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Mini kuchynì          CS

D kujeme vám za d v ru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho výrobku. P i jeho
používání vám p ejeme hodn  spokojenosti.

Mini kuchyn  je ur ena pro použití v domácnosti.
Je sestavena: z varné ásti (elektrický varný
panel), chladící ásti (chladni ka) a umývacího
d ezu.
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 P ed prvním použitím
Návody k obsluze jsou ur eny spot ebiteli.
Jsou p izp sobeny r zným typ m/model m
p ístroje, proto mohou obsahovat také popisy
funkcí a za ízení, které váš p ístroj nemá.
Pozorn  si p e t te celý návod,  jenom tak se
m žete správn  seznámit s mini kuchyní a jejím
správným a bezpe ným použitím.

Varná ást

Varný povrch p ed prvním použitím nechte 3-5
minut zapnutý na nejvyšším stupni ale bez
nádobí, až se za ne z n j kou it. Tím dosáhne
ochranná vrstva varných ploten nejvyššího
stupn  tvrdosti.

Chladni ka

P ed p ipojením na elektrickou sí  musí být
p ístroj v klidu po dobu asi 2 hodin. Tím
zmenšíte možnost nesprávné innosti v
d sledku  vlivu p epravy na chladící systém.

P ístroj d kladn  o ist te, hlavn  zevnit  ( i te
se p itom kapitolou išt ní a údržba).
Jestliže vnit ní vybavení není na svém míst ,
potom je rozmíst te tak, jak je uvedeno v
kapitole Popis p ístroje (vybavení m že být s
ohledem na model r zné).

Naše pé e o okolí

Obal
Pro balení p ístroj  používáme takové
materiály, které se mohou bez nebezpe í pro
okolí znovu p ed lat (recyklovat), deponovat
nebo zni it.
Za tím ú elem jsou ozna eny take obalové
materialy.
Návody jsou natisknuty na recyklovaném papíru
nebo na papíru, který je b lený bez použití
chlóru.
Až již nebudete p ístroj pot ebovat a bude vám
na obtíž, postarejte se o to, aby nebyl na obtíž
také okolí. Odevzdejte jej k tomu
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p izp sobeným sb rnám »opot ebovaných«
hospody ských p ístroj .
To jsou p edevším um lé materiály, jako
nap íklad polyethylén vysoké tuhosti (PE-HD),
polyethylén nízké tuhosti (PE-LD), polypropylén
(PP), polystyrol (PS) atd. a také papír, lepenka
a ostatní sourodé materiály.

Symbol na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepat í do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho

do sb rného místa pro recyklaci elektrického
a elektronického za ízení. Zajišt ním správné
likvidace tohoto výrobku pom žete zabránit
negativním d sledk m pro životní prost edí a
lidské zdraví, které by jinak byly zp sobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobn jší informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u p íslušného místního ú adu,
služby pro likvidaci domovního odpadu nebo
v obchod , kde jste výrobek zakoupili.

 Šet ení elektrickou energií
Správné použití a respektování našich rad
zajiš uje ekonomickou spot ebu elektrické
energie.

Chladni ka

Neotvírejte dví ka více než je to nutné, což je
d ležité zvlášt  v teplém a vlhkém po así.
Stejn  tak se postarejte o to, aby byl p ístroj co
nejkratší dobu otev ený.
Ob as ov te, jestli má p ístroj dostate né
chlazení (jestli není p erušeno proud ní
vzduchu za p ístrojem).
Oto te knoflíkem termostatu z vyšší polohy do
nižší, jestiže to umož uje použití p ístroje a
okolnosti.
P ed uložením ochla te potraviny na pokojovou
teplotu.
Námraza nebo obložení ledem zp sobuje
zvýšenou spot ebu  energie, proto jej prevideln
odstra ujte jakmile dosáhne tlouš ku 3-5 mm.
Kondenzátor na zadní st n  musí být vždy
istý, bez prachu a usedlin, vzniklých  v

d sledku kuchy ských par.

Varná ást

Dno hrnce nebo pánve je
p íliš tenké a p i oh ívání
se prohne.
V d sledku toho se zvýší
spot eba energie a teplota
není stejnom rn
rozd lena.

nevhodn

Nádoba je p íliš velká
nebo malá. Varné sklo,
které p esahuje p es okraj
varné plotny m že
prasknout.
P íliš malý hrnec nebo
víko hrnce, které není
správn  umíst no, je
nehospodárné a zbyte ne
promarní energii.

špatn

Vhodné nádobí pro
va ení.
V pokra ování najdete
n kolik d ležitých rad pro
energeticky ekonomické
va ení na novém sporáku.

optimáln

Platí zásada:
ím kvalitn jší je nádobí, tím je menší spot eba

elektrické energie!

Rady pro zakoupení nádobí

Dobré nádobí poznáte po rovném a silném dnu.
Nerovné dno nádobí má za následek vysokou
spot ebu energie a delší dobu va ení.
P i nákupu dávejte pozor na  ozna ení pr m ru
dna nádoby. Obvykle je uvedený horní pr m r
nádobí, který je obvykle v tší než je pr m r
dna.
Tlakové hrnce (papi áky), umož ují pro
uzav ený varný prostor a p etlak úsporu asu a
energie. V d sledku krátké varné doby se
zachovají také vitamíny v potravin .
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Návod pro použití

Pro p enos tepla je nejlepší, jestliže dno nádoby
a varná plotna má stejný pr m r dna a nádoba
je postavena uprost ed varné plotny.
Hrnce a pánve mohou mít v tší pr m r dna než
je varná plotna, nemá mít menší pr m r, jelikož
tím p ichází ke ztrát  energie a k ušpin ní
varné plotny.
Pokud to p íprava pokrm  dovoluje, používejte
pokli ku.
Nádoba nech  je vhodn  velká také vzhledem k
množství pokrm . P íprava menšího množství
pokrm  ve veliké nádob  znamená ztrátu
energie.

P i va ení vždy v as snižte stupe  výkonu
varné plotny a p ed ukon ením va ení vypn te
varnou plotnu o n kolik minut d íve. Tím
využijete zbytkového tepla.
Dávejte vždy pozor, aby bylo v tlakovém hrnci
(papi áku) dost tekutiny, jelikož by mohlo v
d sledku vypa ování a p eh átí nastat
poškození hrnce a sporáku.
Nádobí z varného skla se zvláš  broušeným
dnem je vhodné pro použití na varných
plotnách, jestliže dno nádoby vyhovuje pr m ru
varné plotny. Nádobí s v tším pr m rem dna
m že v d sledku tepelného nap tí prasknout.
P i použití zvláštního nádobí se i te návody
výrobce.

 D ležitá upozorn ní
P ipojení varné a chladící ásti mini kuchyn  na
elektrickou sí  a veškerou manipulaci a opravy
p enechejte odborníkovi.
Typový štítek je umíst n na vnit ní stran
víceú elového prostoru.
Spot ebi  je vyroben ve shod  se všemi
souvisejícími bezpe nostními standardy; i
p esto se však doporu uje osobám s
poškozenými fyzickými, pohybovými nebo
mentálními schopnostmi, aby nepoužívaly
spot ebi  bez pat i ného dohledu. Stejné
doporu ení je ur eno i osobám mladistvým.
Nedovolte d tem, aby si s pra kou hrály.
Spot ebi  nesmí fungovat, resp. být zapojen
p es externí programovatelné hodiny nebo
zvláštního systému dálkového ovládání.

Varná ást

P i neodborném zásahu nebo oprav  p ístroje
hrozí nebezpe í zkratu a proto opravy
neprovád jte sami.
Takové opravy p ístroje smí provád t jen servis
nebo k tomu vyškolený odborník.
P eh átý tuk se m že rychle zapálit. Proto
p ípravu jídel na tuku nebo na oleji stále
kontrolujte.
Pozor: nebezpe í spálenin je velké p edevším u
malých d tí, které si ješt  neuv domují, jaké
nebezpe í jim hrozí. Postarejte se o to, aby se
malé d ti nezadržovali v blízkosti p ístroje.
Starší d ti mohou používat p ístroj jen pod
dozorem.
Pozor: nebezpe í spálenin. Varné ásti p ístroje
a ásti vybavení se p i innosti zah ejí. Proto
pro zvedání nádoby používejte vždy ut rku
nebo rukavici a jednejte opatrn , abyste se
nespálili.
Jetliže máte v blízkosti p ístroje do zástr ky
zapojen i jiný elektrický p ístroj, dávejte pozor,

aby el. š ra nep išla do styku s horkou varnou
plotnou a nezp sobila zkrat. Proto dávejte
pozor, aby byly p ipojovací š ry v p im ené
vzdálenosti od sporáku.
Elektrický sporák je ur en jen pro p ípravu jídel
v domácnosti!

Chladni ka

Jestliže máte doma kombinovaný chladící-
mrazící p ístroj, kterého již nepoužíváte a má
zabudované zavírání (zámek, zástr ka), které
se z vnit ní strany nedá otev ít, potom jej zni te.
Tím ochráníte d ti p ed udušením.
Jestliže je p ístroj v innosti, potom nesahejte
vlhkými nebo mokrými rukami na chladící
povrch, jelikož m že na n j k že p imrznout.
Nezmrazujte nápoje ve sklenicích, zvlášt  ne
p nivé, jako je minerální voda, šampa ské,
pivo, coca cola atd., jelikož se tekutina p i
zmrazování rozší í a sklenice m že prasknout.
Nejezte zmražené potraviny (chleba, ovoce,
zeleninu), jelikož vás m žete mráz spálit.
Jestliže se vám zdá, že mají jakékoliv potraviny
podez elou v ni nebo barvu, potom je vyho te,
jelikož mohou být zdraví nebezpe né.
P ed opravou (kterou  p enechte jenom
odborníkovi), išt ním nebo vým nou žárovky
musíte p ístroj vypnout z elektrické sít .
P ístroj neodmrazujte elektrickými p ístroji (fén
na vlasy atd.) a námrazu respektive led
neodstra ujte ostrými p edm ty.
Dávejte pozor, aby se zadní strana p ístroje
(kondenzátoru nebo trubek nap íklad p i
p evozu opot ebovaného p ístroje) nebo
chladícího systému uvnit  p ístroje nepoškodil.
P ístroj obsahuje chladící prost edek a olej a
proto poškozený p ístroj odstra te v souladu s
ekologickými požadavky.
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Poškozenou p ipojovací š ru m že vym nit
jen výrobce, pov ená servisní služba nebo k
tomu vyškolená osoba.

Typový štítek je umíst n uvnit  nebo na zadní
st n  p ístroje.

Umíst ní a p ipojení
Výb r místa

Mini kuchyni umíst te do suché a ádn  v trané
místnosti.
Dovolená teplota okolí je pro správnou innost
p ístroje p izp sobena výrobou (t ídou) p ístroje,
jak je uvedeno na typovém štítku p ístroje. Mini
kuchyn  nesmí být umíst na v blízkosti p ístroj ,
které vydávají teplo, nap íklad radiátoru, oh íva e
vody atd. a nevystavujte ji p ímým slune ním
paprsk m.

T ída Teplota okolí
SN (subnormalní) od + 10°C do + 32°C
N (normalní) od + 16°C do + 32°C
ST (subtropická) od + 16°C do + 38°C
T (tropická) od + 16°C do + 43°C

Umíst ní

Mini kuchyn  musí stát rovn  a stabiln  na
tvrdé podloze.
Na p ední stran  jsou t i nastavitelné nožky. Se
dv ma vyrovnáváte ledni ku a se t etí celý
element.
S ohledem na zabezpe ení proti požáru spadá
mini kuchyn  v ochranou kategorii Y. To
znamená, že m žete po obou stranách mini
kuchyn  postavit nábytkové elementy, jeden
má být stejné výšky jako mini kuchyn  a druhý
m že být vyšší.
Upozorn ní! Tento p ístroj nesmí být
zabudován do vestav ného elementu.

P ipojení na elektrickou sí

Varnou ást a chladni ku p ipojíte na elektrickou
sí  sí ovým kabelem. Elektrické zásuvky musí mít
uzemn ní (bezpe nostní zásuvku). P edepsané
jmenovité nap tí a frekvence jsou uvedeny na
typovém štítku varné ásti a chladni ky.
P ipojení na elektrickou sí  a uzemn ní p ístroje
musí být provedeno podle platných morem a
p edpis .
Chladni ka vydrží krátkodobé odstoupení od
nap tí, ale max. -6 do +6%. Jestliže mini kuchyn
nemá p ipojovací š ru se zástr kou, potom se
musí v trvalé instalaci umístit p íprava pro
distanci všech pól  od napájecí sít , ve které je
vzdálenost mezi kontakty v otev ené poloze
minimáln  3 mm, což musí vykonat k tomu
vyškolený odborník.
V p ípad  poškození p ipojovací š ry ji musí
vym nit jenom k tomu výrobcem pov ený
servisér, jelikož je k tomu zapot ebí speciální
ná adí.

P ipojení na odtok vody

P ipojení d ezu na odtok vody musí být
provedeno odborníkem podle platných p edpis ,
který  sou asn  musí ov it jeho vodot snost.
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Popis mini kuchyn
Mini kuchyn  má varnou ást zabudovanou nad
chladni kou. Místo pod mycím d ezem m žete
použít pro úschovu istidel, koše na odpadky a
ostatních hospody ských pot eb.

Mini kuchyni s knoflíky pro ovládání varných zón
vyrábíme ve dvou typech: pravý a levý.

1 Kontrolní sv tlo
2 Knoflíky pro ovládání varných ploten
3 Varná plotna
4 Chladni ka

5 Mycí d ez
6 Víceú elový prostor
7 Vyrovnávací nožky
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Varné plotny
Knoflíky pro ovládání jsou zabudovány vedle
varných ploten.
Intenzita oh ívání je na každém knoflíku
ozna ena od 1 do 3.V poloze 1 je intenzita
oh ívání nejmenší, v poloze 3 nejv tší, v poloze 0
je oh ívání vypnuto. Mezipolohy si vybíráte a
nastavujete postupn .

D ležitá upozorn ní

Varný povrch nezapínejte bez nádobí a
nepoužívejte jej pro oh ívání místnosti!
Dávejte pozor, aby byl varný povrch a dno
nádoby vždy isté a suché , jinak je
znemožn no dobré p evád ní tepla a varný
povrch se m že poškodit.
P eh átý tuk se m že rychle zapálit. Proto
p ipravujte jídla na tuku nebo na oleji
(nap íklad pommes frites) s nejv tší
opatrností a pod stálým dohledem.

Zvláštní upozorn ní pro varnou
desku

Na varnou desku nestavte vlhké nádoby nebo
pokli ky, pokryté parou, protože vláha m že
varný povrch poškodit.
Nikdy nepoužívejte studených varných ploten
pro ochlazení horkého nádobí, protože se pod
nádobou vytvo í kondenzát, který urychluje
korozi.

Ovládání varných ploten

Varné plotny se zapínají pomocí knoflík , které
jsou vestav né na ovládacím panelu p ístroje.
Symboly na knoflících ozna ují jednotlivé varné
pozice.
Výkon varných míst se m že nastavovat
stup ovit  od 0-3.
Doporu ujeme asi 3-5 minut p ed ukon ením
va ení varnou plotnu vypnout. Tím využijete
zbytek tepla a ušet íte energii.
V tabulce najdete p íklady pro použití
jednotlivých stup  výkonu.

Stupe Vhodné pro
 S
 0 poloha VYPNUTÍ, využití zbytkového

tepla
udržování teploty, pokra ování ve va ení
menšího množství (nejnižší výkon)

 1 pokra ování ve va ení
pokra ování ve va ení v tšího množství,
pokra ování v pe ení v tších kus

 2 pe ení, p íprava jíšky

pe ení

  3 pro var jídla, zapékání, pe ení (nejvyšší
výkon)

Rychlovarná plotna

Rychlovarná plotna se od normální varné plotny
rozlišuje vyšším výkonem, to znamená, že se
rychleji zah eje.
Ozna ena je ervenou te kou uprost ed, která
se v d sledku vícekrátého oh ívání a išt ní
ztratí.

Kontrolní sv tlo

Kontrolní sv tlo zabudované vedle ovládacíh
knoflík  svítí, jestliže je zapnuta alespo  jedna
varná zóna.
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Chladni ka

Chladni ka (A)

V chladni ce skladujte jenom erstvé potraviny.

Mrazni ka (B)

V mrazni ce se zmrazují erstv potraviny a
uchovávají již zmražen potraviny.

Otvírání dví ek mrazni ky

Poli ka (1)
(po et závisí na modelu)

Poli ku m žete libovoln  p estavovat po
drážkách uvnit  chladni ky. Je zabezpe ena proti
vyvle ení. Jestliže ji chcete z p ístroje vytáhnout,
potom ji v zadní ásti 3 trochu nazvedn te a
vytáhn te.
Sklen né poli ky (jenom u n kterých model )
jsou zabezpe eny distan níky z um lé hmoty.
Jestliže chcete poli ku vytáhnout, potom musíte
nejd íve distan íky posunout sm rem k sob .

M žete je take odstranit, ale nejlépe je jich
uschovat pro p ípadný pozd jší p evoz.
Potraviny, které se rychleji kazí skladujte v zadní
ásti poli ky, co nejblíže prostoru s nízkou

teplotou, kde je nejchladn ji.

 Otvor pro odtok rozmrazené vody (2)
Pod chladící deskou, která chladí vnit ek
chladni ky, je žlábek a otvor, kterým odtéká
rozmrazená voda.
Žlábek a otvor nesmí být ucpaný (nap íklad
zbytky jídel), proto jej víckrát zkontrolujte a podle
pot eby o ist te (nap íklad slámkou s um lé
hmoty).

Nádoba na zeleninu a ovoce (3)
Nádoba je na dn  chladni ky pod sklen nou
poli kou. Tím je zajišt na vlhkost, která má dobrý
vliv na skladované ovoce a zeleninu (mén  se
vysuší).

Vnit ní strana dví ek chladni ky
Na vnit ní stran  dví ek jsou poli ky nebo
nádobky . V horní ásti dví ek skladujete sýry,
máslo, vají ka, jogurt a jiné menší balí ky. Ve
spodní ásti dví ek je prostor pro sklenice.

Osv tlení vnit ku chladni ky
Sv tlo chladni ky svítí, jestliže jsou dví ka
otev ená (bez ohledu na polohu knoflíku
termostatu).

 POZNÁMKA:

Vnit ní vybavení p ístroje se m že lišit v
závislosti od modelu p ístroje.
Tvar rukojeti dví ek se m že m nit s ohledem
model p ístroje.
Podle p ání si m žete v servisu Gorenje, v
pov eném servisu nebo ve v tších obchodech
s technickým zbožím dokoupit také nádobku
pro p ísady a ko ení, nádobku pro tuby s
nosi em nebo m žete zv tšit po et poli ek.

ízení

P ístroj ovládáte knoflíkem termostatu,
umíst ným uvnit  chladni ky v pravé horní ásti
(otá ení od ozna ení STOP (0) do 7 a nazp t).

Výb r teploty
Vyšší polohy na knoflíku (proti 7) znamenají
nižší teploty (chladn ji) v p ístroji. Teplota uvnit
chladni ky m že klesnout také pod 0 °C. Vyšší
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polohy používáte jenom tehdy, jestliže je
požadovaná a doporu ená teplota nižší než
teplota chlazení.
U normální teploty okolí doporu ujeme st ední
nastavení.
Zm na teploty okolí má vliv na teplotu v
p ístroji. Tomu pat i n  nastavte knoflík
termostatu.
V poloze STOP (0) p ístroj nepracuje (chladicí
systém není v innosti), ale je pod nap tím
(sv tlo zasvítí, jakmile otev ete dví ka
chladni ky).

Teplota v chladni ce a v prostoru s nízkou
teplotou závisí také na astém otvírání dví ek.

Použití

Uchovávání potravin v chladni ce
Správné použití p ístroje, vhodné balení potravin,
udržování vhodné teploty a dodržování hygieny
potravin, mají rozhodující vliv na kvalitu
uchovávaných potravin.

Potraviny, které skladujete v chladni ce musí
být p im en  zabalené aby nevydávaly a
nep ijímaly v n  a vlhkost (zabalené do
poliethylénových sá k  nebo fólie, hliníkové
fólie, pergamenového papíru, v pokrytých
nádobách, sklenicích, atd.).

P ed umíst ním do chladni ky odstra te s
potravin prodejní balení (nap . balení jogurt  do
kartónu).
Potraviny balte systematicky tak, aby se mezi
sebou nedotýkaly (míchání v n  a chuti) a aby
mohl vzduch okolo nich voln  proudit.
Neuschovávejte zápalné , prchavé nebo
výbušné látky.
Sklenice s vysokým obsahem alkoholu musí být
t sn  uzav ené a musí stát.
Potraviny se nesmí dotýkat zadní st ny
chladni ky.
P ed uskladn ním jídlo ochla te.
K ehké a rychle se kazící potraviny uchovávejte
v chladn jších ástech chladni ky.
Omezte asté otvírání dví ek.
Termostat nastavte na zp sob pro dosahování
nízké teploty. Nastavování musí probíhat
postupn , a to tak, aby se zamezilo zmrazení
potravin.
Teplotu jednotlivé ásti chladni ky zm íte
teplom rem, postaveným do sklen né, vodou
napln né nádoby. Teplota na teplom ru je
p esná teprve po n kolika hodinách klidu.
N která organická rozpoušt dla, éterické oleje
ve slupkách citrón  a pomeran , kyselina v
másle atd. m žou po dlouhodobém styku s
um lohmotným povrchem nebo t sn ním
zp sobit poškození a p ed asné stárnutí.
Nep íjemný zápach nás upozor uje na
zne išt ní vnit ku chladni ky. Zápach
odstraníte tak, že do mycí vody p idáte trochu
octa. Doporu ujeme použití filtr  s aktivním
uhlím, které istí vzduch a neutralizuje zápach.
Jestliže odcházíte na delší dobu z domu, potom
odstra te z chladni ky rychle se kazící
potraviny.

 Doba skladování potravin v chladni ce
Potraviny                        Doba skladování potravin (v dnech)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12  13  14

Máslo  + + + + + + + = = = = =

Vají ka  + + + + + + + + + + = = = =

Maso: syrové v kusu  + + =            

           syrová sekaná  + =             

           uzené  + + + + + + + + + + = = = =

Ryby  + =             

Marinády  + + + + + + + + + + = = = =

Ko enová zelenina  + + + + + + + + = = = = = =

Sýr  + + + + = = = = = = = = = =

Mou níky  + + = = = =         

Ovoce  + + = = = = = = = =     

Hotová jídla  + + = =           

Legenda:         +doporu ená doba skladování         =možná doba skladování
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Zmrazování potravin
Správné použití p ístroje, vhodné balení potravin,
udržování vhodné teploty a dodržování hygieny
potravin, mají rozhodující vliv na kvalitu
uchovávaných potravin.

V mrazni ce zmrazujte jen potraviny, které jsou
vhodné pro zmrazování a dob e snášejí nízké
teploty. Potraviny musí být erstvé a  kvalitní.
Pro potraviny vyberte vhodné balení a správn
je zabalte.

Balení nesmí propoušt t vzduch a vlhkost,
což by zp sobilo vyschnutí potravin a ztrátu
vitamín .
Fólie a sá ky pro balení musí být m kké a
poddajné, aby se mohly t sn  p ilehnout k
obsahu.

Balené potraviny ozna te údajem o druhu a
množství potravin a také datum zmražení.
Je d ležité, aby se potraviny co nejrychleji
zmrazily, proto doporu ujeme, aby balí ky
nebyly p íliš velké a aby jste potraviny p ed
uložením do mrazni ky ochladily.
Množství erstvých potravin, které m žete
najednou uložit do mrazni ky v 24 hodinách je
uvedeno na typovém štítku (zmrazovací výkon).
Jestliže je množství potravin v tší, potom je
kvalita zmrazování slabší a tím je take slabší
jakost již zmrazených potravin.

Postup zmrazování
24 hodin p ed zmrazováním oto te knoflíkem
termostatu  do polohy 3-5.  Potom uložte na
poli ku mrazni ky erstvé potraviny.  Asi 24
hodin od uložení erstvých potravin, m žete
podle pot eby oto it knoflíkem termostatu na
pracovní polohu ( i te se kapitolou Výb r
teploty).
P i pozd jším zmrazování postup zmrazování
zopakujte. erstvé potraviny se nesmí dotýkat
již zmrazených balí k  potravin.
Pro zmrazování menšího množství potravin (do
1 kg), není pot eba m nit polohu knoflíku
termostatu  ( i te se kapitolou Výb r teploty).

Uchovávání zmrazených potravin
Zmrazené potraviny uchovávejte na dn  nebo na
poli ce mrazni ky.

Pr myslov  zmrazené potraviny
Na obalu pr myslov  zmrazených potravin je
ozna ena doba a teplota skladování. P i
skladování se i te návody výrobce potravin.
Vybírejte jenom p im en  zabalené potraviny,
opat ené úplnými údaji a skladované v
mrazni kách s nejmén  -18°C. Nekupujte
orosené potraviny, které již byly víckráte
odmrazeny.
Potraviny zabezpe te p ed rozmrazením, nebo
teplota zmenší jejich kvalitu.

Približná doba uchovávání zmrazených potravin

Potraviny Doba uchovávání (v m sících)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zelenina + + +

Ovoce + + +

Chleba, pe ivo +

Mléko +

Hotová jídla +

Maso: hov zí + + +

telecí + + +

vep ové + + +

dr bež + + +

zv ina + + +

mleté maso +

Uzené klobásy +

Ryba: suchá +

mastná +

Vnit nosti +
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Odmrazování zmrazených potravin
Odmrazené se nebo rozmrazené potraviny rychle
spot ebujte. Mráz totiž potraviny konzervuje,
nezni í však baktérie, které po rozmrazení
urychlen  aktivují a rychle zni í potraviny.

áste n  rozmrazení snižuje výživnou hodnotu
potravin, zvlášt  ovoce a zeleniny a již
p ipravených potravin.

Výroba ledu
Pro výrobu ledu doporu ujeme použít
prost edního knoflíku termostatu.
Nádobku na led napl te do dvou t etin studenou
vodou nebo jinou tekutinou, vhodnou pro
zmrazování a postavte ji na nosi  nádobky pro
led (nebo ji položte na chladicí desku).
Doba výroby ledu závisí na na teplot  okolní
místnost, nastavení termostatu a astém otvírání

dví ek. Pro výrobu ledu je zapot ebí 2-6 hodin,
což záleží na mrazni ce (velikosti  mrazicí desky).
U menších p ístroj  a p i v tší spot eb ,
doporu ujeme výrobu ledu do zásoby (kostky
m žete uchovávat také ješt  v dodate né
uzav ené nádobce). Kostky ledu vypadnou z
nádobky jakmile ji obrátíte, p idržíte nachvilku
pod tekoucí vodou a jemn  ohnete.

Údržba a išt ní
Mini kuchyni o istíte teplou vodou, tekutým
istidlem a m kkým had íkem. Nepoužívejte

hrubých istidel a ostrých p edm t . P ipálené a
zaschlé zbytky potravin navlh ete had íkem a
zm k ete vhodným istidlem. ásti z nerezu
o istíte k tomu ur enými istidly, které však
nesmíte používat pro išt ní hliníku.

Varné plotny

Sporák nesmíte istit parním nebo
vysokotla ným, parním isti em.
P ed išt ním vypn te sporák a vy kejte až se
ochladí.
Okolí varných ploten o ist te teplou vodou s
dodatkem mycího prost edku. Zaschlé skvrny
nejd íve zm k ete houbi kou, namo enou ve
vod .
Po vsakém ušpin ní je pot eba varné plotny
d kladn  o istit. P i menším ušpin ní zadostuje
pro išt ní v detergentu namo ená sklen ná vlna.
Varné plotny je potom pot eba dosucha vyt ít.
Tekutiny, které obsahují s l, vyv elá  jídla nebo
vláha, mohou varné plotny poškodit.  Proto jich je
pot eba vždy dosucha vyt ít.
Pro ošet ování varných ploten použijte ob as
trochu oleje pro šicí stroje nebo oby ejné isticí a
ošet ovací prost edky, které jsou k dostání v
obchod .
Za tím ú elem nikdy nepoužívejte másla, slaniny
nebo podobné (nebezpe í koroze). Jestliže je
varná plotna trochu teplá, isticí prost edek se
lehce dostane do pór .
Kruhy varných ploten jsou vyrobeny z nerezu
a mohou v d sledku tepla vzniklého p i va ení

zežloutnout. Jedná se o fyzikální jev. Zažloutlá
místa m žete o istit oby ejnými istidly pro kov.
Agresivní pom cky pro išt ní nádobí nejsou
vhodné pro išt ní kruh  varných ploten, jelikož
mohou povrch poškodit.

Chladni ka

Automatické odmrazování
chladni ky
Chladni ku není pot eba odmrazovat, jelikož led
se na zadní st n  odmrazuje automaticky. Led,
který vznikne v dob innosti kompresoru na
zadní st n  chladni ky, se v dob , kdy
kompresor není v innosti odmrazí a ve tvaru
kapek spadne dol , a potom p es otvor v zadní
st n   ste e do nádobky na kompresoru, kde se
vypa í.

Ru ní odmrazování mrazni ky
Uvnit  prostoru s nízkou teplotou se tvo í
námraza, respektive led, který odmrazíte, jakmile
dosáhne tlouš ky asi 3-5 cm.

Knoflík termostatu oto íte do polohy STOP (0)
a p erušíte p ívod elektrické energie do
p ístroje. Vyprázdníte prostor a zmrazené
potraviny zabezpe íte proti odmrazení.
Vhodným had íkem vyt ete do sucha
rozmraženou vodu, která je na dn  mrazni ky.
Odmrazení urychlíte tak, že necháte dví ka
mrazni ky otev ená.
P i rozmrazování nepoužívejte spreje, jelikož
mohou roztavit ásti z um lé hmoty a jsou
zdraví škodlivé.
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išt ní p ístroje
P ed išt ním p erušte p ívod elektrické
energie do p ístroje!
Nepoužívejte hrubé nebo agresivní isti e, které
mohou povrch poškodit.
P i išt ní dávejte pozor, aby jste odstranili
všechny zbytky istidel.

Zvenku o istíte p ístroj istou vodou a tekutým
detergentom.
Lakovaný povrch o ist te m kkým had íkem a
isticím prost edkem na základ  alkoholu

(nap . isti  skla). M žete použít také alkoholu
(etanolu nebo izopropylalkoholu).
Pro ásti ásti z um lé hmoty nebo lakované
ásti, není vhodné použití hrubých nebo

speciálních agresivních istidel, jako nap íklad
istidel pro nerez apod.

Vyndejte ásti za ízení, které je možné
vyjmout z vnit ku p ístroje a o ist te je vodou a
tekutým istidlem. ásti z um lé hmoty nejsou
vhodné pro mytí v my ce.
Vnit ek p ístroje umyjte odraženou vodou ke
které jste p idali trochu octa.
Z kondenzátoru na zadní stran  p ístroje
o ist te prach m kkou nekovovou št tkou
nebo vysava em.

O ist te také nádobku nad kompresorem
chladni ky (nesundávejte ji).

Po o išt ní p ipojte p ístroj op t na elektrickou
sí , zapn te jej a uložte potraviny zpátky.

Vylou ení p ístroje z použití
Jestliže p ístroj nebudete déle používat, potom
oto te knoflíkem termostatu do polohy STOP (0).
P erušte p ívod elektrické energie do p ístroje,
vyprázdn te jej, odmrazte, o ist te a nechejte
dví ka p iv ená.

Umývací d ez

Umývací d ez je z nerezu. Pro išt ní a pé i
použijte p im ený isti  a i te se radami
výrobce istidel.

 Odstran ní poruch
P i použití se mohou objevit také poruchy
innosti. Uvádíme n které poruchy p ístroje,

které jsou vícekrát  d sledkem nesprávného
použití a m žete jich sami odstranit.

P ístroj po zapojení do el. sít
nepracuje

Ov te jestli je v zásuvce p edepsané nap tí a
jestli je p ístroj zapnutý (knoflík termostatu je v
poloze innosti).

Chladící systém delší dobu pracuje
nep etržit

P íliš asté otvírání dví ek respektive p íliš
dlouho otev ená dví ka.
Nesprávn  zav ená dví ka (možná že je n jaká
p ekážka mezi dví ky, pov šená dví ka,
poškozené t sn ní,…).

Uložené je p íliš velké množství erstvých
potravin.
Kv li špatnému chlazení kompresoru a
kondenzátoru - ov te proud ní vzduchu za
p ístrojem a o ist te kondenzátor.

Ukládání  ledu na zadní st n  ve
vnit ku chladni ky
Dokud voda odtéká do žlábku a p es otvor do
nádobky na kompresoru,  je zajišt no normální
automatické odmrazování chladni ky.
V p ípad , že se na chladící desce objeví v tší
vrstva ledu (3-5mm), potom jej odstra te ru n .
Knoflík termostatu oto te do polohy STOP (0) a
nechte dví ka chladni ky otev ená.  Led
neodstra ujte elektrickými p ístroji (fén na vlasy
atd.) a neodstra ujte jej ostrými p edm ty.
Po ukon eném odmrazování oto te knoflík do
požadované polohy a zav ete dví ka chladni ky.
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V tší vznikání ledu je d sledkem :
špatného t sn ní dví ek (jestliže je t sn ní
špinavé nebo poškozené, potom jej o ist te
respektive vym te),
p íliš asté otvírání respektive dlouhé otvírání
dví ek,
ukládání teplých potravin do chladni ky,
jídlo nebo nádobí se dotýkají zadní st ny
vnit ku chladni ky.

Voda vytéká z chladni ky
Voda vytéká z chladni ky, jestliže je ucpaný
otvor pro odtékání vody, nebo jestli rozmrazená
voda kape mimo žlábek.
Ucpaný otvor vy ist te nap íklad slámkou z
um lé hmoty.
P íliš silnou vrstvu ledu odmrazíte ru n  (viz
kapitola Ukládání ledu na zadní st n  ve vnit ku
chladni ky).

Hlasitost
Chlazení v kombinovaných chladících a
mrazících p ístrojích umož uje chladící systém s
kompresorem, který zp sobuje ur itý hluk. Jakost
hluku záleží na umíst ní, správném použití a stá í
p ístroje.

P i chodu kompresoru je slyšet kapalinový
hluk, jestliže je v klidu, potom se slyší p elívání
chladící tekutiny. To je zcela normální a nemá
vliv na životnost p ístroje.
Po zavedení p ístroje do provozu m že být
innost kompresoru a p elívání tekutiny

hlasit jší. To není znak poruchy a nemá vliv na
životnost p ístroje. Pozd ji se innost p ístroje a
hlasitost šum  zmenší.

N kdy se p i innosti p ístroje ukáže také
zvláštní nebo siln jší hluk, který není pro
p ístroj obvyklý a je obvykle d sledkem
nesprávného umíst ní:

P ístroj musí stát rovn  a stabiln  na tvrdé
podložce.
Nesmí se dotýkat st ny nebo sousedních
element .
Ov te, jestli je vnit ní vybavení na svém
míst , a jestli se  plechovky, sklenice a
nádobí  se mezi sebou nedotýkají.

Vým na žárovky
P ed vým nou žárovky musíte vždy p erušit
p ívod elektrické energie do p ístroje.
Prsty stiskn te ze zadní strany na ví ko, které
chrání žárovku (ve sm ru šipky 1), až vysko í
ze své  polohy. Potom sundejte ví ko (v sm ru
šipky 2) a žárovku vym te za novou (E 14,
max. 15W).
Vyho elou žarovku nesmíte vyhodit mezi
organické odpadky.
Žárovka je spot ební materiál a naše garance
se na ni nevztahuje!

ZACHOVÁVÁME SI PRÁVO NA ZM NY, KTERÉ NEMAJÍ VLIV NA FUNK NOST
P ÍSTROJE.
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