
FSDF 330 NF NE F

Mraznička 
Mraznička 
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PŘEHLED

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Zásuvky, koše a police byste měli ponechat v jejich 
stávající poloze, neuvádí-li tento rychlý průvodce 
jinak. Uvnitř chladničky jsou použity žárovky LED, 
které poskytují lepší osvětlení než klasické žárovky 
a mají současně velmi nízkou spotřebu energie.

LIKVIDACE
Před likvidací chladicího zařízení na skládce je třeba 
demontovat dveře a víka, aby se uvnitř nemohly 
zaklínit děti nebo zvířata.

OVLÁDACÍ PANEL

5. 3.

1.

4.

2.6. 1. Ukazatel teploty
2. Teplota mrazničky – Fast freeze 

(Rychlé mrazení)
3. Vypnutí výstražného 

zvukového signálu
4. Alarm při výpadku proudu
5. Funkce Eco
6. Zapnout / pohotovostní režim

UKAZATEL TEPLOTY
Displej může střídavě zobrazovat teplotu oddílu 
mrazničky mezi −16 °C a −24 °C.

 VYPNUTÍ VÝSTRAŽNÉHO ZVUKOVÉHO 
SIGNÁLU
Přejete-li si vypnout výstražný zvukový signál, 

stiskněte krátce tlačítko  .

TEPLOTA MRAZICÍHO ODDÍLU
Odlišnou teplotu lze nastavit pomocí tlačítka „Freezer“ 
(mrazák).
Doporučené nastavení:
Mrazicí oddíl: −18 °C

RYCHLÉHO MRAŽENÍ
Čtyřiadvacet hodin před umístěním velkého 

množství potravin do mrazicího oddílu pro účely 
zamrazení podržte na 3 sekundy stisknuté tlačítko 
„Freezer“ (mrazák). Při zapnutí funkce se rozsvítí ikona 

.
Funkce se vypne automaticky po 48 hodinách. 
Případně ji můžete vypnout ručně opětovným 
podržením stisknutého tlačítka Freezer (mrazák) po 
dobu 3 sekund.
Poznámka: Vyhněte se přímému kontaktu čerstvých a již 
jednou zmrazených potravin. Za účelem optimalizace 
rychlosti zmrazování lze vyjmout přihrádky a potraviny 
umístit přímo na dno mrazicího oddílu.

ALARM PŘI VÝPADKU PROUDU 
Tento poplach se aktivuje v případě delšího 

výpadku proudu, který způsobil zvýšení teploty 
v oddílu mrazničky. Bliká červený indikátor  a zní 
zvukový signál, který neustane, dokud nejsou dveře 
zavřeny. Indikátory teploty oddílu mrazničky mohou 
blikat. Přejete-li si vypnout zvukový signál, stiskněte 
tlačítko „Vypnout poplach“ . Pokud oddíl mrazničky 
ještě nedosáhl teploty pro optimální uchovávání 
potravin, může dojít k aktivaci poplachu teploty 
(viz poplach teploty). Před konzumací potraviny 
zkontrolujte.

FUNKCE ECO 
Funkce Eco umožňuje nasměrovat spotřebu 

energie u spotřebiče do doby mimo špičku (obvykle 
v noci), kdy se energie dodává ve velkém množství 
a je levnější než ve dne (tento systém je dostupný 
jen v některých zemích s možností více tarifů 
podle denní doby – svůj tarif si ověřte u svého 
dodavatele elektrické energie). Funkci můžete 
aktivovat, stisknete-li na začátku snížené sazby (podle 
konkrétního rozpisu) tlačítko „Eco“. Pokud například 
ke snížení sazby dochází ve 22:00 hodin, stiskněte 
tlačítko, které odpovídá tomuto času. Funkce je 
aktivní, jestliže LED svítí. Po zapnutí funkce spotřebič 
automaticky přizpůsobí spotřebu energie denní době 
(tzn. že spotřebuje více energie v noci než ve dne).

Abyste se vyhnuli zbytečnému vyhazování zkažených 
potravin, přečtěte si kapitolu PROVOZ, kde naleznete 
doporučená nastavení a doby skladování
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Důležité: Má-li tato funkce správně fungovat, musí 
být zapnuta v průběhu dne i noci. Funkce zůstává 
zapnutá, dokud není vypnuta (nebo se vypne 
v případě výpadku napájení nebo vypnutí spotřebiče). 
Chcete-li tuto funkci deaktivovat, stiskněte opět 
tlačítko. Když LED NESVÍTÍ, není funkce zapnutá.
Poznámka: Uvedená spotřeba energie se vztahuje k provozu 
s deaktivovanou funkcí Eco.

BEST 
„BEST“ je pokročilou technologií, která omezuje 

teplotní výkyvy v celém prostoru mrazničky na 
minimum díky inovativnímu vzduchovému systému, 
který je zcela nezávislý na chladničce. Spálení mrazem 
je sníženo na 50 % a potraviny si zachovávají svoji 
původní kvalitu a barvu. Přejete-li si funkci „BEST“ 
aktivovat/deaktivovat, podržte tlačítko „Eco“ stisknuté 
po dobu 3 sekund . Funkce pracuje správně, 
pokud je teplota nastavena v určeném rozmezí: 
mezi −22 °C a −24 °C. Je-li funkce zapnuta a aktuální 
teplota v mrazničce je nastavena na teplotu vyšší 
než −22 °C, teplota se pak automaticky nastaví na 
−22 °C, aby mohl přístroj pracovat správně. Je-li tato 
funkce zapnuta a uživatel změní nastavení teploty 
v mrazničce tak, že toto nastavení neodpovídá 
danému rozmezí pro správné fungování zařízení, 
funkce se automaticky deaktivuje. V případě, že 
je aktivní funkce „Rychlé mražení“, funkce „BEST“ 
nebude povolena, dokud funkci „Rychlé mražení“ 
nedeaktivujete.

PROVOZ
PRVNÍ POUŽITÍ
Po provedení instalace vyčkejte alespoň dvě hodiny, než připojíte spotřebič ke zdroji napájení. Připojte 
spotřebič ke zdroji napájení. Spotřebič se automaticky spustí. Ideální teploty pro skladování potravin jsou 
nastaveny z výroby.
Po zapnutí spotřebiče musíte vyčkat 4−6 hodin, než dojde k dosažení správné skladovací teploty. Platí pro 
obvyklé naplnění. Pokud je slyšet signál, znamená to, že došlo k aktivaci zvukového alarmu pro teplotu: 
stiskněte tlačítko pro vypnutí zvukových alarmů.

ODDÍL MRAZNIČKY A SKLADOVÁNÍ POTRAVIN
Oddíl mrazničky  umožňuje dlouhodobé uchovávání zmrazených potravin a mražení čerstvých potravin. 
Množství čerstvých potravin, které lze zamrazit během 24 hodin, je uvedeno na výrobním štítku. Čerstvé 
potraviny uspořádejte v prostoru pro zmrazování uvnitř mrazicího oddílu tak, aby kolem nich zůstal dostatečný 
prostor k volnému proudění vzduchu. Částečně rozmrazené potraviny se nedoporučuje znova zmrazovat. Je 
důležité zabalit potraviny způsobem, který zabrání vniknutí vody, vlhkosti nebo kondenzaci vody.

c

c

**** 

*

**

Vysvětlivky

ZÁSUVKY MRAZNIČKY

ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY
(nejchladnější zóna)
Určena pro mrazení čerstvých/vařených 
potravin

LEDOVÉ KOSTKY
Tác na ledové kostky naplňte do 2/3 vodou a vložte jej zpět do mrazicího oddílu. K vyjmutí ledu za žádných 
okolností nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty.
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DOBY ULOŽENÍ DOMA ZMRAZENÝCH JÍDEL

Počet 
měsíců

Potraviny

Ukládací zóna

PROVOZNÍ ZVUKY
1. Bzučení kompresoru spotřebiče v chodu je běžným jevem.

2. Zvuky připomínající bublání a praskání/šustění vznikají prouděním 
chladicího plynu uvnitř chladicího okruhu a jedná se o běžné zvuky.

3. Je-li kompresor v chodu / v klidu, můžete slyšet skřípání/vrzání: jedná se 
o běžné zvuky dané konstrukcí samotného výrobku.

4. Zkontrolujte, zda jsou přihrádky na láhve a drobné položky na vnitřní straně dvířek chladničky a dále 
poličky a zásuvky v oddílu chladničky správně umístěny a řádně uchyceny.

5. Aby nedocházelo k vibracím, neukládejte skleněné nádoby (láhve, sklenice atd.) do přímého kontaktu mezi 
sebou.

6. Za účelem snížení spotřeby energie na minimum je toto zařízení vybaveno kompresorem, který pracuje při 
optimální rychlosti. Za určitých okolností se tedy může stát (v létě nebo v případě vložení většího množství 
potravin), že kompresor začne pracovat rychleji a bude hlučnější, než je obvyklé.

DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ, ŽE SE SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVÁ
V případě, kdy se spotřebič nepoužívá
Vypojte spotřebič z elektrické sítě, vyprázdněte jej, odmrazte (v případě potřeby) a vyčistěte.
Dveře ponechte pootevřené, aby mohl jednotlivými oddíly proudit vzduch. Tím zabráníte vzniku plísní 
a zápachu.
V případě přerušení napájení
Dveře ponechte zavřené, aby jídlo zůstalo co nejdéle v chladu. Nezmrazujte znova potraviny, které se 
částečně rozmrazily. Dojde-li k delšímu výpadku proudu, může se aktivovat alarm výpadku proudu (u výrobků 
s elektronikou).
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Spotřebič příležitostně očistěte hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a neutrálního čisticího prostředku 
určeného k čištění vnitřních prostor mrazničky.

Systém osvětlení (podle modelu)

Tento produkt obsahuje horní zdroj osvětlení 
energetické třídy G

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 jednotlivé části mrazničky 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, spotřebič 
nefunguje.

Spotřebič může být v režimu 
„Zapnout / pohotovostní 
režim“.
Mohl se vyskytnout problém 
s napájením spotřebiče.

Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Zapnout / 
pohotovostní režim (On/Stand-by). Zkontrolujte, zda:
• nedošlo k výpadku napájení;
• je zástrčka správně zasunutá do elektrické zásuvky 
a dvoupólový vypínač (pokud je jím zásuvka 
vybavena) je ve správné poloze (tj. umožňuje 
napájení spotřebiče);
• jsou zařízení pro ochranu elektrického systému 
domácnosti účinná;
• není poškozen napájecí kabel.

Vnitřní osvětlení 
nefunguje.

Může být potřeba vyměnit 
světlo.

Modely s žárovkami LED: obraťte se na službu 
technické pomoci.

Spotřebič může být v režimu 
„Zapnout / pohotovostní 
režim“.

Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Zapnout / 
pohotovostní režim (On/Stand-by).

Teplota uvnitř oddílů 
není dostatečně 
nízká.

Může mít různé příčiny (viz 
„Řešení“).

Zkontrolujte, zda:
• se dvířka dobře dovírají;
• spotřebič nestojí v blízkosti zdroje tepla;
• nastavená teplota je vyhovující;
• je zajištěna cirkulace vzduchu skrze ventilační 
zařízení spotřebiče.

Přední okraj 
spotřebiče 
u dosedacího těsnění 
dvířek je horký.

Nejedná se o závadu. 
Zabraňuje to kondenzaci.

Není nutné žádné řešení.

Bliká červená ikona 
 a zní zvukový 

poplach.

Výstražné upozornění při 
otevřených dveřích
Spustí se, jsou-li delší dobu 
otevřená dvířka  
chladicího a/nebo mrazicího 
oddílu.

Zvukový signál vypnete zavřením dvířek spotřebiče.

Bliká červená ikona 
 , zní zvukový 

signál a rozsvítil se 
symbol .

Poplach při výpadku proudu
Aktivuje se při delším 
přerušení napájení, které 
způsobí zvýšení teploty 
v mrazicím oddílu.
Poznámka: Dokud nedojde 
k deaktivaci poplachu při výpadku 
proudu, nemůžete nastavit jinou 
teplotu.

Před vypnutím zvukového poplachu se doporučuje 
věnovat pozornost teplotě zobrazené na ukazateli 
teploty, která odpovídá maximální teplotě dosažené 
v mrazicím oddílu při výpadku proudu. Chcete-li 
výstražné zvukové upozornění vypnout, stiskněte 
krátce příslušné tlačítko pro vypnutí tohoto 
upozornění.
Po stisknutí tohoto tlačítka se na ukazateli teploty 
opět zobrazí nastavená teplota. Pokud mrazicí oddíl 
ještě nedosáhl optimální teploty pro uchovávání 
potravin, může v něm dojít k aktivaci poplachu 
teploty (další informace v části popisující poplach 
teploty v mrazicím oddílu). Před konzumací 
zkontrolujte stav potravin.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
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V případě jakýchkoli funkčních problémů se obraťte na 
servisní centrum společnosti Franke. 
Nikdy nevyužívejte služeb neautorizovaných techniků. 
Sdělte: 
– typ závady
– model spotřebiče (kód zboží)
– sériové číslo (S.N.).

Při komunikaci s naším 
servisním centrem prosím 
uveďte kódy z výrobního štítku 
vašeho spotřebiče.

TECHNICKÁ PODPORA

Co dělat, když... Možné důvody Řešení

Svítí červená  ikona 
(nebliká), zní zvuková 
signalizace a bliká 
ukazatel teploty 
mrazničky.

Poplach teploty mrazicího 
oddílu
Poplach teploty mrazicího 
oddílu signalizuje, že v oddílu 
není optimální teplota. K tomu 
může dojít: při prvním použití 
spotřebiče, po odmrazování 
anebo čištění, při zmrazování 
velkého množství potravin 
nebo při chybném zavření 
dvířek mrazáku.

Přejete-li si výstražný zvukový signál vypnout, 
stiskněte krátce „tlačítko pro jeho vypnutí“ (ukazatel 
teploty přestane blikat). Po dosažení optimální 
teploty červená ikona automaticky zhasne. Pokud se 
poplach teploty v mrazicím oddílu nevypne, obraťte 
se na autorizovanou službu technické pomoci.

Svítí červená ikona 
, zní zvukový 

poplach a na displeji 
bliká písmeno „F“.

Výstražné upozornění na 
poruchu
Poplach signalizuje závadu 
některé technické součásti.

Obraťte se na autorizovanou službu technické 
pomoci. Chcete-li výstražné zvukové upozornění 
vypnout, stiskněte krátce příslušné tlačítko pro 
vypnutí tohoto upozornění.
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PREHĽAD

PRÍRUČKA PRE POUŽÍVATEĽA

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Zásuvky, koše a police by mali zostať v ich súčasnej 
polohe, pokiaľ v tejto stručnej príručke nie je uvedené 
inak. Systém osvetlenia vnútra chladničky používa 
LED svetlo a umožňuje tak lepšie osvetlenie než 
tradičné žiarovky, ako aj veľmi nízku spotrebu energie.

LIKVIDÁCIA
Pred vývozom na skládku sa musia z chladničky 
odstrániť dvere a veká, aby vnútri nemohli uviaznuť 
deti či zvieratá.

OVLÁDACÍ PANEL

5. 3.

1.

4.

2.6. 1. Ukazovateľ teploty
2. Teplota mrazničky – Fast freeze

(Rýchle mrazenie)
3. Vypnutie zvukového alarmu
4. Alarm výpadku napájania

elektrinou
5. Funkcia Eco
6. Zapnuté/Pohotovostný režim

UKAZOVATEĽ TEPLOTY
Displej môže striedavo zobrazovať teplotu v mraziacej 
priehradke medzi −16 °C až −24 °C.

VYPNUTIE ZVUKOVÉHO ALARMU
Zvukový alarm vypnete krátkym stlačením 
tlačidla  .

TEPLOTA PRIESTORU MRAZNIČKY
Pomocou tlačidla „Freezer“ (Mraznička) môžete 
nastaviť odlišnú teplotu.
Odporúčané nastavenie:
Mraziaci priestor: −18 °C

RÝCHLE MRAZENIE
Stlačte tlačidlo „Freezer“ (Mraznička) na 3 

sekundy 24 hodín pred vložením veľkého množstva 
potravín na zmrazenie do priestoru mrazničky. Keď sa 
funkcia zapne, rozsvieti sa ikona .
Funkcia sa automaticky vypne po 48 hodinách, 
prípadne manuálne opätovným stlačením tlačidla 
„Freezer“ (Mraznička) na 3 sekundy.
Poznámka: Čerstvé potraviny a tie, čo sú už zmrazené, by 
sa nemali dotýkať. Zásuvky je možné vybrať a potraviny 
umiestniť priamo na dno priečinka, čím sa optimalizuje 
rýchlosť mrazenia.

ALARM VÝPADKU NAPÁJANIA ELEKTRINOU 
Alarm sa spustí v prípade dlhšieho výpadku 

elektriny, ktorý spôsobil zvýšenie teploty v mraziacej 
priehradke. Červená kontrolka bliká  a spustí sa 
zvuková signalizácia, ktorá zostane zapnutá, až kým 
sa nezatvoria dvere. Kontrolky mraziaceho priestoru 
môžu blikať. Zvukovú signalizáciu vypnete stlačením 
tlačidla „Vypnúť alarm“ . Ak priestor mrazničky 
ešte nedosiahol optimálnu teplotu na uchovávanie 
potravín, môže sa aktivovať teplotný alarm (pozrite si 
teplotný alarm). Skontrolujte jedlo pred konzumáciou.

FUNKCIA ECO 
Funkcia Eco umožňuje sústrediť spotrebu 

energie produktu na čas mimo špičkového odberu 
(väčšinou v noci), keď je k dispozícii veľké množstvo 
energie, ktoré stojí menej ako cez deň (platí iba 
v krajinách, kde sa používa systém tarifikácie podľa 
času odberných špičiek – overte, aký systém tarifikácie 
používa váš dodávateľ elektriny). Ak chcete funkciu 
aktivovať, stlačte tlačidlo ECO v čase začiatku platnosti 
obdobia zníženej sadzby (v závislosti od špecifického 
rozpisu sadzieb). Ak sa napríklad obdobie so zníženou 
sadzbou začína o 22.00 hod., stlačte tlačidlo, ktoré 
zodpovedá tomuto času. Keď LED kontrolka svieti, 
funkcia je aktívna. Po aktivácii tejto funkcie spotrebič 
automaticky začne prispôsobovať spotrebu energie 
aktuálnemu času (t. j. spotrebuje viac energie v noci 
ako cez deň).

Aby ste nevyhadzovali viac potravín, pozrite si odporúčané 
nastavenie a čas skladovania v kapitole PREVÁDZKA
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Dôležité upozornenie: Pre správne fungovanie 
musí byť táto funkcia aktivovaná v noci aj cez deň. 
Funkcia zostane zapnutá, až kým ju nedezaktivujete 
(dezaktivuje sa aj v prípade výpadku prúdu alebo 
vždy, keď sa spotrebič vypne). Ak chcete funkciu 
deaktivovať, stlačte tlačidlo znova. Keď LED kontrolka 
nesvieti, funkcia nie je aktívna.
Poznámka: Spotreba energie spotrebiča je uvedená pre stav, 
keď je funkcia ECO vypnutá.

BEST 
BEST predstavuje najnovšiu technológiu, ktorá 

znižuje výkyvy teploty v celom mraziacom priestore 
na minimum vďaka inovačnému vzduchovému 
systému úplne nezávislému od chladničky. Znižuje 
tvorbu námrazy až o 50 % a potraviny si uchovávajú 
svoju pôvodnú kvalitu a farbu. Funkciu BEST 
aktivujete/deaktivujete stlačením tlačidla „ECO“ na 3 
sekundy . Funkcia pracuje správne v definovanom 
rozpätí teplôt: medzi −22 °C a −24 °C. Ak zapnete túto 
funkciu a teplota v mrazničke je nastavená na vyššiu 
hodnotu ako −22 °C, teplota sa automaticky prestaví 
na −22 °C, aby spĺňala kritériá stanoveného rozpätia. 
Ak je funkcia zapnutá a teplotu v mrazničke prestavíte 
na hodnotu mimo stanoveného rozpätia, funkcia 
sa automaticky vypne. V prípade, že je aktivované 
„Rýchle mrazenie“, funkcia BEST nie je prístupná, kým 
funkciu „Rýchle mrazenie“ nevypnete.

PREVÁDZKA
PRVÉ POUŽITIE
Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte spotrebič do elektrickej siete. Spotrebič pripojte 
k zdroju elektrickej energie, automaticky začne pracovať. Ideálne skladovacie teploty pre potraviny sú 
prednastavené pri výrobe.
Po zapnutí spotrebiča musíte počkať 4 až 6 hodín, než sa dosiahne správna skladovacia teplota pre normálne 
naplnený spotrebič. Ak sa ozve zvukový signál, znamená to, že sa spustil teplotný alarm: stlačením tlačidla 
zvukové alarmy vypnete.

USKLADNENIE POTRAVÍN V MRAZIACOM PRIESTORE
Mraziaci priestor  umožňuje dlhodobé skladovanie mrazených potravín a mrazenie čerstvých potravín. 
Množstvo čerstvých potravín, ktoré možno za 24 hodín zmraziť, je napísané na štítku. Čerstvé potraviny vnútri 
mraziaceho priestoru usporiadajte tak, aby ste okolo potravín nechali dostatok voľného miesta pre prúdenie 
vzduchu. Odporúča sa, aby ste čiastočne zmrazené potraviny znova nezamrazovali. Je dôležité potraviny 
zabaliť spôsobom, ktorý zabráni vniknutiu vody, vlhkosti alebo skvapalňovaniu.

c

c

**** 

*

**

Legenda

ZÁSUVKY MRAZNIČKY

ZÁSUVKA MRAZIACEJ ZÓNY
(Maximálne chladná zóna)
Odporúča sa na mrazenie čerstvých 
potravín/uvareného jedla

KOCKY ĽADU
Naplňte vodou 2/3 zásobníka ľadu a vložte ho späť do mrazničky. Za žiadnych okolností nepoužívajte na 
odstraňovanie ľadu ostré alebo špicaté predmety.
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ČAS SKLADOVANIA POTRAVÍN PRE DOMA ZMRAZENÉ POTRAVINY

Mesiace

Potraviny

Zóna uskladnenia

PREVÁDZKOVÉ ZVUKY
1. Bzučanie kompresora je normálne, keď je spotrebič zapnutý.

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

3. Počuť vŕzganie, keď je kompresor aktívny, aj neaktívny: je to normálny zvuk 
súvisiaci so stavbou výrobku.

4. Skontrolujte, či sú priehradky na vnútornej strane dvier chladničky, police a zásuvky v chladiacom priestore 
riadne nasadené a umiestnené, aby nedochádzalo k vibráciám.

5. Sklené nádoby (fľašky, poháre a pod.) by sa nemali navzájom dotýkať, aby nedochádzalo k vibráciám.
6. Spotrebič je vybavený kompresorom, ktorý pracuje optimálnou rýchlosťou, aby sa minimalizovala spotreba 

energie. V niektorých situáciách (v lete alebo po vložení veľkého množstva potravín) sa môže stať, že 
kompresor zvýši rýchlosť a je hlučnejší než zvyčajne.

ODPORÚČANIE V PRÍPADE NEPOUŽÍVANIA SPOTREBIČA
V prípade nepoužívania spotrebiča
Spotrebič odpojte od zdroja elektrického napájania, vyprázdnite ho, a ak je to potrebné, rozmrazte a vyčistite 
ho.
Dvierka nechajte mierne pootvorené, aby do vnútra mohol prúdiť 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. Čiastočne rozmrazené 
jedlo opäť nezamrazujte. V prípade dlhšieho výpadku prúdu môžete tiež aktivovať alarm dlhého výpadku 
napájania elektrinou (pri produktoch s elektronikou).
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ČISTENIE A ÚDRŽBA

Spotrebič príležitostne čistite handrou, roztokom teplej vody a neutrálnymi čistiacimi prostriedkami špeciálne 
určenými pre čistenie vnútra chladničky.

Systém osvetlenia (závisí od modelu)

Tento výrobok obsahuje horný svetelný zdroj 
s triedou energetickej účinnosti G

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 čistiace prostriedky. Nikdy nečistite časti mrazničky 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, spotrebič 
nepracuje.

Spotrebič môže byť zapnutý/v 
pohotovostnom režime.
Mohol nastať problém 
s napájaním spotrebiča.

Zapnite spotrebič stlačením tlačidla Zap./
Pohotovostný režim. Skontrolujte, či:
• nedošlo k výpadku elektrického prúdu;
• je zástrčka riadne zasunutá v elektrickej zásuvke 
a hlavný dvojpólový spínač (ak je súčasťou výbavy) je 
v správnej polohe (t. j. umožňuje napájať spotrebič);
• efektívne fungujú zariadenia na ochranu 
elektrického systému v domácnosti;
• nie je poškodený napájací kábel.

Vnútorné svetlo 
nefunguje.

Možno treba svetlo vymeniť. Modely s LED žiarovkami: Obráťte sa na autorizovaný 
servis technickej pomoci.

Spotrebič môže byť zapnutý/v 
pohotovostnom režime.

Zapnite spotrebič stlačením tlačidla Zap./
Pohotovostný režim.

Teplota vo vnútri 
priečinka nie je 
dostatočne nízka.

Príčiny môžu byť rôzne (pozri 
časť „Riešenia“).

Skontrolujte, či:
• sú dvere správne zatvorené;
• spotrebič nie je nainštalovaný v blízkosti tepelného 
zdroja;
• je nastavená teplota primeraná;
• je zabezpečená cirkulácia vzduchu cez ventiláciu.

Predný okraj 
spotrebiča je horúci 
na mieste tesnenia 
západky dverí.

Nejde o poruchu. Zabraňuje 
tvorbe kondenzácie.

Nevyžaduje si žiadne riešenie.

Bliká červená ikona 
 a zapne sa 

zvukový signál.

Signalizácia otvorených dverí
Aktivuje sa, keď dvere 
chladničky/priečinka 
mrazničky zostanú dlhší čas 
otvorené.

Aby ste zvukový signál vypli, zatvorte dvere na 
produkte.

Bliká červená 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 mrazničky.
Poznámka: až do vypnutia alarmu 
výpadku napájania elektrinou 
nemôžete na spotrebiči nastaviť 
inú teplotu.

Pred vypnutím zvukového signálu sa odporúča, aby 
ste dávali pozor na teplotu zobrazenú na displeji 
teploty, ktorá zodpovedá najvyššej dosiahnutej 
teplote v priestore mrazničky počas odpojenia 
napájania. Aby ste zvukový signál vypli, krátko stlačte 
tlačidlo „Turn off sound alarm“ (Vypnúť zvukovú 
signalizáciu).
Po stlačení tlačidla bude displej teploty opätovne 
zobrazovať nastavenú teplotu. Ak priestor mrazničky 
ešte nedosiahol optimálnu teplotu na uchovávanie 
potravín, môže sa aktivovať signalizácia priestoru 
mrazničky (pozrite si teplotnú signalizáciu v priestore 
mrazničky). Pred konzumáciou skontrolujte stav 
potravín.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
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V prípade akýchkoľvek problémov s prevádzkou sa 
obráťte na servisné stredisko Franke. 
Nikdy nepoužívajte služby neautorizovaných 
technikov. 
Uveďte: 
- typ poruchy
- model spotrebiča (art./kód)
- výrobné číslo (S.N.).

Pri kontaktovaní nášho 
servisného strediska uveďte 
kódy z identifikačného štítku 
výrobku.

TECHNICKÁ PODPORA

Čo robiť, ak... Možné príčiny Riešenia

Rozsvieti sa červená 
ikona  (nebliká), 
aktivuje sa zvukový 
signál a bliká displej 
teploty mrazničky.

Signalizácia teploty priestoru 
mrazničky
Signalizácia teploty priestoru 
mrazničky naznačuje, že 
priečinok nie je pri optimálnej 
teplote. Toto sa môže 
vyskytnúť: pri prvom použití, 
po rozmrazovaní a/alebo 
čistení, pri zmrazovaní veľkého 
množstva potravín, prípadne 
vtedy, ak sa úplne neuzatvoria 
dvere do priestoru mrazničky.

Na vypnutie zvukového signálu krátko stlačte tlačidlo 
„Turn off sound alarm“ (Vypnúť zvukový alarm) 
(prestane blikať zobrazenie teploty). Po dosiahnutí 
optimálnych teplotných podmienok sa červená 
ikona automaticky vypne. Ak bude pokračovať 
signalizácia teploty v priestore mrazničky, kontaktujte 
autorizovaný servis technickej asistencie.

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

Alarm poruchy
Alarm naznačuje zlyhanie 
technického komponentu.

Obráťte sa na Služby technickej pomoci. Aby ste 
zvukový signál vypli, krátko stlačte tlačidlo „Turn off 
sound alarm“ (Vypnúť zvukovú signalizáciu).
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