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Bezpeãnostní informace a upozornûní

Obalov˘ materiál skladujte mimo dosah dûtí – polyetylenové sáãky a folie mohou udusit!
Prosíme, odevzdejte ochrann˘ obal do sbûrn˘ch surovin.

Star˘ pfiístroj:
Obsahuje hodnotné materiály a mûl by proto b˘t správnû zlikvidován – nikoliv pouze vyhozen do domovního odpadu.
 Vyfiazen˘ pfiístroj by mûl b˘t znehodnocen:
OdstraÀte zástrãku, pfiefiíznûte pfiívodní kabel
a odstraÀte západky, aby se dûti nemohly uzavfiít v pfiístroji.
 Dbejte na to, aby u starého pfiístroje pfii transportu do sbûrny nedo‰lo k po‰kození chladícího
okruhu.
 Údaje o chladivu najdete na typovém ‰títku.
 Star˘ pfiístroj musí b˘t fiádnû a profesionálnû zlikvidován
v souladu s pfiíslu‰n˘mi platn˘mi normami a pfiedpisy.

Urãení
Pfiístroj je urãen pouze pro chlazení potravin. V pfiípadû, Ïe je
pouÏíván pro komerãní chlazení potravin, musí b˘t dodrÏeny
pfiíslu‰né pfiedpisy.
Tento pfiístroj není vhodn˘ pro skladování a chlazení léãiv,
krevní plazmy, laboratorních preparátÛ nebo podobn˘ch látek
a v˘robkÛ podléhající nafiízení 2007/47/EC o zdravotnick˘ch
prostfiedcích.
Jakékoliv nesprávné pouÏití mÛÏe vést k po‰kození nebo zkaÏení skladovan˘ch potravin.
Pfiístroj není vhodn˘ pro pouÏití v oblasti vystavené nebezpeãí
v˘buchu.



















Popis pfiístroje

Klimatické tfiídy
Ovládací prvky

Zásuvky, ko‰íky
(Dle modelu
vybavení)

Typov˘ ‰títek

V˘‰kovû nastavitelné noÏky
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Pfiístroj by mûl b˘t pfiepravován zabalen˘ a instalován
dvûma osobami, aby nedo‰lo k poranûní nebo po‰kození
pfiístroje.
V pfiípadû, Ïe je pfiístroj po‰kozen pfii pfiepravû, obraÈte se
okamÏitû je‰tû pfied jeho zapojením na dodavatele.
Pro zaji‰tûní bezvadného provozu je tfieba pfiístroj zapojit
a nastavit tak, jak je uvedeno v tomto návodu na pouÏití.
V pfiípadû poruchy odpojte pfiístroj od sítû. Vytáhnûte
zástrãku nebo vypnûte nebo vyjmûte jistiãe.
Pfii odpojování pfiístroje tahejte za objímku zástrãky a nikoliv za kabel.
Opravy a zásahy na pfiístroji musí b˘t provedeny jen autorizovan˘m servisem, neautorizované práce mohou b˘t
znaãnû nebezpeãné pro uÏivatele. TotéÏ platí pro v˘mûnu
pfiívodního kabelu.
Zamezte pouÏití otevfieného ohnû nebo zápaln˘ch zdrojÛ
v pfiístroji. Pfii pfiepravû a ãi‰tûní zajistûte, aby nedo‰lo
k po‰kození chladícího okruhu. Pokud unikne chladivo,
ujistûte se, Ïe v blízkosti nejsou Ïádné zápalné zdroje
a místnost dobfie vyvûtrejte.
Nestoupejte na podstavec, dvefie ani zásuvky nebo ko‰e
nebo je nepouÏívejte jako podpûru ãehokoli jiného.
Tento pfiístroj není urãen pro pouÏití osobami (vãetnû dûtí)
se sníÏenou psychickou, smyslovou nebo mentální
schopností nebo osobami s nedostatkem zku‰eností
a znalostí, pokud nebyly pouãeny o pouÏití pfiístroje a nejsou z poãátku pod dohledem osoby zodpovûdné za jejich
bezpeãí. Hlídejte dûti, aby si nehrály s pfiístrojem.
Zamezte dlouhodobému kontaktu chladn˘ch a chlazen˘ch/zmrazen˘ch potravin s pokoÏkou. Tento kontakt
mÛÏe zpÛsobit bolest, sníÏenou citlivost nebo omrzliny.
V pfiípadû dlouhodobého kontaktu s pokoÏkou pouÏijte
bezpeãnostní ochranné pomÛcky, napfi.: noste ochranné
rukavice.
Nejezte zmrzlinu, zejména nanuky nebo ledové kostky,
ihned po jejich vyjmutí z pfiístroje. MÛÏe dojít k „popálení“
v dÛsledku velmi nízk˘ch teplot.
Nejezte potraviny uskladnûné v mrazniãce pfiíli‰ dlouho,
mÛÏe dojít k otravû.
V pfiístroji neskladujte Ïádné v˘bu‰niny nebo spreje s hofilav˘mi látkami jako propan, butan, pentan apod. Unikající
plyny by mohly b˘t zapáleny elektrickou jiskrou. Tyto spreje
poznáte podle oznaãení obsahu nebo symbolu ohnû.
NepouÏívejte uvnitfi pfiístroje Ïádné elektrické pfiístroje.

Pfiístroj je urãen pro provoz v rozmezí specifick˘ch okolních
teplot, dle své klimatické tfiídy. Tyto teplotní limity by nemûly
b˘t pfiekroãeny. Odpovídající klimatická tfiída Va‰eho pfiístroje
je uvedena na typovém ‰títku.
Klimatická tfiída

Nastaveno pro okolní teplotu
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+10 °C aÏ +32 °C
+16 °C aÏ +32 °C
+16 °C aÏ +38 °C
+16 °C aÏ +43 °C

Umístûní
Umístûní








Vyvarujte se umístûní pfiístroje v oblasti pfiímého sluneãního záfiení, vedle sporákÛ, topení, apod.
Podlaha, na které je pfiístroj umístûn, by mûla b˘t vodorovná a rovná. Pfiípadné nerovnosti vyrovnejte nastavením
v˘‰kovû nastaviteln˘ch noÏek pfiiloÏen˘m klíãem.
Ventilaãní mfiíÏky nesmí b˘t zakryty. VÏdy zajistûte, aby byl
pfiístroj dobfie vûtrán a Ïe vzduch mÛÏe kolem pfiístroje
volnû cirkulovat.
Nestavte na mrazniãku Ïádné pfiístroje vydávající teplo,
napfi.: mikrovlnné trouby, toustovaãe, apod.
Norma EN 378 urãuje, Ïe místnost, do které instalujete vá‰
pfiístroj má mít objem 1m3 na kaÏd˘ch 8 g chladiva R600a,
které jsou v pfiístroji, pro zamezení hromadûní hofilavého
plynu/vzduchu v místnosti, ve které je pfiístroj umístûn
v pfiípadû úniku z chladícího okruhu. MnoÏství chladiva
pouÏitého ve va‰em pfiístroji je zobrazeno na typovém ‰títku na vnitfiní stranû pfiístroje.
Nepfiipojujte pfiístroj ke zdroji elektrického proudu spoleãnû s jin˘mi pfiístroji prodluÏovacím kabelem – nebezpeãí pfiehfiátí.

Pfiipojení pfiístroje k elektrické síti
Proud (stfiídav˘) a napûtí v místû pouÏití musí odpovídat údajÛm na typovém ‰títku pfiístroje.
Zásuvka musí b˘t ji‰tûna 10 A nebo vy‰‰í pojistkou, nesmí
b˘t pfiímo za zadní stûnou pfiístroje a musí b˘t snadno pfiístupná.
Pfiístroj musí b˘t pfiipojen do uzemnûné zásuvky s ochrann˘m kolíkem.
Dráty elektrického vedení jsou barevné dle následujícího
klíãe: zelen˘/Ïlut˘ = uzemnûní, modrá = neutrální/nulov˘,
hnûdá = pod napûtím.
Upozornûní! Pfiístroj musí b˘t uzemnûn.

Poznámky k úspofie energie




Zamezte otevírání dvefií na pfiíli‰ dlouhou dobu.
Horké potraviny nechte pfied vloÏením do pfiístroje
vychladnout na pokojovou teplotu.
Pokud se vytvofií vrstva ledu, pfiístroj odmrazte. To zlep‰í pfienos chladu a sníÏí spotfiebu elektrické energie.

Ovládací a kontrolní prvky

1
2
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Ovládací a kontrolní prvky
Pfied uvedením do provozu se doporuãuje pfiístroj vyãistit
(viz kapitola „âi‰tûní“).
 Zapnutí pfiístroje: Stisknûte tlaãítko On/Off tak,
Ïe se teplotní displej rozsvítí.
- Dokud se uvnitfi pfiístroje nedosáhne teploty minimálnû 0 °C,
budou na digitálním teplotním displeji blikat dvû vodorovné ãáry.
- Jakmile klesne teplota pod 0 °C, bude digitální teplotní
displej zobrazovat teplotu uvnitfi pfiístroje.
 Vypnutí pfiístroje: Stisknûte tlaãítko On/Off po dobu
pfiibliÏnû 2 vtefiin tak, Ïe teplotní displej zhasne.

Nastavení teploty
Pfiístroj je pfiednastaven na bûÏn˘ reÏim (-18 °C).


-

Bezpeãnostní zámek

Tlaãítka nastavení teploty
Tlaãítko On/Off
Tlaãítko SuperFrost
Tlaãítko vypnutí varovného zvukového signálu
Teplotní displej
Svûtelná kontrolka funkce SuperFrost
Dûtsk˘ bezpeãnostní zámek

Pro zv˘‰ení teploty:
Stisknûte tlaãítko Up
Pro sníÏení tepoty:
Stisknûte tlaãítko Down.
Bûhem nastavování teploty bude na displeji blikat nastavovaná teplota.
Nastavení mÛÏete zmûnit o 1 °C opûtovn˘m krátk˘m stisknutím tlaãítka.
Elektronické ovládání se automaticky pfiepne zpût pfiibliÏnû
5 vtefiin od posledního stisknutí tlaãítka, na displeji se
zobrazí aktuální teplota, která je uvnitfi mrazniãky.

Zámek ve dvefiích pfiístroje je vybaven bezpeãnostním mechanismem.
Uzamknutí pfiístroje:
 VloÏte klíã, tak jak je zobrazeno ‰ipkou (1).
 Otoãte klíã o 90°.
Pro odemknutí pfiístroje opakujte
stejn˘ postup v opaãném pofiadí.
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Teplotní displej
Teplotní displej

Dûtsk˘ bezpeãnostní zámek

Teplotní displej zobrazuje nejvy‰‰í teplotu v mrazící ãásti. Displej je konstruován tak, Ïe zobrazuje
pouze teploty pod 0 °C.

Teplotní alarm
Pokud teplotní displej bliká, znamená to, Ïe pfiíli‰ stoupla teplota v mrazící ãásti. ZároveÀ zní varovn˘ zvukov˘ signál.
Pro vypnutí alarmu stisknûte tlaãítko Alarm

.

Teplotní displej bude dále blikat, dokud nebude odstranûna
pfiíãina alarmu.
Pokud se na displeji zobrazí F3, má pfiístroj poruchu.
Bezpeãnostním obvodem bude udrÏena správná teplota.
ObraÈte se na nejbliÏ‰í autorizovan˘ servis.

Displej v˘padku elektrického proudu „frost–control“
Pokud se na displeji zobrazí nA, znamená to, Ïe
bûhem nûkolika posledních hodin nebo dnÛ pfiíli‰
vzrostla teplota uvnitfi pfiístroje v dÛsledku v˘padku
elektrického proudu.
Pokud stisknûte tlaãítko Alarm, zatímco je na displeji zobrazeno nA, zobrazí se na displeji nejvy‰‰í dosaÏená teplota
bûhem v˘padku elektrického proudu. Zkontrolujte kvalitu
potravin a jsou-li vhodné ke konzumaci v pfiípadû, Ïe se pfiíli‰
ohfiály nebo dokonce rozmrazily
Nejvy‰‰í dosaÏená teplota se zobrazí po dobu pfiibliÏnû
1 minuty. Poté se znovu objeví aktuální teplota v mrazící ãásti.
Displej mÛÏe b˘t vypnut opakovan˘m stiskem tlaãítka
Alarm.

Varovn˘ zvukov˘ signál
Pfiístroj je vybaven funkcí alarmu.
Zvukov˘ alarm dvefií
Spustí, jsou-li dvefie otevfieny déle neÏ 60 sekund.
Pro zru‰ení alarmu stisknûte tlaãítko Alarm. Alarm se
automaticky vypne, jakmile se dvefie zavfiou.
Zvukov˘/vizuální teplotní alarm
Zní, pokud teplota v mrazící ãásti není dostateãnû nízká.
ZároveÀ bliká teplotní displej.
Varovn˘ zvukov˘ signál se vypne stisknutím tlaãítka
Alarm. Teplotní displej bude dále blikat, dokud nebude
odstranûna pfiíãina spu‰tûní alarmu.
MÛÏe b˘t zpÛsoben:
 Dlouh˘m otevfiením dvefií mrazniãky, které zpÛsobilo,
Ïe dovnitfi vnikl tepl˘ vzduch;
 V˘padkem elektrického proudu;
 Poruchou pfiístroje.
V kaÏdém pfiípadû zkontrolujte, zda se potraviny nerozmrazily
nebo nezkazily.
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Dûtsk˘ bezpeãnostní zámek Vám pomáhá zajistit, aby pfiístroj
nebyl náhodnû vypnut.

Zapnutí dûtského bezpeãnostního zámku


Stisknûte tlaãítko SuperFrost pfiibliÏnû po dobu 3 vtefiin.

-

Displej zobrazuje


-

Stisknûte tlaãítko SuperFrost
Displej zobrazuje c0 ( 0 bliká).


-

Stisknûte tlaãítko Up
Displej zobrazuje c1 ( 1 bliká).



Stisknûte tlaãítko SuperFrost

c ( c bliká).

Rozsvítí se kontrolka
dûtského
bezpeãnostního zámku ( c bliká).
 Stisknûte tlaãítko On/Off
Dûtsk˘ bezpeãnostní zámek je nyní aktivován.
-

Vypnutí dûtského bezpeãnostního zámku


-

Stisknûte tlaãítko SuperFrost pfiibliÏnû po dobu 3 vtefiin.
Displej zobrazuje c,
svítí kontrolka
dûtského bezpeãnostního zámku ( c bliká).



Stisknûte tlaãítko SuperFrost

-

Displej zobrazuje



-

c1

( 1 bliká).

Stisknûte tlaãítko Down
Displej zobrazuje c0,
svítí kontrolka
dûtského bezpeãnostního zámku ( 0 bliká)
Stisknûte tlaãítko SuperFrost

Zhasne kontrolka
dûtského
bezpeãnostního zámku ( c bliká).
 Stisknûte tlaãítko On/Off
Dûtsk˘ bezpeãnostní zámek je nyní vypnut˘.

MraÏení, skladování
MraÏení, skladování
âerstvé potraviny mají b˘t co nejdfiíve zmraÏeny aÏ k jádru. Toto je
zaji‰tûno funkcí SuperFrost a zaruãuje nám uchování nutriãních
hodnot, vzhledu a chuti potravin.
Maximální mnoÏství ãerstv˘ch potravin, které je moÏno zmrazit za 24
hodin, je uvedeno na typovém ‰títku
(Freezing capacity ...kg/24 hours).

MraÏení s funkcí SuperFrost




Stisknûte tlaãítko SuperFrost krátce
tak, Ïe se rozsvítí svûtelná kontrolka.
K mraÏení malého mnoÏství potravin je dostaãující doba
zapnutí funkce 6 hodin pfied vloÏením potravin. Maximální
mnoÏství (viz. mrazící kapacita na typovém ‰títku) vyÏaduje zapnutí 24 hodin pfiedem.
VloÏte ãerstvé potraviny do mrazící ãásti. Funkce
SuperFrost se vypne automaticky. V závislosti na mnoÏství
potravin umístûn˘ch v mrazící ãásti, se funkce vypne po
uplynutí 30 aÏ max. 65 hodin. Pfiístroj se pfiepne zpût na
pÛvodnû nastavenou teplotu.

Poznámka: Po zapnutí funkce SuperFrost, se kompresor
zapne aÏ po 8 minutách. Toto je zpÛsobeno integrovan˘m
zpoÏìovaãem, kter˘ je vytvofien, aby prodlouÏil Ïivotnost chladící jednotky.

Poznámky k mraÏení a skladování









VÏdy skladujte podobné druhy potravin pohromadû.
Balte potraviny, které si mrazíte sami, v mnoÏstvích vhodn˘ch pro va‰i spotfiebu. Abyste zajistili správné zmraÏení
potravin, nepfiekraãujte následující mnoÏství pro jedno
balení:
Ovoce, zelenina: do 1 kg
Maso: do 2,5 kg
ZmraÏené potraviny balte do standardních mrazících
sáãkÛ nebo do plastov˘ch, kovov˘ch nebo hliníkov˘ch
nádob na více pouÏití.
Nenechte ãerstvé potraviny, které mají b˘t zmraÏeny, aby
pfii‰li do kontaktu s jiÏ zmraÏen˘mi potravinami. Obaly
musí b˘t suché, aby nezamrzaly dohromady.
VÏdy si na obal napi‰te datum a obsah balení a nepfiekraãujte dobu spotfieby potravin.
Není vhodné mrazit lahve nebo plechovky obsahující
sycené nápoje, jelikoÏ mohou prasknout.
Vyjmûte pouze tolik potravin, kolik právû potfiebujete rozmrazit. RozmraÏené potraviny spotfiebujte co nejrychleji.

MraÏené potraviny mohou b˘t rozmraÏeny následujícími
zpÛsoby:
V horkovzdu‰né troubû
V mikrovlnné troubû
V pokojové teplotû
- V chladniãce: chlad, kter˘ mraÏené zboÏí vydává, napomáhá chlazení ostatních potravin.

Poznámka: Pro úsporu energie, mÛÏete vypnout funkci
SuperFrost pfied uplynutím 30 hodin, opûtovn˘m stisknutím
tlaãítka SuperFrost. Ujistûte se v‰ak, Ïe teplota v mrazící ãásti
je alespoÀ -18 °C.

Funkci SuperFrost byste nemûli zapínat:
-

Pokud ukládáte zmraÏené potraviny do mrazící ãásti;
Pokud chcete mrazit maximálnû 2 kg ãerstvého jídla
dennû.
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Odmrazování
Odmrazování

Poruchy

Po del‰í dobû provozu se na mrazících policích mÛÏe vytvofiit
vrstva ledu nebo námrazy. Ta zv˘‰í spotfiebu elektrické energie
mrazniãky. Mrazící police by proto mûly b˘t pravidelnû odmrazovány.

Následující poruchy mÛÏete sami na základû pfiezkou‰ení
odstranit:
 Zafiízení nepracuje: ovládací kontrolky nesvítí.
Je pfiístroj správnû zapnut˘?
Je zástrãka správnû zasunuta do elektrické zásuvky?
Jsou v pofiádku pojistky?
 Velká hluãnost:
Stojí pfiístroj pevnû na zemi?
- NezpÛsobuje pfiístroj chvûní okolního nábytku nebo pfiedmûtÛ? Prosím, uvûdomte si, Ïe zvukÛm zpÛsoben˘m chladícím okruhem nelze zabránit.
 Teplota není dostateãnû nízká:
Je správnû nastavena teplota? (viz. „Nastavení teploty“)
- NevloÏili jste do pfiístroje vût‰í mnoÏství ãerstv˘ch potravin? Sledujte teplotu následujících 24 hodin.
- Neukazuje dodateãnû instalovan˘ teplomûr ‰patnû teplotu?
Funguje správnû ventilaãní systém?
Není pfiístroj postaven pfiíli‰ blízko zdroje tepla?







Pro odmrazení pfiístroj vypnûte. Vytáhnûte zástrãku ze zásuvky.
Vyjmûte zásuvky.
Zabalte zmraÏené potraviny do papíru nebo pfiikr˘vek
a uloÏte je na chladné místo.
Pro urychlení odmrazovacího procesu vloÏte na mrazící
polici pánev s teplou, nikoliv vroucí, vodou.
Bûhem odmrazování nechte dvefie pfiístroje otevfiené.
Po odmraÏení vytfiete zbylou vodu a pfiístroj vyãistûte.

NepouÏívejte Ïádná mechanická zafiízení nebo jiné pomÛcky pro odmrazování neÏ ty, které jsou doporuãené
v˘robcem.

âistûní
Pfied ãi‰tûním vÏdy pfiístroj vypnûte. Odpojte ze sítû nebo
vy‰roubujte/vypnûte pojistky.
Vnitfiek mrazniãky, vybavení a vnûj‰í stûny omyjte vlaÏnou
vodou s pfiidáním nepatrného mnoÏství mycího prostfiedku.
NepouÏívejte brusné prostfiedky, ãisticí prostfiedky s obsahem
kyseliny nebo chemická rozpou‰tûdla
KvÛli nebezpeãí zranûní a po‰kození pfiístroje by se nemûly pouÏívat parní ãistiãe.
 Zajistûte, aby voda z ãi‰tûní nepronikla do elektrické ãásti
pfiístroje nebo do ventilaãních mfiíÏek.
 V‰echny ãásti dobfie osu‰te.
 Z chladící jednotky a z v˘mûníku tepla - kovová mfiíÏ na
zadní stûnû - by mûl b˘t odstraÀován prach alespoÀ
jedenkrát roãnû.
 Neniãte a neodstraÀujte typov˘ ‰títek na vnitfiní stranû
pfiístroje. Je velmi dÛleÏit˘ pro servisní úãely. Jeho odstranûním se zbavujete ve‰kerého práva na záruãní opravy.

Pokud jste nezjistili Ïádnou
z pfiedchozích závad a nemÛÏete opravit vadu sami, prosím,
obraÈte se na nejbliÏ‰í autorizované servisní stfiedisko (viz záruãní list) a sdûlte typ pfiístroje 1 ,
servisní ãíslo 2 a ãíslo pfiístroje 3 ,
které jsou vyznaãeny na typovém
‰títku. Typov˘ ‰títek se nalézá
uvnitfi mrazniãky na levé stranû.

Odstavení pfiístroje
Pokud je pfiístroj vypnut na del‰í ãas, vypnûte jej, odpojte od
sítû a vytáhnûte zástrãku ze zásuvky nebo vypnûte pojistky.
Vyãistûte pfiístroj a nechte dvefie otevfiené, tím pfiedejdete
vzniku nepfiíjemn˘ch zápachÛ.
Pfiístroj odpovídá pfiíslu‰n˘m bezpeãnostním pfiedpisÛm a nafiízením EU 2004/108/EC a 2006/95/EC.
V‰echny typy a modely v˘robce neustále vyvíjí, a proto si vyhrazuje právo na zmûnu tvarÛ, vybavení a technologií.
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Zmûna smûru otevírání dvefií

Instalaãní rozmûry (mm)

Verze 1
V pracovní desce musí b˘t ventilaãní otvor o minimální velikosti 200 cm2, kter˘ bude umístûn v zadní ãásti pfiístroje.
1. Vy‰roubujte závûs dvefií.
2. Vytáhnûte dvefie dolÛ
a potom je zdvihnûte pryã.

3. Pfiemístûte madlo
a záslepky na opaãnou
stranu dvefií.

4. Pfiemístûte ãep pantu na opaãnou
stranu dvefií.

Verze 2
Pokud není umístûna v pracovní desce Ïádná ventilaãní mfiíÏka, musí b˘t otvor pro pfiístroj minimálnû 860 mm vysok˘, kter˘
zajistí dostateãn˘ odvod tepla do pfiední ãásti pracovního stolu.

5. Pfiemístûte horní pant
na opaãnou stranu.

6. Pfiemístûte krytku
na opaãnou stranu.

7. Pfiipevnûte dvefie
na ãep pantu a zavfiete je.

8. VloÏte závûs dvefií do spodní
podpûry a pfii‰roubujte jej na místo.
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