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Zmĕny vyhrazeny

 Bezpečnostní informace
V zájmu své bezpečnosti a správného cho-
du spotřebiče si před jeho instalací a prvním
použitím pozorně přečtěte návod k použití
včetně rad a upozornění. K ochraně před
nežádoucími omyly a nehodami je důležité,
aby se všechny osoby, které budou použí-
vat tento spotřebič, seznámily s jeho provo-
zem a bezpečnostními funkcemi. Tyto po-
kyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u
spotřebiče i v případě jeho přestěhování na
jiné místo nebo prodeje dalším osobám,
aby se tak všichni uživatelé po celou dobu
životnosti spotřebiče mohli řádně informo-
vat o jeho používání a bezpečnosti.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu
k použití, abyste neohrozili své zdraví a ma-
jetek, a uvědomte si, že výrobce neručí za
úrazy a poškození způsobené jejich nedo-
držením.

Bezpečnost dětí a hendikepovaných
osob

• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnost-
mi, nebo bez patřičných zkušeností a
znalostí, pokud je nesledují osoby odpo-
vědné za jejich bezpečnost, nebo jim ne-
dávají příslušné pokyny k použití
spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.

• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Hrozí nebezpečí udušení.

• Jestliže likvidujete starý spotřebič, vytáh-
něte zástrčku ze zásuvky, odřízněte na-
pájecí kabel (co nejblíže u spotřebiče) a
odstraňte dveře, aby nedošlo k úrazu dětí
elektrickým proudem, nebo se děti ne-
mohly zavřít uvnitř.

• Jestliže je tento spotřebič vybaven mag-
netickým těsněním dveří a nahrazuje star-
ší spotřebič s pružinovým zámkem (zá-

padkou) na dveřích nebo víku, nezapo-
meňte před likvidací pružinový zámek
znehodnotit. Předejdete tak nebezpečí
uvíznutí dítěte uvnitř mrazničky.

Všeobecné bezpečnostní informace

Upozornění

Udržujte volně průchodné větrací otvory na
povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěné-
ho spotřebiče.
• Tento spotřebič je určen k uchovávání

potravin nebo nápojů v běžné domác-
nosti, jak je uvedeno v návodu k použití.

• K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické nebo jiné pomocné
prostředky.

• V prostoru chladicích spotřebičů nepou-
žívejte jiné elektrické přístroje (např.
zmrzlinové strojky) než typy schválené k
tomuto účelu výrobcem.

• Nepoškozujte okruh chladicí kapaliny.
• Chladivo isobutan (R600a), které je obsa-

ženo v chladicím okruhu spotřebiče, je
přírodní plyn, který je dobře snášen život-
ním prostředím, ale je hořlavý.
Během přepravy a instalace spotřebiče
dbejte na to, aby nedošlo k poškození
žádné části chladicího okruhu.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu,
– nepoužívejte v blízkosti spotřebiče

otevřený oheň a jiné zápalné zdroje;
– důkladně vyvětrejte místnost, ve které

je spotřebič umístěný.
• Změna technických parametrů nebo ja-

kákoli jiná úprava spotřebiče je nebez-
pečná. Jakékoli poškození kabelu může
způsobit zkrat, požár nebo úraz elektric-
kým proudem.
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Upozornění Jakoukoliv elektrickou
součást (napájecí kabel, zástrčku,
kompresor) smí z důvodu možného rizi-
ka vyměňovat pouze autorizovaný se-
rvis.

1. Napájecí kabel se nesmí nastavovat.
2. Zkontrolujte, zda není zástrčka stla-

čená nebo poškozená zadní stranou
spotřebiče. Stlačená nebo poškoze-
ná zástrčka se může přehřát a způ-
sobit požár.

3. Ověřte si, zda je zástrčka spotřebiče
dobře přístupná.

4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je síťová zásuvka uvolněná,

nezasunujte do ní zástrčku. Hrozí ne-
bezpečí úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.

6. Spotřebič se bez krytu žárovky
vnitřního osvětlení (je-li součástí vy-
bavení) nesmí používat.

• Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování
spotřebiče buďte proto opatrní.

• Nevytahujte věci z mrazicího oddílu, ani
se jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo
mokré ruce, protože byste si mohli způ-
sobit odřeniny nebo omrzliny.

• Spotřebič nesmí být dlouhodobě vysta-
ven přímému slunečnímu záření.

• V tomto spotřebiči se používají speciální
žárovky (jsou-li součástí výbavy) určené
pouze pro použití v domácích spotřebi-
čích. Tyto žárovky nejsou vhodné pro
osvětlení místností.

Denní používání

• Ve spotřebiči nestavte horké nádoby na
plastové části spotřebiče.

• Neskladujte v něm hořlavý plyn nebo te-
kutiny, protože by mohly vybuchnout.

• Potraviny neukládejte přímo na větrací ot-
vory v zadní stěně. (Pokud je spotřebič
beznámrazový)

• Zmrazené potraviny se nesmí po roz-
mrznutí znovu zmrazovat.

• Zakoupené zmrazené potraviny skladujte
podle pokynů daného výrobce.

• Pokyny výrobce spotřebiče týkající se
uchování potravin je nutné přísně dodržo-
vat. Řiďte se příslušnými pokyny.

• Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje s
vysokým obsahem kysličníku uhličitého

nebo nápoje s bublinkami, protože vy-
tvářejí tlak na nádobu, a mohou dokonce
vybuchnout a poškodit spotřebič.

• Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z mra-
zničky, hrozí nebezpečí popálení.

Čištění a údržba

• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou zá-
strčku ze zásuvky.

• Nečistěte spotřebič kovovými předměty.
• K odstranění námrazy nepoužívejte ostré

předměty. Použijte plastovou škrabku.

Instalace

Důležité U elektrického připojení se pečlivě
řiďte pokyny uvedenými v příslušném
odstavci.

• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není
poškozený. Je-li spotřebič poškozený,
nezapojujte ho do sítě. Případné poško-
zení okamžitě nahlaste prodejci, u které-
ho jste spotřebič koupili. V tomto případě
si uschovejte obal.

• Doporučujeme vám, abyste se zapojením
spotřebiče počkali nejméně čtyři hodiny,
aby olej mohl natéct zpět do kompreso-
ru.

• Okolo spotřebiče musí být dostatečná
cirkulace vzduchu, jinak by se přehříval. K
dosažení dostatečného větrání se řiďte
pokyny k instalaci.

• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti
radiátorů nebo sporáků.

• Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci
spotřebiče přístupná.

Servis

• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro
zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět
pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba
s příslušným oprávněním.

• Pokud je spotřebič nutné opravit, obraťte
se na autorizované servisní středisko,
které smí použít výhradně originální ná-
hradní díly.
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Ochrana životního prostředí

Tento přístroj neobsahuje plyny, které
mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v
chladicím okruhu, ani v izolačních ma-
teriálech. Spotřebič nelikvidujte společ-
ně s domácím odpadem a smetím. Izo-
lační pěna obsahuje hořlavé plyny:

spotřebič je nutné zlikvidovat podle
příslušných předpisů, které získáte na
obecním úřadě. Zabraňte poškození
chladicí jednotky, hlavně vzadu v blíz-
kosti výměníku tepla. Materiály použité
u tohoto spotřebiče označené symbo-
lem  jsou recyklovatelné.

Provoz
Zapnutí

Zasuňte zástrčku do nástěnné zásuvky.
Otočte regulátorem teploty doprava.

Vypnutí

Chcete-li spotřebič vypnout, otočte regulá-
torem teploty do polohy OFF.

Regulace teploty

Teplota se reguluje automaticky.
Chcete-li spotřebič nastavit, postupujte tak-
to:
• pro dosažení vyšší teploty otočte regulá-

torem teploty směrem k  ,
• pro dosažení maximálního chlazení otoč-

te regulátorem teploty směrem k  .

Nejvhodnější je obvykle střední nasta-
vení.

Při hledání přesného nastavení mějte na pa-
měti, že teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti,
• četnosti otevírání víka,
• množství uložených potravin,
• umístění spotřebiče.

Při prvním použití
Čistění vnitřku spotřebiče

Před prvním použitím spotřebiče vymyjte
vnitřek a všechno vnitřní příslušenství vla-
žnou vodou s trochou neutrálního mycího
prostředku, abyste odstranili typický pach
nového výrobku, a pak vše důkladně utřete
do sucha.

Důležité Nepoužívejte čisticí prostředky ne-
bo abrazivní prášky, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.

Denní používání
Zmrazování čerstvých potravin

Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čer-
stvých potravin a dlouhodobé uložení zmra-
zených a hlubokozmrazených potravin.
Maximální množství čerstvých potravin, kte-
ré je možné zmrazit za 24 hodin, je uvede-

no na typovém štítku 1)

Zmrazovací postup trvá 24 hodin: v této
době nevkládejte do spotřebiče žádné další
potraviny ke zmrazení.

Skladování zmrazených potravin

Po prvním spuštění spotřebiče nebo po je-
ho dlouhodobé odstávce nechte spotřebič
před vložením potravin běžet nejméně 2 ho-
diny na vyšší nastavení.

1) Viz "Technické údaje".
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Důležité V případě náhodného rozmrazení,
například z důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval delší dobu, než

je uvedeno v tabulce technických údajů, je
nutné rozmrazené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned uvařit či upéct a
potom opět zmrazit (po ochlazení).

Užitečné rady a tipy
Tipy pro zmrazování potravin

K dosažení dokonalého zmrazovacího pro-
cesu dodržujte následující důležité rady:
• maximální množství potravin, které je mo-

žné zmrazit za 24 hodin je uvedeno na ty-
povém štítku;

• zmrazovací postup trvá 24 hodin. V této
době nepřidávejte žádné další potraviny
ke zmrazení;

• zmrazujte pouze potraviny prvotřídní kva-
lity, čerstvé a dokonale čisté;

• připravte potraviny v malých porcích, aby
se mohly rychle a zcela zmrazit, a bylo
pak možné rozmrazit pouze požadované
množství;

• zabalte potraviny do alobalu nebo polye-
tylénu a přesvědčte se, že jsou balíčky
vzduchotěsné;

• čerstvé, nezmrazené potraviny se nesmí
dotýkat již zmrazených potravin, protože
by zvýšily jejich teplotu;

• libové potraviny vydrží uložené déle a v
lepším stavu, než tučné; sůl zkracuje dél-
ku bezpečného skladování potravin;

• vodové zmrzliny mohou při konzumaci
okamžitě po vyjmutí z mrazicího oddílu
způsobit popáleniny v ústech;

• doporučujeme napsat na každý balíček
viditelně datum uskladnění, abyste mohli
správně dodržet dobu uchování potravin.

Tipy pro skladování zmrazených
potravin

K dosažení nejlepšího výkonu zakoupeného
spotřebiče dodržujte následující podmínky:
• vždy si při nákupu ověřte, že zakoupené

zmrazené potraviny byly prodejcem
správně skladované;

• zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z
obchodu přineseny v co nejkratším mo-
žném čase;

• neotvírejte víko často, ani je nenechávejte
otevřené déle, než je nezbytně nutné;

• již rozmrazené potraviny se rychle kazí a
nesmí se znovu zmrazovat.

• nepřekračujte dobu skladování uvedenou
výrobcem na obalu.

Čištění a údržba
Pozor Před každou údržbou vytáhněte
zástrčku spotřebiče ze zdroje
elektrického napájení.

Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce; údržbu a doplňování
smí proto provádět pouze autorizovaný
servis.

Pravidelné čištění

1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Pravidelně myjte spotřebič a příslušen-

ství vlažnou vodou a neutrálním čisticím
prostředkem. Těsnění víka čistěte
opatrně.

4. Spotřebič důkladně vysušte.
5. Zástrčku zasuňte opět do zásuvky.
6. Zapněte spotřebič.

Pozor K čištění vnitřních stěn
mrazničky nepoužívejte saponáty,
abrazivní prášky ani podobné výrobky,
silně parfémované čisticí prostředky
nebo voskové politury.
Předcházejte poškození chladicího sy-
stému.

Důležité Není nutné čistit prostor
kompresoru.

Odmrazování mrazničky

Mrazničku odmrazujte, když vrstva námrazy
dosáhne tloušťky kolem 10-15 mm.
Nejlepší čas na odmrazování mrazničky je
v době, kdy obsahuje jen málo nebo žádné
potraviny.
Námrazu odstraníte v následujících krocích:
1. Vypněte spotřebič.
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2. Vyjměte všechny zmrazené potraviny,
zabalte je do několika vrstev novin a
dejte je na chladné místo.

3. Nechte víko otevřené, dokud nezačne
led tát. K rychlému odstranění ledu
použijte škrabku.

4. Po skončení odmrazování vysušte dů-
kladně vnitřní prostor. Zavřete víko.

5. Zapněte spotřebič.
6. Otočte regulátorem teploty na nejvyšší

nastavení a nechte spotřebič takto
běžet na dvě až tři hodiny.

7. Vyjmuté potraviny vložte zpět do oddílu.

Důležité Nikdy k odstraňování námrazy z
mrazničky nepoužívejte ostré kovové
nástroje. Mohli byste ji poškodit. K urychlení
odmrazování nepoužívejte mechanické
nebo jiné pomocné prostředky, které
nejsou doporučeny výrobcem. Zvýšení
teploty zmražených potravin během
odmrazování může zkrátit dobu jejich
skladování.

Řada prostředků na čistění povrchů v ku-
chyni obsahuje chemikálie, které mohou
poškodit umělou hmotu použitou v tomto
spotřebiči. Doporučujeme proto čistit po-
vrch spotřebiče pouze teplou vodou s tro-
chou tekutého mycího prostředku na nád-
obí.

Vyřazení spotřebiče z provozu

Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou do-
bu používat, proveďte následující opatření:
1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Vyjměte všechny potraviny.
4. Odmrazte a vyčistěte spotřebič a vše-

chno příslušenství.
5. Víko nechte otevřené, abyste zabránili

vzniku nepříjemných pachů.

Důležité Pokud necháte spotřebič
zapnutý, požádejte někoho, aby ho občas
zkontroloval, zda se potraviny nekazí, např.
z důvodu výpadku proudu.

Co dělat, když...
Pozor Při hledání a odstraňování
závady vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Odstraňování závady, které není uve-
deno v tomto návodu, smí provádět
pouze kvalifikovaný elektrikář nebo
osoba s příslušným oprávněním.

Důležité Během normálního používání
vydává spotřebič různé zvuky (kompresor,
chladicí okruh).

Problém Možná příčina Řešení

Spotřebič je hlučný Spotřebič není správně instalo-
vaný

Zkontrolujte, zda je ve stabilní po-
loze (všechny čtyři nožičky musejí
být na podlaze)

Kompresor funguje
nepřetržitě.

Není správně nastavená teplota. Nastavte vyšší teplotu.

 Otvírali jste příliš často víko. Nenechávejte víko otevřené déle,
než je nezbytně nutné.

 Víko není správně zavřené. Zkontrolujte, zda je víko dobře
zavřené a těsnění je nepoškozené
a čisté.

 Příčinou může být vložení velké-
ho množství potravin ke zmraze-
ní najednou.

Počkejte několik hodin, a pak
znovu zkontrolujte teplotu.

 Vložili jste do spotřebiče příliš te-
plé jídlo.

Nechte jídlo vychladnout na teplo-
tu místnosti, a teprve pak ho ulož-
te.

 Teplota místnosti, ve které je
spotřebič, je pro správné fungo-
vání příliš vysoká.

Zkuste snížit teplotu místnosti.
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Problém Možná příčina Řešení

Příliš mnoho námrazy a
ledu

Potraviny nejsou řádně zabale-
né.

Zabalte lépe potraviny.

 Víko není správně zavřené, nebo
netěsní.

Zkontrolujte, zda je víko dobře
zavřené a těsnění je nepoškozené
a čisté.

 Není správně nastavená teplota. Nastavte vyšší teplotu.

Víko nelze zcela zavřít. Příliš mnoho námrazy Odstraňte přebytečnou námrazu

 Těsnění víka je znečištěné nebo
lepkavé

Vyčistěte těsnění víka

 Obaly potravin blokují víko Uspořádejte obaly správně, viz
nálepka ve spotřebiči

Víko se obtížně otevírá Těsnění víka je znečištěné nebo
lepkavé

Vyčistěte těsnění víka

V mrazničce je příliš te-
plo

Není správně nastavená teplota Nastavte nižší teplotu

 Víko správně nedoléhá nebo ne-
ní správně zavřené

Zkontrolujte, zda je víko dobře
zavřené a těsnění je nepoškozené
a čisté

 Spotřebič nebyl před zmrazová-
ním dostatečně předchlazen

Spotřebič předchlazujte po dosta-
tečnou dobu

 Příčinou může být vložení velké-
ho množství potravin ke zmraze-
ní najednou

Počkejte několik hodin a pak zno-
vu zkontrolujte teplotu. Příště
vkládejte najednou menší množ-
ství potravin ke zmrazení.

 Vložili jste příliš teplé potraviny Nechte potraviny vychladnout na
teplotu místnosti a teprve pak je
vložte do spotřebiče

 Potraviny ke zmrazení jsou polo-
ženy příliš těsně u sebe

Rozložte potraviny tak, aby mezi
nimi mohl volně cirkulovat chladný
vzduch

 Otvírali jste často víko Snažte se neotvírat víko často

 Víko bylo otevřené dlouho Nenechávejte víko otevřené déle,
než je nezbytně nutné

Uvnitř mrazničky je příliš
nízká teplota

Není správně nastavená teplota Nastavte vyšší teplotu

Spotřebič vůbec nefun-
guje. Nefunguje ani chla-
zení, ani osvětlení.

Zástrčka není správně zasunutá
do zásuvky

Zasuňte správně zástrčku

 Do spotřebiče nejde proud Vyzkoušejte zásuvku zapojením ji-
ného elektrického přístroje

 Spotřebič není zapnutý Zapněte spotřebič

 Regulátor termostatu není za-
pnutý

Zkontrolujte nastavení regulátoru
termostatu

 Zásuvka není pod proudem (vy-
zkoušejte zásuvku zapojením ji-
ného elektrického přístroje)

Zavolejte elektrikáře
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Servis

Projevuje-li se závada i po provedení výše
uvedených úkonů, zavolejte do nejbližšího
servisního střediska.
Ke zrychlení servisní služby je důležité sdělit
při žádosti model a sériové číslo svého

spotřebiče (tyto údaje jsou uvedeny na zá-
ručním listě nebo na typovém štítku, umí-
stěném na vnější pravé straně spotřebiče.

Technické údaje

         

Objem (hrubý) litry 105 Výška mm 850 Skladovací čas při
poruše

hodin 26

Čistý objem litry 102 Šířka mm 550 Spotřeba energie kWh/24
h

0,493

Jmenovitý
příkon

watty 60 Hloub-
ka

mm 593 Mrazicí výkon kg/24 h 12

Napětí volty 230 Váha kg 26 Klimatická třída  SN-N-
ST-T

Další technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnější pravé straně
spotřebiče.

Instalace
Umístění

Upozornění Jestliže likvidujete starý
spotřebič se zámkem nebo západkou
na víku, musíte ho znehodnotit tak, aby
se malé děti nemohly uvnitř zavřít.

Důležité Síťová zástrčka musí být po
instalaci volně přístupná.

Tento spotřebič můžete umístit v suché,
dobře větrané místnosti (garáži nebo ve
sklepě), ale chcete-li dosahovat optimálního
výkonu, instalujte ho tam, kde teplota
prostředí odpovídá klimatické třídě uvedené
na typovém štítku spotřebiče:

Klima-
tická
třída

Okolní teplota

SN +10 °C až +32 °C

N +16 °C až +32 °C

ST +16 °C až +38 °C

T +16 °C až +43 °C

Připojení k elektrické síti

Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené na

typovém štítku odpovídají napětí v domácí
síti.
Spotřebič musí být podle zákona uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto
účelu vybavena příslušným kontaktem. Po-
kud není domácí zásuvka uzemněná, po-
raďte se s odborníkem a připojte spotřebič
k samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy .
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v
případě nedodržení výše uvedených poky-
nů.
Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi
EHS.

Požadavky na větrání

1. Postavte mrazničku do vodorovné po-
lohy na pevný povrch. Skříň musí stát
na všech čtyřech nožičkách.

2. Dbejte na to, aby mezi spotřebičem a
stěnou za ním byla volná vzdálenost 5
cm.

3. Dbejte na to, aby mezi spotřebičem a
předměty po stranách byla volná vzdá-
lenost 5 cm.

Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
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Poznámky k životnímu prostředí

Symbol  na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí

a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
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