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Návod na pouÏití
pro truhlicovovou mrazniãku

GTE, GTI
Mc TREE a.s., Hlavní 238, 250 89 Láznû Tou‰eÀ

tel.: 286 854 368–70, fax: 286 850 101, e-mail: info@mctree.cz

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Odmrazování

Po delší době provozu se může na výrobnících chladu vytvo-
řit námraza, příp. ledová vrstva. Příliš silná námraza nebo
ledová vrstva zvyšuje spotřebu energie. Vrstvu námrazy čas
od času odstraňte plastovou škrabkou. Pokud se vytvoří
vrstva ledu, je třeba přístroj odmrazit a vnitřní prostor vyčistit.
�� Při odmrazování přístroj vypněte.
�� Vytáhněte zástrčku, příp. vyšroubujte pojistku nebo

vypněte jistič.
�� Zmražené potraviny zabalte do papíru nebo deky a ulož-

te na chladném místě.
�� K urychlení rozmrazování můžete do přístroje postavit

nádobu s horkou, ne vařící, vodou.
�� Na rozmrazování nepoužívejte žádné mechanické

nástroje nebo jiné pomůcky, kromě těch, které doporu-
čuje výrobce.

�� Víko truhly nechte během rozmrazování otevřené. Po
odmražení utřete zbytek vody utěrkou. Nakonec přístroj
vyčistěte.

Čištění

�� Před čištěním vždy přístroj vypněte. Vyjměte zástrčku
nebo odšroubujte pojistku, příp. vypněte jistič.

�� Vnější stěny, vnitřek přístroje a vybavení omyjte vlažnou
vodou s přidáním nepatrného množství mycího prostředku.

�� Z důvodu nebezpečí zranění a poškození přístroje
nepoužívejte parní čističe.

�� Nikdy nepoužívejte drsné nebo lešticí houby. Nepouží-
vejte koncentrované čistící prostředky a brusné pro-
středky, prostředky obsahující kyseliny nebo chemická
rozpouštědla. K čištění doporučujeme měkký hadřík
a univerzální čistič s neutrálním pH.

�� Zajistěte, aby voda z čištění nepronikla do elektrické
části přístroje a ventilačních mřížek.

�� Přístroj vysušte.
�� Mřížky na přívod a odvod vzduchu je třeba pravidelně

čistit štětcem nebo vysavačem. Vrstva prachu zvyšuje
spotřebu energie.

�� Zajistěte, aby žádný z drátů nebo jiných komponentů
nebyl vytlačen, ohnut nebo poškozen. 

Ukazatel teploty
(pokud je k dispozici)

Teploměr ukazuje nejvyšší teplotu zmraže-
ných potravin, je nastavený tak, že pouze
v oblasti teplot pod 0 °C ukazuje správnou
hodnotu. Pokud nastavíte novou teplotu,
upozorňujeme, že této teploty bude dosa-
ženo cca po 6 hodinách při málo naplně-
ném prostoru, při úplně naplněném prostoru cca po 24 hodi-
nách. Až poté přestavte znovu regulátor teploty. Při vkládání
čerstvých potravin, stejně jako při vyjímání nebo překládání
mražených potravin, může v důsledku vniknutí teplého vzdu-
chu krátkodobě stoupnout teplota.

Poruchy (závady)

Přístroj je konstruován a vyroben tak, aby byl bezporuchový
s dlouhou životností. Vyskytne-li se přesto porucha, pře-
svědčte se, zda to není způsobeno chybnou obsluhou. Pro-
sím, uvědomte si, že v takovém případě by Vám náklady byly
naúčtovány i během záruční doby.

Následující poruchy můžete sami na základě přezkoušení
odstranit::
�� Zařízení nepracuje:
- Je přístroj správně zapnutý?
- Je zástrčka správně zasunutá do zásuvky?
- Jsou v pořádku pojistky příp. zapnutý jistič?
�� Teplota není dostatečně nízká:
- Je regulátor teploty řádně nastavený?
- Přezkoušejte podle odstavce „Nastavení teploty“.
- Ukazuje Vámi vložený teploměr správnou hodnotu?
- Je v pořádku větrání?
- Není přístroj postavený příliš blízko zdroje tepla?

Pokud jste nezjistili žádnou
z výše uvedených příčin, ob-
raťte se na nejbližší servis.
Uveďte následující údaje:
Označení (typ přístroje) (1),
Index náhradního dílu (2), Číslo
přístroje (3) podle typového
štítku. Typový štítek se nachází
na pravé horní straně truhly. Při poruše nechávejte víko
truhly zavřené. Omezí se tím ztráta chladu, zvýšení teploty
a možné rozmrazení potravin. Kvalita zmražených potravin
tak zůstane lépe zachována.

Zvláštní vybavení
�� vysunovací zámek
�� závěsné koše

Vysunovací zámek: Přístroje s posuvnými víky je možné
uzamknout vysunovacím zámkem. Vysunovací zámek vložte
do připraveného otvoru ve víku, klíč otočte a vytáhněte. Při
používání tohoto přístroje dodržujte předpisy platné pro vaše
podnikání. 

Vyřazení z provozu

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte ho ze
zásuvky, příp. vyšroubujte pojistku nebo vypněte jistič. Pří-
stroj vyprázdněte, vyčistěte a nechejte otevřené víko, aby se
zabránilo vzniku zápachu.

Přístroj je konstruovaný na různé teploty okolí podle klima-
tických tříd. Klimatické třídy by neměly být překročené ani
směrem nahoru, ani směrem dolů! Klimatická třída Vašeho
přístroje je uvedená na typovém štítku. Znamená:

Klimatická třída Konstruovaná pro teplotu 
okolí od

SN +10 °C do +32 °C
N +16 °C do +32 °C
ST +18 °C do +38 °C
T +18 °C do +43 °C

- Cirkulační okruh chladící směsi je kontrolovaný na těs-
nost.

- Přístroj zodpovídá běžným bezpečnostním předpisům
jako i EG - směrnicím 73/23/EWG a 89/336/EWG.

Dobře si uschovejte tento návod na použití nebo ho případně
odevzdejte dalšímu majiteli tohoto spotřebiče.
Tento návod na použití je platný pro více modelů.
Odchylky jsou z tohoto důvodu možné.
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Bezpečnostní informace a upozornění

�� Přístroj by neměl být rozbalovaný a instalovaný dvěmi
osobami, aby nedošlo k poranění nebo poškození pří-
stroje.

�� V případě, že je přístroj poškozený, obraťte se před za-
pojením do sítě na dodavatele.

�� Pro zajištění bezchybného provozu je potřebné postupo-
vat přesně podle návodu.

�� V případě poruchy odpojte přístroj ze sítě vytáhnutím
zástrčky, příp. vypnutím jističe.

�� Při odpojení ze sítě zatáhněte za zástrčku, ne za kabel.
�� Opravy a zásahy na přístroji svěřte servisu, jinak se

vystavujete značnému nebezpečí. To platí i o výměně pří-
vodního kabelu.

�� Nenechávejte děti, aby si s přístrojem hrály, sedaly si
na přístroj nebo se věšely na víko. Zmrzlinu a především
led a ledové kostky nejezte ihned po nabrání, jsou
příliš chladné. V důsledku nízké teploty hrozí „popálení“.

�� Nejezte potraviny, které jsou skladované příliš dlouho,
mohlo by dojít k otravě. U uzamykatelných přístrojů ne-
nechávejte klíč v blízkosti přístroje ani v dosahu dětí.

�� Nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče uvnitř přístroje.

Informace k ochraně životního
prostředí

�� Ochranný obal je vyrobený z recyklovatelných materiálů.
�� Prosím odevzdejte ochranný obal do sběrných surovin.

Tak budou materiály využité na recyklaci.
�� Starý přístroj obsahuje hodnotné materiály a neměl by

být vyhozený do domácího odpadu.
�� Starý přístroj učiňte ihned nepoužitelným, odstraňte při-

pojovací kabel, příp. odstraňte zámek, aby nemohlo dojít
k uzavření, v případě, že by dovnitř vlezlo hrající se
dítě - možnost udušení.

�� Dbejte na to, aby při přepravě starého přístroje nedošlo
k poškození chladícího okruhu. Takto neunikne chladivo
a olej do okolí. Přesné údaje o chladivu a izolačních
materiálech najdete na typovém štítku.

Umístění

�� Nestavte přístroj na místo s přímým slunečným zářením,
vedle sporáku, topení apod.

�� Podlaha v místě instalace by měla být rovná a hladká.
�� Mezeru mezi spodní hranou truhly a podlahou nezakrývej-

te, protože přístroj musí mít přívod chladícího vzduchu.
�� Vzdálenost větrací mřížky od stěny musí být minimálně

20 cm.
�� Neumísťujte nic v okolí přístroje. Minimální odstup okolo

přístroje musí být 20 mm, aby byla umožněna dostateč-
ná výměna vzduchu.

�� Místo, na které umístíte Váš přístroj, musí mít podle
normy EN 378 pro každých 8 g chladícího prostředku
R 600 a objem 1m3, aby v případě porušení chladícího
okruhu nemohla
vzniknout v míst-
nosti, kde je pří-
stroj umístěn,
zápalná směs
plynu a vzduchu.
Údaj o množství
chladícího pro-
středku najdete
na typovém štítku
ve vnitřním pro-
storu přístroje.

Rozměry přístroje

Model      výška      šířka      hloubka
GTE 15… 900 545 605
GTE 24… 890 830 665
GTE 30… 890 1000 665
GTE 37… 890 1170 665
GTE 43… 890 1340 665
GTE 50… 890 1510 665

GTI 24… 900 830 670
GTI 30… 900 1000 670
GTI 37… 900 1170 670
GTI 43… 900 1340 670

GTV 35… 860 1220 650

Připojení k síti

Proud (střídavý) a napětí musí odpovídat údajům uvedeným
na typovém štítku.  Štítek je umístěný na pravé horní straně
truhly. Zásuvka musí být jištěná minimálně 10 A pojistkou.
Po transportu nechte přístroj stát cca 1/2 až 1 hodinu - důle-
žité pro správnou chod - potom ho připojte do zásuvky
s ochranným kolíkem, který je zapojený dle předpisů.
Zásuvka musí být umístěná mimo zadní stěnu přístroje
a musí být dobře přístupná.

Zapnutí a vypnutí přístroje

Před uvedením do provozu se doporučuje přístroj vyčistit
viz. kapitola „Čištění“. Přístroj zapněte cca 4 hodiny před
prvním vložením mražených potravin. Přístroj je sériově 
nastavený na normální provoz a je dodávaný v zapnutém
stavu. Zasunutím zástrčky do zásuvky je přístroj připravený
k provozu.
�� Vypnutí: Vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo odšrou-

bujte pojistku, příp. vypněte jistič.

Nastavení teploty

Rysku regulátoru teploty nastavte do polohy
mezi „1“ a „7“.

Význam: 
Poloha „1“ - nejmenší chladící výkon,
nejvyšší teplota
Poloha „7“ - nejvyšší chladící výkon, nej-
nižší teplota.

Regulátor teploty se nachází za krycí mřížkou motorového
prostoru na pravé dolní straně truhly.

Skladování

Přístroj je určený k skladování zmrzlin a již zmrazených
potravin. Truhlu je možné naplnit maximálně
po vnitřní značku.
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