28
Není něco zachyceno na těsnění 
vakuového prostoru nebo na jeho 
držáku? Není těsnění nebo jeho držák 
znečištěný?  

Odstraňte veškerý zachycený obalový materiál z potravin nebo jiných věcí. 
Pokud je těsnění znečištěné, vyčistěte ho. str. 28

Vlákno

Nečistoty

Není žádná část těsnění slepená dohromady?

Těsnění

Slepená část
Pokud je část těsnění slepená dohromady, vakuový prostor nebude 
schopen udržet vakuum.
Pokud jsou nějaké části slepené, odlepte je od sebe. str. 32
Protože je komplikované vidět levou a pravou boční stranu a spodek, tyto 
části je třeba zkontrolovat vyjmutím vakuového prostoru.

str. 28
Pokud je těsnění znečištěné, vyčistěte ho. str. 39

Nebyla právě otevřena/zavřena dvířka vakuového prostoru nebo 
chladicího prostoru?

Po spuštění vakuové pumpy trvá přibližně tři až čtyři minuty, než se ve 
vakuovém pouzdru vytvoří vakuum. Po otevření nebo zavření počkejte více 
než čtyři minuty.

Není jasné, zda je ve 
vakuovém prostoru 
vakuum.

Zaslechli jste zvuk při otevření vakuového prostoru? Ve vakuovém prostoru je správně vytvořeno vakuum tehdy, pokud po jeho 
otevření uslyšíte zvuk uvolnění (syčení).
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S vakuovým
 prostorem

 není něco v pořádku

Rukojeť není možné zajistit.
Není nějaké jídlo atd. zachycené ve vnitřní části pouzdra vakuového 
prostoru nebo na těsnění vakuového prostoru? Odstraňte jakékoliv zachycené potraviny.

Je vakuové pouzdro správně vloženo na svém místě? Vakuové pouzdro připevněte tak, jak je to znázorněno v části „Způsob 
připevnění vakuového pouzdra“. str. 32

Okolo vakuového prostoru je 
slyšet silný zvuk a vibrace.

−−−−−

Tento zvuk je způsobený fungováním vakuové pumpy.
Provoz vakuové pumpy můžete zastavit, pokud chcete zastavit tento 
zvuk (např.: v noci). Změňte nastavení vakuového prostoru na „Off“ (Bez 
vakua). str. 17

Není něco zachyceno ve vakuovém pouzdru nebo není znečištěné 
těsnění vakuového prostoru?
Zatlačili jste rukojeť dolů, až dokud se nezastavila a nezajistila? 

Častěji můžete slyšet zvuk nebo cítit vibrace.
Odstraňte jakýkoli zachycený obalový materiál z potravin nebo jiné 
věci. Pokud je těsnění vakuového prostoru znečištěné, vyčistěte ho. 

str. 29
Zatlačením rukojeti ji zablokujte.

Uvnitř vakuového prostoru 
nebo kolem vakuového 
pouzdra se nahromadila 
vlhkost, námraza nebo led.

Zadány dovnitř potraviny s vysokým obsahem vody?

Vlhkosť a/nebo námraza

Vlhkost ze šťavnatých potravin může způsobit kondenzaci vlhkosti a/ 
nebo námrazu uvnitř prostoru, protože vakuový prostor je utěsněný. 
Doporučuje se zabalit šťavnaté potraviny do plastové fólie atd.
Otřete vlhkost a/nebo námrazu měkkým hadříkem namočeným ve 
vlažné vodě.

Povrch skladované zeleniny je 
promáčklý nebo bez barvy.

Nejde o zeleninu citlivou na nízké teploty jako je například lilek a 
okurka? Přemístěte je do prostoru pro zeleninu. str. 17

Potraviny ve vakuovém 
prostoru mrznou.

Není vakuový prostor nastaven na „-1 ˚C (Subzero)“ nebo „Off“ (Bez 
vakua)? Nastavte ho na „+1 ˚C (Chiller)“. str. 17

Neobvyklý 
zápach

Plastový zápach −−−−−
Tento zápach se vyskytuje proto, že v lednici je použito mnoho plastů, 
ale zápach postupně v průběhu chlazení mizí.
Nejde o poruchu.

Led zapáchá
Není zásobník na vodu znečištěný? Nebo není led starý? Pravidelným čištěním předcházejte „slizu“ a/nebo „potažení“. str. 31

−−−−− Chlór může silně zapáchat, protože je kondenzovaný ve vodě.

Zápach z chladničky Nejsou uskladněné nějaké potraviny s výrazným zápachem, aniž by byly 
zabaleny?

Deodorizační funkce nedokáže úplně odstranit všechny zápachy. 
Zabalte tento druh potraviny do plastové fólie atd.

Autom
atické dvířka chladničky

Hlasitý hluk.
Je slyšet nestandardní zvuk.

Údery (zvuk bušení) Jde o provozní zvuk automatických dvířek chladničky.
Nejde o poruchu.

Bzučení (vrčení) Jde o provozní zvuk automatických dvířek chladničky.
Nejde o poruchu.

Provozní zvuk automatických dvířek se liší v závislosti na dvířkách (levá 
nebo pravá).

Může se to lišit v závislosti na podmínkách instalace chladničky nebo 
množství potravin uložených v regálech dvířek.
Nejde o poruchu.

Automatická dvířka se neotevřou 
ani při dotyku tlačítka otevření.

Svítí indikátor  ? Zapněte ho. Zapněte indikátor  .

Není otevřená ledová přihrádka nebo horní mrazák? Zasuňte výsuvná dvířka a stiskněte tlačítko otevření automatických 
dvířek chladničky.

Automatická dvířka 
chladničky se nezavřou.

Není na prostoru zachycena nějaká potravina nebo obal? Odstraňte potraviny a ostatní uvízlé prvky.
Došlo k výpadku napájení nebo došlo k nárazu nějaké přihrádky na 
překážku v průběhu provozu? Automatická dvířka chladničky se zastaví, takže zatlačte dvířka rukou.

Automatická dvířka 
chladničky se zastaví, takže 
zatlačte dvířka rukou.

Dotýkají se skladované nápoje nebo potraviny se stěnou v chladicím 
prostoru? Odstraňte nápoje nebo potraviny dotýkající se stěny.

Je místo instalace v rovině?
Úhel otevření automatických dveří chladničky se může lišit nebo se 
dvířka mohou mírně vrátit po jejich automatickém otevření, v závislosti 
na podmínkách instalace chladničky, ale nejde o poruchu.

Automatická dvířka chladničky 
se hýbou, ačkoli jsou zamčená 
na ovládacím panelu.

−−−−−

Automatická dvířka chladničky nelze zamknout na ovládacím panelu. 
Chcete-li zastavit automatická dvířka, odjistěte nejdříve ovládací panel a 
stiskněte tlačítko   na 3 sekundy nebo déle dokud nezazní dvojitý 
akustický signál. str. 12, 25

Autom
atická zásuvka

Hlasitý hluk.
Je slyšet nestandardní zvuk.

Údery (zvuk bušení) Jde o provozní zvuk automatické zásuvky.
Nejde o poruchu.

Bzučení (vrčení) Jde o provozní zvuk automatické zásuvky.
Nejde o poruchu.

Provozní zvuk prostoru pro zeleninu je hlučnější než zvuk spodní 
mrazničky.

Provozní zvuk prostoru pro zeleninu je hlučnější než zvuk spodní 
mrazničky. Provozní zvuk závisí na množství uložených potravin. Nejde 
o poruchu.

Prostor se neotevře, ačkoli je 
stisknutý spínač elektrické 
zásuvky.

Svítí indikátor  ? Zapněte ho. Zapněte indikátor  .

Není otevřená spodní mraznička nebo prostor pro zeleninu? Zavřete otevřenou elektrickou zásuvku a stiskněte spínač zásuvky 
prostoru, který chcete otevřít.

Automatická zásuvka se 
neotevře/nezavře.

Nezachytily se na daném prostoru nějaké potraviny, sáčky  nebo plastový obal atd.? Odstraňte zachycené potraviny a jiné věci.

Došlo k výpadku napájení nebo došlo k nárazu nějaké přihrádky na 
překážku v průběhu provozu?

Dvířka se neotevřou/nezavřou plynule, protože funkce elektrické 
zásuvky byla zastavena před dokončením operace.
Manuálně zatlačte dvířka. V opačném případě odpojte napájecí zástrčku 
s vysunutou zásuvkou a připojte ji po 10 sekundách.

Nezachytilo se nic mezi horní zásuvkou a zvlhčovacím krytem?

okud se něco zachytilo, odstraňte překážku.
Nezavírejte dvířka silou, pokud jsou potraviny v kontaktu se 
zvlhčovacím krytem.

Automatická zásuvka se 
neotevře dost.

−−−−−

Automatická zásuvka se vytáhne o cca 15 cm nebo více. Délka se 
může lišit v závislosti na instalačních podmínkách chladničky, nebo 
automatická zásuvka se může trochu vrátit po automatickém otevření 
dvířek. Nejde o poruchu.

Automatická zásuvka se hýbe, 
přestože je uzamčena na 
ovládacím panelu.

−−−−−

Automatická zásuvka se nedá zablokovat na provozním panelu. Chcete-
li funkci automatické zásuvky zastavit, nejprve ji odjistěte na provozním 
panelu a stiskněte tlačítko   na 3 sekundy nebo déle dokud 
nezazní akustický signál. str. 12, 25
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Když se stane toto Zkontrolujte Řešení

Prostor pro zeleninu

V prostoru pro zeleninu 
zkondenzovala vlhkost.

Nevložili jste velké množství zeleniny s vysokým obsahem vody?

Protože prostor pro zeleninu je více vlhký než ostatní prostory, vlhkost 
může zkondenzovat na pouzdru nebo stropě prostoru pro zeleninu nebo 
na povrchu potravin, v závislosti na množství nebo typu zde uložené 
zeleniny.
Nejde o nic nenormálního. Abyste zabránili kondenzaci vlhkosti, zabalte 
zeleninu do plastové potravinářské fólie předtím, než ji vložíte do 
prostoru pro zeleninu.
Silná kondenzace vlhkosti může způsobit to, že se v prostoru pro zeleninu 
nahromadí voda. Otřete ji měkkou utěrkou.

Není zvlhčovací jednotka zablokována sáčky nebo nádobami s
potravinami?

Zablokovaná zvlhčovací jednotka je pravděpodobnou příčinou 
kondenzace vlhkosti. Přemístěte sáčky nebo nádoby s potravinami, které 
blokují zvlhčovací jednotku na jiná místa. Otřete vlhkost pomocí měkké 
tkaniny.

Dvířka prostoru pro zeleninu 
se nezavřou/ Když jsou 
dvířka prostoru pro zeleninu 
otevřená, horní zásuvka se 
nevrátí do pozice zablokování.

Nezachytily se nějaké potraviny 
atd. mezi horní zásuvkou a spodní 
zásuvkou? Pokud ano, odstraňte tyto překážky.

Není plastová láhev a/nebo potravina 
v kontaktu s rukojetí horní zásuvky?

Uložte PET láhve, potraviny atd. tak, aby se nedostaly do kontaktu s 
blokovací rukojetí.

Nezachytily se nějaké potraviny mezi 
horní zásuvkou a zvlhčovacím krytem? Pokud ano, odstraňte tyto překážky.

Nezavírejte dvířka násilím, pokud jsou potraviny v kontaktu se 
zvlhčovacím krytem.

Ostatní

Když se dotknete hlavní části 
chladničky, cítíte mírnou 
elektřinu.

−−−−− Chladnička může být nabitá statickou elektrickou, která však 
nepředstavuje problém pro bezpečnost.

Rádio a/nebo televizor je rušen 
hlukem.

−−−−−

Je to způsobeno elektromagnetickým zářením mírně generovaným 
chladničkou. Nainstalujte chladničku vždy co nejdále od televizoru, 
rádia a telefonu. Doporučuje se připojit napájecí zástrčku do samostatné 
elektrické zásuvky, která je oddělena od anténního terminálu.

Na plastových dílech 
jsou tenké čáry podobné 
škrábancům.

−−−−−
Tyto čáry jsou způsobeny tekutou pryskyřicí tekoucí při lisování plastů. 
Zvlášť nápadné jsou na průhledných částech, ale nepředstavují žádný 
problém se sílou a nikdy nemohou vést k žádným prasklinám.

Na povrchu dvířek, na boku 
a na horní části chladničky je 
zvlnění a/nebo deformace.

−−−−−
Ve výrobním procesu chladničky dochází k mírnému zvlnění a/nebo 
deformacím. Mohou být nápadné podle polohy zdroje světla a/nebo jasu 
atd., což však není porucha. Nepředstavuje to žádný problém s výkonem.

Uprostřed dvířek se nachází 
malý otvor.

−−−−−

Tento otvor slouží k úniku vzduchu uvnitř při plnění tepelněizolačního 
materiálu do dvířek v průběhu výrobního procesu. Není to ani chyba ani 
neobvyklá věc.

Otvor (na boku chladicího prostoru)

Otvor (uvnitř dvířek)

* Některé výrobky mají lepidlo k utěsnění otvoru. Neodlupujte ho prosím.

Došlo k výpadku dodávky 
elektrické energie.

−−−−−

Snižte počet otvírání a zavírání dvířek a zabraňte dodatečnému 
skladování potravin, dokud nebude obnovena dodávka elektřiny.
Po opětovném zapnutí napájení zkontrolujte každé nastavení na 
provozním panelu.

Očekáváte, že chladničku 
nebudete déle používat.

−−−−−

Vyjměte z chladničky všechny položky.
Odpojte chladničku k provedení údržby vnitřního prostoru nebo 
automatického výrobníku ledu. str. 28 - 31
Nechejte všechna dvířka 2 až 3 dny otevřená na vysušení chladničky.

Odstraňte námrazu. −−−−−
K odstranění námrazy není třeba provádět žádnou činnost, protože tato 
chladnička odstraňuje námrazu automaticky. Zkondenzovaná voda se 
shromažďuje v odpařovací misce a automaticky se odpařuje.

Přeprava a přesun spotřebiče. −−−−− Viz část „Přeprava chladničky (přeprava na přemístění)” str. 11

Sklo je prasklé 
(Sklo na dvířkách, skleněná 
polička)

−−−−− Nedotýkejte se prasklého skla, ale ihned požádejte o opravu svého 
prodejce.

Pokud do chladničky vniknou 
malé mušky atd.

Jsou tyto mušky i kolem chladničky?
Vyčistěte okolní prostředí.
Umístěte do tohoto prostoru něco, co tyto mušky nesnášejí nebo v čem 
by mohly uváznout.

Nejsou v chladničce nějaké potraviny s výrazným zápachem? Zakryjte je víkem, aby nemohly být tyto mušky lákány zápachem.

Nebyla dvířka otevřená delší dobu? Zavřete dvířka, jakmile to bude možné.
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DOSTUPNÉ NÁHRADNÍ DÍLY
 Pokud si objednáte některý z níže uvedených dílů, upřesněte prodejci originálních náhradních dílů model své 

chladničky.

O
dstranění m

ožných problém
ů (Pokračování)

Předmět Název produktu Model Model produktu

Není možné udržet vakuum
 Může být poškozené, deformované 

nebo odbarvené těsnění.
Těsnění vakuového prostoru R-X670GE R-XG6700G 311
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CHLADNIČKA BEZ FLUOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ
Chladnička bez fluorovaných uhlovodíků

 Tato chladnička, včetně chladiva a tepelného izolátoru, používá uhlovodíky (nefluórované uhlovodíky). Uhlovodík 
je materiál, který neničí ozón a má velmi malý vliv na globální oteplování. Jde o celosvětový problém týkající se 
životního prostředí.

 Uhlovodíky jsou hořlavé. Chladivo je však utěsněné v chladicím okruhu a při běžném používání nikdy neuniká. V 
případě jakéhokoliv poškození chladicího okruhu, se prosím vyhněte používání ohně a elektrických výrobků, otevřete 
okno a vyvětrejte. Pak prosím kontaktujte servisní středisko Hitachi.

Nařízení o biocidních produktech (EU 528/2012) článek 58 informace
Tento produkt obsahuje biocidní látky.

Následující látky NEJSOU škodlivé pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí.

Ošetřená část Biocidní vlastnosti Účinná látka
Vzduchový filtr Antibakteriální Fosforečnan zirkončitý stříbrný

Vodovodní potrubí 
Vodné čerpadlo

Antibakteriální Zeolit stříbrný zinkový

Absorpční a transpirační deska Antibakteriální Pyrition zinek
Těsnění Protiplísňové Thiabendazol

Vážná výstražná znamení při likvidaci

Cyklopentan se používá jako izolace.
Plyny v izolačním materiálu vyžadují speciální postup likvidace.
Obraťte se prosím na místní úřady, pokud jde o likvidaci výrobku v souladu s ochranou životního prostředí.
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SKLADOVÁNÍ HMOTNOSTI

POPRODEJNÍ SERVIS
Pokud je poškozen napájecí kabel, nebo je nutná oprava, kontaktujte následující servisní středisko Hitachi.
Pokud se během provozu vyskytne nějaká porucha, okamžitě odpojte napájecí zástrčku a kontaktujte servisní středisko s 
žádostí o opravu ledničky.

Tento symbol znamená, že použité elektrické a elektronické produkty se nesmí míchat s běžným komunálním odpadem. Nepokoušejte se 
demontovat systém a zařízení sami, protože by to mohlo mít škodlivé účinky na vaše zdraví a životní prostředí.
Chladničky musí být likvidovány ve specializovaném zařízení pro recyklaci a zpracování a nesmí být likvidovány s komunálním odpadem. 
Podrobnější informace získáte od instalatéra, prodejce nebo místního úřadu.

Skladovací hmotnosti

Následující tabulka zobrazuje hmotnosti potravin, které je možné skladovat na poličkách a v zásuvkách.

Název částí R-X670GE

Chladicí 
prostor

Ledová 
přihrádka

Horní mraznička

Spodní 
mraznička

Prostor pro 
zeleninu

Výškově nastavitelná horní polička 
Výškově nastavitelná střední polička
Výškově nastavitelná spodní polička, Pevná polička 
Horní zásuvka vakuového prostoru
Zásuvka vakuového prostoru 
Celkově pro regály pravých dvířek
Celkově pro regály levých dvířek

Zásuvka horní mrazničky

Úzká výsuvná zásuvka 
Výsuvná zásuvka
Zásuvka spodní mrazničky

Horní zásuvka 
Spodní zásuvka

Zásobník na led       Neskladujte jiné kostky ledu, než jsou kostky vyrobené automatickým výrobníkem ledu. str. 19

21,0 kg
21,0 kg
21,0 kg
11,0 kg
5,0 kg

26,0 kg
11,0 kg

9,0 kg

5,5 kg
7,0 kg

17,0 kg

7,5 kg
22,0 kg







Výhradní dovozce:
ELMAX STORE a. s.

Topolová 777/2
735 42 Terlicko
tel: 599 529 262

CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU:
tel.: 599 529 251
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