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PŘEHLED

UŽIVATELSKÁ P€ÍRU—KA

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Zásuvky, koše a˜police byste m…li ponechat v˜jejich 
stávající poloze, neuvádí-li tento rychlý pr⁄v odce 
jinak. Uvnit‡ chladni• ky jsou použity žárovky LED, 
které poskytují lepší osv…tlení než klasické žárovky 
a˜mají sou• asn… velmi nízkou spot‡ebu energie.

LIKVIDACE
P‡ed likvidací chladicího za‡ízení na skládce je t‡eba 
demontovat dve‡e a˜víka, aby se uvnit‡ nemohly 
zaklínit d…ti nebo zví‡ata.

OVLÁDACÍ PANEL
1. Zapnout / pohotovostní režim

(On/Stand-by)
2. Ukazatel teploty
3. Zámek tla• ítek
4. Vypnutí výstražného

zvukového signálu
5. Teplota spot‡ebi• e
6. Funkce „Vacation“

(prázdninový režim)

6. 5. 4.

1. 2. 3.

ZAPNOUT / POHOTOVOSTNÍ REŽIM
Pro vypnutí spot‡ebi• e podržte tla• ítko  

stisknuté po dobu 3˜sekund. V˜pohotovostním režimu 
Stand-By se tato ikona rozsvítí a˜osv…tlení chladicího 
oddílu z⁄ stane vypnuté.
Chcete-li spot‡ebi• z novu zapnout, sta• í tla• ítko op…t 
krátce stisknout.
Poznámka: V rámci tohoto postupu se neodpojuje napájení 
spotřebiče.

UKAZATEL TEPLOTY
Displej zobrazuje teplotu oddílu chladni• ky (mezi 2˜°C 
a˜7˜°C).

KEY LOCK (ZÁMEK TLAČÍTEK)
Funkci uzamykání tla• ítek lze aktivovat/

deaktivovat podržením tla• ítka  po dobu 3 s̃ekund, 
dokud nezazní potvrzující signál (ihned se rozsvítí 
ikona a˜po n…kolika sekundách op…t zhasne). Pokud 
v˜rámci aktivovaného režimu uzamykání tla• ítek 
stisknete kterékoli tla• ítko, uslyšíte zvukový signál 
a˜rozbliká se ikona funkce .

  VYPNUTÍ VÝSTRAŽNÉHO ZVUKOVÉHO 
UPOZORNĚNÍ
P‡ejete-li si vypnout výstražný zvukový signál, 

stiskn…te krátce tla• ítko .

TEPLOTA SPOTŘEBIČE
Odlišnou teplotu lze nastavit pomocí tla• ítka 

„°C“.
RYCHLÉHO CHLAZENÍ
Pro rychlé vychlazení vnit‡ního prostoru chladni• ky 
zapn…te funkci „Fast Cool“ (Rychlé chlazení), a˜to 
stiskem tla• ítka  a j̃eho podržením po dobu 
3 s̃ekund.
P‡i zapnutí funkce se zobrazí ikona. Funkce se vypne 
automaticky po 6˜hodinách. P‡ípadn… ji m⁄ žete 
vypnout ru• n… podržením stisknutého tla• ítka  
po˜dobu 3˜sekund.

VACATION (prázdninový režim)
Tuto funkci m⁄ žete použít v˜dob… své delší 

nep‡ítomnosti.
Funkci zapnete stisknutím a˜podržením tla• ítka 
„Vacation“ (Prázdniny) po˜dobu 3˜sekund. Na 
displeji se zobrazí teplota chladicího oddílu (12˜°C) 
a˜rozsvítí se ikona . Po aktivaci této funkce vyjm…te 
jídlo z˜chladni• ky a˜ponechejte dví‡ka zav‡ená. 
Chladni• ka bude udržovat vhodnou teplotu, p‡i které 
se eliminuje tvorba zápachu.
Pro vypnutí této funkce krátce stiskn…te p‡íslušné 
tla• ítko nebo tla• ítko˜„°C“ .

Abyste se vyhnuli zbytečnému vyhazování zkažených 
potravin, přečtěte si kapitolu PROVOZ, kde naleznete 
doporučená nastavení a doby skladování
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VENTILÁTOR
Ventilátor umož› uje docílit rovnom…rn…jší teploty 
uvnit‡ spot‡ebi• e, • ímž zajiš‰uje lepší podmínky pro 
uchovávání potravin a s̃nižuje nadm…rnou vlhkost. 
Ventilátor je v˜rámci výchozího nastavení zapnutý 
a z̃apínání/vypínání lze provád…t manuáln…. Provozní 
režim ventilátoru se nastavuje v˜závislosti na stavu 
výrobku. Ventilátor m⁄ žete zapnout/vypnout tak, že 
sou• asn… stisknete tla• ítka „Dovolená“ (Vacation)  
a˜„Alarm“  a˜podržíte je stisknutá po dobu 3˜sekund. 

Je-li okolní teplota vyšší než 27˜°C nebo pokud se 
na˜sklen…ných policích objeví kapky vody, musí být 
ventilátor zapnutý, aby byly zajišt…ny odpovídající 
podmínky pro˜uchovávání potravin. Deaktivací 
ventilátoru lze optimalizovat spot‡ebu energie.
Poznámka: Po výpadku proudu či vypnutí spotřebiče se 
ventilátor automaticky restartuje. Přívod vzduchu nezakrývejte 
potravinami.

PRVNÍ POUŽITÍ
Po provedení instalace vy• kejte alespo› d v… hodiny, než p‡ipojíte spot‡ebi• k e zdroji napájení. P‡ipojte 
spot‡ebi•  ke zdroji napájení. Spot‡ebi•  se automaticky spustí. Ideální teploty pro skladování potravin jsou 
nastaveny z˜výroby.
Po zapnutí spot‡ebi• e musíte vy• kat 4−6˜hodin, než dojde k˜dosažení správné skladovací teploty. Platí pro 
obvyklé napln…ní. Pokud je slyšet signál, znamená to, že došlo k˜aktivaci zvukového alarmu pro teplotu: 
stiskn…te tla• ítko pro vypnutí zvukových alarm⁄ .

ODDÍL CHLADNIČKY A SKLADOVÁNÍ POTRAVIN
Chladicí oddíl slouží k˜uchovávání • erstvých potravin a˜nápoj⁄ . Odmrazování chladni• ky probíhá zcela 
automaticky. O˜zahájení automatické fáze rozmrazování sv…d• í p‡íležitostný výskyt kapek vody na vnit‡ní zadní 
st…n… oddílu. Rozmrazená voda stéká do odtoku a˜shromaž” uje se v˜nádob…, odkud se vypa‡uje.
Poznámka: Faktory, jako je teplota v místnosti, frekvence otevírání dvířek a umístění spotřebiče, mohou mít vliv na teplotu 
uvnitř obou oddílů. Proto teplotu nastavujte v závislosti na těchto faktorech. Ve velmi vlhkém prostředí může dojít k orosení 
v chladicím prostoru, zejména na skleněných poličkách. V takovémto případě se doporučuje uzavřít nádoby s tekutinami 
(např. hrnec s vývarem), zabalit jídlo s vysokým obsahem vody (např. zeleninu) a zapnout ventilátor, pokud je k dispozici. 
Všechny přihrádky i police, včetně polic na dvířkách, lze vyjmout.

VZDUCHOVÁ VENTILACE
Ventila• ní systém umož› uje rovnom…rn…jší rozložení teplot uvnit‡ oddíl⁄ , což zajiš‰uje lepší podmínky pro 
uchovávání potravin a s̃nižuje nadm…rnou vlhkost. Nezakrývejte ventila•n í oblast.

SYSTÉM OSVĚTLENÍ PODLE MODELU

Tento produkt obsahuje horní zdroj osvětlení energetické třídy G

OPERATION
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JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE
Potraviny, které uvol› ují velké množství ethylenu (jablka, meru› ky, hrušky, broskve, avokádo, fíky, švestky, 
bor⁄ vky, meloun, fazole), a˜ty, které jsou na tento plyn citlivé, jako nap‡. ovoce, zelenina a˜saláty, by m…ly být 
vždy skladovány odd…len… nebo zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost; nap‡íklad neskladujte rajská 
jablí• ka spole• n… s˜kiwi nebo se zelím. Neukládejte potraviny p‡íliš blízko u˜sebe, aby byla zajišt…na dostate• ná 
cirkulace vzduchu. K˜balení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové • i˜sklen…né nádoby 
a˜p‡ilnavé fólie.
Pokud v˜chladni• ce skladujete malé množství potravin, doporu• ujeme použít police nad zásuvkou na ovoce 
a˜zeleninu, protože se jedná o˜nejchladn…jší oblast. Tekutiny nebo potraviny, které ší‡í nebo pohlcují pach nebo 
v⁄ ni, vždy uchovávejte v˜uzav‡ených nádobách nebo p‡ikryté. Aby se zabránilo p‡evržení láhví, m⁄ žete použít 
p‡ihrádku na láhve (k˜dispozici u˜vybraných model⁄ ).

c

Vysvětlivky

MÍRNÁ ZÓNA
Je ur• ena pro skladování tropického 
ovoce, plechovek, nápoj⁄ , vajec, omá• ek, 
nakládané zeleniny, másla a˜marmelád

CHLADNÁ ZÓNA
Je ur• ena pro skladování sýr⁄ , mléka, 
mlé• ných výrobk⁄ , lah⁄de k a j̃ogurt⁄

ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU

PROVOZNÍ ZVUKY
1. Bzu• ení kompresoru spot‡ebi• e v˜chodu je b…žným jevem.

2. Zvuky p‡ipomínající bublání a˜praskání/šust…ní vznikají proud…ním 
chladicího plynu uvnit‡ chladicího okruhu a˜jedná se o˜b…žné zvuky.

3. Je-li kompresor v˜chodu˜/ v˜klidu, m⁄ žete slyšet sk‡ípání/vrzání: jedná se 
o˜b…žné zvuky dané konstrukcí samotného výrobku.

4. Zkontrolujte, zda jsou p‡ihrádky na láhve a˜drobné položky na vnit‡ní stran… dví‡ek chladni• ky a˜dále 
poli• ky a˜zásuvky v˜oddílu chladni• ky správn… umíst…ny a˜‡ádn… uchyceny.

5. Aby nedocházelo k˜vibracím, neukládejte sklen…né nádoby (láhve, sklenice atd.) do p‡ímého kontaktu mezi 
sebou.

6. Za ú• elem snížení spot‡eby energie na minimum je toto za‡ízení vybaveno kompresorem, který pracuje p‡i 
optimální rychlosti. Za ur• itých okolností se tedy m⁄ že stát (v˜lét… nebo v˜p‡ípad… vložení v…tšího množství 
potravin), že kompresor za• ne pracovat rychleji a˜bude hlu• n…jší, než je obvyklé.

DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ, ŽE SE SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVÁ
V případě, kdy se spotřebič nepoužívá
Vypojte spot‡ebi• z˜elektrické sít…, vyprázdn…te jej, odmrazte (v˜p‡ípad… pot‡eby) a˜vy• ist…te.
Dve‡e ponechte pootev‡ené, aby mohl jednotlivými oddíly proudit vzduch. Tím zabráníte vzniku plísní 
a z̃ápachu.
V případě přerušení napájení
Dve‡e ponechte zav‡ené, aby jídlo z⁄ stalo co nejdéle v˜chladu. Nezmrazujte znova potraviny, které se 
• áste•n … rozmrazily. Dojde-li k˜delšímu výpadku proudu, m⁄ že se aktivovat alarm výpadku proudu (u˜výrobk⁄  
s˜elektronikou).
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Spot‡ebi• p ‡íležitostn… o• ist…te had‡íkem namo• eným v˜roztoku teplé vody a˜neutrálního • isticího prost‡edku 
ur• eného k •̃ išt…ní vnit‡ních prostor chladni• ky.
Pro zajišt…ní stálého a˜správného odtoku rozmrzlé vody • ist…te pravideln…, pomocí 
p‡iloženého nástroje, vnit‡ní • ást odtoku, který je umíst…n na zadní st…n… chladicího 
prostoru u˜zásuvky na ovoce a˜zeleninu.

OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY
Uvnit‡ chladni• ky jsou použity žárovky LED, které poskytují lepší osv…tlení než klasické žárovky a˜mají sou• asn… 
velmi nízkou spot‡ebu energie. V˜p‡ípad… pot‡eby jejich vým…ny se obra‰te na službu technické pomoci.
Upozornění: P‡i otev‡ení dví‡ek chladicího oddílu se rozsvítí vnit‡ní osv…tlení.

POLIČKY
Všechny p‡ihrádky i˜police, v• etn… polic na dví‡kách, lze vyjmout.

DVÍŘKA

ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
Poznámka: Směr otevírání dveří lze změnit. Pokud tuto práci neprovedli pracovníci servisního centra, nevztahuje se na ni 
záruka. Dodržujte pokyny v kapitole Instalace.

Před každou údržbou nebo čištěním vytáhněte přívodní kabel z hlavní zásuvky nebo spotřebič odpojte 
od elektrické sítě.
Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky. Nikdy části chladničky nečistěte hořlavými kapalinami.
Nepoužívejte parní čističe.
Tlačítka a displej ovládacího panelu nesmí být čištěny alkoholem ani prostředky na bázi alkoholu, ale 
pouze suchým hadříkem.
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Co dělat, když... Možné důvody Řešení
Ovládací panel je 
vypnutý, spot‡ebi•  
nefunguje.

Spot‡ebi• m ⁄ že být v˜režimu 
„Zapnout /̃ pohotovostní 
režim“.
Mohl se vyskytnout problém 
s˜napájením spot‡ebi• e.

Zapn…te spot‡ebi•  stisknutím tla• ítka Zapnout /̃ 
pohotovostní režim (On/Stand-by). Zkontrolujte, zda:
• nedošlo k˜výpadku napájení;
• je zástr• ka správn… zasunutá do elektrické zásuvky
a˜dvoupólový vypína• ( pokud je jím zásuvka
vybavena) je ve správné poloze (tj. umož›uj e
napájení spot‡ebi• e);
• jsou za‡ízení pro ochranu elektrického systému
domácnosti ú• inná;
• není poškozen napájecí kabel.

Vnit‡ní osv…tlení 
nefunguje.

M⁄ že být pot‡eba vym…nit 
sv…tlo.

Modely s˜žárovkami LED: obra‰te se na službu 
technické pomoci.

Spot‡ebi• m ⁄ že být v˜režimu 
„Zapnout /̃ pohotovostní 
režim“.

Zapn…te spot‡ebi•  stisknutím tla• ítka Zapnout /̃ 
pohotovostní režim (On/Stand-by).

Teplota uvnit‡ oddíl⁄  
není dostate•n … 
nízká.

M⁄ že mít r⁄ zné p‡í• iny (viz 
„€ešení“).

Zkontrolujte, zda:
• se dví‡ka dob‡e dovírají;
• spot‡ebi• n estojí v˜blízkosti zdroje tepla;
• nastavená teplota je vyhovující;
• je zajišt…na cirkulace vzduchu skrze ventila• ní
za‡ízení spot‡ebi• e.

Na dn… chladicího 
oddílu je voda.

Odpadní kanálek na 
rozmrazenou vodu je ucpaný.

—ist…te odtok rozmrzlé vody (viz oddíl „—išt…ní 
a˜údržba“).

P‡ední okraj 
spot‡ebi• e 
u˜dosedacího t…sn…ní
dví‡ek je horký.

Nejedná se o˜závadu. 
Zabra› uje to kondenzaci.

Není nutné žádné ‡ešení.

Bliká • ervená ikona 
a˜zní zvukový 

poplach

Výstražné upozornění při 
otevřených dveřích
Spustí se, jsou-li delší dobu 
otev‡ená dví‡ka  
chladicího a/nebo mrazicího 
oddílu.

Zvukový signál vypnete zav‡ením dví‡ek spot‡ebi• e.

Bliká • ervená ikona 
, zní zvukový 

signál a˜rozsvítil se 
symbol .

Poplach při výpadku proudu
Aktivuje se p‡i delším 
p‡erušení napájení, které 
zp⁄ sobí zvýšení teploty 
v˜mrazicím oddílu.
Poznámka: Dokud nedojde 
k deaktivaci poplachu při výpadku 
proudu, nemůžete nastavit jinou 
teplotu.

P‡ed vypnutím zvukového poplachu se doporu• uje 
v…novat pozornost teplot… zobrazené na ukazateli 
teploty, která odpovídá maximální teplot… dosažené 
v˜mrazicím oddílu p‡i výpadku proudu. Chcete-li 
výstražné zvukové upozorn…ní vypnout, stiskn…te 
krátce p‡íslušné tla• ítko pro vypnutí tohoto 
upozorn…ní.
Po stisknutí tohoto tla• ítka se na ukazateli teploty 
op…t zobrazí nastavená teplota. Pokud mrazicí oddíl 
ješt… nedosáhl optimální teploty pro uchovávání 
potravin, m⁄ že v˜n…m dojít k˜aktivaci poplachu 
teploty (další informace v˜•ásti popisující poplach 
teploty v˜mrazicím oddílu). P‡ed konzumací 
zkontrolujte stav potravin.

Svítí • ervená ikona 
, zní zvukový 

poplach a˜na displeji 
bliká písmeno˜„F“.

Výstražné upozornění na 
poruchu
Poplach signalizuje závadu 
n…které technické sou• ásti.

Obra‰te se na autorizovanou službu technické 
pomoci. Chcete-li výstražné zvukové upozorn…ní 
vypnout, stiskn…te krátce p‡íslušné tla• ítko pro 
vypnutí tohoto upozorn…ní.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
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V˜p‡ípad… jakýchkoli funk• ních problém⁄ s e obra‰te na 
servisní centrum spole• nosti Franke. 
Nikdy nevyužívejte služeb neautorizovaných technik⁄ . 
Sdělte: 
– typ závady
– model spot‡ebi• e (kód zboží)
– sériové • íslo (S.N.).

P‡i komunikaci s˜naším 
servisním centrem prosím 
uve” te kódy z˜výrobního štítku 
vašeho spot‡ebi• e.

TECHNICKÁ PODPORA
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PREHĽAD

PRÍRUČKA PRE POUŽÍVATE‚A

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Zásuvky, koše a˜police by mali zosta‰ v˜ich sú• asnej 
polohe, pokia™ v˜tejto stru• nej príru• ke nie je uvedené 
inak. Systém osvetlenia vnútra chladni• ky používa 
LED svetlo a˜umož› uje tak lepšie osvetlenie než 
tradi• né žiarovky, ako aj ve™mi nízku spotrebu energie.

LIKVIDÁCIA
Pred vývozom na skládku sa musia z˜chladni• ky 
odstráni‰ dvere a˜veká, aby vnútri nemohli uviaznu‰ 
deti • i zvieratá.

OVLÁDACÍ PANEL
1. Zapnuté/Pohotovostný režim
2. Ukazovate™ teploty
3. Zablokovanie tla• idiel
4. Vypnutie zvukového alarmu
5. Teplota spotrebi• a
6. Vacation (dovolenkový režim)

6. 5. 4.

1. 2. 3.

ZAP./POHOTOVOSTNÝ REŽIM
Spotrebi•  vypnete stla• ením tla• idla  na 3 

sekundy. V˜pohotovostnom režime sa ikona rozsvieti 
a˜svetlo v˜priestore chladni• ky sa nezapne.
Aby ste produkt opätovne zapli, bude posta• ova‰ 
krátke stla• enie tla• idla.
Poznámka: týmto postupom sa spotrebič neodpojí od 
napájania z elektrickej siete.

UKAZOVATEĽ TEPLOTY
Displej zobrazuje teplotu v c̃hladiacej priehradke 
(medzi 2˜°C až 7˜°C).

KEY LOCK (BLOKOVANIE TLAČIDIEL)
Zablokovanie tla• idiel je možné aktivova‰/

deaktivova‰ stla• ením a˜podržaním tla• idla  na 
3˜sekundy, kým sa neozve potvrdzujúci zvuk (ikona sa 
okamžite rozsvieti a˜o˜pár sekúnd zhasne). Ak stla• íte 
akéko™vek tla• idlo, kým je aktívne blokovanie tla• idiel, 
budete po• u‰ zvuk a˜ikona  za• ne blika‰.

VYPNUTIE ZVUKOVÉHO ALARMU
Zvukový alarm vypnete krátkym stla• ením 

tla• idla .

TEPLOTA SPOTREBIČA
Pomocou tla• idla „°C“ je možné nastavi‰ rôzne 

teploty.
RÝCHLE CHLADENIE
Na rýchle schladenie priestoru chladni• ky zapnite 
funkciu Rýchle chladenie stla• ením tla• idla  na 
3 s̃ekundy.
Ke” s a funkcia zapne, zobrazí sa ikona . Funkcia 
sa automaticky vypne po 6 hodinách, prípadne 
manuálne stla• ením tla• idla  na 3 sekundy.

VACATION (dovolenkový režim)
V˜prípade vašej dlhodobej neprítomnosti 

môžete použi‰ túto funkciu.
Funkciu zapnete stla• ením tla• idla „Vacation“  
(Dovolenka) na 3˜sekundy. Na displeji sa zobrazí 
teplota priestoru chladni• ky (12 °C) a˜rozsvieti sa 
ikona . Po aktivovaní funkcie vyberte potraviny zo 
spotrebi• a a˜nechajte dvere zatvorené – spotrebi•  
bude udržiava‰ vhodnú teplotu, aby zabránil 
vytváraniu zápachov.
Ak chcete funkciu vypnú‰, nakrátko stla• te tla• idlo, 
alebo aktivujte tla• idlo °C .

Aby ste nevyhadzovali viac potravín, pozrite si odporúčané 
nastavenie a čas skladovania v kapitole PREVÁDZKA
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VENTILÁTOR
Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri 
spotrebi• a, • ím umož› uje lepšie uchova‰ skladované 
potraviny a z̃níži‰ nadmernú vlhkos‰. V˜pôvodnom 
nastavení je ventilátor zapnutý a˜možno ho aktivova‰/
deaktivova‰ manuálne. Prevádzkový režim ventilátora 
je upravený pod™a podmienok spotrebi• a. Ventilátor 
môžete zapnú‰/vypnú‰ tak, že sú• asne stla• íte tla• idlá 
„Dovolenka“ (Vacation) a˜„Alarm“  a˜podržíte ich 
stla• ené 3 s̃ekundy. 

Ak teplota prostredia prekro• í 27˜°C alebo sa na 
sklenených policiach vyzrážajú kvapô• ky vody, je 
mimoriadne dôležité, aby bol ventilátor zapnutý 
v˜záujme uchovania potravín v˜náležitom stave. 
Deaktivácia ventilátora umož› uje optimalizova‰ 
spotrebu energie.
Poznámka: Ventilátor sa automaticky opätovne spustí po 
odpojení napájania alebo po vypnutí spotrebiča. Dbajte, aby 
potraviny nebránili nasávaniu vzduchu.

PRVÉ POUŽITIE
Po inštalácii po• kajte aspo› d ve hodiny, až potom pripojte spotrebi• d o elektrickej siete. Spotrebi•  pripojte 
k˜zdroju elektrickej energie, automaticky za• ne pracova‰. Ideálne skladovacie teploty pre potraviny sú 
prednastavené pri výrobe.
Po zapnutí spotrebi• a musíte po• ka‰ 4 až 6 hodín, než sa dosiahne správna skladovacia teplota pre normálne 
naplnený spotrebi• . Ak sa ozve zvukový signál, znamená to, že sa spustil teplotný alarm: stla• ením tla• idla 
zvukové alarmy vypnete.

CHLADIACI PRIESTOR A USKLADNENIE POTRAVÍN
Priestor chladni• ky umož› uje skladova‰ • erstvé potraviny a˜nápoje. Chladni• ka sa rozmrazuje úplne 
automaticky. Ojedinelé prípady kvapiek vody na zadnej stene vnútornej • asti chladni• ky sú znakom toho, že 
prebieha fáza automatického odmrazovania. Rozmrazená voda automaticky odteká do odtokového otvoru 
a˜hromadí sa v˜nádržke, odkia™ sa odparuje.
Poznámka: teplota okolia, frekvencia otvárania dvierok a umiestnenie spotrebiča môžu ovplyvniť vnútornú teplotu v oboch 
priestoroch. Teplotu nastavte v závislosti od týchto faktorov. Vo veľmi vlhkom prostredí môže dôjsť k oroseniu v chladiacom 
priestore, najmä na sklenených policiach. V tomto prípade sa odporúča uzavrieť nádoby s tekutinami (napr. hrniec s vývarom), 
zabaliť jedlo s vysokým obsahom vody (napr. zelenina) a zapnúť ventilátor, ak je súčasťou spotrebiča. Všetky zásuvky, poličky 
na dverách a poličky sa dajú vybrať.

VETRANIE VZDUCHU
Vzduch z˜ventilátora umož› uje lepšie rozloženie teploty vnútri priehradiek, a˜tým aj lepšie uchovanie potravín 
a z̃níženie nadmernej vlhkosti. Oblas‰ ventilátora nezataraste.

SYSTÉM OSVETLENIA ZÁVISÍ OD MODELU

Tento výrobok obsahuje horný svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti G

PREVÁDZKA
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AKO SKLADOVAŤ ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE
Potraviny, ktoré vypúš‰ajú ve™ké množstvo etylénu (jablká, marhule, hrušky, broskyne, avokádo, slivky, 
• u• oriedky, melóny, fazu™a), a˜tie, ktoré sú citlivé na tento plyn, ako je ovocie, zelenina a˜šalát, by mali by‰ vždy 
oddelené alebo zabalené, aby neskracovali trvanlivos‰ uskladnených potravín; napríklad neskladujte paradajky 
spolu s˜kivi alebo kapustou. Potraviny neskladujte príliš blízko pri sebe, aby sa zabezpe• ila dostato• ná 
cirkulácia vzduchu. Na balenie potravín používajte nádoby z˜recyklovate™ných plastov, kovu, hliníka a˜skla 
a˜pri™navú fóliu.
Ak v˜chladni• ke skladujete malé množstvo potravín, odporú• ame použi‰ poli• ky nad zásuvkou pre ovocie 
a˜zeleninu, pretože je to najchladnejšia oblas‰ chladni• ky. Tekutiny a˜potraviny vydávajúce silný pach alebo 
náchylné na absorpciu pachov vždy skladujte v˜uzatvorených nádobách alebo ich prikryte. Aby ste sa vyhli 
prevrhnutiu fliaš, môžete použi‰ držiak na f™aše (dostupný pre niektoré modely).

c

Legenda

MIERNA ZÓNA
Odporú• a sa na uskladnenie tropického 
ovocia, plechoviek, nápojov, vají• ok, 
omá• ok, nakladanej zeleniny, masla, 
džemov

CHLADNÁ OBLASŤ
Odporú• a sa na skladovanie syra, mlieka, 
mlie• nych výrobkov, lahôdkárskych 
výrobkov, jogurtov

ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU

PREVÁDZKOVÉ ZVUKY
1. Bzu• anie kompresora je normálne, ke”  je spotrebi•  zapnutý.

2. Klokotanie a˜pukotanie spôsobuje prechod chladiaceho plynu chladiacim 
okruhom, preto sú to normálne zvuky.

3. Po• u‰ vflzganie, ke” j e kompresor aktívny, aj neaktívny: je to normálny zvuk 
súvisiaci so stavbou výrobku.

4. Skontrolujte, • i sú priehradky na vnútornej strane dvier chladni• ky, police a˜zásuvky v˜chladiacom priestore 
riadne nasadené a˜umiestnené, aby nedochádzalo k˜vibráciám.

5. Sklené nádoby (f™ašky, poháre a˜pod.) by sa nemali navzájom dotýka‰, aby nedochádzalo k˜vibráciám.
6. Spotrebi•  je vybavený kompresorom, ktorý pracuje optimálnou rýchlos‰ou, aby sa minimalizovala spotreba 

energie. V˜niektorých situáciách (v˜lete alebo po vložení ve™kého množstva potravín) sa môže sta‰, že 
kompresor zvýši rýchlos‰ a˜je hlu• nejší než zvy• ajne.

ODPORÚČANIE V PRÍPADE NEPOUŽÍVANIA SPOTREBIČA
V prípade nepoužívania spotrebiča
Spotrebi• o dpojte od zdroja elektrického napájania, vyprázdnite ho, a˜ak je to potrebné, rozmrazte a˜vy• istite 
ho.
Dvierka nechajte mierne pootvorené, aby do vnútra mohol prúdi‰ vzduch. Týmto zabránite vzniku plesne 
a˜nepríjemného zápachu.
V prípade prerušenia dodávky elektrickej energie
Dvierka nechajte zatvorené, aby ostali potraviny studené najdlhšie, ako je to možné. —iasto•n e rozmrazené 
jedlo opä‰ nezamrazujte. V˜prípade dlhšieho výpadku prúdu môžete tiež aktivova‰ alarm dlhého výpadku 
napájania elektrinou (pri produktoch s˜elektronikou).
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ČISTENIE A ÚDRŽBA

Spotrebi•  príležitostne • istite handrou, roztokom teplej vody a˜neutrálnymi • istiacimi prostriedkami špeciálne 
ur• enými pre • istenie vnútra chladni• ky.
Aby bol zaistený stály a˜správny odtok rozmrazenej vody, pravidelne • istite pomocou 
dodaných pomôcok vnútro odtokového kanálika, ktorý sa nachádza na zadnej stene 
chladni• ky blízko zásuvky na ovocie a˜zeleninu.

OSVETLENIE CHLADNIČKY
Systém osvetlenia vnútra chladni• ky používa LED svetlo a˜umož› uje tak lepšie osvetlenie než tradi• né žiarovky, 
ako aj ve™mi nízku spotrebu energie. Pre ich výmenu sa obrá‰te na Služby technickej pomoci.
Dôležité: Vnútorné osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dvierok chladni• ky.

POLICE
Všetky zásuvky, poli• ky na dverách a˜poli• ky sa dajú vybra‰.

DVERE

SMER OTVÁRANIA DVERÍ
Poznámka: Smer otvárania dverí sa dá zmeniť. Ak túto operáciu nevykoná popredajný servis, nie je krytá zárukou. Postupujte 
podľa pokynov v kapitole Inštalácia.

Pred akýmkoľvek úkonom údržby alebo čistenia vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete alebo 
odpojte prívod elektrickej energie.
Nikdy nepoužívajte abrazívne prostriedky. Časti chladničky nikdy nečistite horľavými kvapalinami.
Nepoužívajte parné čističe.
Tlačidlá a displej ovládacieho panela sa nesmú čistiť alkoholom ani látkami s obsahom alkoholu, ale len 
suchou handričkou.
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Čo robiť, ak... Možné príčiny Riešenia
Ovládací panel je 
vypnutý, spotrebi•  
nepracuje.

Spotrebi•  môže by‰ zapnutý/v 
pohotovostnom režime.
Mohol nasta‰ problém 
s˜napájaním spotrebi• a.

Zapnite spotrebi•  stla• ením tla• idla Zap./
Pohotovostný režim. Skontrolujte, • i:
• nedošlo k˜výpadku elektrického prúdu;
• je zástr• ka riadne zasunutá v˜elektrickej zásuvke 
a˜hlavný dvojpólový spína• ( ak je sú• as‰ou výbavy) je 
v˜správnej polohe (t. j. umož› uje napája‰ spotrebi• );
• efektívne fungujú zariadenia na ochranu 
elektrického systému v˜domácnosti;
• nie je poškodený napájací kábel.

Vnútorné svetlo 
nefunguje.

Možno treba svetlo vymeni‰. Modely s˜LED žiarovkami: Obrá‰te sa na autorizovaný 
servis technickej pomoci.

Spotrebi•  môže by‰ zapnutý/v 
pohotovostnom režime.

Zapnite spotrebi•  stla• ením tla• idla Zap./
Pohotovostný režim.

Teplota vo vnútri 
prie• inka nie je 
dostato•n e nízka.

Prí• iny môžu by‰ rôzne (pozri 
• as‰ „Riešenia“).

Skontrolujte, • i:
• sú dvere správne zatvorené;
• spotrebi• n ie je nainštalovaný v˜blízkosti tepelného 
zdroja;
• je nastavená teplota primeraná;
• je zabezpe• ená cirkulácia vzduchu cez ventiláciu.

Na dne prie• inka 
chladni• ky je voda.

Odtok na rozmrazenú vodu je 
blokovaný.

Vy• istite odtok na rozmrazenú vodu (pozri • as‰ 
„—istenie a˜údržba“).

Predný okraj 
spotrebi• a je horúci 
na mieste tesnenia 
západky dverí.

Nejde o˜poruchu. Zabra›uj e 
tvorbe kondenzácie.

Nevyžaduje si žiadne riešenie.

Bliká • ervená ikona 
 a˜je zapnutý 

zvukový signál

Signalizácia otvorených dverí
Aktivuje sa, ke” d vere 
chladni• ky a/alebo priehradky 
mrazni• ky zostanú dlhší • as 
otvorené.

Aby ste zvukový signál vypli, zatvorte dvere na 
produkte.

Bliká • ervená ikona 
 , aktivuje sa 

zvukový signál a˜je 
aktivovaná ikona .

Alarm výpadku napájania 
elektrinou
Aktivuje sa, ak sa vyskytlo 
dlhodobé prerušenie 
napájania elektrinou, ktoré 
spôsobilo nárast teploty 
v˜priestore mrazni• ky.
Poznámka: až do vypnutia alarmu 
výpadku napájania elektrinou 
nemôžete na spotrebiči nastaviť 
inú teplotu.

Pred vypnutím zvukového signálu sa odporú• a, aby 
ste dávali pozor na teplotu zobrazenú na displeji 
teploty, ktorá zodpovedá najvyššej dosiahnutej 
teplote v˜priestore mrazni• ky po• as odpojenia 
napájania. Aby ste zvukový signál vypli, krátko stla• te 
tla• idlo „Turn off sound alarm“ (Vypnú‰ zvukovú 
signalizáciu).
Po stla• ení tla• idla bude displej teploty opätovne 
zobrazova‰ nastavenú teplotu. Ak priestor mrazni• ky 
ešte nedosiahol optimálnu teplotu na uchovávanie 
potravín, môže sa aktivova‰ signalizácia priestoru 
mrazni• ky (pozrite si teplotnú signalizáciu v˜priestore 
mrazni• ky). Pred konzumáciou skontrolujte stav 
potravín.

Rozsvieti sa • ervená 
ikona  , aktivuje sa 
zvukový signál a˜na 
displeji bliká písmeno 
„F“.

Alarm poruchy
Alarm nazna• uje zlyhanie 
technického komponentu.

Obrá‰te sa na Služby technickej pomoci. Aby ste 
zvukový signál vypli, krátko stla• te tla• idlo „Turn off 
sound alarm“ (Vypnú‰ zvukovú signalizáciu).

RIEŠENIE PROBLÉMOV
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V p̃rípade akýchko™vek problémov s p̃revádzkou sa 
obrá‰te na servisné stredisko Franke. 
Nikdy nepoužívajte služby neautorizovaných 
technikov. 
Uveďte: 
- typ poruchy
- model spotrebi• a (art./kód)
- výrobné • íslo (S.N.).

Pri kontaktovaní nášho 
servisného strediska uve” te 
kódy z ĩdentifika•n ého štítku 
výrobku.

TECHNICKÁ PODPORA
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