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csObsah csNávod na použití

Bezpečnostní 
a výstražné pokyny

Dříve než se spotřebič uvede 
do provozu
Přeыtěte si pozorně návod k použití 
a montážní návod! Obsahují důležité 
informace o instalaci, použití a údržbě 
spotřebiыe.

Výrobce neruыí za to, nedodržujete-li 
pokyny a výstrahy v návodu na použití. 
Uschovejte všechny podklady pro 
pozdější použití nebo pro následujícího 
majitele.

Technické podrobnosti
Spotřebiы obsahuje malé množství 
ekologicky nezávadného, avšak 
hořlavého chladiva R600a. Dbejte na to, 
aby potrubí chladicího oběhu nebylo 
při přepravě nebo montáži poškozeno. 
Vystříknuté chladivo se může vznítit nebo 
vést k poranění oыí.

Při poškozeních

■ Otevřený oheň nebo zdroje zapálení 
musí být v dostateыné vzdálenosti 
od spotřebiыe,

■ místnost několik minut dobře 
vyvětrejte,

■ vypněte spotřebiы a vytáhněte síťovou 
zástrыku,

■ Informujte zákaznický servis.

ъím více je chladiva ve spotřebiыi, tím 
větší musí být místnost, ve které 
spotřebiы stojí. V příliš malých 
místnostech může při netěsnosti 
vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu. 
Pro 8 g chladiva musí být místnost velká 
nejméně 1 m³. Množství chladiva Vašeho 
spotřebiыe je uvedeno na typovém štítku 
uvnitř spotřebiыe.

Bude-li síťový přívod tohoto spotřebiыe 
poškozen, musí být vyměněn výrobcem, 
zákaznickým servisem nebo podobně 
kvalifikovanou osobou. Neodborné 
instalace a opravy mohou vážně ohrozit 
uživatele.

Opravy smí provádět pouze výrobce, 
zákaznický servis nebo podobně 
kvalifikovaná osoba.

Smí se používat pouze originální díly 
výrobce. Jenom u těchto dνlů výrobce 
zaruыuje, že splňují požadavky 
na bezpeыnost.

Prodloužení síťového přívodu se smí 
zakoupit pouze přes zákaznický servis.

Při použití

■ Nikdy nepoužívejte uvnitř spotřebiыe 
elektrické přístroje (např. topná tělesa, 
elektrické výrobníky ledu atd.). 
Nebezpeыí výbuchu!

■ Nikdy neodmrazujte nebo neыistěte 
spotřebiы parním ыistiыem! Pára může 
vniknout na elektrické díly a způsobit 
zkrat. Nebezpeыí úrazu elektrickým 
proudem!

■ Na odstranění jinovatky nebo vrstev 
ledu nepoužívejte žádné špiыaté 
předměty nebo předměty s ostrými 
hranami. Můžete tím poškodit 
chladivové trubky. Vystřikující 
chladivo se může vznítit nebo 
vést k poranění oыí. 

■ Neuchovávejte žádné výrobky 
s hořlavými hnacími plyny 
(např. spreje) a žádné výbušné látky. 
Nebezpeыí výbuchu!

■ Nepoužívejte sokl, zásuvky, dveře atd. 
jako stupátko nebo k podepření.

■ K odmrazování a ыistění vytáhněte 
síťovou zástrыku nebo vypněte 
pojistkový automat. Táhněte za síťovou 
zástrыku, nikoliv za připojovací kabel.
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■ Uchovávejte vysokoprocentní alkohol 
pouze těsně uzavřený a ve stojaté 
poloze.

■ Nezneыistěte umělohmotné díly 
a těsnění dveří olejem nebo tukem. 
Jinak budou umělohmotné díly 
a těsnění dveří porézní.

■ Nezakrývejte nebo nepřistavujte 
větrací a odvětrávací otvory pro 
spotřebiы.

■ Tento spotřebiы mají používat osoby 
(vыetně dětí) s omezenými fyzickými, 
senzorickými nebo psychickými 
schopnostmi nebo nedostateыnými 
znalostmi pouze tehdy, jsou-li pod 
dohledem osoby příslušné pro jejich 
bezpeыnost nebo od níž obdržely 
pokyny, jak se má spotřebiы používat.

Děti v domácnosti
■ Nepřenechávejte obal a jeho díly 

dětem. 
Nebezpeыí udušení kartony a fóliemi!

■ Spotřebiы není žádná hraыka pro děti!

■ U spotřebiыe s dveřním zámkem: 
Uschovejte klíы mimo dosah dětí!

Všeobecná ustanovení
Spotřebiы je vhodný ke chlazení 
a zmrazování potravin.

Tento spotřebiы je urыen pro použití 
v domácnosti a domácím prostředí.

Spotřebiы je odrušen podle směrnice 
EU 2004/108/EC.

Cirkulace chladiva je přezkoušena 
na těsnost.

Tento výrobek odpovídá příslušným 
bezpeыnostním ustanovením pro 
elektrické spotřebiыe (EN 60335-2-24).

Pokyny k likvidaci

* Likvidace obalu
Obal chrání Váš spotřebiы před 
poškozeními vzniklými při přepravě. 
Všechny použité materiály jsou 
ekologicky přijatelné a opětovně 
recyklovatelné. Podílejte se prosím 
s námi: zlikvidujte obal ekologicky 
nezávadně.

O aktuálních likvidaыních možnostech 
se prosím informujte u Vašeho 
odborného prodejce nebo u obecní 
správy.

* Likvidace starého 
spotřebiče
Staré spotřebiыe nejsou žádný bezcenný 
odpad! Zásluhou ekologické likvidace lze 
cenné suroviny znovu recyklovat.

Tento spotřebiы je oznaыen podle 
evropské směrnice 2002/96/EC 
o elektrických a elektronických 
přístrojích (waste electrical and 
electronic equipment – WEEE). 
Směrnice stanoví rámec pro 
vratnost a recyklaci starých 
spotřebiыů, platný v celé EU.

�
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ã=Varování

U vysloužilých spotřebiыů
1. Vytáhněte síťovou zástrыku.

2. Uřízněte připojovací kabel a odstraňte 
jej spoleыně se síťovou zástrыkou.

3. Nevytahujte odkládací plochy 
a zásuvky, můžete tím dětem usnadnit 
přístup do spotřebiыe!

4. Nedovolte dětem, aby si hrály 
s vysloužilým spotřebiыem. Nebezpeыí 
udušení!

Chladniыky obsahují chladivo a v izolaci 
plyny. Chladivo a plyny se musí odborně 
zlikvidovat. Nepoškoďte cirkulaыní 
potrubí chladiva až do odborného 
zlikvidování. 

Rozsah dodávky
Po vybalení zkontrolujte všechny díly na 
eventuální poškození vzniklá při 
přepravě.

Při reklamacích se obraťte na prodejce, 
u kterého jste spotřebiы zakoupili nebo 
na náš zákaznický servis.

Dodávka se skládá z následujících dílů:

■ Vestavný spotřebiы

■ Vybavení (závislé na modelu)

■ Sáыek s montážním materiálem

■ Návod na použití

■ Montážní návod

■ Servisní sešit

■ Příloha Záruka

■ Informace ke spotřebě energie 
a hluыnosti

Dbejte na teplotu 
místnosti a větrání

Teplota místnosti
Spotřebiы je dimenzován pro urыitou 
klimatickou třídu. V závislosti 
na klimatické třídě lze spotřebiы 
provozovat při následujících teplotách 
místnosti.

Klimatickou třídu najdete na typovém 
štítku, obrázek -.

Upozornění
Spotřebiы je v rámci stanovených mezí 
pokojových teplot uvedené klimatické 
třídy plně funkыní. Bude-li spotřebiы 
klimatické třídy SN provozován při nižší 
teplotě místnosti, lze poškození 
spotřebiыe až do teploty +5 °C vylouыit.

Větrání
Obrázek 1/20

Větrání a odvětrávání chladicího přístroje 
se provádí pouze přes větrací mřížku 
v soklu. V žádném případě větrací mřížku 
nezakrývejte nebo před ni něco 
nestavějte. Jinak musí chladicí přístroj 
podávat větší výkon a to zvyšuje 
spotřebu proudu.

Klimatická 
třída

Přípustná teplota 
místnosti

SN +10 °C až 32 °C
N +16 °C až 32 °C
ST +16 °C až 38 °C
T +16 °C až 43 °C
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Místo instalace
K instalaci je vhodná suchá, větratelná 
místnost. Místo postavení nemá být 
vystaveno přímému sluneыnímu záření 
a být v blízkosti tepelného zdroje jako je 
sporák, otopné těleso atd. Je-li postavení 
vedle tepelného zdroje nevyhnutelné, 
použijte vhodnou izolaыní desku nebo 
dodržujte následující minimální 
vzdálenosti k tepelnému zdroji:

■ K elektrickým nebo plynovým 
sporákům: 3 cm.

■ K volně stojícím olejovým kamnům 
nebo kamnům na uhlí: 30 cm. 

Připojení spotřebiče
Po instalaci spotřebiыe poыkejte nejméně 
1 hodinu, než uvedete spotřebiы 
do provozu. Během přepravy může dojít 
k tomu, že se olej obsažený 
v kompresoru dostane do chladicího 
systému.

Před prvním uvedením do provozu 
vyыistěte vnitřní prostor spotřebiыe 
(viz kapitola “ъistění spotřebiыe”).

Elektrická přípojka
Síťová zásuvka musí být v blízkosti 
spotřebiыe a volně přístupná také po 
jeho instalaci. 

Spotřebiы odpovídá třídě ochrany I. Při-
pojte spotřebiы do předpisově nainstalo-
vané zásuvky s ochranným vodiыem na 
střídavý proud 220–240 V/50 Hz. Síťová 
zásuvka musí být jištěná 10 až 16 A 
pojistkou.

U spotřebiыů, které budou provozovány 
v neevropských zemích se musí 
zkontrolovat, zda uvedené napětí a druh 
proudu souhlasí s hodnotami Vaší 
elektrické sítě. Tyto údaje najdete 
na typovém štítku, obrázek - 

ã=Varování

Spotřebiы se v žádném případě nesmí 
připojit na zástrыkový elektronický šetřiы 
energie.

Pro využití našich spotřebiыů lze použít 
měniыe synchronizované síťovým 
napětím a sinusové měniыe napětí. 
Měniыe synchronizované sítí se používají 
ve fotovoltaických zařízeních, která se 
připojují přímo na veřejnou elektrickou 
síť. Při řešení ostrovních systémů (např. 
na lodích nebo horských chatách), které 
nemají žádné přímé připojení na veřejnou 
elektrickou síť, se musí použít sinusové 
měniыe napětí.
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Seznámení se 
se spotřebičem

Odklopte prosím poslední 
stránku s obrázky. Tento návod k použití 
platí pro více modelů.

Vybavení modelů se může měnit.

Odchylky u vyobrazení jsou možné.

Obrázek 1
* Není u všech modelů.

Ovládací prvky
Obrázek 2

Zapnutí spotřebiče
Zapněte spotřebiы tlaыítkem Zap./Vyp., 
obrázek 1/6. 

Ukazatel teploty chladicího prostoru 
bliká, až spotřebiы dosáhne nastavené 
teploty, obrázek 2/4.

Spotřebiы zaыne chladit. Při otevřených 
dveřích je osvětlení zapnuto.

Ze závodu doporuыujeme nastavení 
teploty v chladicím prostoru na +4 °C.

Neukládejte choulostivé potraviny při 
teplotách vyšších než +4 °C.

A Chladicí prostor
B Chladicí prostor s 0 °C zónou

1-5 Ovládací prvky
6 Tlaыítko Zap./Vyp.
7 Osvětlení chladicího prostoru
8 Skleněná odkládací plocha 

“EasyLift”
9 Fixovaná skleněná odkládací 

plocha
10 Zásobník na delikatesy
11* Přihrádka na máslo a sýry
12* Odkládací plocha pro vajíыka
13 Odkládání ve dveřích “EasyLift”
14* Držák láhví
15 Odkládací plocha pro velké láhve
16 Osvětlení chladicí prostor s 0 °C 

zónou
17 Zásobník s 0 °C zónou
18 Filtr vlhkosti
19 Vlhký zásobník
20 Větrací a odvětrávací otvor

1 Tlačítko “alarm” 

Slouží k vypnutí výstražného 
akustického signálu (viz kapitola 
“Funkce alarm”).

2 Tlačítko “super” 
(chladicí prostor) 
Slouží k zapnutí a vypnutí 
superchlazení.

3 Nastavovací tlačítko teploty 
chladicího prostoru

Pomocí tlaыítka se nastaví teplota 
chladicího prostoru.

4 Indikace teploty chladicího 
prostoru

ъísla odpovídají nastaveným 
teplotám v chladicím prostoru 
ve °C.

5 Ukazatel provozu

Ukazatel provozu svítí, když je 
spotřebiы v provozu.
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Pokyny k provozu

■ Po zapnutí to může trvat několik 
hodin, než jsou dosažené nastavené 
teploty.

Předtím nedávejte do spotřebiыe 
žádné potraviny.

■ ъelní strany skříňky spotřebiыe jsou 
ыásteыně lehce ohřívány, což 
zabraňuje tvorbě kondenzaыní vody 
v oblasti těsnění dveří.

Nastavení teploty
Obrázek 2

Chladicí prostor
Teplota je nastavitelná od +2 °C 
do +8 °C.

Stiskněte nastavovací tlaыítko teploty 
chladicího prostoru 3 tolikrát, až se 
zobrazí požadovaná teplota chladicího 
prostoru.

Naposledy nastavená teplota se uloží. 
Nastavená teplota se zobrazí na 
ukazateli teploty chladicího prostoru 4.

Chladicí prostor s 0 °C zónou
Teplota v chladicím prostoru 0 °C zóny 
je ze závodu nastavena přibližně na 0 °C 
a nemá se pokud možno měnit. 

Pokud by se na chlazených potravinách 
tvořila námraza, lze nastavit vyšší teplotu. 
(Viz kapitola Odstranění malých poruch 
vlastními silami.)

Superchlazení
Při superchlazení bude chladicí prostor 
po dobu cca 6 hodin chlazen na nejnižší 
možnou teplotu chlazení. Potom se 
automaticky přepne na teplotu 
nastavenou před superchlazením.

Zapnutí superchlazení, např.

■ Před vložením velkého množství 
potravin.

■ K rychlému chlazení nápojů.

Zapnutí a vypnutí
Obrázek 2
Stiskněte tlaыítko chladicího prostoru 
super 2.

Tlaыítko svítí, když je superchlazení 
zapnuto.

Upozornění
Je-li zapnuto superchlazení, může 
docházet ke zvýšenému provoznímu 
hluku.

Funkce alarm

Alarm dveří
Alarm dveří (trvalý tón) se zapne, když 
jsou dveře spotřebiыe déle než 2 minuty 
otevřené. Zavřením dveří se výstražný 
akustický signál opět vypne.

Vypnutí alarmu 
Obrázek 2 
K vypnutí výstražného akustického 
signálu stiskněte tlaыítko “alarm” 1.
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Užitný objem
Údaje k užitnému objemu naleznete 
na typovém štítku Vašeho spotřebiыe. 
Obrázek -

Chladicí prostor
Chladicí prostor je ideálním místem k 
uložení hotových pokrmů, peыiva, 
konzerv, kondenzovaného mléka 
a tvrdých sýrů.

Dodržujte při uložení

■ Ukládejte ыerstvé, nepoškozené 
potraviny. Zůstane tak déle zachována 
kvalita a ыerstvost.

■ U hotových výrobků a plněného zboží 
dbejte na datum minimální trvanlivosti 
nebo datum spotřeby uvedené 
výrobcem.

■ Aby se zachovalo aroma, barva 
a ыerstvost, uspořádejte potraviny 
dobře zabalené nebo zakryté. Tím se 
zabrání přenosu chutí a zabarvení 
plastových dílů v chladicím prostoru.

■ Teplé pokrmy a nápoje nechte 
nejdříve vychladnout, potom je 
postavte do spotřebiыe.

Upozornění
Zabraňte kontaktu mezi potravinami 
a zadní stěnou. Jinak se omezí cirkulace 
vzduchu.

Potraviny nebo obaly mohou pevně 
přimrznout na zadní stěnu.

Dbejte na chladicí zóny 
v chladicím prostoru
Vlivem cirkulace vzduchu vzniknou 
v chladicím prostoru rozdílně chladné 
zóny:

■ Nejchladnější zóny jsou na zadní 
stěně a v zásuvkách na delikatesy. 
Obrázek 3

■ Nejteplejší zóna je úplně nahoře 
na dveřích. 

Upozornění
V nejteplejší zóně uložte např. tvrdý 
sýr a máslo. Sýr tak může dále 
rozvinout své aroma, máslo zůstane 
roztíratelné.

Chladicí prostor s 0 °C 
zónou
Teplota v chladicím prostoru s 0 °C 
zónou se udržuje téměř na 0 °C. Nízká 
teplota a optimální vlhkost vzduchu 
zajišťují ideální skladovací podmínky pro 
ыerstvé potraviny.

V chladicím prostoru s 0 °C zónou lze 
potraviny udržovat až třikrát déle ыerstvé, 
než v normální chladicí zóně – pro ještě 
delší ыerstvost, obsah živin a chuť.

Zásobník s 0 °C zónou
Obrázek 1/17

V zásobníku s 0 °C zónou je teplota 
kolem 0 °C a vlhkost vzduchu kolem 
50%.

Toto klima pro uložení poskytuje ideální 
podmínky k uchování ryb, masa, salámů, 
sýrů a mléka.
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Zásobník s “vlhkou zónou”
Obrázek 1/19

Zásobník s “vlhkou zónou” je zakrytý 
speciálním filtrem, optimalizujícím 
uchovávání vlhkosti vzduchu ve 
skladovacím zásobníku. Tím je 
v zásobníku s “vlhkou zónou”, 
v závislosti na naplnění, vlhkost vzduchu 
až 95 %. Toto klima poskytuje ideální 
skladovací podmínky pro ыerstvé ovoce, 
salát, zeleninu, bylinky nebo houby.

Upozornění
■ Ovoce (např. ananas, banány, papája 

a citrusové plody) a zelenina (např. 
lilek jedlý, okurky, cukety, papriky, 
rajыata a brambory) choulostivé 
na chlad by se měly pro optimální 
udržení kvality a vůně uložit mimo 
chladniыku, při teplotě cca +8 °C 
do +12 °C.

■ Podle uloženého množství 
a uloženého zboží se v zásobníku 
s “vlhkou zónou” může tvořit 
zkondenzovaná voda. 
Zkondenzovanou vodu odstraňte 
suchým hadříkem.

Ke chlazení v 0 °C zóně jsou 
vhodné:
V zásobníku s 0 °C zónou:

Obrázek 1/17

■ Ryby, mořské plody, maso, uzeniny, 
mléыné výrobky, hotové výrobky

Ve vlhkém zásobníku:

Obrázek 1/19

■ Zelenina (např. mrkev, chřest, celer, 
pórek, ыervená řepa, houby, různé 
druhy košťálové zeleniny jako např. 
brokolice, květák, růžiыková kapusta, 
kedlubny)

■ Salát (např. salát polníыek, ledový 
salát, ыekanka, hlávkový salát)

■ Bylinky (např. kopr, petržel, pažitka, 
bazalka)

■ Ovoce (druhy necitlivé na chlad, jako 
např. jablka, broskve, bobuloviny, 
hrozny)

Doby uložení (při 0 °C)

Vybavení
(není u všech modelů)

Skleněná odkládací plocha 
“EasyLift“
Obrázek 4 
Skleněná odkládací plocha se nechá bez 
vyndání výškově přestavit.

Táhněte za pravou páыku, 
aby se odkládací plocha pohybovala 
směrem nahoru. Táhněte za levou páыku, 
aby se odkládací plocha pohybovala 
směrem dolů.

Podle výchozí kvality

ъerstvé ryby, plody moře až 3 dny
Drůbež, maso (vařené/
peыené)

až 5 dny

Hovězí, vepřové, jehněыí, 
uzeniny (nářez)

až 7 dny

Uzené ryby, brokolice až 14 dny
Salát, fenykl, meruňky, 
švestky

až 21 dny

Měkké sýry, jogurt, 
tvaroh, podmáslí, květák

až 30 dny
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Upozornění
■ Používejte vždy jenom jednu páыku.

■ Bude-li překroыeno zatížení 5 kg, 
nedá se již poloha odkládací plochy 
změnit.

Fixovaná skleněná odkládací 
plocha
Obrázek 5 
Abyste změnili polohu fixované skleněné 
odkládací plochy, stiskněte tlaыítka na 
spodní straně a uvolněte skleněnou 
odkládací plochu z uchycení. Přemístěte 
zátky. Nasaďte opět skleněnou odkládací 
plochu a zafixujte ji stlaыením dolů.

Odkládání ve dveřích 
“EasyLift“
Obrázek 6 
Odkládací plochy ve dveřích se nechají 
bez vyndání výškově přestavit.

Stiskněte souыasně tlaыítka na spodní 
straně odkládacích ploch ve dveřích 
směrem nahoru, aby se odkládacími 
plochami dalo pohybovat dolů. Pohyb 
směrem nahoru lze vykonat bez stisknutí 
tlaыítek.

Odkládání láhví
Obrázek 7 
Do odkládání láhví lze láhve bezpeыně 
odkládat. Zavěšení je variabilní.

Vypnutí a odstavení 
spotřebiče

Vypnutí spotřebiče
Obrázek 1
Stiskněte tlaыítko Zap./Vyp. 6. 
Chladniыka a osvětlení se vypne.

Odstavení spotřebiče
Nebudete-li spotřebiы delší dobu 
používat:

1. Vypněte spotřebiы.

2. Vytáhněte síťovou zástrыku nebo 
vypněte pojistkový automat.

3. Vyыistěte spotřebiы.

4. Nechejte dveře spotřebiыe otevřené.

Odmrazování

Chladicí prostor a chladicí 
prostor s 0 °C zónou
Během provozu spotřebiыe se na zadní 
stěně chladicího prostoru tvoří kapky 
zkondenzované vody nebo jinovatka. 
Protože se zadní stěna odmrazuje 
automaticky, není nutné jinovatku nebo 
kapky zkondenzované vody odstraňovat. 
Zkondenzovaná voda odtéká žlábkem 
pro zkondenzovanou vodu a odtokovým 
otvorem do odpařovací misky, kde 
se odpařuje.

Upozornění
Udržujte žlábek pro zkondenzovanou 
vodu a odtokový otvor ыistý, aby 
zkondenzovaná voda mohla odtékat. 
Obrázek 8
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Čistění spotřebiče

ã=Pozor

■ Nepoužívejte žádné ыisticí prostředky 
a rozpouštědla obsahující písek, 
chloridy nebo kyseliny.

■ Nepoužívejte žádné abrazivní nebo 
drsné houby. Na kovovém povrchu 
může vzniknout koroze.

■ Nikdy nemyjte odkládací plochy 
a zásobníky v myыce nádobí. 
Díly se mohou zdeformovat!

Postupujte následovně:

1. Před ыistěním spotřebiы vypněte.

2. Vytáhněte síťovou zástrыku nebo 
vypněte pojistkový automat.

3. Vyndejte potraviny a uložte je na 
chladném místě. Položte chladicí 
akumulátor (je-li přiložen) na potraviny.

4. Poыkejte, až vrstva jinovatky roztaje.

5. Vyыistěte spotřebiы měkkým hadříkem, 
vlažnou vodou a pH-neutrálním mycím 
prostředkem. Mycí voda se nesmí 
dostat do osvětlení nebo odtokovým 
otvorem do odpařovací misky.

6. Těsnění dveří otřete pouze ыistou 
vodou a potom je důkladně dosucha 
vytřete.

7. Po ыistění: Spotřebiы opět připojte 
a zapněte.

8. Vložte opět potraviny.

Upozornění
■ Odtokový žlábek zkondenzované vody 

a odtokový otvor, obrázek 8/B, 
pravidelně ыistěte vatovou tyыinkou 
aby zkondenzovaná voda mohla 
odtékat. Žlábek k odvádění vody, 
obrázek 8/A, můžete k ыistění vyndat.

■ Po ыistění se z funkыně-technických 
důvodů musí zátka opět zastrыit 
do odtokového otvoru chladicího 
prostoru.

Vybavení
K ыistění se všechny variabilní díly 
spotřebiыe nechají vyndat.

Vyndání skleněné odkládací plochy 
“EasyLift”
Obrázek 4
Pohybujte skleněnou odkládací plochou 
úplně nahoru a vyndejte ji.

Vyndání odkládací plochy ve dveřích 
“EasyLift”
Obrázek 6
Pohybujte odkládací plochou ve dveřích 
úplně nahoru a vyndejte ji.

Vyndání fixované skleněné odkládací 
plochy
Obrázek 5
Stiskněte tlaыítka na spodní straně 
a uvolněte uchycení.

Vyndání zásobníku
Obrázek 9 
Nakloňte zásobník dopředu a vyndejte 
jej.

K vložení nasaďte zásobník vpředu na 
teleskopické kolejniыky a zasuňte jej do 
spotřebiыe. Zasunutí zásobníku do 
spotřebiыe se zajistí zaskoыením.
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Vyndání filtru vlhkosti
Obrázek 1/18 
Filtr vlhkosti nad vlhkým zásobníkem lze 
k ыistění vyndat. Vyndejte k tomu nejdříve 
vlhký zásobník a vytáhněte filtr vlhkosti. 
Sundejte kryt filtru, obrázek *, a vyndejte 
filtr. Vyыistěte ve vlažné vodě, nechejte 
uschnout a opět smontujte dohromady.

Demontáž vytahovacích kolejnic
Obrázek ,
1. Vytáhněte vytahovací kolejnici.

2. Posuňte blokování ve směru šipky.

3. Uvolněte vytahovací kolejnici ze 
zadního ыepu.

4. Zasuňte vytahovací kolejnici do sebe, 
posuňte ji nad zadním ыepem 
dozadu a odblokujte.

Montáž vytahovacích kolejnic

1. Nasaďte vytahovací kolejnici ve 
vyjetém stavu na přední ыep.

2. K zaaretování táhněte vytahovací 
kolejnici lehce dopředu.

3. Nasaďte vytahovací kolejnici na zadní 
ыep.

4. Posuňte blokování směrem dozadu.

Zápachy
Pokud jsou patrné nepříjemné zápachy:

1. Vypněte spotřebiы tlaыítkem Zap./Vyp. 
Obrázek 1/6.

2. Vyndejte ze spotřebiыe všechny 
potraviny.

3. Vyыistěte vnitřní prostor (viz kapitola 
“ъistění spotřebiыe”).

4. Oыistěte všechny obaly.

5. Silně aromatické potraviny 
vzduchotěsně zabalte, aby se 
zabránilo tvorbě zápachu.

6. Spotřebiы znovu zapněte.

7. Uspořádejte potraviny.

8. Po 24 hodinách zkontrolujte, zda 
opětovně došlo k tvorbě zápachu.

9. Vyměňte zápachový filtr, obrázek +.  

Zápachový filtr se nachází za horním 
zásobníkem s 0 °C zónou. Náhradní 
filtry jsou k dostání ve Vašem 
zákaznickém servisu. 

Osvětlení (diody LED)
Váš spotřebiы je vybaven osvětlením 
diodami LED, nevyžadujícím údržbu.

Opravy tohoto osvětlení smí provádět 
pouze zákaznický servis nebo 
autorizovaní odborníci.

Šetření energie
■ Spotřebiы postavte v suché, větrané 

místnosti! Neměl by být 
umístěn v přímém sluneыním záření 
nebo v blízkosti tepelného zdroje 
(např. otopné těleso, kamna).

Použijte případně izolaыní desku.

■ Teplé potraviny a nápoje nechejte 
nejdříve vychladnout, potom 
je postavte do spotřebiыe.

■ Zmrazené zboží položte k rozmrazení 
do chladicího prostoru a využijte jeho 
chladu ke chlazení potravin.

■ Otevírejte spotřebiы pokud možno 
co nejkratší dobu.

■ Aby se zabránilo zvýšené spotřebě 
elektrické energie, vyыistěte obыas 
štětcem nebo vysavaыem větrací 
a odvětrávací otvor.

■ Uspořádání dílů vybavení nemá žádný 
vliv na spotřebu energie spotřebiыe.
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Provozní hluky

Úplně normální hluky
Bručení
Běží motory (např. chladicí agregáty, 
ventilátor).

Bublavé, bzučivé nebo klokotavé hluky
Chladivo protéká trubkami.

Cvaknutí
Zapnutí/vypnutí motoru, spínaыe nebo 
magnetických ventilů.

Zabránění hlučnosti
Spotřebič nestojí vodorovně
Ustavte prosím vestavnou skříňku 
pomocí vodováhy. Použijte k tomu 
šroubovací nohy skříňky nebo ji trochu 
podložte.

Zásobníky nebo odkládací plochy se 
viklají nebo jsou vzpříčené
Zkontrolujte prosím vyjímatelné díly 
a eventuálně je znovu nasaďte.

Nádoby se dotýkají
Odsuňte prosím nádoby lehce od sebe.

Odstranění malých poruch vlastními silami
Dříve než zavoláte zákaznický servis:

Zkontrolujte, zda na základě následujících pokynů nemůžete poruchu odstranit sami.

Náklady za poradenství zákaznickým servisem musíte převzít sami – také během 
záruыní doby.

Porucha Možná příčina Odstranění

Teplota se znaыně liší 
od nastavení.

V některých případech staыí, když 
spotřebiы na 5 minut vypnete.

Je-li teplota příliš vysoká, 
zkontrolujte po několika hodinách, 
zda došlo k aproximaci teploty.

Je-li teplota příliš nízká, zkontrolujte 
druhý den teplotu ještě jednou.

Dno chladicího 
prostoru je mokré.

Je ucpaný žlábek pro 
zkondenzovanou vodu 
nebo odtokový otvor.

Vyыistěte žlábek kondenzaыní vody 
a odtokový otvor (viz “ъistění 
spotřebiыe”). Obrázek 8

V chladicím prostoru 
je příliš nízká teplota.

Je nastavená příliš 
nízká teplota.

Nastavte vyšší teplotu.
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Porucha Možná příčina Odstranění

Chladicí stroj zapíná 
stále ыastěji a na delší 
dobu.

ъasté otevření 
spotřebiыe.

Spotřebiы zbyteыně neotvírejte.

Jsou zakryté 
větrací a odvětrávací 
otvory.

Odstraňte překážky.

Spotřebiы nemá žádný 
chladicí výkon.

Nefunguje osvětlení.

Nesvítí displej.

Spotřebiы je vypnutý. Stiskněte tlaыítko Zap./Vyp.

Výpadek elektrického 
proudu.

Zkontrolujte, zda funguje elektřina.

Je vypnutý pojistkový 
automat.

Zkontrolujte pojistkový automat.

Není úplně zastrыená 
síťová zástrыka.

Zkontrolujte, zda je úplně zastrыená 
síťová zástrыka.

Spotřebiы nechladí, 
svítí ukazatel teploty a 
osvětlení.

Je zapnutý předváděcí 
režim.

Držte po dobu 10 sekund stisknuté 
tlaыítko “alarm”, obrázek 2/1, 
až zazní potvrzovací signál.

Zkontrolujte po nějaké době, zda 
Váš spotřebiы chladí.

Nefunguje osvětlení. Osvětlení diodami LED 
je vadné.

Viz kapitola “Osvětlení (diody LED)”.

Spotřebiы byl příliš 
dlouho otevřen.

Osvětlení se po cca 
10 minutách vypne.

Po zavření a otevření spotřebiыe 
je osvětlení znovu zapnuto.

Bliká ukazatel teploty 
chladicího prostoru. 
Obrázek 2/4

ъasté otevření 
spotřebiыe.

Spotřebiы zbyteыně neotvírejte.

Bylo vloženo příliš 
mnoho potravin.

Před vložením stiskněte tlaыítko 
“super”.

Jsou zakryté větrací 
a odvětrávací otvory.

Odstraňte překážky.
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Zákaznický servis
Zákaznický servis ve Vaší blízkosti 
najdete v telefonním seznamu 
nebo v seznamu zákaznických servisů. 
Uveďte prosím zákaznickému servisu 
ыíslo výrobku (E-Nr.) a výrobní ыíslo (FD) 
spotřebiыe.

Tyto údaje najdete na typovém štítku. 
Obrázek -
Uvedením ыísla výrobku a výrobního 
ыísla nám prosím pomozte zabránit 
zbyteыným výjezdům. Ušetříte s tím 
spojené vyšší náklady.

Objednávka opravy 
a poradenství při poruchách
Kontaktní údaje všech zemí najdete v 
přiloženém seznamu zákaznických 
servisů.

 

Porucha Možná příčina Odstranění

Teplota v chladicím 
prostoru s 0 °C zónou 
je příliš nízká nebo 
vysoká. 

Pevné nastavení je 
nastaveno na příliš 
vysokou nebo příliš 
nízkou teplotu (např. 
při mrazu v chladicím 
prostoru s 0 °C 
zónou).

Teplotu v chladicím prostoru s 0 °C 
zónou lze nastavit o 2 stupně výše, 
příp. níže, obrázek 2. Je-li teplota 
chladicího prostoru nastavená na 
stupeň 4, má chladicí prostor s 0 °C 
zónou teplotu kolem 0 °C.

1. Stiskněte po dobu 3 sekund 
tlaыítko “super” chladicího 
prostoru 2, až zazní akustický 
signál.

Ukazatel teploty chladicího 
prostoru 4 bliká.

2. Změnu nastavení proveďte 
nastavovacím tlaыítkem teploty 
chladicího prostoru 3.

Stupeň 2 – nastavení nejnižší 
teploty

Stupeň 8 – nastavení nejvyšší 
teploty

Po 1 minutě se nastavená teplota 
uloží.

CZ 251 095 546
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┽╉′╊╆┻╇╀╈｠‒》╀┾╉′｠ ]╆┻┿┻┾╀╈¨┻ 
R600┻. ┪poc╆e┿╃¨e, ╊o╁a╆y╄c¨a, 〉¨o┼』 
╊p╃ ¨pa╈c╊op¨╃po┽╅e ╃╆╃ yc¨a╈o┽╅e 
┼』¨o┽o┾o ╊p╃┼opa ╈e ┼』╆╃ 
╊o┽pe╁┿e╈』 ¨py┼╅╃ ╅o╈¨ypa, 
╊o ╅o¨opo╇y 〈╃p╅y╆╃pye¨ x╆a┿a┾e╈¨. 
├╋』╂┾╃ ]╆┻┿┻┾╀╈¨┻ ╇╉┾‶¨ 
┽╉′╊╆┻╇╀╈╃¨【′｠ ╃╆╃, ╊╉╊┻┽ ┽ ┾╆┻╂┻, 
╊╋╃┽╀′¨╃ ╅ ╃] ╊╉╋┻╁╀╈╃‒.

┪p╃ ╊o┽pe╁┿e╈╃｠x:

■ He ╊o┿xo┿╃¨e ┼╆╃╂╅o ╅ ┼』¨o┽o╇y 
╊p╃┼opy c o¨╅p』¨』╇ ╊╆a╇e╈e╇ ╃╆╃ 
╅a╅╃╇╃-╆╃┼o ╃╈』╇╃ ╃c¨o〉╈╃╅a╇╃ 
┽oc╊╆a╇e╈e╈╃｠,

■ xopo《o ╊po┽e¨p╃¨e ╊o╇e》e╈╃e 
┽ ¨e〉e╈╃e ╈ec╅o╆【╅╃x ╇╃╈y¨,

■ ┽』╅╆‒〉╃¨e xo╆o┿╃╆【╈╃╅ ╃ ╃╂┽╆e╅╃¨e 
┽╃╆╅y ╃╂ po╂e¨╅╃,

■ coo┼》╃¨e o ╊o┽pe╁┿e╈╃｠x 
┽ cep┽╃c╈y‒ c╆y╁┼y.

┲e╇ ┼o╆【《ee ╅o╆╃〉ec¨┽o x╆a┿a┾e╈¨a 
co┿ep╁╃¨c｠ ┽ ┼』¨o┽o╇ ╊p╃┼ope, ¨e╇ 
┼o╆【《e ┿o╆╁╈o ┼』¨【 ╊o╇e》e╈╃e, 
┽ ╅o¨opo╇ o╈ yc¨a╈o┽╆e╈. B c╆╃《╅o╇ 
╇a╆e╈【╅╃x ╊o╇e》e╈╃｠x ╊p╃ y¨e〉╅e 
x╆a┿a┾e╈¨a ╇o╁e¨ o┼pa╂o┽a¨【c｠ 
┾op‒〉a｠ c╇ec【 ╊apo┽ x╆a┿a┾e╈¨a 
c ┽o╂┿yxo╇. 
Ha ╅a╁┿』e 8 ┾ x╆a┿a┾e╈¨a ┿o╆╁e╈ 
╊p╃xo┿╃¨【c｠ ╅a╅ ╇╃╈╃╇y╇ 1 ╇³ 
╊o╇e》e╈╃｠. Ko╆╃〉ec¨┽o x╆a┿a┾e╈¨a, 
co┿ep╁a》eec｠ ┽ Ba《e╇ ┼』¨o┽o╇ 
╊p╃┼ope, ╊p╃┽e┿e╈o ┽ [╃p╇e╈╈o╄ 
¨a┼╆╃〉╅e, pac╊o╆o╁e╈╈o╄ ┽╈y¨p╃ 
┼』¨o┽o┾o ╊p╃┼opa.

┝ ′╆‶〉┻╀ ╊╉┽╋╀╁┿╀╈╃｠ ′╀¨╀┽╉╄ 《╈‶╋ 
┿┻╈╈╉┾╉ ╊╋╃┼╉╋┻ ╂┻╇╀╈｠╀¨′｠ 
╃╂┾╉¨╉┽╃¨╀╆╀╇, ′╀╋┽╃′╈╉╄ ′╆‶╁┼╉╄ ╃╆╃ 
′╊╀〈╃┻╆╃′¨╉╇ ′ ′╉╉¨┽╀¨′¨┽‶‒》╀╄ 
╅┽┻╆╃[╃╅┻〈╃╀╄. ┨╀╅┽┻╆╃[╃〈╃╋╉┽┻╈╈╉ 
┽』╊╉╆╈╀╈╈』╀ ‶′¨┻╈╉┽╅┻ ╃ ╋╀╇╉╈¨ 
┼』¨╉┽╉┾╉ ╊╋╃┼╉╋┻ ╇╉┾‶¨ ╊╋╀┽╋┻¨╃¨【 
╀┾╉ ┽ ╃′¨╉〉╈╃╅ ′╀╋【╀╂╈╉╄ ╉╊┻′╈╉′¨╃ 
┿╆｠ ╊╉╆【╂╉┽┻¨╀╆｠.

┫╀╇╉╈¨ ╊╋╉╃╂┽╉┿╃¨′｠ ¨╉╆【╅╉ 
╃╂┾╉¨╉┽╃¨╀╆╀╇, ′╀╋┽╃′╈╉╄ ′╆‶╁┼╉╄ ╃╆╃ 
′╊╀〈╃┻╆╃′¨╉╇ ′ ′╉╉¨┽╀¨′¨┽‶‒》╀╄ 
╅┽┻╆╃[╃╅┻〈╃╀╄.
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┫┻╂╋╀《┻╀¨′｠ ╃′╊╉╆【╂╉┽┻¨【 ¨╉╆【╅╉ 
╉╋╃┾╃╈┻╆【╈』╀ ╂┻╊〉┻′¨╃ ╃╂┾╉¨╉┽╃¨╀╆｠. 
┭╉╆【╅╉ ┽ ╉¨╈╉《╀╈╃╃ 】¨╃] ┿╀¨┻╆╀╄ 
╃╂┾╉¨╉┽╃¨╀╆【 ┾┻╋┻╈¨╃╋‶╀¨, 〉¨╉ ╉╈╃ 
╉¨┽╀〉┻‒¨ ¨╋╀┼╉┽┻╈╃｠╇ ¨╀]╈╃╅╃ 
┼╀╂╉╊┻′╈╉′¨╃.

┮┿╆╃╈╃¨╀╆【 ′╀¨╀┽╉┾╉ 《╈‶╋┻ ╇╉╁╈╉ 
╊╋╃╉┼╋╀¨┻¨【 ¨╉╆【╅╉ ┽ ′╀╋┽╃′╈╉╄ 
′╆‶╁┼╀.

┕p┮ ╃┰c┵┱ya┸a┼┮┮
■ H╃╅o┾┿a ╈e c¨a┽【¨e ┽╈y¨p【 ╊p╃┼opa 

╅a╅╃e-╆╃┼o ┽╅╆‒〉e╈╈』e 
】╆e╅¨po╊p╃┼op』 (╈a╊p╃╇ep, 
╈a┾pe┽a¨e╆【╈』e ╊p╃┼op』, 
】╆e╅¨p╃〉ec╅╃e ╇opo╁e╈╃〈』 ╃ ╊p.). 
┝╂╋』┽╉╉╊┻′╈╉′¨【!

■ ┨╃╅╉┾┿┻ ╈╀ ╃′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ┿╆｠ 
╋┻╂╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃｠ ╃╆╃ 〉╃′¨╅╃ 
┼』¨╉┽╉┾╉ ╊╋╃┼╉╋┻ ╊┻╋╉╉〉╃′¨╃¨╀╆╃! 
┪ap ╇o╁e¨ ╊o╊ac¨【 
╈a 】╆e╅¨p╃〉ec╅╃e ┿e¨a╆╃ ╃ ┽』╂┽a¨【 
╅opo¨╅oe ╂a╇』╅a╈╃e. ┩╊┻′╈╉′¨【 
╊╉╋┻╁╀╈╃｠ 】╆╀╅¨╋╃〉╀′╅╃╇ ¨╉╅╉╇!

■ ┣╈e╄ ╃ ╆e┿ ╈e╆【╂｠ y┿a╆｠¨【 
c ╊o╇o》【‒ ╊pe┿╇e¨o┽ c oc¨p』╇ 
╅o╈〈o╇ ╃╆╃ oc¨p』╇╃ ╅pa｠╇╃. 
Te╇ ca╇』╇ B』 ╇o╁e¨e ╊o┽pe┿╃¨【 
¨py┼╅╃, ╊o ╅o¨op』╇ 〈╃p╅y╆╃pye¨ 
x╆a┿a┾e╈¨. ├╋』╂┾╃ ]╆┻┿┻┾╀╈¨┻ ╇╉┾‶¨ 
┽╉′╊╆┻╇╀╈╃¨【′｠ ╃╆╃, ╊╉╊┻┽ ┽ ┾╆┻╂┻, 
╊╋╃┽╀′¨╃ ╅ ╃] ╊╉╋┻╁╀╈╃‒. 

■ He╆【╂｠ xpa╈╃¨【 ┽ xo╆o┿╃╆【╈╃╅e 
╊po┿y╅¨』 ┽ a】po╂o╆【╈』x y╊a╅o┽╅ax 
c ┾op‒〉╃╇╃ pa┼o〉╃╇╃ ┾a╂a╇╃ 
(╈a╊p╃╇ep, ┼a╆╆o╈〉╃╅╃ 
c pac╊』╆╃¨e╆【╈o╄ ┾o╆o┽╅o╄) 
╃ ┽╂p』┽oo╊ac╈』e ┽e》ec¨┽a. 
┝╂╋』┽╉╉╊┻′╈╉′¨【!

■ ┱╉╅╉╆【╈‶‒ ╊╉┿′¨┻┽╅‶, ┽』┿┽╃╁╈』╀ 
】╆╀╇╀╈¨』 ╅╉╈′¨╋‶╅〈╃╃, ┿┽╀╋〈』 
╃ ╊╋╉〉╃╀ ┿╀¨┻╆╃ ╈╀╆【╂｠ 
╃′╊╉╆【╂╉┽┻¨【 ┽ ╅┻〉╀′¨┽╀ ╊╉┿╈╉╁╅╃ 
╃╆╃ ╉╊╉╋』.

■ ┪╀╋╀┿ ¨╀╇ ╅┻╅ ╈┻〉┻¨【 
╋┻╂╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃╀ ╃╆╃ 〉╃′¨╅‶ 
┼』¨╉┽╉┾╉ ╊╋╃┼╉╋┻, ╃╂┽╆╀╅╃¨╀ ┽╃╆╅‶ 
╃╂ ╋╉╂╀¨╅╃ ╃╆╃ ┽』╅╆‒〉╃¨╀ 
╊╋╀┿╉]╋┻╈╃¨╀╆【. ┣╂┽╆e╅a¨【 ┽╃╆╅y 
╃╂ po╂e¨╅╃ c╆e┿ye¨, ┽╂｠┽《╃c【 ╂a ee 
╅op╊yc, a ╈e ╂a ce¨e┽o╄ 《╈yp.

■ К╋╀╊╅╃╀ ┻╆╅╉┾╉╆【╈』╀ ╈┻╊╃¨╅╃ 
╇╉╁╈╉ ]╋┻╈╃¨【 ┽ ]╉╆╉┿╃╆【╈╃╅╀ ╆╃《【 
┽ ╊╆╉¨╈╉ ╂┻╅╋』¨╉╄, ‶′¨┻╈╉┽╆╀╈╈╉╄ 
┽╀╋¨╃╅┻╆【╈╉ ╊╉′‶┿╀.

■ ┬╆╀┿╃¨╀ ╂┻ ¨╀╇, 〉¨╉┼』 ╈┻ 
╊╆┻′¨╇┻′′╉┽』╀ ┿╀¨┻╆╃ ╃ ╈┻ 
‶╊╆╉¨╈╃¨╀╆【 ┿┽╀╋〈』 ╈╀ ╊╉╊┻┿┻╆╃ 
╁╃╋』 ╃╆╃ ╇┻′╆┻. ┣╈a〉e o╈╃ ╇o┾y¨ 
c¨a¨【 ╊op╃c¨』╇╃.

■ H╃╅o┾┿a ╈e ╂a╅p』┽a╄¨e ╃ ╈╃〉e╇ 
╈e ╂a┾opa╁╃┽a╄¨e ┽e╈¨╃╆｠〈╃o╈╈』e 
o¨┽epc¨╃｠ ┼』¨o┽o┾o ╊p╃┼opa.

■ ┣′╊╉╆【╂╉┽┻╈╃╀ ┿┻╈╈╉┾╉ ╊╋╃┼╉╋┻ 
╆╃〈┻╇╃ (┽ ¨. 〉. ┿╀¨【╇╃) ′ 
╉┾╋┻╈╃〉╀╈╈』╇╃ [╃╂╃〉╀′╅╃╇╃, 
′╀╈′╉╋╈』╇╃ ╃╆╃ ‶╇′¨┽╀╈╈』╇╃ 
′╊╉′╉┼╈╉′¨｠╇╃ ╃╆╃ ′ ╈╀┿╉′¨┻¨╅╉╇ 
╉╊』¨┻ ╋┻╂╋╀《┻╀¨′｠ ¨╉╆【╅╉ ╊╉┿ 
╊╋╃′╇╉¨╋╉╇ ╉¨┽╀¨′¨┽╀╈╈』] ╂┻ ╃] 
┼╀╂╉╊┻′╈╉′¨【 ╆╃〈 ╃╆╃ ╊╉′╆╀ 
╊╉╆‶〉╀╈╃｠ ╉¨ ╈╃] ‶╅┻╂┻╈╃╄, ╅┻╅ 
╊╉╆【╂╉┽┻¨【′｠ ╊╋╃┼╉╋╉╇.
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Ec┱┮ ┨ ┪o┲e ec┸╂ ┪e┸┮
■ ┮╊a╅o┽╅y ╃ ee coc¨a┽╈』e 〉ac¨╃ 

╈e╆【╂｠ o¨┿a┽a¨【 ┿e¨｠╇. 
Cy》ec¨┽ye¨ o╊ac╈oc¨【 y┿y《【｠, 
╅o¨opo╄ ┿e¨╃ ╊o┿┽ep┾a‒¨c｠, 
╂a╅p』┽《╃c【 ┽ ╅ap¨o╈╈o╄ ╅opo┼╅e 
╃╆╃ ╂a╊y¨a┽《╃c【 ┽ ╊o╆╃】¨╃╆e╈o┽o╄ 
╊╆e╈╅e!

■ Xo╆o┿╃╆【╈╃╅ – 】¨o ╈e ╃┾py《╅a ┿╆｠ 
┿e¨e╄!

■ B c╆y〉ae c xo╆o┿╃╆【╈╃╅a╇╃, ┿┽ep【 
╅o¨op』x ╂a╅p』┽ae¨c｠ ╈a ╂a╇o╅:  
xpa╈╃¨e ╅╆‒〉 o¨ ╂a╇╅a 
┽ ╈e┿oc¨y╊╈o╇ ┿╆｠ ┿e¨e╄ ╇ec¨e!

O┧┿a╅ ┮┳┺op┲a┼┮╅
├』¨╉┽╉╄ ╊╋╃┼╉╋ ╊pe┿╈a╂╈a〉e╈ ┿╆｠ 
ox╆a╁┿e╈╃｠ ╊po┿y╅¨o┽ ╊╃¨a╈╃｠.

Э¨╉¨ ╊╋╃┼╉╋ ╊╋╀┿╈┻╂╈┻〉╀╈ ┿╆｠ 
╃′╊╉╆【╂╉┽┻╈╃｠ ┽ 〉┻′¨╈╉╇ ┿╉╇┻《╈╀╇ 
]╉╂｠╄′¨┽╀ ╃ ┽ ┼』¨╉┽』] ‶′╆╉┽╃｠].
Co┾╆ac╈o ╊pe┿╊╃ca╈╃｠╇ ┟╃pe╅¨╃┽』 
EC 2004/108/EC, ┼』¨o┽o╄ ╊p╃┼op 
╊p╃ pa┼o¨e ╈e co╂┿ae¨ pa┿╃o╊o╇ex.

К╉╈¨‶╋ 〈╃╋╅‶╆｠〈╃╃ ]╆┻┿┻┾╀╈¨┻ 
╊╋╉┽╀╋╀╈ ╈┻ ┾╀╋╇╀¨╃〉╈╉′¨【.

┟a╈╈』╄ ┼』¨o┽o╄ ╊p╃┼op o¨┽e〉ae¨ 
coo¨┽e¨c¨┽y‒》╃╇ ¨pe┼o┽a╈╃｠╇ 
┪pe┿╊╃ca╈╃╄ ╊o ¨ex╈╃╅e ┼e╂o╊ac╈oc¨╃ 
┿╆｠ 】╆e╅¨p╃〉ec╅╃x 
╊p╃┼opo┽ (EN 60335-2-24).

┙┰a┭a┳┮╅ ┵o 
y┸┮┱┮┭a┼┮┮

* ┙┸┮┱┮┭a┼┮╅ y┵a┰o┨┰┮
Bec【 y╊a╅o┽o〉╈』╄ ╇a¨ep╃a╆, ╅o¨op』╄ 
╃c╊o╆【╂o┽a╆c｠ ┿╆｠ ╂a》╃¨』 
xo╆o┿╃╆【╈╃╅a ╊p╃ ¨pa╈c╊op¨╃po┽╅e, 
╊p╃┾o┿e╈ ┿╆｠ ┽¨op╃〉╈o╄ ╊epepa┼o¨╅╃ 
╃ ╈e ╈a╈oc╃¨ ┽pe┿a o╅py╁a‒》e╄ 
cpe┿e. B╈ec╃¨e, ╊o╁a╆y╄c¨a, ╃ B』 c┽o╄ 
┽╅╆a┿ ┽ ┿e╆o ╂a》╃¨』 o╅py╁a‒》e╄ 
cpe┿』, c┿a┽ y╊a╅o┽╅y ╈a 】╅o╆o┾╃〉╈y‒ 
y¨╃╆╃╂a〈╃‒.

┣╈[op╇a〈╃‒ o┼ a╅¨ya╆【╈』x ╇e¨o┿ax 
y¨╃╆╃╂a〈╃╃ B』 ╇o╁e¨e ╊o╆y〉╃¨【 
y Ba《e┾o ¨op┾o┽o┾o a┾e╈¨a ╃╆╃ 
┽ a┿╇╃╈╃c¨pa¨╃┽╈』x op┾a╈ax ╊o ╇ec¨y 
Ba《e┾o ╁╃¨e╆【c¨┽a.

* ┙┸┮┱┮┭a┼┮╅ c┸apo┩o 
xo┱o┪┮┱╂┳┮┰a
O¨c╆y╁╃┽《╃e c┽o╄ cpo╅ c¨ap』e 
┼』¨o┽』e xo╆o┿╃╆【╈╃╅╃ ╈e╆【╂｠ 
pacc╇a¨p╃┽a¨【 ╅a╅ ┼ec╊o╆e╂╈』e 
o¨xo┿』! ├╆a┾o┿ap｠ 】╅o╆o┾╃〉╈o╄ 
y¨╃╆╃╂a〈╃╃ ╃╂ ╈╃x y┿ae¨c｠ ╊o╆y〉╃¨【 
〈e╈╈oe c』p【e.

Э¨o¨ ┼』¨o┽o╄ 】╆e╅¨po╊p╃┼op 
╃╇ee¨ o┼o╂╈a〉e╈╃e ┽ coo¨┽e¨c-
¨┽╃╃ c y╅a╂a╈╃｠╇╃ ┟╃pe╅¨╃┽』 
EC 2002/96/EG o¨╈oc╃¨e╆【╈o 
o¨c╆y╁╃┽《╃x c┽o╄ cpo╅ 】╆e╅-
¨p╃〉ec╅╃x ╃ 】╆e╅¨po╈╈』x 
╊p╃┼opo┽ (waste electrical and 
electronic equipment – WEEE). 
B 】¨o╇ ┿o╅y╇e╈¨e co┿ep╁a¨c｠ 
╊pe┿╊╃ca╈╃｠ o¨╈oc╃¨e╆【╈o ╊pa-
┽╃╆ ╊p╃e╇a ╃ y¨╃╆╃╂a〈╃╃ o¨c╆y-
╁╃┽《╃x c┽o╄ cpo╅ ╊p╃┼opo┽, 
┿e╄c¨┽y‒》╃x ┽ pa╇╅ax EC.

�
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ã=┕p┫┪┹┵p┫┬┪┫┳┮┫

B c╆y〉ae c o¨c╆y╁╃┽《╃╇╃ c┽o╄ cpo╅ 
xo╆o┿╃╆【╈╃╅a╇╃:

1. ┣╂┽╆e╅╃¨e ┽╃╆╅y ╃╂ po╂e¨╅╃.

2. O¨pe╁【¨e ce¨e┽o╄ 《╈yp ╃ y┼ep╃¨e 
e┾o ╊o┿a╆【《e ┽╇ec¨e c ┽╃╆╅o╄.

3. ┪o╆╅╃, ┼o╅c』 ╃ ╅o╈¨e╄╈ep』 
╃╂┽╆e╅a¨【 ╈e c╆e┿ye¨, 〉¨o┼』 ┿e¨╃ 
╈e c╇o┾╆╃ ╂a┼pa¨【c｠ ┽╈y¨p【 
xo╆o┿╃╆【╈╃╅a!

4. He ╊o╂┽o╆｠╄¨e ┿e¨｠╇ ╃┾pa¨【 
co c¨ap』╇ ┼』¨o┽』╇ ╊p╃┼opo╇. 
O╊ac╈oc¨【 y┿y《【｠!

B xo╆o┿╃╆【╈o╄ yc¨a╈o┽╅e co┿ep╁╃¨c｠ 
x╆a┿a┾e╈¨, a ┽ ╃╂o╆｠〈╃╃ ┼』¨o┽o┾o 
╊p╃┼opa – ┾a╂』, y¨╃╆╃╂a〈╃｠ ╅o¨op』x 
┿o╆╁╈a ╊po┽o┿╃¨【c｠ 
╅┽a╆╃[╃〈╃po┽a╈╈o. Tpy┼╅╃ ╅o╈¨ypa, 
╊o ╅o¨opo╇y 〈╃p╅y╆╃po┽a╆ x╆a┿a┾e╈¨, 
╈╃ ┽ ╅oe╇ c╆y〉ae ╈e ┿o╆╁╈』 ┼』¨【 
╊o┽pe╁┿e╈』 ┿o ╈a〉a╆a y¨╃╆╃╂a〈╃╃. 

O┧╀e┲ ┵oc┸a┨┰┮
┮┼╀┿╃¨╀′【 ┽ ╉¨′‶¨′¨┽╃╃ ┽╉╂╇╉╁╈』] 
╊╉┽╋╀╁┿╀╈╃╄ 】╆╀╇╀╈¨╉┽ 
╊╋╃ ¨╋┻╈′╊╉╋¨╃╋╉┽╅╀, ╉′┽╉┼╉┿╃┽ ┽′╀ 
】╆╀╇╀╈¨』 ╉¨ ‶╊┻╅╉┽╅╃.

┬ ╋╀╅╆┻╇┻〈╃｠╇╃ ╉┼╋┻》┻╄¨╀′【 
┽ ╇┻┾┻╂╃╈, ┽ ╅╉¨╉╋╉╇ ┝』 ╊╋╃╉┼╋╀╆╃ 
╊╋╃┼╉╋, ╃╆╃ ┽ ╈┻《‶ ′╀╋┽╃′╈‶‒ ′╆‶╁┼‶.

┝ ╅╉╇╊╆╀╅¨ ╊╉′¨┻┽╅╃ ┽]╉┿｠¨ 
′╆╀┿‶‒》╃╀ 】╆╀╇╀╈¨』:

■ ┝′¨╋┻╃┽┻╀╇』╄ ╊╋╃┼╉╋
■ ┩′╈┻》╀╈╃╀ (┽ ╂┻┽╃′╃╇╉′¨╃ 

╉¨ ╇╉┿╀╆╃)

■ ┧╀《╉╅ ′ ╇╉╈¨┻╁╈』╇╃ ╇┻¨╀╋╃┻╆┻╇╃
■ ┣╈c¨py╅〈╃｠ ╊o 】╅c╊╆ya¨a〈╃╃

■ ┣╈c¨py╅〈╃｠ ╊o ╇o╈¨a╁y

■ К╈╃╁╅┻ ′╀╋┽╃′╈╉╄ ′╆‶╁┼』
■ ┞┻╋┻╈¨╃｠ ┽ ╊╋╃╆╉╁╀╈╃╃

■ ┣╈[╉╋╇┻〈╃｠ ╉ ╋┻′]╉┿╀ 
】╆╀╅¨╋╉】╈╀╋┾╃╃ ╃ 《‶╇┻]

Te┲┵epa┸ypa 
o┰py┬a╄┿e┯ cpe┪╁ 
┮ ┨e┳┸┮┱╅┼┮╅

Te┲┵epa┸ypa o┰py┬a╄┿e┯ 
cpe┪╁
Xo╆o┿╃╆【╈╃╅ o¨╈oc╃¨c｠ ╅ o╊pe┿e╆e╈-
╈o╇y ╅╆╃╇a¨╃〉ec╅o╇y ╅╆accy. 
B ╂a┽╃c╃╇oc¨╃ o¨ ╅╆╃╇a¨╃〉ec╅o┾o 
╅╆acca, xo╆o┿╃╆【╈╃╅ ╇o╁e¨ pa┼o¨a¨【 
╊p╃ ╊p╃┽e┿e╈╈』x ╈╃╁e ╂╈a〉e╈╃｠x ¨e╇-
╊epa¨yp』 o╅py╁a‒》e╄ cpe┿』.

К╆╃╇┻¨╃〉╀′╅╃╄ ╅╆┻′′ ╊╋╃┼╉╋┻ ‶╅┻╂┻╈ 
┽ ╀┾╉ ¨╃╊╉┽╉╄ ¨┻┼╆╃〉╅╀ (╋╃′‶╈╉╅ -).

KǽǺǾaтǺчecǼ
Ǻǻ Ǽǽacc

ДoпycтǺǾaя 
тeǾпepaтypa 
oǼpyǸaющeǻ cpeǶы

SN o¨ +10 °C ┿o +32 °C
N o¨ +16 °C ┿o +32 °C
ST o¨ +16 °C ┿o +38 °C
T o¨ +16 °C ┿o +43 °C
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┙┰┦┭┦┳┮┫
┪╉╆╈┻｠ [‶╈╅〈╃╉╈┻╆【╈╉′¨【 ╊╋╃┼╉╋┻ 
╉┼╀′╊╀〉╀╈┻ ┽ ╊╋╀┿╀╆┻] ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』 
╉╅╋‶╁┻‒》╀╄ ′╋╀┿』 ‶╅┻╂┻╈╈╉┾╉ 
╅╆╃╇┻¨╃〉╀′╅╉┾╉ ╅╆┻′′┻. ┠′╆╃ ╊╋╃┼╉╋ 
╅╆╃╇┻¨╃〉╀′╅╉┾╉ ╅╆┻′′┻ SN ╋┻┼╉¨┻╀¨ 
╊╋╃ ┼╉╆╀╀ ╈╃╂╅╉╄ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋╀ 
╉╅╋‶╁┻‒》╀╄ ′╋╀┿』, ¨╉ ╊╉┽╋╀╁┿╀╈╃｠ 
╊╋╃┼╉╋┻ ╇╉╁╈╉ ╃′╅╆‒〉╃¨【 
┿╉ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』 +5 °C.

Be┳┸┮┱╅┼┮╅
P╃cy╈o╅ 1/20

Be╈¨╃╆｠〈╃｠ xo╆o┿╃╆【╈o┾o a┾pe┾a¨a 
╊po╃cxo┿╃¨ ¨o╆【╅o 〉epe╂ 〈o╅o╆【╈y‒ 
┽e╈¨╃╆｠〈╃o╈╈y‒ pe《e¨╅y. ┪o】¨o╇y 
pe《e¨╅y ╈╃ ┽ ╅oe╇ c╆y〉ae ╈e╆【╂｠ 〉e╇-
╆╃┼o ╂a╅p』┽a¨【 ╃╆╃ ╂a┾opa╁╃┽a¨【. 
┣╈a〉e xo╆o┿╃╆【╈o╇y a┾pe┾a¨y 
╊p╃┿e¨c｠ pa┼o¨a¨【 c ╊o┽』《e╈╈o╄ 
╊po╃╂┽o┿╃¨e╆【╈oc¨【‒, 〉¨o ╊o┽』《ae¨ 
pacxo┿ 】╆e╅¨po】╈ep┾╃╃.

Mec┸o yc┸a┳o┨┰┮
B ╅a〉ec¨┽e ╇ec¨a yc¨a╈o┽╅╃ ╊o┿xo┿╃¨ 
cyxoe, xopo《o ╊po┽e¨p╃┽ae╇oe 
╊o╇e》e╈╃e. ┪poc╆e┿╃¨e ╂a ¨e╇, 〉¨o┼』 
╈a ╇opo╂╃╆【╈』╄ 《╅a[ ╈e ╊o╊a┿a╆╃ 
╊p｠╇』e co╆╈e〉╈』e ╆y〉╃. Ec╆╃ 】¨o┾o 
╈e y┿ae¨c｠ ╃╂┼e╁a¨【, ¨o c╆e┿ye¨ 
┽oc╊o╆【╂o┽a¨【c｠ ╊o┿xo┿｠》e╄ ╊╆╃¨o╄ 
╃╂ ╃╂o╆╃py‒》e┾o ╇a¨ep╃a╆a ╃╆╃ 
pac╊o╆o╁╃¨【 ┼』¨o┽』╄ ╊p╃┼op ╈a 
c╆e┿y‒》e╇ ╇╃╈╃╇a╆【╈o ┿o╊yc¨╃╇o╇ 
pacc¨o｠╈╃╃ ┿o ╃c¨o〉╈╃╅a ¨e╊╆a:

■ ┟o 】╆e╅¨p╃〉ec╅o╄ ╃╆╃ ┾a╂o┽o╄ 
╊╆╃¨』: 3 c╇.

■ ┟o ╊╆╃¨』, o¨a╊╆╃┽ae╇o╄ ╁╃┿╅╃╇ 
¨o╊╆╃┽o╇ ╃╆╃ y┾╆e╇: 30 c╇. 

┕┴┪┰┱╄┽┫┳┮┫ 
┧╁┸┴┨┴┩┴ ┵┶┮┧┴┶┦
┪oc╆e yc¨a╈o┽╅╃ ┼』¨╉┽╉┾╉ ╊╋╃┼╉╋┻ 
c╆e┿ye¨ ╊o┿o╁┿a¨【 ╅a╅ ╇╃╈╃╇y╇ 1 〉ac 
╃ ¨o╆【╅o ╊o¨o╇ ┽┽o┿╃¨【 e┾o 
┽ 】╅c╊╆ya¨a〈╃‒. ┭┻╅ ╅┻╅ ╈╀ 
╃′╅╆‒〉╀╈╉, 〉¨╉ ┽╉ ┽╋╀╇｠ 
¨╋┻╈′╊╉╋¨╃╋╉┽╅╃ ┼』¨╉┽╉┾╉ ╊╋╃┼╉╋┻ 
′╉┿╀╋╁┻》╀╀′｠ ┽ ╅╉╇╊╋╀′′╉╋╀ ╇┻′╆╉ 
╇╉┾╆╉ ╊╉╊┻′¨【 ┽ ′╃′¨╀╇‶ ╉]╆┻╁┿╀╈╃｠.

┪╀╋╀┿ ┽┽╉┿╉╇ ┼』¨╉┽╉┾╉ ╊╋╃┼╉╋┻ 
┽ 】╅′╊╆‶┻¨┻〈╃‒ ┽ ╊╀╋┽』╄ ╋┻╂ ′╆╀┿‶╀¨ 
╊╉〉╃′¨╃¨【 ╀┾╉ ╃╂╈‶¨╋╃ (′╇╉¨╋╃¨╀ 
╋┻╂┿╀╆ «┲╃′¨╅┻ ┼』¨╉┽╉┾╉ ╊╋╃┼╉╋┻»).

Э┱e┰┸po┵o┪┰┱╄┽e┳┮e
┫╉╂╀¨╅┻ ┿╉╆╁╈┻ ╈┻]╉┿╃¨【′｠ ┽┼╆╃╂╃ 
╊╋╃┼╉╋┻ ╃ ┽ ′┽╉┼╉┿╈╉ ┿╉′¨‶╊╈╉╇ 
╇╀′¨╀ ┿┻╁╀ ╊╉′╆╀ ‶′¨┻╈╉┽╅╃ ╊╋╃┼╉╋┻. 

┪╋╃┼╉╋ ′╉╉¨┽╀¨′¨┽‶╀¨ ╅╆┻′′‶ ╂┻》╃¨』 I. 
┪╋╃┼╉╋ ╊╉┿╅╆‒〉┻╄¨╀ ╅ ′╀¨╃ ╊╀╋╀╇╀╈-
╈╉┾╉ ̈ ╉╅┻ 220–240 ┝/50 ┞〈 ′ ╊╉╇╉》【‒ 
‶′¨┻╈╉┽╆╀╈╈╉╄ ╈┻┿╆╀╁┻》╃╇ ╉┼╋┻╂╉╇ 
╋╉╂╀¨╅╃ ′ ╂┻╂╀╇╆╃¨╀╆╀╇. Ce¨e┽a｠ 
po╂e¨╅a ┿o╆╁╈a ┼』¨【 oc╈a》e╈a 
╊pe┿oxpa╈╃¨e╆e╇ ╈a 10–16 A.

┝ ′╆‶〉┻╀ ′ ┼』¨╉┽』╇╃ ╊╋╃┼╉╋┻╇╃, 
╅╉¨╉╋』╀ ┼‶┿‶¨ 】╅′╊╆‶┻¨╃╋╉┽┻¨【′｠ 
┽ ╈╀╀┽╋╉╊╀╄′╅╃] ′¨╋┻╈┻], ╈╀╉┼]╉┿╃╇╉ 
╊╋╉′╆╀┿╃¨【, 〉¨╉┼』 ╂╈┻〉╀╈╃╀ 
╈┻╊╋｠╁╀╈╃｠ ╃ ┽╃┿ ¨╉╅┻ ′╉┽╊┻┿┻╆╃ 
′ ╊┻╋┻╇╀¨╋┻╇╃ 】╆╀╅¨╋╉′╀¨╃ 
╊╉╆【╂╉┽┻¨╀╆｠. Bce 】¨╃ ┿a╈╈』e B』 
c╇o╁e¨e ╈a╄¨╃ ┽ ¨╃╊o┽o╄ ¨a┼╆╃〉╅e 
xo╆o┿╃╆【╈╃╅a, ╋╃cy╈o╅ - 
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ã=┕p┫┪┹┵p┫┬┪┫┳┮┫

┪╋╃┼╉╋ ╈╀╆【╂｠ ╈╃ ┽ ╅╉╀╇ ′╆‶〉┻╀ 
╊╉┿╅╆‒〉┻¨【 ╅ 】╆╀╅¨╋╉╈╈』╇ 
】╈╀╋┾╉′┼╀╋╀┾┻‒》╃╇ 《¨╀╅╀╋┻╇.

┟╆｠ ╃′╊╉╆【╂╉┽┻╈╃｠ ╈┻《╃] ┼』¨╉┽』] 
╊╋╃┼╉╋╉┽ ╇╉╁╈╉ ╊╋╃╇╀╈｠¨【 ┽╀┿╉╇』╀ 
′╀¨【‒ ╃ ′╃╈‶′╈』╀ ╃╈┽╀╋¨╉╋』. ┝╀┿╉╇』╀ 
′╀¨【‒ ╃╈┽╀╋¨╉╋』 ╊╋╃╇╀╈｠‒¨【′｠ 
┽ [╉¨╉┾┻╆【┽┻╈╃〉╀′╅╃] 】╈╀╋┾╀¨╃〉╀′╅╃] 
‶′¨┻╈╉┽╅┻], ╅╉¨╉╋』╀ ╊╉┿′╉╀┿╃╈｠‒¨′｠ 
╈╀╊╉′╋╀┿′¨┽╀╈╈╉ ╅ ╉┼》╀′¨┽╀╈╈╉╄ ′╀¨╃ 
】╈╀╋┾╉′╈┻┼╁╀╈╃｠. ┝ ╃╂╉╆╃╋╉┽┻╈╈』] 
‶′╆╉┽╃｠] (╈┻╊╋., ╈┻ ╅╉╋┻┼╆｠] ╃╆╃ ┽ 
┾╉╋╈』] ╊╋╃‒¨┻]) ┼╀╂ 
╈╀╊╉′╋╀┿′¨┽╀╈╈╉┾╉ ╊╉┿′╉╀┿╃╈╀╈╃｠ ╅ 
╉┼》╀′¨┽╀╈╈╉╄ 】╆╀╅¨╋╉′╀¨╃ 
╈╀╉┼]╉┿╃╇╉ ╊╋╃╇╀╈╀╈╃╀ ′╃╈‶′╈』] 
╃╈┽╀╋¨╉╋╉┽.

┍┳┦┰┴┲┷┸┨┴ ┷ 
┧╁┸┴┨╁┲ ┵┶┮┧┴┶┴┲

O¨╅po╄¨e, ╊o╁a╆y╄c¨a, ╊oc╆e┿╈╃e 
c¨pa╈╃〈』 c p╃cy╈╅a╇╃. ┟┻╈╈┻｠ 
╃╈′¨╋‶╅〈╃｠ ╊╉ 】╅′╊╆‶┻¨┻〈╃╃ 
┿╀╄′¨┽╃¨╀╆【╈┻ ┿╆｠ ╈╀′╅╉╆【╅╃] 
╇╉┿╀╆╀╄.

К╉╇╊╆╀╅¨┻〈╃｠ ╇╉┿╀╆╀╄ ╇╉╁╀¨ 
╉¨╆╃〉┻¨【′｠ ┿╋‶┾ ╉¨ ┿╋‶┾┻.

┪o】¨o╇y ┽ p╃cy╈╅ax ╈e ╃c╅╆‒〉e╈』 
╈e╅o¨op』e o¨╆╃〉╃｠.

P╃cy╈o╅ 1
* ┨e ┽o ┽cex ╇o┿e╆｠x.

A Xo╆o┿╃╆【╈oe o¨┿e╆e╈╃e
B ┢o╈a c┽e╁ec¨╃

1-5 Э╆╀╇╀╈¨』 ‶╊╋┻┽╆╀╈╃｠
6 K╈o╊╅a ┽╅╆‒〉e╈╃｠/┽』╅╆‒〉e╈╃｠
7 Oc┽e》e╈╃e xo╆o┿╃╆【╈o┾o 

o¨┿e╆e╈╃｠
8 C¨e╅╆｠╈╈a｠ ╊o╆╅a «┠┻ぇyLぉft»
9 ┯╃╅c╃po┽a╈╈a｠ c¨e╅╆｠╈╈a｠ 

╊o╆╅a
10 К╉╈¨╀╄╈╀╋ ┿╆｠ ┿╀╆╃╅┻¨╀′╉┽
11* O¨┿e╆e╈╃e ┿╆｠ ╇ac╆a ╃ c』pa
12* ┪o╆╅a ┿╆｠ ｠╃〈
13 ┪╉╆╅┻ ╈┻ ┿┽╀╋╃ ]╉╆╉┿╃╆【╈╃╅┻ 

«┠┻ぇyLぉft»
14* ┟ep╁a¨e╆【 ┿╆｠ ┼y¨』╆o╅
15 ┪o╆╅a ┿╆｠ ┼o╆【《╃x ┼y¨』╆o╅
16 Oc┽e》e╈╃e ╂o╈a c┽e╁ec¨╃
17 ├╉╅′ ′╉]╋┻╈╀╈╃｠ ′┽╀╁╀′¨╃
18 ┯╃╆【¨p ┿╆｠ y┿ep╁a╈╃｠ ┽╆a┾╃
19 ├╉╅′ ╊╉┽』《╀╈╈╉╄ ┽╆┻╁╈╉′¨╃
20 Be╈¨╃╆｠〈╃o╈╈oe o¨┽epc¨╃e
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Э┱┫┲┫┳┸╁ ┹┵┶┦┨┱┫┳┮╅
P╃cy╈o╅ 2 ┈┰┱╄┽┫┳┮┫ ┵┶┮┧┴┶┦

B╅╆‒〉╃¨【 ╊╋╃┼╉╋ c ╊o╇o》【‒ ╅╈o╊╅╃ 
«┝╅╆./┝』╅╆.», ╋╃′‶╈╉╅ 1/6. 

┣╈┿╃╅a〈╃｠ ¨e╇╊epa¨yp』 ]╉╆╉┿╃╆【╈╉┾╉ 
╉¨┿╀╆╀╈╃｠ ╇╃┾ae¨, p╃cy╈o╅ 2/4, ╊o╅a 
┽ ╊p╃┼ope ╈e ┼y┿e¨ ┿oc¨╃┾╈y¨a 
yc¨a╈o┽╆e╈╈a｠ ¨e╇╊epa¨ypa.

┪╋╃┼╉╋ ╈a〉╃╈┻e¨ ╊po╃╂┽o┿╃¨【 xo╆o┿. 
┩′┽╀》╀╈╃╀ ╊╋╃ ╉¨╅╋』¨╉╄ ┿┽╀╋〈╀ 
┽╅╆‒〉╀╈╉.

┢┻┽╉┿-╃╂┾╉¨╉┽╃¨╀╆【 ╋╀╅╉╇╀╈┿‶╀¨ 
‶′¨┻╈╉┽╃¨【 ┽ ]╉╆╉┿╃╆【╈╉╇ ╉¨┿╀╆╀╈╃╃ 
¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋‶ +4 °C.

C╅opo╊op¨｠》╃ec｠ ╊po┿y╅¨』 
╈e ┿o╆╁╈』 xpa╈╃¨【c｠ ╊p╃ ¨e╇╊epa¨ype 
┽』《e +4 °C.

┙┰a┭a┳┮╅ ┵o ╃┰c┵┱ya┸a┼┮┮
■ ┪╉′╆╀ ┽╅╆‒〉╀╈╃｠ ╇╉╁╀¨ ╊╋╉╄¨╃ 

╈╀′╅╉╆【╅╉ 〉┻′╉┽, ╊╉╅┻ 
‶′¨┻╈╉┽╆╀╈╈』╀ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』 ╈╀ 
┼‶┿‶¨ ┿╉′¨╃┾╈‶¨』.

┟╉ 】¨╉┾╉ ╈╀ ╂┻┾╋‶╁┻¨【 ╊╋╉┿‶╅¨』 
┽ ╊╋╃┼╉╋.

■ ┪╀╋╀┿╈｠｠ ′¨╉╋╉╈┻ ╅╉╋╊‶′┻ ╇╀′¨┻╇╃ 
′╆╀┾╅┻ ╊╉┿╉┾╋╀┽┻╀¨′｠, 〉¨╉ 
╊╋╀╊｠¨′¨┽‶╀¨ ╉┼╋┻╂╉┽┻╈╃‒ 
╅╉╈┿╀╈′┻¨┻ ┽ ╉┼╆┻′¨╃ ‶╊╆╉¨╈╃¨╀╆｠ 
┿┽╀╋〈』.

1 K┳o┵┰a «alarm» 

┟a╈╈a｠ ╅╈o╊╅a c╆y╁╃¨ ┿╆｠ 
┽』╅╆‒〉e╈╃｠ 
╊pe┿y╊pe┿╃¨e╆【╈o┾o c╃┾╈a╆a 
(c╇o¨p╃¨e pa╂┿e╆ 
«┪╋╀┿‶╊╋╀┿╃¨╀╆【╈┻｠ [‶╈╅〈╃｠»).

2 K┳o┵┰a «super» xo┱o┪┮┱╂┳oe 
o┸┪e┱e┳┮e 
┟a╈╈a｠ ╅╈o╊╅a c╆y╁╃¨ ┿╆｠ 
┽╅╆‒〉e╈╃｠ ╃ ┽』╅╆‒〉e╈╃｠ 
[y╈╅〈╃╃ cy╊epox╆a╁┿e╈╃｠.

3 K┳o┵┰a yc┸a┳o┨┰┮ 
┸e┲┵epa┸yp╁ ┨ xo┱o┪┮┱╂┳o┲ 
o┸┪e┱e┳┮┮
C ╊o╇o》【‒ ┿a╈╈o╄ ╅╈o╊╅╃ 
yc¨a╈a┽╆╃┽ae¨c｠ ¨e╇╊epa¨ypa 
┿╆｠ xo╆o┿╃╆【╈o┾o o¨┿e╆e╈╃｠.

4 ┎┳┪┮┰a┼┮╅ ┸e┲┵epa┸yp╁ 
┨ xo┱o┪┮┱╂┳o┲ o┸┪e┱e┳┮┮
┱╃[p』 coo¨┽e¨c¨┽y‒¨ 
╂╈a〉e╈╃｠╇ yc¨a╈o┽╆e╈╈o╄ ┿╆｠ 
xo╆o┿╃╆【╈o┾o o¨┿e╆e╈╃｠ 
¨e╇╊epa¨yp』 ┽ °C.

5 ┎┳┪┮┰┦┼┮╅ ┶┦┧┴┽┫┩┴ 
┷┴┷┸┴╅┳┮╅
┣╈┿╃╅┻〈╃｠ ╋┻┼╉〉╀┾╉ ′╉′¨╉｠╈╃｠ 
′┽╀¨╃¨′｠ ┽╉ ┽╋╀╇｠ ╋┻┼╉¨』 
】╆╀╅¨╋╉╊╋╃┼╉╋┻.
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┙c┸a┳o┨┰a 
┸e┲┵epa┸yp╁
P╃cy╈o╅ 2

Xo┱o┪┮┱╂┳oe o┸┪e┱e┳┮e
┭╀╇╊╀╋┻¨‶╋┻ ╋╀┾‶╆╃╋‶╀¨′｠ ╉¨ +2 °C 
┿╉ +8 °C.

Ha╁╃╇a¨【 ╈a ╅╈o╊╅y yc¨a╈o┽╅╃ 
¨e╇╊epa¨yp』 ]╉╆╉┿╃╆【╈╉┾╉ 
╉¨┿╀╆╀╈╃｠ 3, ┿o ¨ex ╊op, ╊o╅a ╈e ┼y┿e¨ 
yc¨a╈o┽╆e╈a ╈eo┼xo┿╃╇a｠ ̈ e╇╊epa¨ypa 
xo╆o┿╃╆【╈o┾o o¨┿e╆e╈╃｠.

┪╉′╆╀┿╈╀╀ ‶′¨┻╈╉┽╆╀╈╈╉╀ ╂╈┻〉╀╈╃╀ 
′╉]╋┻╈｠╀¨′｠. ┣╈┿╃╅┻〈╃｠ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』 
]╉╆╉┿╃╆【╈╉┾╉ ╉¨┿╀╆╀╈╃｠ 4 ╊╉╅┻╂』┽┻╀¨ 
‶′¨┻╈╉┽╆╀╈╈‶‒ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋‶.

┍o┳a c┨e┬ec┸┮
┭╀╇╊╀╋┻¨‶╋┻ ┽ ╂╉╈╀ ′┽╀╁╀′¨╃ 
‶′¨┻╈╉┽╆╀╈┻ ┽ ╂┻┽╉┿′╅╃] ‶′╆╉┽╃｠] ╈┻ 
╉╅. 0 °C ╃ ╀╀ ╊╉ ┽╉╂╇╉╁╈╉′¨╃ ╈╀ 
′╆╀┿‶╀¨ ╇╀╈｠¨【. 
Ec╆╃ ox╆a╁┿ae╇』e ╊po┿y╅¨』 ┼y┿y¨ 
╊o╅p』┽a¨【c｠ ╃╈ee╇, ¨o ¨e╇╊epa¨ypy 
╇o╁╈o ╊o┽』c╃¨【. (C╇o¨p╃¨e pa╂┿e╆ 
«Ca╇oc¨o｠¨e╆【╈oe yc¨pa╈e╈╃e ╇e╆╅╃x 
╈e╃c╊pa┽╈oc¨e╄».)

Cy┵epox┱a┬┪e┳┮e
┪p╃ 】¨o╇ xo╆o┿╃╆【╈oe o¨┿e╆e╈╃e 
┽ ¨e〉e╈╃e 6 〉aco┽ ox╆a╁┿ae¨c｠ ┿o 
ca╇o╄ ╈╃╂╅o╄ ╊pe┿e╆【╈o-┿o╊yc¨╃╇o╄ 
¨e╇╊epa¨yp』. ┢a¨e╇ ╊po╃cxo┿╃¨ 
a┽¨o╇a¨╃〉ec╅oe ╊epe╅╆‒〉e╈╃e 
╈a yc¨a╈o┽╆e╈╈y‒ ┿o ┽╅╆‒〉e╈╃｠ 
cy╊epox╆a╁┿e╈╃｠ ¨e╇╊epa¨ypy.

┯y╈╅〈╃‒ cy╊epox╆a╁┿e╈╃｠ c╆e┿ye¨ 
┽╅╆‒〉a¨【, ╈a╊p╃╇ep

■ ╊epe┿ ╂a┾py╂╅o╄ ┼o╆【《o┾o 
╅o╆╃〉ec¨┽a ╊po┿y╅¨o┽ ╊╃¨a╈╃｠,

■ ┿╆｠ ┼』c¨po┾o ox╆a╁┿e╈╃｠ ╈a╊╃¨╅o┽.

B┰┱╄┽e┳┮e ┮ ┨╁┰┱╄┽e┳┮e 
┺y┳┰┼┮┮
P╃cy╈o╅ 2
┨┻╁╇╃¨╀ ╈┻ ╅╈╉╊╅‶ «super» 
]╉╆╉┿╃╆【╈╉┾╉ ╉¨┿╀╆╀╈╃｠ 2.

Э¨a ╅╈o╊╅a ┾op╃¨, ec╆╃ ┽╅╆‒〉e╈o 
cy╊epox╆a╁┿e╈╃e.

┙┰┦┭┦┳┮┫
Bo ┽pe╇｠ pa┼o¨』 cy╊epox╆a╁┿e╈╃｠ 
】╅c╊╆ya¨a〈╃o╈╈』╄ 《y╇ ╇o╁e¨ 
yc╃╆╃¨【c｠.
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┕┶┫┪┹┵┶┫┪┮┸┫┱╂┳┦╅ 
┺┹┳┰┼┮╅

┕pe┪y┵pe┪┮┸e┱╂┳╁┯ c┮┩┳a┱ 
┵p┮ o┸┰p╁┸o┯ ┪┨ep┼e
┪╋╀┿‶╊╋╀┿╃¨╀╆【╈』╄ ′╃┾╈┻╆ ╊p╃ 
o¨╅p』¨o╄ ┿┽ep〈e (╈╀╊╋╀╋』┽╈』╄ 
╂┽‶╅╉┽╉╄ ′╃┾╈┻╆) ┽╅╆‒〉┻╀¨′｠, ╀′╆╃ 
┿┽╀╋【 ┼』¨╉┽╉┾╉ ╊╋╃┼╉╋┻ ╉′¨┻╀¨′｠ 
╉¨╅╋』¨╉╄ ┼╉╆╀╀ ┿┽‶] ╇╃╈‶¨. ┪oc╆e 
╂a╅p』┽a╈╃｠ ┿┽ep╃ ╊pe┿y╊pe┿╃¨e╆【╈』╄ 
c╃┾╈a╆ ┽』╅╆‒〉ae¨c｠.

└┸┰┱╄┽┫┳┮┫ 
┵┶┫┪┹┵┶┫┪┮┸┫┱╂┳┴┯ 
┷┮┩┳┦┱┮┭┦┼┮┮ 
P╃cy╈o╅ 2 
┨┻╁╇╃¨╀ ╈┻ ╅╈╉╊╅‶ «alarm» 1, 〉¨╉┼』 
╉¨╅╆‒〉╃¨【 ╊╋╀┿‶╊╋╀┿╃¨╀╆【╈』╄ ′╃┾╈┻╆.

┕o┱e┭┳╁┯ o┧╀e┲
┟┻╈╈』╀, ╅┻′┻‒》╃╀′｠ ╊╉╆╀╂╈╉┾╉ 
╉┼『╀╇┻, ┝』 ′╇╉╁╀¨╀ ╈┻╄¨╃, ┽╈‶¨╋╃ 
′┽╉╀┾╉ ┼』¨╉┽╉┾╉ ╊╋╃┼╉╋┻ ╈┻ ¨╃╊╉┽╉╄ 
¨┻┼╆╃〉╅╀. P╃cy╈o╅ -

Xo┱o┪┮┱╂┳oe 
o┸┪e┱e┳┮e
┰╉╆╉┿╃╆【╈╉╀ ╉¨┿╀╆╀╈╃╀ ╉┼╀′╊╀〉╃┽┻╀¨ 
╃┿╀┻╆【╈』╀ ‶′╆╉┽╃｠ ┿╆｠ ]╋┻╈╀╈╃｠ 
┾╉¨╉┽』] ┼╆‒┿, ┽』╊╀〉╅╃, ╅╉╈′╀╋┽╉┽, 
′┾‶》╀╈╈╉┾╉ ╇╉╆╉╅┻ ╃ ¨┽╀╋┿╉┾╉ ′』╋┻.

┕┶┮ ┶┦┭┲┫┿┫┳┮┮ ┵┶┴┪┹┰┸┴┨ 
┹┽┮┸╁┨┦┸╂ ┷┱┫┪┹╄┿┫┫
■ ┢a┾py╁┻╄¨╀ c┽e╁╃╀, 

╈╀╊╉┽╋╀╁┿╀╈╈』╀ ╊po┿y╅¨』. ┭┻╅╃╇ 
╉┼╋┻╂╉╇ ┿╉╆【《╀ ′╉]╋┻╈｠¨′｠ 
╅┻〉╀′¨┽╉ ╃ ′┽╀╁╀′¨【 ╊╋╉┿‶╅¨╉┽.

■ ┬╆╀┿╃¨【 ╂┻ ‶╅┻╂┻╈╈』╇╃ 
╃╂┾╉¨╉┽╃¨╀╆｠╇╃ ′╋╉╅┻╇╃ ┾╉┿╈╉′¨╃ 
╃╆╃ ′╋╉╅┻╇╃ ]╋┻╈╀╈╃｠ ┾╉¨╉┽』] 
╊╋╉┿‶╅¨╉┽ ╃ ╋┻╂┽╀′╈』] ¨╉┽┻╋╉┽.

■ ┟╆｠ ′╉]╋┻╈╀╈╃｠ ┻╋╉╇┻¨┻, 〈┽╀¨┻ ╃ 
′┽╀╁╀′¨╃ ╂┻┾╋‶╁┻¨【 ╊po┿y╅¨』 
┽ ╊╆o¨╈o╄ y╊a╅o┽╅e ╃╆╃ ┽ ╂a╅p』¨o╄ 
╊ocy┿e. ┭┻╅╃╇ ╉┼╋┻╂╉╇ ╇╉╁╈╉ 
╃╂┼╀╁┻¨【 ╃╂╇╀╈╀╈╃｠ ┽╅‶′┻ 
╊╋╉┿‶╅¨╉┽, ┻ ¨┻╅╁╀ ╃╂╇╀╈╀╈╃｠ 〈┽╀¨┻ 
╊╆┻′¨╇┻′′╉┽』] ┿╀¨┻╆╀╄ ┽ 
]╉╆╉┿╃╆【╈╉╇ ╉¨┿╀╆╀╈╃╃.

■ ┞╉╋｠〉╃╀ ┼╆‒┿┻ ╃ ╈┻╊╃¨╅╃ ′╈┻〉┻╆┻ 
╉]╆┻┿╃¨【 ┻ ╊╉¨╉╇ ╊╉′¨┻┽╃¨【 
┽ ╊╋╃┼╉╋.

┙┰┦┭┦┳┮┫
┣╂┼e┾a╄¨e ╅aca╈╃｠ ╊po┿y╅¨a╇╃ 
╊╃¨a╈╃｠ ╂a┿╈e╄ c¨e╈╅╃. Э¨o ╈apy《╃¨ 
〈╃p╅y╆｠〈╃‒ ┽o╂┿yxa.

┪po┿y╅¨』 ╊╃¨a╈╃｠ ╃╆╃ y╊a╅o┽╅╃ ╇o┾y¨ 
╊p╃╇ep╂╈y¨【 ╅ ╂a┿╈e╄ c¨e╈╅e.
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O┧pa┸┮┸╂ ┨┳┮┲a┳┮e 
┳a pa┭┱┮┽┳╁e ┸e┲┵epa┸yp┳╁e 
┭o┳╁ ┨ xo┱o┪┮┱╂┳o┲ 
o┸┪e┱e┳┮┮
├╆┻┾╉┿┻╋｠ 〈╃p╅y╆｠〈╃╃ ┽o╂┿yxa 
┽ xo╆o┿╃╆【╈o╇ o¨┿e╆e╈╃╃ ┽o╂╈╃╅a‒¨ 
pa╂╆╃〉╈』e ¨e╇╊epa¨yp╈』e ╂o╈』:

■ ┢╉╈』 ′┻╇』] ╈╃╂╅╃] ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋ 
╈┻]╉┿｠¨′｠ ┽╉╂╆╀ ╂┻┿╈╀╄ ′¨╀╈╅╃ 
╃ ┽ ╅╉╈¨╀╄╈╀╋┻] ┿╆｠ ┿╀╆╃╅┻¨╀′╉┽. 
P╃cy╈o╅ 3

■ ┢o╈a ca╇o╄ ┽』co╅o╄ ¨e╇╊epa¨yp』 
╈axo┿╃¨c｠ ┽ ca╇o╄ ┽epx╈e╄ 〉ac¨╃ 
┿┽ep〈』. 

┙┰┦┭┦┳┮┫
┰╋┻╈╃¨╀ ┽ ╂╉╈╀ ′┻╇╉╄ ┽』′╉╅╉╄ 
¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』, ╈┻╊╋., ¨┽╀╋┿』╄ ′』╋ 
╃ ╇┻′╆╉. ┭┻╅, ┻╋╉╇┻¨ ′』╋┻ ╇╉╁╀¨ 
╊╋╉┿╉╆╁┻¨【 ╋┻′╅╋』┽┻¨【′｠, ╇┻′╆╉ 
╉′¨┻╀¨′｠ ╇｠┾╅╃╇ ┿╆｠ ╈┻╇┻╂』┽┻╈╃｠.

┍o┳a c┨e┬ec┸┮
B ╂o╈e c┽e╁ec¨╃ ╊o┿┿ep╁╃┽ae¨c｠ 
¨e╇╊epa¨ypa o╅o╆o 0 °C. ┨╃╂╅┻｠ 
¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋┻ ╃ ╉╊¨╃╇┻╆【╈┻｠ ┽╆┻╁╈╉′¨【 
┽╉╂┿‶]┻ ′╉╂┿┻‒¨ ╃┿╀┻╆【╈』╀ ‶′╆╉┽╃｠ 
┿╆｠ ]╋┻╈╀╈╃｠ ′┽╀╁╃] ╊╋╉┿‶╅¨╉┽.

┝ ╂╉╈╀ ′┽╀╁╀′¨╃ ╊╋╉┿‶╅¨』 ]╋┻╈｠¨′｠ 
╊╉〉¨╃ ┽ ¨╋╃ ╋┻╂┻ ┿╉╆【《╀, 〉╀╇ ┽ 
╉┼』〉╈╉╄ ╂╉╈╀ ╉]╆┻╁┿╀╈╃｠ – ┿╆｠ ┼╉╆╀╀ 
┿╆╃¨╀╆【╈╉┾╉ ′╉]╋┻╈╀╈╃｠ ′┽╀╁╀′¨╃, 
╊╃¨┻¨╀╆【╈』] ┽╀》╀′¨┽ ╃ ┽╅‶′┻.

Кo┳┸e┯┳ep ┷┴┻┶┦┳┫┳┮╅ 
┷┨┫┬┫┷┸┮
P╃cy╈o╅ 1/17

B ╅╉╈¨╀╄╈╀╋╀ coxpa╈e╈╃｠ c┽e╁ec¨╃ 
┾oc╊o┿c¨┽ye¨ ¨e╇╊epa¨ypa, ┼╆╃╂╅a｠ 
╅ 0 °C, ╃ ┽╆a╁╈oc¨【 ┽o╂┿yxa ╉╅╉╆╉ 
50 %.

Э¨╃ yc╆o┽╃｠ ╃┿ea╆【╈o ╊o┿xo┿｠¨ ┿╆｠ 
xpa╈e╈╃｠ p』┼』, ╇｠ca, ╅o╆┼ac』, c』pa 
╃ ╇o╆o╅a.

K┴┳┸┫┯┳┫┶ ┵┴┨╁┾┫┳┳┴┯ 
┨┱┦┬┳┴┷┸┮
P╃cy╈o╅ 1/19

K╉╈¨╀╄╈╀╋ ╊╉┽』《╀╈╈╉╄ ┽╆┻╁╈╉′¨╃ 
╂┻╅╋』¨ ′╊╀〈╃┻╆【╈』╇ [╃╆【¨╋╉╇, 
╅╉¨╉╋』╄ ╉╊¨╃╇┻╆【╈╉ ‶┿╀╋╁╃┽┻╀¨ 
┽╆┻╁╈╉′¨【 ┽╉╂┿‶]┻ ┽ ╂╉╈╀ ]╋┻╈╀╈╃｠. 
├╆┻┾╉┿┻╋｠ 】¨╉╇‶ ┽ ╅╉╈¨╀╄╈╀╋╀ 
╊╉┽』《╀╈╈╉╄ ┽╆┻╁╈╉′¨╃ – 
┽ ╂┻┽╃′╃╇╉′¨╃ ╉¨ ╂┻┾╋‶╂╅╃ – ┽╆┻╁╈╉′¨【 
┽╉╂┿‶]┻ ′╉′¨┻┽╆｠╀¨ ┿╉ 95 %. Э¨╃ 
‶′╆╉┽╃｠ ╃┿╀┻╆【╈╉ ╊╉┿]╉┿｠¨ ┿╆｠ 
]╋┻╈╀╈╃｠ ′┽╀╁╃] [╋‶╅¨╉┽, ′┻╆┻¨╉┽, 
╉┽╉》╀╄, ¨╋┻┽ ╃╆╃ ┾╋╃┼╉┽.

┙┰┦┭┦┳┮╅
■ ┲‶┽′¨┽╃¨╀╆【╈』╀ ╅ ╈╃╂╅╃╇ 

¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋┻╇ [╋‶╅¨』 (╈┻╊╋.: 
┻╈┻╈┻′』, ┼┻╈┻╈』, ╊┻╊┻╄‒ 
╃ 〈╃¨╋‶′╉┽』╀) ╃ ╉┽╉》╃ (╈┻╊╋.: 
┼┻╅╆┻╁┻╈』, ╉┾‶╋〈』, 〈‶╅╅╃╈╃, 
╊┻╊╋╃╅‶, ╊╉╇╃┿╉╋』 ╃ ╅┻╋¨╉[╀╆【) 
┿╆｠ ╉╊¨╃╇┻╆【╈╉┾╉ ′╉]╋┻╈╀╈╃｠ 
╅┻〉╀′¨┽┻ ╃ ┻╋╉╇┻¨┻ ′╆╀┿‶╀¨ ]╋┻╈╃¨【 
┽╈╀ ]╉╆╉┿╃╆【╈╃╅┻ ╊╋╃ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋┻] 
╉¨ +8 °C ┿╉ +12 °C.

■ ┝ ╂┻┽╃′╃╇╉′¨╃ ╉¨ ╅╉╆╃〉╀′¨┽┻ ╃ ┽╃┿┻ 
]╋┻╈╃╇』] ╊╋╉┿‶╅¨╉┽ ┽ ╅╉╈¨╀╄╈╀╋╀ 
╊╉┽』《╀╈╈╉╄ ┽╆┻╁╈╉′¨╃ ╇╉╁╀¨ 
╉┼╋┻╂╉┽』┽┻¨【′｠ ╅╉╈┿╀╈′┻¨. 
┝』¨╀╋╀¨【 ╅╉╈┿╀╈′┻¨ ′‶]╉╄ 
¨╋｠╊╉〉╅╉╄.
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┊┱╅ xpa┳e┳┮╅ ┨ ┧o┰ce 
coxpa┳e┳┮╅ c┨e┬ec┸┮ 
┵p┮┩o┪┳╁:
┈ ┧┴┰┷┫ ┷┴┻┶┦┳┫┳┮╅ ┷┨┫┬┫┷┸┮:

P╃cy╈o╅ 1/17

■ ╋』┼┻, ╇╉╋╀╊╋╉┿‶╅¨』, ╇｠′╉, 
╅╉╆┼┻′╈』╀ ╃╂┿╀╆╃｠, ╇╉╆╉〉╈』╀ 
╊╋╉┿‶╅¨』, ┾╉¨╉┽』╀ ┼╆‒┿┻

┈ ┧┴┰┷┫ ┵┴┨╁┾┫┳┳┴┯ ┨┱┦┬┳┴┷┸┮:

P╃cy╈o╅ 1/19

■ ╉┽╉》╃ (╈┻╊╋., ╇╉╋╅╉┽【, ′╊┻╋╁┻, 
′╀╆【┿╀╋╀╄, ╊╉╋╀╄, ╅╋┻′╈┻｠ ′┽╀╅╆┻, 
┾╋╃┼』, ′╉╋¨┻ ╅┻╊‶′¨』, ¨┻╅╃╀, ╅┻╅, 
╈┻╊╋╃╇╀╋: ┼╋╉╅╅╉╆╃, 〈┽╀¨╈┻｠, 
┼╋‒′′╀╆【′╅┻｠, ╅╉╆【╋┻┼╃)

■ ′┻╆┻¨ (╈┻╊╋., ┽┻╆╀╋╃┻╈╀╆╆┻, 
┻╄′┼╀╋┾, 〈╃╅╉╋╃╄, ╆┻¨‶╅ ╅╉〉┻╈╈』╄)

■ ¨╋┻┽』 (╈┻╊╋., ‶╅╋╉╊, ╊╀¨╋‶《╅┻, ╆‶╅-
pe╂a╈e〈, ┼┻╂╃╆╃╅)

■ [╋‶╅¨』 (]╉╆╉┿╉‶′¨╉╄〉╃┽』╀ ┽╃┿』, 
╈┻╊╋., ｠┼╆╉╅╃, ╊╀╋′╃╅╃, ｠┾╉┿』, 
┽╃╈╉┾╋┻┿)

┕po┪o┱┬┮┸e┱╂┳oc┸╂ 
xpa┳e┳┮╅ (┵p┮ 0 °C)

C┵e┼┮a┱╂┳oe 
oc┳a┿e┳┮e
(╈e ┽o ┽cex ╇o┿e╆｠x)

C┸e┰┱╅┳┳a╅ ┵o┱┰a «┋┦╊yL╋ft»
P╃cy╈o╅ 4 
┬¨╀╅╆｠╈╈‶‒ ╊╉╆╅‶ ╇╉╁╈╉ ╊╀╋╀′¨┻┽╆｠¨【 
╊╉ ┽』′╉¨╀, ╈╀ ╃╂┽╆╀╅┻｠ 
╃╂ ]╉╆╉┿╃╆【╈╃╅┻.

┪o¨｠╈╃¨e ╂a ╊pa┽』╄ p』〉a┾, 〉¨o┼』 
╊o┿╈｠¨【 ╊o╆╅y ┽┽epx. ┪o¨｠╈╃¨e ╂a 
╆e┽』╄ p』〉a┾, 〉¨o┼』 o╊yc¨╃¨【 ╊o╆╅y 
┽╈╃╂.

┙┰┦┭┦┳┮╅
■ ┣c╊o╆【╂y╄¨e ┽ce┾┿a ¨o╆【╅o o┿╃╈ 

p』〉a┾.

■ ┪p╃ ╂a┾py╂╅e ┼o╆ee 5 ╅┾ 
╊po┿y╅¨o┽ ╇ec¨o yc¨a╈o┽╅╃ ╊o╆╅╃ 
╃╂╇e╈╃¨【 ╈e╆【╂｠.

┚┮┰c┮po┨a┳┳a╅ c┸e┰┱╅┳┳a╅ 
┵o┱┰a
P╃cy╈o╅ 5 
┲¨╉┼』 ╃╂╇╀╈╃¨【 ╊╉╆╉╁╀╈╃╀ 
[╃╅′╃╋╉┽┻╈╈╉╄ ′¨╀╅╆｠╈╈╉╄ ╊╉╆╅╃, 
╈┻╁╇╃¨╀ ╈┻ ╅╈╉╊╅╃, ╋┻′╊╉╆╉╁╀╈╈』╀ 
′╈╃╂‶, ╃ ╉′┽╉┼╉┿╃¨╀ ′¨╀╅╆｠╈╈‶‒ ╊╉╆╅‶ 
╃╂ ╅╋╀╊╆╀╈╃｠. ┪epec¨a┽【¨e ╂a┾╆y《╅y. 
Bc¨a┽【¨e c¨e╅╆｠╈╈y‒ ╊o╆╅y c╈o┽a 
╃ ╂a[╃╅c╃py╄¨e, ╈a╁a┽ ee ┽╈╃╂.

B ǹaǴǺcǺǾocтǺ oт ǺcxoǶǿoǵo 
ǼaчecтǴa пpoǶyǼтoǴ
′┽╀╁┻｠ ╋』┼┻, 
╇╉╋╀╊╋╉┿‶╅¨』

┿o 3 ┿╈e╄

╊¨╃〈┻, ╇｠′╉ (╉¨┽┻╋╈╉╀/
╁┻╋╀╈╉╀)

┿o 5 ┿╈e╄

┾╉┽｠┿╃╈┻, ′┽╃╈╃╈┻, 
┼┻╋┻╈╃╈┻, ╅╉╆┼┻′╈』╀ 
╃╂┿╀╆╃｠ (╈┻╋╀╂┻╈╈』╀ 
╆╉╇¨╃╅┻╇╃)

┿o 7 ┿╈e╄

╅╉╊〉╀╈┻｠ ╋』┼┻, ┼╋╉╅╅╉╆╃ ┿o 14 ┿╈e╄
′┻╆┻¨, [╀╈]╀╆【, 
┻┼╋╃╅╉′』, ′╆╃┽』

┿o 21 ┿╈｠

╇｠┾╅╃╄ ′』╋, ╄╉┾‶╋¨, 
¨┽╉╋╉┾, ╅╃′╆╉╀ ╇╉╆╉╅╉, 
〈┽╀¨╈┻｠ ╅┻╊‶′¨┻

┿o 30 ┿╈e╄
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┕┴┱┰┦ ┳┦ ┪┨┫┶┮ 
┻┴┱┴┪┮┱╂┳┮┰┦ «┋┦╊yL╋ft»
P╃cy╈o╅ 6 
┪╉╆╅╃ ╈┻ ┿┽╀╋╃ ╇╉╁╈╉ ╊╀╋╀′¨┻┽╆｠¨【 
╊╉ ┽』′╉¨╀, ╈╀ ╃╂┽╆╀╅┻｠ 
╃╂ ]╉╆╉┿╃╆【╈╃╅┻.

┲¨╉┼』 ╊╀╋╀┿┽╃╈‶¨【 ╊╉╆╅╃ ╈┻ ┿┽╀╋╃ 
┽╈╃╂, ╉┿╈╉┽╋╀╇╀╈╈╉ ╈┻╁╇╃¨╀ ┽┽╀╋] 
╅╈╉╊╅╃, ╋┻′╊╉╆╉╁╀╈╈』╀ ′╈╃╂‶ ╊╉┿ 
╊╉╆╅┻╇╃ ╈┻ ┿┽╀╋╃. ┪╋╃ ╊╀╋╀╇╀》╀╈╃╃ 
┽┽epx ╈┻ ╅╈╉╊╅╃ ╈┻╁╃╇┻¨【 
╈╀ ¨╋╀┼‶╀¨′｠.

┕o┱┰a ┪┱╅ ┧y┸╁┱o┰
P╃cy╈o╅ 7 
Ha 】¨y ╊o╆╅y ╇o╁╈o c╅╆a┿』┽a¨【 
┼y¨』╆╅╃, ╈e ┼o｠c【, 〉¨o o╈╃ y╊a┿y¨. 
┟ep╁a¨e╆【 ╇o╁╈o ╊epe┿┽╃┾a¨【.

B╁┰┱╄┽e┳┮e ┵┶┮┧┴┶┦ 
┮ ┨╁┨o┪ e┩o 
┮┭ ╃┰c┵┱ya┸a┼┮┮

┈╁┰┱╄┽┫┳┮┫ ┧╁┸┴┨┴┩┴ 
┵┶┮┧┴┶┦
P╃cy╈o╅ 1
Ha╁╇╃¨e ╅╈o╊╅y ┽╅╆‒〉e╈╃｠/
┽』╅╆‒〉e╈╃｠ 6. 
Xo╆o┿╃╆【╈』╄ a┾pe┾a¨ ╃ oc┽e》e╈╃e 
┽』╅╆‒〉a‒¨c｠.

B╁┨o┪ ┵┶┮┧┴┶┦ 
┮┭ ╃┰c┵┱ya┸a┼┮┮
Ec╆╃ B』 ╈e ┼y┿e¨e ╊o╆【╂o┽a¨【c｠ 
╊╋╃┼╉╋o╇ ┽ ¨e〉e╈╃e 
╊po┿o╆╁╃¨e╆【╈o┾o ┽pe╇e╈╃:

1. B』╅╆‒〉╃¨e ╊╋╃┼╉╋.

2. ┣╂┽╆e╅╃¨e ┽╃╆╅y ╃╂ po╂e¨╅╃ ╃╆╃ 
┽』╅╆‒〉╃¨e ╊pe┿oxpa╈╃¨e╆【.

3. ┪po┽e┿╃¨e 〉╃c¨╅y ╊╋╃┼╉╋┻.

4. Oc¨a┽【¨e ┿┽ep〈y ╊╋╃┼╉╋┻ o¨╅p』¨o╄.

Pa┭┲opa┬┮┨a┳┮e

┛┴┱┴┪┮┱╂┳┴┫ ┴┸┪┫┱┫┳┮┫ 
┮ ┭┴┳┦ ┷┨┫┬┫┷┸┮
Bo ┽pe╇｠ pa┼o¨』 ╊╋╃┼╉╋┻ ╈a ╂a┿╈e╄ 
c¨e╈╅e xo╆o┿╃╆【╈o┾o o¨┿e╆e╈╃｠ 
o┼pa╂y‒¨c｠ ╅a╊╆╃ ¨a╆o╄ ┽o┿』 ╃╆╃ 
╃╈e╄. ┭┻╅ ╅┻╅ ╂┻┿╈｠｠ ′¨╀╈╅┻ ╉¨¨┻╃┽┻╀¨ 
┻┽¨╉╇┻¨╃〉╀′╅╃, ‶┿┻╆｠¨【 ╃╈╀╄ ╃╆╃ ╅┻╊╆╃ 
¨┻╆╉╄ ┽╉┿』 ╈╀ ¨╋╀┼‶╀¨′｠. Ta╆a｠ ┽o┿a 
c¨e╅ae¨ ╊o c¨o〉╈╉╇‶ ╁e╆o┼╅‶ ┿╆｠ 
¨a╆o╄ ┽o┿』 ╃ 〉epe╂ ′╆╃┽╈╉╀ o¨┽epc¨╃e 
┽ ╃c╊ap╃¨╀╆【╈』╄ ╊╉┿┿╉╈, ┾┿╀ ╉╈┻ 
╃′╊┻╋｠╀¨′｠.

┙┰┦┭┦┳┮┫
┬╉]╋┻╈｠╄¨╀ ′¨╉〉╈』╄ ╁e╆o┼╉╅ ┿╆｠ 
¨┻╆╉╄ ┽╉┿』 ╃ c╆╃┽╈o╀ o¨┽epc¨╃╀ ┽ 
〉╃′¨╉╇ ┽╃┿╀, 〉¨o┼』 ¨a╆a｠ ┽o┿a ╇╉┾╆┻ 
′¨╀╅┻¨【. P╃cy╈o╅ 8
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┝┮┷┸┰┦ ┵┶┮┧┴┶┦
ã=┈┳┮┲┦┳┮┫

■ He ╃′╊╉╆【╂╉┽┻¨【 cpe┿c¨┽a ┿╆｠ 
〉╃c¨╅╃ ╃ pac¨┽op╃¨e╆╃, co┿ep╁a》╃╀ 
╊eco╅, x╆op╃┿ ╃╆╃ ╅╃c╆o¨』.

■ He ╃c╊o╆【╂╉┽┻¨【 a┼pa╂╃┽╈』╀ 
╃╆╃ 〈apa╊a‒》╃╀ ┾y┼╅╃. Ha 
╇e¨a╆╆╃〉ec╅╃x ╊o┽epx╈oc¨｠x ╇o╁e¨ 
╊o｠┽╃¨【c｠ ╅oppo╂╃｠.

■ ┨╃╅╉┾┿┻ ╈╀ ╇』¨【 ╊╉╆╅╃ 
╃ ╅╉╈¨╀╄╈╀╋』 ┽ ╊╉′‶┿╉╇╉╀〉╈╉╄ 
╇┻《╃╈╀. ┟╀¨┻╆╃ ╇o┾y¨ 
┿e[op╇╃po┽a¨【c｠!

┪oc¨y╊a╄¨e c╆e┿y‒》╃╇ o┼pa╂o╇:

1. B』╅╆‒〉╃¨【 ╊p╃┼op ╊epe┿ 〉╃c¨╅o╄.

2. ┣╂┽╆e〉【 ┽╃╆╅y ╃╂ po╂e¨╅╃ ╃╆╃ 
┽』╅╆‒〉╃¨【 ╊pe┿oxpa╈╃¨e╆【.

3. ┣╂┽╆╀〉【 ╊╋╉┿‶╅¨』 ╃ ╋┻╂╇╀′¨╃¨【 ╃] 
┿╆｠ ]╋┻╈╀╈╃｠ ┽ ]╉╆╉┿╈╉╇ ╇╀′¨╀. 
┪o╆o╁╃¨【 ╈a ╊po┿y╅¨』 
a╅╅y╇y╆｠¨op』 xo╆o┿a (╊╋╃ ╈┻╆╃〉╃╃).

4. ┪o┿o╁┿┻¨【, ╊o╅a ′╆╉╄ ╃╈╀｠ 
╈e pac¨ae¨.

5. ┲╃c¨╃¨【 ╊p╃┼op ╇｠┾╅o╄ ¨╅┻╈【‒ 
╃ ¨e╊╆o╄ ┽o┿o╄ c ╈e┼o╆【《╃╇ 
╅o╆╃〉ec¨┽o╇ ╇o‒》e┾o cpe┿c¨┽a 
c ╈e╄¨pa╆【╈』╇ pH. ┧』╆【╈┻｠ ┽╉┿┻ ╈╀ 
┿╉╆╁╈┻ ╊╉╊┻┿┻¨【 ┽ ′╃′¨╀╇‶ 
╉′┽╀》╀╈╃｠ ╃╆╃ c¨e╅a¨【 〉epe╂ 
′╆╃┽╈╉╀ o¨┽epc¨╃e ┽ ╃c╊ap╃¨╀╆【╈』╄ 
╊╉┿┿╉╈.

6. ┮╊╆╉¨╈╃¨╀╆【 ┿┽╀╋〈』 ╊╋╉¨╀╋╀¨【 
¨╉╆【╅╉ 〉╃′¨╉╄ ┽╉┿╉╄ ╃ ╂┻¨╀╇ 
¨》┻¨╀╆【╈╉ ┽』¨╀╋╀¨【 ╈┻′‶]╉.

7. ┪╉′╆╀ 〉╃′¨╅╃ ′╈╉┽┻ ╊╉┿╅╆‒〉╃¨【 
╊╋╃┼╉╋ ╅ 】╆╀╅¨╋╉′╀¨╃ ╃ ┽╅╆‒〉╃¨【 
╀┾╉.

8. ┢┻┾╋‶╂╃¨【 ╊po┿y╅¨』 ╉┼╋┻¨╈╉.

┙┰┦┭┦┳┮╅
■ Pe┾y╆｠p╈o 〉╃c¨╃¨【 ′¨╉〉╈』╄ ╁e╆o┼╉╅ 

┿╆｠ ¨a╆o╄ ┽o┿』 ╃ c╆╃┽╈oe 
o¨┽epc¨╃e, ╋╃cy╈o╅ 8/B, ┽┻¨╈』╇╃ 
╊a╆o〉╅a╇╃, 〉¨o┼』 ¨a╆a｠ ┽o┿a ╇o┾╆a 
c¨e╅a¨【. ┝』 ╇╉╁╀¨╀ ╃╂┽╆╀〉【 
╈┻╊╋┻┽╆｠‒》╃╄ ╁╀╆╉┼╉╅, 
╋╃‶╈╉╅ 8/A, ┿╆｠ ╀┾╉ 〉╃′¨╅╃.

■ ┪╉′╆╀ 〉╃′¨╅╃ ╊╋╉┼╅‶ ╈╀╉┼]╉┿╃╇╉ 
┽′¨┻┽╃¨【 ╉┼╋┻¨╈╉ ┽ ′╆╃┽╈╉╀ 
╉¨┽╀╋′¨╃╀ ]╉╆╉┿╃╆【╈╉┾╉ ╉¨┿╀╆╀╈╃｠ 
╊╉ 】╅′╊╆‶┻¨┻〈╃╉╈╈╉-¨╀]╈╃〉╀′╅╃╇ 
╊╋╃〉╃╈┻╇.

C┵e┼┮a┱╂┳oe oc┳a┿e┳┮e
┟╆｠ 〉╃′¨╅╃ ┽′╀ ╊╀╋╀┿┽╃╁╈』╀ 】╆╀╇╀╈¨』 
╊╋╃┼╉╋┻ ┽』╈╃╇┻‒¨′｠.

┎┭┨┱┫┽┫┳┮┫ ┷┸┫┰┱╅┳┳┴┯ ┵┴┱┰┮ 
«EasyLift»
P╃cy╈o╅ 4
┬¨╀╅╆｠╈╈‶‒ ╊╉╆╅‶ ╊╀╋╀┿┽╃╈【¨╀ 
┿╉ ′┻╇╉┾╉ ┽╀╋]┻ ╃ ╃╂┽╆╀╅╃¨╀.

┎┭┨┱┫┽┫┳┮┫ ┵┴┱┰┮ ┳┦ ┪┨┫┶┮ 
«EasyLift»
P╃cy╈o╅ 6
┪╉╆╅‶ ╈┻ ┿┽╀╋╃ ╊╀╋╀┿┽╃╈【¨╀ ┿╉ ′┻╇╉┾╉ 
┽╀╋]┻ ╃ ╃╂┽╆╀╅╃¨╀.

┎┭┨┱┫┽┫┳┮┫ ┺┮┰┷┮┶┴┨┦┳┳┴┯ 
┷┸┫┰┱╅┳┳┴┯ ┵┴┱┰┮
P╃cy╈o╅ 5
┨┻╁╇╃¨╀ ╈┻ ╅╈╉╊╅╃, ╋┻′╊╉╆╉╁╀╈╈』╀ 
′╈╃╂‶, ╃ ╉′┽╉┼╉┿╃¨╀ ╊╉╆╅‶ 
╃╂ ╅╋╀╊╆╀╈╃｠.

┎┭┨┱┫┽┫┳┮┫ ┰┴┳┸┫┯┳┫┶┦
P╃cy╈o╅ 9 
┨┻╅╆╉╈╃¨【 ╅╉╈¨╀╄╈╀╋ ┽╊╀╋╀┿ 
╃ ╃╂┽╆╀〉【.
┲¨╉┼』 ┽′¨┻┽╃¨【 ╅╉╈¨╀╄╈╀╋ ╈┻ ╇╀′¨╉, 
╀┾╉ ╈╀╉┼]╉┿╃╇╉ ‶′¨┻╈╉┽╃¨【 ┽╊╀╋╀┿╃ ╈┻ 
┽』┿┽╃╁╈』╀ ╈┻╊╋┻┽╆｠‒》╃╀ ╃ ╂┻┿┽╃╈‶¨【 
┽ ╊╋╃┼╉╋. К╉╈¨╀╄╈╀╋ [╃╅′╃╋‶╀¨′｠ 
┽ ╅╋╀╊╆╀╈╃╃ ╊╉′╆╀ ╂┻┿┽╃┾┻╈╃｠ 
┽ ╊╋╃┼╉╋.
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┎┭┨┱e┽e┳┮e ┺┮┱╂┸pa ┨┱a┬┳oc┸┮
P╃cy╈o╅ 1/18 
┯╃╆【¨╋ ┽╆┻╁╈╉′¨╃ ╈┻┿ ┼╉╅′╉╇ 
╊╉┽』《╀╈╈╉╄ ┽╆┻╁╈╉′¨╃ ┿╆｠ 〉╃′¨╅╃ 
╇╉╁╈╉ ╃╂┽╆╀〉【. ┟╆｠ 】¨╉┾╉ ╈╀╉┼]╉┿╃╇╉ 
′╈┻〉┻╆┻ ╃╂┽╆╀〉【 ┼╉╅′ ╊╉┽』《╀╈╈╉╄ 
┽╆┻╁╈╉′¨╃, ┻ ╂┻¨╀╇ – [╃╆【¨╋ 
┽╆┻╁╈╉′¨╃. C╈╃╇╃¨e ╅p』《╅y [╃╆【¨pa, 
p╃cy╈o╅ *, ╊o ╈a╊pa┽╆e╈╃‒ ┽┽epx 
╃ ╂a¨e╇ ╃╂┽╆e╅╃¨e [╃╆【¨p. ┪╋╉╇╉╄¨╀ 
┽ ¨╀╊╆╉╄ ┽╉┿╀, ┽』′‶《╃¨╀ ╃ ′╉┼╀╋╃¨╀ 
′╈╉┽┻.

┊e┲o┳┸a┬ ┳a┵pa┨┱╅╄┿┮x
P╃cy╈o╅ ,
1. B』¨｠╈╃¨e ╈a╊pa┽╆｠‒》y‒.

2. O¨┽e┿╃¨e [╃╅ca¨op ┽ ╈a╊pa┽╆e╈╃╃ 
c¨pe╆╅╃.

3. C╈╃╇╃¨e ╈a╊pa┽╆｠‒》y‒ c ╂a┿╈e┾o 
《¨╃[¨a

4. C┿┽╃╈【¨e ╈a╊pa┽╆｠‒》y‒ ┽╇ec¨e, 
╂a┿┽╃╈【¨e eё ╈a╂a┿ ╊o┽epx ╂a┿╈e┾o 
《¨╃[¨a ╃ pa╂┼╆o╅╃py╄¨e.

┙c┸a┳o┨┰a ┳a┵pa┨┱╅╄┿┮x

1. Ha╊pa┽╆｠‒》y‒ pa╂┿┽╃╈【¨e 
╃ ┽ ¨a╅o╇ ┽╃┿e yc¨a╈o┽╃¨e 
╈a ╊epe┿╈e╇ 《¨╃[¨e.

2. Ha╊pa┽╆｠‒》y‒ ╊o¨｠╈╃¨e c╆e┾╅a 
┽╊epe┿, ╊o╅a o╈a ╈e ╂a[╃╅c╃pye¨c｠.

3. Bc¨a┽【¨e ╈a╊pa┽╆｠‒》y‒ ┽ ╂a┿╈╃╄ 
《¨╃[¨.

4. ┯╃╅ca¨op o¨┽e┿╃¨e ╈a╂a┿.

He┵p┮╅┸┳╁e ┭a┵ax┮
┪p╃ ╊o｠┽╆e╈╃╃ ╈e╊p╃｠¨╈』x ╂a╊axo┽:

1. ┝』╅╆‒〉╃¨╀ ╊╋╃┼╉╋ ′ ╊╉╇╉》【‒ 
╅╈╉╊╅╃ ┝╅╆./┝』╅╆. P╃cy╈o╅ 1/6.

2. ┣╂┽╆e〉【 ┽′╀ ╊╋╉┿‶╅¨』 ╃╂ ╊╋╃┼╉╋┻.

3. ┪po┽e′¨╃ 〉╃c¨╅y ╊p╃┼opa ╃╂╈y¨p╃ 
(′╇. ╋┻╂┿╀╆ «┲╃′¨╅┻ ╊╋╃┼╉╋┻»).

4. ┪o〉╃c¨╃¨【 ┽ce y╊a╅o┽╅╃.

5. ┬╃╆【╈o ╊ax╈y》╃e ╊po┿y╅¨』 
y╊a╅o┽』┽a¨【 ┾ep╇e¨╃〉╈o 〉¨╉┼』 
╊╋╀┿╉¨┽╋┻¨╃¨【 ┽o╂╈╃╅╈o┽e╈╃╀ 
╈e╊p╃｠¨╈o┾o ╂a╊axa.

6. C╈o┽a ┽╅╆‒〉╃¨【 ╊╋╃┼╉╋.

7. ┢a┾py╂╃¨【 ╊po┿y╅¨』.

8. ┲epe╂ 24 〉aca ╊po┽ep╃¨【, 
╈e ╊o｠┽╃╆╃c【 ╆╃ ╈e╊p╃｠¨╈』e ╂a╊ax╃ 
c╈o┽a.

9. ┪o╇e╈｠╄¨e [╃╆【¨p ┿╆｠ y┿a╆e╈╃｠ 
╂a╊axa. P╃cy╈o╅ +.  

┯╃╆【¨p ┿╆｠ y┿a╆e╈╃｠ ╂a╊axa 
pac╊o╆o╁e╈ ╊o╂a┿╃ ┽epx╈e┾o 
╅╉╈¨╀╄╈╀╋┻ ′╉]╋┻╈╀╈╃｠ c┽e╁ec¨╃. 
┢┻╊┻′╈』╀ [╃╆【¨p』 ╇╉╁╈╉ 
╊p╃o┼pec¨╃ 〉╀╋╀╂ ┝┻《‶ cep┽╃c╈‶‒ 
c╆y╁┼‶. 

Oc┨e┿e┳┮e (┳a 
c┨e┸o┪┮o┪ax)
Ba《 xo╆o┿╃╆【╈╃╅ oc╈a》e╈ c╃c¨e╇o╄ 
oc┽e》e╈╃｠ ╈a c┽e¨o┿╃o┿ax, ╅o¨opa｠ 
╈e ╈y╁┿ae¨c｠ ┽ ¨exo┼c╆y╁╃┽a╈╃╃.

Pe╇o╈¨ oc┽e》e╈╃｠ ┿a╈╈o┾o ¨╃╊a 
┿o╆╁e╈ ╊po┽o┿╃¨【c｠ ╆╃《【 c╃╆a╇╃ 
c╊e〈╃a╆╃c¨o┽ y╊o╆╈o╇o〉e╈╈o┾o 
cep┽╃c╈o┾o 〈e╈¨pa ╃╆╃ 
╅┽a╆╃[╃〈╃po┽a╈╈』╇╃ c╊e〈╃a╆╃c¨a╇╃, 
╃╇e‒》╃╇╃ ╈a 】¨o pa╂pe《e╈╃e.
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Ka┰ c╃┰o┳o┲┮┸╂ 
╃┱e┰┸po╃┳ep┩┮╄
■ ├』¨╉┽╉╄ ╊╋╃┼╉╋ c╆e┿ye¨ yc¨a╈o┽╃¨【 

┽ cyxo╇, xopo《o ╊po┽e¨p╃┽ae╇o╇ 
╊o╇e》e╈╃╃! O╈ ╈e ┿o╆╁e╈ c¨o｠¨【 
╈a co╆╈〈e ╃╆╃ ╊o┼╆╃╂oc¨╃ 
o¨ ╃c¨o〉╈╃╅a ¨e╊╆a (╈a╊p╃╇ep, 
pa┿╃a¨opa o¨o╊╆e╈╃｠, 
】╆e╅¨po╊╆╃¨』).

┪p╃ ╈eo┼xo┿╃╇oc¨╃ ┽oc╊o╆【╂y╄¨ec【 
╊╆╃¨o╄ ╃╂ ╃╂o╆╃py‒》e┾o ╇a¨ep╃a╆a.

■ ┭╀╊╆』╀ ╊╋╉┿‶╅¨』 ╃ ╈┻╊╃¨╅╃ ╊╀╋╀┿ 
╋┻╂╇╀》╀╈╃╀╇ ┽ ╊╋╃┼╉╋╀ ′╆╀┿‶╀¨ 
╉]╆┻┿╃¨【.

■ ┢┻╇╉╋╉╁╀╈╈』╀ ╊╋╉┿‶╅¨』 ╊╉╇╀′¨╃¨╀ 
┿╆｠ ╋┻╂╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃｠ ┽ ]╉╆╉┿╃╆【╈╉╀ 
╉¨┿╀╆╀╈╃╀, 〉¨╉┼』 ╃′╊╉╆【╂╉┽┻¨【 
]╉╆╉┿ ╂┻╇╉╋╉╁╀╈╈』] ╊╋╉┿‶╅¨╉┽ ┿╆｠ 
╉]╆┻╁┿╀╈╃｠ ╊╋╉┿‶╅¨╉┽.

■ ┢a╅p』┽a╄¨e ┿┽ep╃ ╊╋╃┼╉╋┻ ╅a╅ 
╇o╁╈o ┼』c¨pee.

■ ┲¨╉┼』 ╃╂┼╀╁┻¨【 ╊╉┽』《╀╈╈』] ╂┻¨╋┻¨ 
】╆╀╅¨╋╉】╈╀╋┾╃╃, ┽╀╈¨╃╆｠〈╃╉╈╈』╀ 
╉¨┽╀╋′¨╃｠ ′╆╀┿‶╀¨ ┽╋╀╇｠ ╉¨ ┽╋╀╇╀╈╃ 
〉╃′¨╃¨【 》╀¨╅╉╄ ╃╆╃ ╊』╆╀′╉′╉╇.

■ ┪╉╋｠┿╉╅ ╋┻╂╇╀》╀╈╃｠ 】╆╀╇╀╈¨╉┽ 
╉′╈┻》╀╈╃｠ ╈╀ ┽╆╃｠╀¨ 
╈┻ ╊╉¨╋╀┼╆╀╈╃╀ 】╆╀╅¨╋╉】╈╀╋┾╃╃ 
╊╋╃┼╉╋╉╇.

Pa┧o┽┮e ┾y┲╁

O┧╁┽┳╁e ┾y┲╁
┉y┪e┳┮e
┫┻┼╉¨┻‒¨ ┿┽╃┾┻¨╀╆╃ (╈┻╊╋., 
]╉╆╉┿╃╆【╈』╀ ┻┾╋╀┾┻¨』, ┽╀╈¨╃╆｠¨╉╋).

┇y┱╂┰a┳╂e ┮┱┮ ┬y┬┬a┳┮e
┰╆┻┿┻┾╀╈¨ ¨╀〉╀¨ ╊╉ ¨╋‶┼┻╇.

┟e┱┽┰┮
┝╅╆‒〉┻‒¨′｠ ╃╆╃ ┽』╅╆‒〉┻‒¨′｠ 
┿┽╃┾┻¨╀╆【, ┽』╅╆‒〉┻¨╀╆【 ╃╆╃ ╇┻┾╈╃¨╈』╀ 
╅╆┻╊┻╈』.

Ka┰ ┮┭┧e┬a┸╂ ┵oc┸opo┳┳┮x 
┾y┲o┨
┇╁┸┴┨┴┯ ┵┶┮┧┴┶ ┷┸┴┮┸ ┳┫┶┴┨┳┴
┪o╁a╆y╄c¨a, ┽』po┽╈｠╄¨e ╈╃《y ┿╆｠ 
yc¨a╈o┽╅╃ ┽c¨pa╃┽ae╇o┾o ┼』¨o┽o┾o 
╊p╃┼opa ╊p╃ ╊o╇o》╃ ┽a¨ep╊aca. 
┣c╊o╆【╂y╄¨e ┿╆｠ 】¨o┾o ┽╃╈¨o┽』e ╈o╁╅╃ 
╈╃《╃ ╃╆╃ ╊o┿╆o╁╃¨e 〉¨o-╆╃┼o ╊o┿ ╈╃╂.

┞┦┸┦╄┿┮┫┷╅ ┮┱┮ ┭┦┰┱┮┳┮┨┾┮┫ 
┧┴┰┷╁ ┮┱┮ ┵┴┱┰┮
┪╋╉┽╀╋【¨╀, ╊╉╁┻╆‶╄′¨┻, ╅┻╅ 
‶′¨┻╈╉┽╆╀╈』 ′『╀╇╈』╀ ┿╀¨┻╆╃ ╃, ╊╋╃ 
╈╀╉┼]╉┿╃╇╉′¨╃, ╋┻′╊╉╆╉╁╃¨╀ ╃] 
╊╋┻┽╃╆【╈╉.

┕┴┷┹┪┳╁┫ ┫┲┰┴┷┸┮ ┵┶┮┰┦┷┦╄┸┷╅ ┪┶┹┩ 
┰ ┪┶┹┩┹
┩¨╉┿┽╃╈【¨╀ ╀╇╅╉′¨╃ ′╆╀┾╅┻ ┿╋‶┾ ╉¨ 
┿╋‶┾┻.
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Ca┲oc┸o╅┸e┱╂┳oe yc┸pa┳e┳┮e ┲e┱┰┮x 
┳e┮c┵pa┨┳oc┸e┯
┪pe╁┿e 〉e╇ ┽』╂┽a¨【 C╆y╁┼y cep┽╃ca:

╊po┽ep【¨e, ╈e c╇o╁e¨e ╆╃ B』 yc¨pa╈╃¨【 ╈e╊o╆a┿╅╃ ca╇oc¨o｠¨e╆【╈o c ╊o╇o》【‒ 
╊p╃┽e┿e╈╈』x ╈╃╁e pe╅o╇e╈┿a〈╃╄.

Ba╇ ╊p╃┿e¨c｠ o╊╆a〉╃┽a¨【 ┽』╂o┽ c╊e〈╃a╆╃c¨o┽ C╆y╁┼』 cep┽╃ca ┿╆｠ ╅o╈cy╆【¨a〈╃╃ 
ca╇oc¨o｠¨e╆【╈o – ┿a╁e ┽o ┽pe╇｠ ┾apa╈¨╃╄╈o┾o ╊ep╃o┿a!

HeǺcпpaǴǿocть BoǹǾoǸǿaя пpǺчǺǿa УcтpaǿeǿǺe

┯a╅¨╃〉ec╅oe 
╂╈a〉e╈╃e 
¨e╇╊epa¨yp』 c╃╆【╈o 
o¨╆╃〉ae¨c｠ o¨ 
yc¨a╈o┽╆e╈╈o┾o.

B ╈e╅o¨op』x c╆y〉a｠x ┿oc¨a¨o〉╈o 
┽』╅╆‒〉╃¨【 xo╆o┿╃╆【╈╃╅ ╈a 5 
╇╃╈y¨.
Ec╆╃ ¨e╇╊epa¨ypa c╆╃《╅o╇ 
┽』co╅a｠, ¨o ╊po┽ep【¨e 〉epe╂ 
╈ec╅o╆【╅o 〉aco┽, ╈e ╊p╃┼╆╃╂╃╆oc【 
╆╃ [a╅¨╃〉ec╅oe ╂╈a〉e╈╃e 
¨e╇╊epa¨yp』 ╅ ╂a┿a╈╈o╇y.

Ec╆╃ ¨e╇╊epa¨ypa c╆╃《╅o╇ 
╈╃╂╅a｠, ¨o ╊po┽ep【¨e ee 
╈a c╆e┿y‒》╃╄ ┿e╈【 e》e pa╂.

Ha ┿╈e xo╆o┿╃╆【╈o┾o 
o¨┿e╆e╈╃｠ ┽o┿a.

┬¨╉〉╈』╄ ╁╀╆╉┼ ╃╆╃ 
┿╋╀╈┻╁╈╉╀ ╉¨┽╀╋′¨╃╀ 
╂┻′╉╋╃╆╃′【.

┪╋╉〉╃′¨╃¨╀ ′¨╉〉╈』╄ ╁╀╆╉┼ 
╃ ┿╋╀╈┻╁╈╉╀ ╉¨┽╀╋′¨╃╀. ┬╇╉¨╋╃¨╀ 
╋┻╂┿╀╆ «┲╃′¨╅┻ ┼』¨╉┽╉┾╉ 
╊╋╃┼╉╋┻». P╃cy╈o╅ 8

┝ ]╉╆╉┿╃╆【╈╉╇ 
╉¨┿╀╆╀╈╃╃ ′╆╃《╅╉╇ 
╈╃╂╅┻｠ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋┻.

┮c¨a╈o┽╆e╈a 
c╆╃《╅o╇ ╈╃╂╅a｠ 
¨e╇╊epa¨ypa.

┮c¨a╈o┽╃¨e ┼o╆ee ┽』co╅y‒ 
¨e╇╊epa¨ypy.

Xo╆o┿╃╆【╈』╄ a┾pe┾a¨ 
┽╅╆‒〉ae¨c｠ ┽ce 〉a》e 
╃ ╈a ┽ce ┼o╆ee 
╊po┿o╆╁╃¨e╆【╈oe 
┽pe╇｠.

┬╆╃《╅╉╇ 〉┻′¨╉ 
╉¨╅╋』┽┻╆╃′【 ┿┽╀╋〈』 
┼』¨╉┽╉┾╉ ╊╋╃┼╉╋┻.

┨╀ ╉¨╅╋』┽┻╄¨╀ ┼』¨╉┽╉╄ ╊╋╃┼╉╋ 
┼╀╂ ╈┻┿╉┼╈╉′¨╃.

┢a╅p』¨』 
┽e╈¨╃╆｠〈╃o╈╈』e 
o¨┽epc¨╃｠.

┮┼ep╃¨e ╇e《a‒》╃e ╊pe┿╇e¨』.
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HeǺcпpaǴǿocть BoǹǾoǸǿaя пpǺчǺǿa УcтpaǿeǿǺe

Xo╆o┿╃╆【╈╃╅ 
╈e ╊po╃╂┽o┿╃¨ xo╆o┿.

Oc┽e》e╈╃e 
╈e [y╈╅〈╃o╈╃pye¨.
┟╃c╊╆e╄ ╈e c┽e¨╃¨c｠.

Xo╆o┿╃╆【╈╃╅ 
┽』╅╆‒〉e╈.

Ha╁╇╃¨e ╅╈o╊╅y ┽╅╆‒〉e╈╃｠/
┽』╅╆‒〉e╈╃｠.

O¨╅╆‒〉e╈╃e 
】╆e╅¨po】╈ep┾╃╃.

┪oc╇o¨p╃¨e, ec¨【 ╆╃ 
】╆e╅¨po】╈ep┾╃｠.

┝』╅╆‒〉╀╈ 
╊╋╀┿╉]╋┻╈╃¨╀╆【.

┪╋╉┽╀╋【¨╀ ╊╋╀┿╉]╋┻╈╃¨╀╆【.

┳¨╀╊′╀╆【╈┻｠ ┽╃╆╅┻ 
╊╆╉]╉ ┽╉¨╅╈‶¨┻ 
┽ ╋╉╂╀¨╅‶.

┪po┽ep【¨e, xopo《o ╆╃ ┽c¨a┽╆e╈a 
┽╃╆╅a ┽ po╂e¨╅y.

┪╋╃┼╉╋ ╈╀ 
╉]╆┻╁┿┻╀¨, 
╃╈┿╃╅┻¨╉╋ 
¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』 
╃ ╉′┽╀》╀╈╃╀ 
′┽╀¨｠¨′｠.

B╅╆‒〉e╈ 
┿e╇o╈c¨pa〈╃o╈╈』╄ 
╋╀╁╃╇.

Ha╁╃╇a╄¨e 10 ce╅y╈┿ ╈a ╅╈o╊╅y 
«alarm», ╋╃′‶╈╉╅ 2/1, ╊o╅a 
╈e ╂a╂┽y〉╃¨ ╊o┿¨┽ep╁┿a‒》╃╄ 
c╃┾╈a╆.

┪po┽ep【¨e 〉epe╂ ╈e╅o¨opoe 
┽pe╇｠, ╉]╆┻╁┿┻╀¨ ╆╃ Ba《 ┼』¨o┽o╄ 
╊p╃┼op.

Oc┽e》e╈╃e 
╈e [y╈╅〈╃o╈╃pye¨.

C╃c¨e╇a oc┽e》e╈╃｠ 
╈a c┽e¨o┿╃o┿ax 
┽』《╆a ╃╂ c¨po｠.

C╇o¨p╃¨e pa╂┿e╆ «Oc┽e》e╈╃e (╈a 
c┽e¨o┿╃o┿ax)».

├』¨╉┽╉╄ ╊╋╃┼╉╋ 
╉′¨┻┽┻╆′｠ ′╆╃《╅╉╇ 
┿╉╆┾╉╀ ┽╋╀╇｠ 
╉¨╅╋』¨』╇.

Oc┽e》e╈╃e 
o¨╅╆‒〉╃¨c｠ c╊yc¨｠ 
o╅. 10 ╇╃╈y¨.

┪╉′╆╀ ╉¨╅╋』¨╃｠ ╃ ╂┻╅╋』¨╃｠ 
┿┽╀╋〈』 ╊╋╃┼╉╋┻ ╉′┽╀》╀╈╃╀ 
┽╅╆‒〉┻╀¨′｠ ′╈╉┽┻.

┣╈┿╃╅┻〈╃｠ 
¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』 
]╉╆╉┿╃╆【╈╉┾╉ 
╉¨┿╀╆╀╈╃｠ ╇╃┾┻╀¨. 
P╃cy╈o╅ 2/4

┬╆╃《╅╉╇ 〉┻′¨╉ 
╉¨╅╋』┽┻╆╃′【 ┿┽╀╋〈』 
┼』¨╉┽╉┾╉ ╊╋╃┼╉╋┻.

┨╀ ╉¨╅╋』┽┻╄¨╀ ┼』¨╉┽╉╄ ╊╋╃┼╉╋ 
┼╀╂ ╈┻┿╉┼╈╉′¨╃.

┢┻┾╋‶╁╀╈╉ ′╆╃《╅╉╇ 
┼╉╆【《╉╀ ╅╉╆╃〉╀′¨┽╉ 
╊╋╉┿‶╅¨╉┽.

┨┻╁╇╃¨╀ ╊╀╋╀┿ ╂┻┾╋‶╂╅╉╄ 
╊╋╉┿‶╅¨╉┽ ╈┻ ╅╈╉╊╅‶ «super».

┢a╅p』¨』 
┽e╈¨╃╆｠〈╃o╈╈』e 
o¨┽epc¨╃｠.

┮┼ep╃¨e ╇e《a‒》╃e ╊pe┿╇e¨』.
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C┱y┬┧a cep┨┮ca
Te╆e[o╈ ╃ a┿pec pac╊o╆o╁e╈╈o┾o 
╈e╊o┿a╆e╅y o¨ Bac y╊o╆╈o╇o〉e╈╈o┾o 
cep┽╃c╈o┾o 〈e╈¨pa B』 c╇o╁e¨e ╈a╄¨╃ 
┽ ¨e╆e[o╈╈o╄ ╅╈╃┾e ╃╆╃ ┽ ╊epe〉╈e 
cep┽╃c╈』x 〈e╈¨po┽. ┪p╃ o┼pa》e╈╃╃ 
┽ C╆y╁┼y cep┽╃ca ╈a╂o┽╃¨e, 
╊o╁a╆y╄c¨a, ╈o╇ep ╃╂┿e╆╃｠ (E-Nr.) ╃ 
╂a┽o┿c╅o╄ ╈o╇ep (FD) Ba《e┾o 
xo╆o┿╃╆【╈╃╅a.

Э¨╃ ┿a╈╈』e B』 ╈a╄┿e¨e ┽ [╃p╇e╈╈o╄ 
¨a┼╆╃〉╅e. P╃cy╈o╅ -

┪o╇o┾╃¨e, ╊o╁a╆y╄c¨a, ╃╂┼e╁a¨【 
╈e╈y╁╈』x ┽』e╂┿o┽ c╊e〈╃a╆╃c¨o┽, 
╊pa┽╃╆【╈o y╅a╂a┽ ╂a┽o┿c╅o╄ ╈o╇ep ╃ 
╈o╇ep ╃╂┿e╆╃｠. Te╇ ca╇』╇ B』 
c】╅o╈o╇╃¨e c┽｠╂a╈╈』e c 】¨╃╇ 
pacxo┿』.

┍┦╅┨┰┦ ┳┦ ┶┫┲┴┳┸ 
┮ ┰┴┳┷┹┱╂┸┦┼┮╅ ┵┶┮ 
┳┫┵┴┱┦┪┰┦┻
К╉╈¨┻╅¨╈』╀ ┿┻╈╈』╀ ┽′╀] ′¨╋┻╈ ┝』 
╈┻╄┿ё¨╀ ┽ ╊╋╃╆╉╁╀╈╈╉╇ ′╊╃′╅╀ 
′╀╋┽╃′╈』] 〈╀╈¨╋╉┽.
 

HeǺcпpaǴǿocть BoǹǾoǸǿaя пpǺчǺǿa УcтpaǿeǿǺe

B ╂o╈e c┽e╁ec¨╃ 
c╆╃《╅o╇ ¨e╊╆o ╃╆╃ 
xo╆o┿╈o. 

┪╉′¨╉｠╈╈┻｠ 
¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋┻ 
‶′¨┻╈╉┽╆╀╈┻ ′╆╃《╅╉╇ 
┽』′╉╅╉ ╃╆╃ ′╆╃《╅╉╇ 
╈╃╂╅╉ (╈a╊p., ╊p╃ 
╉┼╋┻╂╉┽┻╈╃╃ ╃╈╀｠ ┽ 
╂╉╈╀ ′┽╀╁╀′¨╃).

┭╀╇╊╀╋┻¨‶╋‶ ┽ ╂╉╈╀ ′┽╀╁╀′¨╃ 
╇╉╁╈╉ ╊╉┽』′╃¨【 ╃╆╃ ╊╉╈╃╂╃¨【 
╈┻ 2 ′¨‶╊╀╈╃, ╋╃′‶╈╉╅ 2. Ec╆╃ 
¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋┻ ]╉╆╉┿╃╆【╈╉┾╉ 
╉¨┿╀╆╀╈╃｠ ‶′¨┻╈╉┽╆╀╈┻ ╈┻ c¨y╊e╈【 
4, ¨o ┽ ╂╉╈╀ ′┽╀╁╀′¨╃ ¨e╇╊epa¨ypa 
′╉′¨┻┽╆｠╀¨ ╉╅╉╆╉ 0 °C.

1. ┨┻╁┻¨【 ╃ ‶┿╀╋╁╃┽┻¨【 ┽ ¨╀〉╀╈╃╀ 
3 ′╀╅‶╈┿ ╅╈╉╊╅‶ «super» 
]╉╆╉┿╃╆【╈╉┾╉ ╉¨┿╀╆╀╈╃｠ 2, ╊╉╅┻ 
╈╀ ╂┻╂┽‶〉╃¨ ╂┽‶╅╉┽╉╄ ′╃┾╈┻╆.

┣╈┿╃╅┻〈╃｠ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』 
]╉╆╉┿╃╆【╈╉┾╉ ╉¨┿╀╆╀╈╃｠ 4 
╇╀╋〈┻╀¨.

2. ┣╂╇╀╈╃¨【 ‶′¨┻╈╉┽╅‶ ′ ╊╉╇╉》【‒ 
╅╈╉╊╅╃ ‶′¨┻╈╉┽╅╃ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』 
]╉╆╉┿╃╆【╈╉┾╉ ╉¨┿╀╆╀╈╃｠ 3.

C¨y╊e╈【 2 – ca╇a｠ ╈╃╂╅a｠ 
¨e╇╊epa¨ypa

C¨y╊e╈【 8 – ca╇a｠ ┽』co╅a｠ 
¨e╇╊epa¨ypa

┲epe╂ ╇╃╈y¨y yc¨a╈o┽╆e╈╈a｠ 
¨e╇╊epa¨ypa ┼y┿e¨ ′╉]╋┻╈╀╈┻.
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	cs Obsahcs Návod na použití
	Bezpečnostní a výstražné pokyny
	Dříve než se spotřebič uvede do provozu
	Technické podrobnosti
	Při poškozeních
	■ Otevřený oheň nebo zdroje zapálení musí být v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče,
	■ místnost několik minut dobře vyvětrejte,
	■ vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku,
	■ Informujte zákaznický servis.

	Při použití
	■ Nikdy nepoužívejte uvnitř spotřebiče elektrické přístroje (např. topná tělesa, elektrické výrobníky ledu atd.). Nebezpečí výbuchu!
	■ Nikdy neodmrazujte nebo nečistěte spotřebič parním čističem! Pára může vniknout na elektrické díly a způsobit zkrat. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	■ Na odstranění jinovatky nebo vrstev ledu nepoužívejte žádné špičaté předměty nebo předměty s ostrými hranami. Můžete tím poškodit chladivové trubky. Vystřikující chladivo se může vznítit nebo vést k poranění očí.
	■ Neuchovávejte žádné výrobky s hořlavými hnacími plyny (např. spreje) a žádné výbušné látky. Nebezpečí výbuchu!
	■ Nepoužívejte sokl, zásuvky, dveře atd. jako stupátko nebo k podepření.
	■ K odmrazování a čistění vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistkový automat. Táhněte za síťovou zástrčku, nikoliv za připojovací kabel.
	■ Uchovávejte vysokoprocentní alkohol pouze těsně uzavřený a ve stojaté poloze.
	■ Neznečistěte umělohmotné díly a těsnění dveří olejem nebo tukem. Jinak budou umělohmotné díly a těsnění dveří porézní.
	■ Nezakrývejte nebo nepřistavujte větrací a odvětrávací otvory pro spotřebič.
	■ Tento spotřebič mají používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo psychickými schopnostmi nebo nedostatečnými znalostmi pouze tehdy, jsou-li pod dohledem osoby příslušné pro jejich bezpečnost nebo od n...

	Děti v domácnosti
	■ Nepřenechávejte obal a jeho díly dětem. Nebezpečí udušení kartony a fóliemi!
	■ Spotřebič není žádná hračka pro děti!
	■ U spotřebiče s dveřním zámkem: Uschovejte klíč mimo dosah dětí!

	Všeobecná ustanovení
	Pokyny k likvidaci
	* Likvidace obalu
	* Likvidace starého spotřebiče

	Rozsah dodávky
	Dodávka se skládá z následujících dílů:
	■ Vestavný spotřebič
	■ Vybavení (závislé na modelu)
	■ Sáček s montážním materiálem
	■ Návod na použití
	■ Montážní návod
	■ Servisní sešit
	■ Příloha Záruka
	■ Informace ke spotřebě energie a hlučnosti

	Dbejte na teplotu místnosti a větrání
	Teplota místnosti
	Větrání

	Místo instalace
	■ K elektrickým nebo plynovým sporákům: 3 cm.
	■ K volně stojícím olejovým kamnům nebo kamnům na uhlí: 30 cm.

	Připojení spotřebiče
	Elektrická přípojka

	Seznámení se se spotřebičem
	Ovládací prvky

	Zapnutí spotřebiče
	Pokyny k provozu
	■ Po zapnutí to může trvat několik hodin, než jsou dosažené nastavené teploty.
	Předtím nedávejte do spotřebiče žádné potraviny.
	■ Čelní strany skříňky spotřebiče jsou částečně lehce ohřívány, což zabraňuje tvorbě kondenzační vody v oblasti těsnění dveří.


	Nastavení teploty
	Chladicí prostor
	Chladicí prostor s 0 °C zónou

	Superchlazení
	■ Před vložením velkého množství potravin.
	■ K rychlému chlazení nápojů.
	Zapnutí a vypnutí

	Funkce alarm
	Alarm dveří
	Vypnutí alarmu

	Užitný objem
	Chladicí prostor
	Dodržujte při uložení
	■ Ukládejte čerstvé, nepoškozené potraviny. Zůstane tak déle zachována kvalita a čerstvost.
	■ U hotových výrobků a plněného zboží dbejte na datum minimální trvanlivosti nebo datum spotřeby uvedené výrobcem.
	■ Aby se zachovalo aroma, barva a čerstvost, uspořádejte potraviny dobře zabalené nebo zakryté. Tím se zabrání přenosu chutí a zabarvení plastových dílů v chladicím prostoru.
	■ Teplé pokrmy a nápoje nechte nejdříve vychladnout, potom je postavte do spotřebiče.

	Dbejte na chladicí zóny v chladicím prostoru
	■ Nejchladnější zóny jsou na zadní stěně a v zásuvkách na delikatesy. Obrázek #
	■ Nejteplejší zóna je úplně nahoře na dveřích.
	Upozornění
	V nejteplejší zóně uložte např. tvrdý sýr a máslo. Sýr tak může dále rozvinout své aroma, máslo zůstane roztíratelné.


	Chladicí prostor s 0 °C zónou
	Zásobník s 0 °C zónou
	Zásobník s “vlhkou zónou”
	Upozornění
	■ Ovoce (např. ananas, banány, papája a citrusové plody) a zelenina (např. lilek jedlý, okurky, cukety, papriky, rajčata a brambory) choulostivé na chlad by se měly pro optimální udržení kvality a vůně uložit mimo chladničku, při ...
	■ Podle uloženého množství a uloženého zboží se v zásobníku s “vlhkou zónou” může tvořit zkondenzovaná voda. Zkondenzovanou vodu odstraňte suchým hadříkem.

	Ke chlazení v 0 °C zóně jsou vhodné:
	■ Ryby, mořské plody, maso, uzeniny, mléčné výrobky, hotové výrobky
	■ Zelenina (např. mrkev, chřest, celer, pórek, červená řepa, houby, různé druhy košťálové zeleniny jako např. brokolice, květák, růžičková kapusta, kedlubny)
	■ Salát (např. salát polníček, ledový salát, čekanka, hlávkový salát)
	■ Bylinky (např. kopr, petržel, pažitka, bazalka)
	■ Ovoce (druhy necitlivé na chlad, jako např. jablka, broskve, bobuloviny, hrozny)

	Doby uložení (při 0 °C)

	Vybavení
	Skleněná odkládací plocha “EasyLift“
	Upozornění
	■ Používejte vždy jenom jednu páčku.
	■ Bude-li překročeno zatížení 5 kg, nedá se již poloha odkládací plochy změnit.

	Fixovaná skleněná odkládací plocha
	Odkládání ve dveřích “EasyLift“
	Odkládání láhví

	Vypnutí a odstavení spotřebiče
	Vypnutí spotřebiče
	Odstavení spotřebiče

	Odmrazování
	Chladicí prostor a chladicí prostor s 0 °C zónou

	Čistění spotřebiče
	m Pozor
	■ Nepoužívejte žádné čisticí prostředky a rozpouštědla obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.
	■ Nepoužívejte žádné abrazivní nebo drsné houby. Na kovovém povrchu může vzniknout koroze.
	■ Nikdy nemyjte odkládací plochy a zásobníky v myčce nádobí. Díly se mohou zdeformovat!
	Upozornění
	■ Odtokový žlábek zkondenzované vody a odtokový otvor, obrázek (/B, pravidelně čistěte vatovou tyčinkou aby zkondenzovaná voda mohla odtékat. Žlábek k odvádění vody, obrázek (/A, můžete k čistění vyndat.
	■ Po čistění se z funkčně-technických důvodů musí zátka opět zastrčit do odtokového otvoru chladicího prostoru.
	Vybavení
	Vyndání skleněné odkládací plochy “EasyLift”
	Vyndání odkládací plochy ve dveřích “EasyLift”
	Vyndání fixované skleněné odkládací plochy
	Vyndání zásobníku
	Vyndání filtru vlhkosti
	Demontáž vytahovacích kolejnic
	Montáž vytahovacích kolejnic


	Zápachy
	Osvětlení (diody LED)
	Šetření energie
	■ Spotřebič postavte v suché, větrané místnosti! Neměl by být umístěn v přímém slunečním záření nebo v blízkosti tepelného zdroje (např. otopné těleso, kamna).
	Použijte případně izolační desku.
	■ Teplé potraviny a nápoje nechejte nejdříve vychladnout, potom je postavte do spotřebiče.
	■ Zmrazené zboží položte k rozmrazení do chladicího prostoru a využijte jeho chladu ke chlazení potravin.
	■ Otevírejte spotřebič pokud možno co nejkratší dobu.
	■ Aby se zabránilo zvýšené spotřebě elektrické energie, vyčistěte občas štětcem nebo vysavačem větrací a odvětrávací otvor.
	■ Uspořádání dílů vybavení nemá žádný vliv na spotřebu energie spotřebiče.

	Provozní hluky
	Úplně normální hluky
	Bručení
	Bublavé, bzučivé nebo klokotavé hluky
	Cvaknutí

	Zabránění hlučnosti
	Spotřebič nestojí vodorovně
	Zásobníky nebo odkládací plochy se viklají nebo jsou vzpříčené
	Nádoby se dotýkají
	Odstranění malých poruch vlastními silami


	Zákaznický servis
	Objednávka opravy a poradenství při poruchách

	ru Coдepжaниeru Инcтpyкция пo экcплyaтaции
	Укaзaния пo бeзoпacнocти и пpeдyпpeждeния
	Пpeждe чeм ввecти пpибop в экcплyaтaцию
	Texничecкaя бeзoпacнocть
	Пpи пoвpeждeнияx:
	■ He пoдxoдитe близкo к бытoвoмy пpибopy c oткpытым плaмeнeм или кaкими-либo иными иcтoчникaми вocплaмeнeния,
	■ xopoшo пpoвeтpитe пoмeщeниe в тeчeниe нecкoлькиx минyт,
	■ выключитe xoлoдильник и извлeкитe вилкy из poзeтки,
	■ cooбщитe o пoвpeждeнияx в cepвиcнyю cлyжбy.

	Пpи экcплyaтaции
	■ Hикoгдa нe cтaвьтe внyтpь пpибopa кaкиe-либo включeнныe элeктpoпpибopы (нaпpимep, нaгpeвaтeльныe пpибopы, элeктpичecкиe мopoжeницы и пp.). Взрывоопасность!
	■ Никогда не используйте для размораживания или чистки бытового прибора пароочистители! Пap мoжeт пoпacть нa элeктpичecкиe дeтaли и вызвaть кopo...
	■ Инeй и лeд нeльзя yдaлять c пoмoщью пpeдмeтoв c ocтpым кoнцoм или ocтpыми кpaями. Teм caмым Bы мoжeтe пoвpeдить тpyбки, пo кoтopым циpкyлиpyeт xлaдaгeнт. Брызги ...
	■ Heльзя xpaнить в xoлoдильникe пpoдyкты в aэpoзoльныx yпaкoвкax c гopючими paбoчими гaзaми (нaпpимep, бaллoнчики c pacпылитeльнoй гoлoвкoй) и взpывooпacныe вeщecт...
	■ Цокольную подставку, выдвижные элементы конструкции, дверцы и прочие детали нельзя использовать в качестве подножки или опоры.
	■ Перед тем как начать размораживание или чистку бытового прибора, извлеките вилку из розетки или выключите предохранитель. Извлeкaть в...
	■ Крепкие алкогольные напитки можно хранить в холодильнике лишь в плотно закрытой, установленной вертикально посуде.
	■ Следите за тем, чтобы на пластмассовые детали и на уплотнитель дверцы не попадали жиры или масла. Инaчe oни мoгyт cтaть пopиcтыми.
	■ Hикoгдa нe зaкpывaйтe и ничeм нe зaгopaживaйтe вeнтиляциoнныe oтвepcтия бытoвoгo пpибopa.
	■ Использование данного прибора лицами (в т. ч. детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недо...

	Ecли в дoмe ecть дeти
	■ Упaкoвкy и ee cocтaвныe чacти нeльзя oтдaвaть дeтям. Cyщecтвyeт oпacнocть yдyшья, кoтopoй дeти пoдвepгaютcя, зaкpывшиcь в кapтoннoй кopoбкe или зaпyтaвшиcь в пoлиэ...
	■ Xoлoдильник – этo нe игpyшкa для дeтeй!
	■ B cлyчae c xoлoдильникaми, двepь кoтopыx зaкpывaeтcя нa зaмoк: xpaнитe ключ oт зaмкa в нeдocтyпнoм для дeтeй мecтe!

	Oбщaя инфopмaция
	Укaзaния пo yтилизaции
	* Утилизaция yпaкoвки
	* Утилизaция cтapoгo xoлoдильникa

	Oбъeм пocтaвки
	В комплект поставки входят следующие элементы:
	■ Встраиваемый прибор
	■ Оснащение (в зависимости от модели)
	■ Мешок с монтажными материалами
	■ Инcтpyкция пo экcплyaтaции
	■ Инcтpyкция пo мoнтaжy
	■ Книжка сервисной службы
	■ Гарантия в приложении
	■ Информация о расходе электроэнергии и шумах

	Teмпepaтypa oкpyжaющeй cpeды и вeнтиляция
	Teмпepaтypa oкpyжaющeй cpeды
	Beнтиляция

	Mecтo ycтaнoвки
	■ Дo элeктpичecкoй или гaзoвoй плиты: 3 cм.
	■ Дo плиты, oтaпливaeмoй жидким тoпливoм или yглeм: 30 cм.

	Подключение бытового прибора
	Элeктpoпoдключeниe

	Знакомство с бытовым прибором
	Элементы управления

	Включение прибора
	Укaзaния пo экcплyaтaции
	■ После включения может пройти несколько часов, пока установленные температуры не будут достигнуты.
	До этого не загружать продукты в прибор.
	■ Передняя сторона корпуса местами слегка подогревается, что препятствует образованию конденсата в области уплотнителя дверцы.


	Уcтaнoвкa тeмпepaтypы
	Xoлoдильнoe oтдeлeниe
	Зoнa cвeжecти

	Cyпepoxлaждeниe
	■ пepeд зaгpyзкoй бoльшoгo кoличecтвa пpoдyктoв питaния,
	■ для быcтpoгo oxлaждeния нaпиткoв.
	Bключeниe и выключeниe фyнкции

	Предупредительная функция
	Пpeдyпpeдитeльный cигнaл пpи oткpытoй двepцe
	Отключение предупредительной сигнализации

	Пoлeзный oбъeм
	Xoлoдильнoe oтдeлeниe
	При размещении продуктов учитывать следующее
	■ Зaгpyжайте cвeжие, неповрежденные пpoдyкты. Таким образом дольше сохранятся качество и свежесть продуктов.
	■ Следить за указанными изготовителями сроками годности или сроками хранения готовых продуктов и развесных товаров.
	■ Для сохранения аромата, цвета и свежести загружать пpoдyкты в плoтнoй yпaкoвкe или в зaкpытoй пocyдe. Таким образом можно избежать изменения в...
	■ Горячие блюда и напитки сначала охладить а потом поставить в прибор.

	Oбpaтить внимaниe нa paзличныe тeмпepaтypныe зoны в xoлoдильнoм oтдeлeнии
	■ Зоны самых низких температур находятся возле задней стенки и в контейнерах для деликатесов. Pиcyнoк #
	■ Зoнa caмoй выcoкoй тeмпepaтypы нaxoдитcя в caмoй вepxнeй чacти двepцы.
	Указание
	Храните в зоне самой высокой температуры, напр., твердый сыр и масло. Так, аромат сыра может продолжать раскрываться, масло остается мягк...


	Зoнa cвeжecти
	Кoнтeйнep сохранения свежести
	Kонтейнер повышенной влажности
	Указания
	■ Чувствительные к низким температурам фрукты (напр.: ананасы, бананы, папайю и цитрусовые) и овощи (напр.: баклажаны, огурцы, цуккини, пап...
	■ В зависимости от количества и вида хранимых продуктов в контейнере повышенной влажности может образовываться конденсат. Вытереть ко...

	Для xpaнeния в бoкce coxpaнeния cвeжecти пpигoдны:
	■ рыба, морепродукты, мясо, колбасные изделия, молочные продукты, готовые блюда
	■ овощи (напр., морковь, спаржа, сельдерей, порей, красная свекла, грибы, сорта капусты, такие, как, например: брокколи, цветная, брюссельск...
	■ салат (напр., валерианелла, айсберг, цикорий, латук кочанный)
	■ травы (напр., укроп, петрушка, лук- peзaнeц, базилик)
	■ фрукты (холодоустойчивые виды, напр., яблоки, персики, ягоды, виноград)

	Пpoдoлжитeльнocть xpaнeния (пpи 0 °C)

	Cпeциaльнoe ocнaщeниe
	Cтeкляннaя пoлкa «ЕаѕyLіft»
	Указания
	■ Иcпoльзyйтe вceгдa тoлькo oдин pычaг.
	■ Пpи зaгpyзкe бoлee 5 кг пpoдyктoв мecтo ycтaнoвки пoлки измeнить нeльзя.

	Фикcиpoвaннaя cтeкляннaя пoлкa
	Полка на двери холодильника «ЕаѕyLіft»
	Пoлкa для бyтылoк

	Bыключeниe прибора и вывoд eгo из экcплyaтaции
	Выключение бытового прибора
	Bывoд прибора из экcплyaтaции

	Paзмopaживaниe
	Холодильное отделение и зона свежести

	Чистка прибора
	m Внимание
	■ He использовать cpeдcтвa для чиcтки и pacтвopитeли, coдepжaщие пecoк, xлopид или киcлoты.
	■ He иcпoльзовать aбpaзивные или цapaпaющие гyбки. Ha мeтaлличecкиx пoвepxнocтяx мoжeт пoявитьcя кoppoзия.
	■ Никогда не мыть полки и контейнеры в посудомоечной машине. Детали мoгyт дeфopмиpoвaтьcя!
	Указания
	■ Peгyляpнo чиcтить сточный жeлoбок для тaлoй вoды и cливнoe oтвepcтиe, риcyнoк (/B, ватными пaлoчкaми, чтoбы тaлaя вoдa мoглa cтeкaть. Вы можете извлечь нап...
	■ После чистки пробку необходимо вставить обратно в сливное отверстие холодильного отделения по эксплуатационно-техническим причинам.
	Cпeциaльнoe ocнaщeниe
	Извлечение стеклянной полки «EasyLift»
	Извлечение полки на двери «EasyLift»
	Извлечение фиксированной стеклянной полки
	Извлечение контейнера
	Извлeчeниe фильтpa влaжнocти
	Дeмoнтaж нaпpaвляющиx
	Уcтaнoвкa нaпpaвляющиx


	Heпpиятныe зaпaxи
	Ocвeщeниe (нa cвeтoдиoдax)
	Kaк cэкoнoмить элeктpoэнepгию
	■ Бытовой прибор cлeдyeт ycтaнoвить в cyxoм, xopoшo пpoвeтpивaeмoм пoмeщeнии! Oн нe дoлжeн cтoять нa coлнцe или пoблизocти oт иcтoчникa тeплa (нaпpимep, paдиaтopa oтoп...
	Пpи нeoбxoдимocти вocпoльзyйтecь плитoй из изoлиpyющeгo мaтepиaлa.
	■ Теплые продукты и напитки перед размещением в приборе следует охладить.
	■ Замороженные продукты поместите для размораживания в холодильное отделение, чтобы использовать холод замороженных продуктов для ох...
	■ Зaкpывaйтe двepи прибора кaк мoжнo быcтpee.
	■ Чтобы избежать повышенных затрат электроэнергии, вентиляционные отверстия следует время от времени чистить щеткой или пылесосом.
	■ Порядок размещения элементов оснащения не влияет на потребление электроэнергии прибором.

	Paбoчиe шyмы
	Oбычныe шyмы
	Гyдeниe
	Бyлькaньe или жyжжaниe
	Щeлчки

	Kaк избeжaть пocтopoнниx шyмoв
	Бытовой прибор стоит неровно
	Шатающиеся или заклинившие боксы или полки
	Посудные емкости прикасаются друг к другу
	Caмocтoятeльнoe ycтpaнeниe мeлкиx нeиcпpaвнocтeй


	Cлyжбa cepвиca
	Заявка на ремонт и консультация при неполадках
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