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Vážený zákazníku
Děkujeme, že jste si vybral tento produkt, navržený a vyrobený tak, aby splňoval požadavky 
moderního způsobu života. Tento spotřebič Vám zajistí spoustu let bezproblémového 
provozu a maximální funkčnost k Vaší úplné spokojenosti. Tento návod k obsluze je určen 
pro několik různých spotřebičů. Proto se mezi jednotlivými modely mohou vyskytnout 
menší rozdíly.
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Před uvedením spotřebiče do provozu si prosím přečtěte tento návod k použití. Uschovejte 
tento návod k dalšímu použití. Zkontrolujte, zda spotřebič obsahuje všechna příslušenství 
uvedená v tomto návodu.
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Bezpečnostní upozornění

Symboly
Obecné rady pro optimální provoz spotřebiče

Obecné nebezpečí

Horké povrchy

Než uvedete spotřebič do provozu
•  Pročtete si pozorně návod k použití a k montáži před instalací, zapnutím a používáním 

přístroje! Tento návod obsahuje důležité informace týkající se instalace, použití 
a údržby spotřebiče. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí, případně pro další 
majitele spotřebiče v případě dalšího prodeje výrobku.

Pokud je spotřebič přepravován v horizontální poloze, olej z kompresoru může 
zatéct do chladicího okruhu. Proto ponechte spotřebič po dobu 12 hodin před 
zapnutím ve vertikální poloze, aby olej natekl zpět do kompresoru.

Po vybalení spotřebič pečlivě prohlédněte, zda není nikterak poškozen. 
Přesvědčte se také, že kabel není poškozen. Zjistíte-li nějaké závady, vypněte 
spotřebič a kontaktujte prodejce nebo v případě poškozeného přívodního kabelu 
servisní centrum. Pokud je přístroj a všechny jeho součásti v pořádku, nainstalujte 
podle pokynů v příslušné kapitole. 

•  Při instalaci spotřebiče na místo, popř. při posouvání spotřebiče, by mohlo 
dojít k jeho promáčknutí nebo poškození přívodního kabelu. Zkontrolujte, zda 
přívodní kabel nikde nepřekáží.

•  Před připojením spotřebiče ke zdroji elektrické energie se ujistěte, že kapacita 
systému odpovídá údajům uvedených na výkonnostním štítku spotřebiče.

•  Jakékoliv úpravy domácí elektroinstalace nezbytné pro připojení spotřebiče 
mohou být provedeny pouze odborným pracovníkem.

Přesouváte-li spotřebič z jeho obvyklé pozice, je nutné si uvědomit, že i když jste 
odpojili přívodní kabel, součásti na zadní straně spotřebiče mohou být ještě po 
určitou dobu velmi horké.

Tento spotřebič není určen pro vestavby. Nezakrývejte nebo nezastavujte otvory 
přívodu a odvodu vzduchu. Nedostatečné odvětrání způsobí špatnou funkci 
a poškození spotřebiče.

Provoz přístroje
• Používejte spotřebič pouze k účelům, ke kterým je určen. 
•  Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití, pro uchovávání nebo 

zmrazování potravin a k přípravě ledu.
•  Teplota uvnitř mrazničky může mírně stoupat nebo klesat, tato zařízení nejsou proto 

vhodná k uchovávání výrobků (např. léků), které vyžadují stabilní teplotu.
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Nepoužívejte uvnitř spotřebiče žádné další elektrospotřebiče (např. topná tělesa, 
elektrické zmrzlinové strojky atd.) Hrozí nebezpečí výbuchu!

Neukládejte do mrazničky potraviny s hořlavými hnacími plyny (např. spreje) 
a žádné výbušné, kontaminující nebo těkavé látky. Hrozí nebezpečí výbuchu!

Neskladujte v mrazicím prostoru tekutiny v lahvích a plechovkách (zejména nápoje 
s obsahem oxidu uhličitého). Láhve a plechovky mohou prasknout!
•  Vysokoprocentní alkohol ukládejte jen s pevným uzávěrem a ve svislé poloze.
•  Nepoužívejte podstavec, zásuvky, dvířka spotřebiče atd. jako stupátko nebo 

jako opěrku. Hrozí nebezpečí zranění osob nebo poškození spotřebiče.
•  Dbejte na to, aby se plastové součásti spotřebiče a těsnění dveří neznečistilo 

olejem nebo tukem. Plastové součásti a těsnění se pak stávají porézní.
•  Nekonzumujte zmrazené potraviny ihned po vyjmutí z mrazicího prostoru. 

Hrozí nebezpečí omrzlin!

Vyhněte se delšímu kontaktu rukou se zmrazenými potravinami, ledem nebo 
odpařovacími trubkami. Hrozí nebezpečí omrzlin a přimrznutí!

Nedoporučujeme vkládat horké tekutiny nebo jídla dovnitř mrazničky a plnit 
nádoby až po okraj.

Nepokládejte na mrazničku křehké, těžké nebo nestabilní předměty.

Děti v domácnosti
•  Nikdy nenechávejte obaly a jejich součásti dětem. Hrozí nebezpečí otravy nebo 

udušení skládacími kartony a fóliemi!
•  Tento spotřebič není žádnou hračkou pro děti!
•  U spotřebičů se zámkem na dveřích: nenechávejte klíče v dosahu dětí!
•  Pokud již mrazničku nebudete používat, demontujte dvířka, těsnění, police a uložte je 

na bezpečné místo. Předejdete tak nebezpečí uvíznutí dítěte uvnitř mrazničky.

Údržba a čištění
Dříve než začnete s pravidelnou nebo mimořádnou údržbou, odpojte přívodní 
kabel spotřebiče nebo vypínejte jištění. Netahejte nikdy za síťový přívodní kabel, 
ale vždy přímo za vidlici.

Nepoužívejte mechanická ani jiná zařízení, mimo zařízení doporučených 
výrobcem, k tomu, abyste urychlili proces rozmrazování.
•  Neodmrazujte nebo nečistěte spotřebič pomocí parního čisticího přístroje! 

Pára může vniknout do elektrických součástí spotřebiče, kde by mohlo dojít ke 
zkratu. Hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem!

•  Zmrzlou vrstvu ledu a přimrzlé potraviny neodstraňujte nožem nebo ostrým 
předmětem. Můžete tím poškodit trubky na chladicím médium. Při úniku 
chladícího média může dojít k poranění očí, nebo se může vznítit.
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Všeobecné pokyny
•  Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, 

smyslovými nebo psychickými schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud 
nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny o použití zařízení osobou odpovědnou za 
jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby si se zařízením nehrály.

• Tento spotřebič je otestován v souladu se směrnicemi platnými v Evropské Unii.
• Těsnost chladicího okruhu je přezkoušena.
•  Tento výrobek odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením pro elektrické 

spotřebiče platným v Evropské Unii.

Technická bezpečnost
Spotřebič obsahuje chladicí plyn, ISOBUTHAN (R600a). Spotřebič přepravujte 
či přesouvejte jen s maximální opatrností, vyhněte se nadměrným nárazům 
a otřesům, aby nedošlo k poškození spotřebiče. Pokud dojde k poškození 
chladicího okruhu a možnému úniku chladicího plynu, vzniká riziko výbuchu, 
který může být vyvolán jiskrou nebo plameny. Pokud spotřebič vykazuje známky 
poškození, nesmí být uveden do provozu. V takovém případě kontaktujte servisní 
centrum, vyvětrejte místnost, kde je zařízení umístěno a zamezte šíření plamenů 
nebo jiným zásahům do zařízení.

Čím více je ve spotřebiči chladicího média, tím větší musí být místnost, kde 
spotřebič stojí. V malých místnostech se může při poškození chladicího potrubí 
vytvořit vznětlivá směs plynu a vzduchu.

Bezpečnostní pokyny pro plyn R600a

Opatření v případě nenadálého úniku
Pokud lze větrat, nechte materiál odpařit.

Vlastnosti plynu
Plyn je vysoce hořlavý, je nutno zcela vyloučit kontakt s otevřeným ohněm a horkými 
povrchy. Protože je plyn R600a těžší než vzduch, může docházet k jeho vysoké 
koncentraci u země, kde je větrání slabé.

První pomoc

Vdechnutí
Odveďte zasaženou osobu ze zamořeného prostoru na teplé, dobře větrané místo. 
Dlouhodobý pobyt v zamořeném území může způsobit dušení, případně ztrátu vědomí. 
Pokud je to nutné, zaveďte umělé dýchání a v mimořádně vážné situaci, pod odborným 
lékařským dohledem, podejte kyslík.

Kontakt s pokožkou
Při nahodilém kontaktu s pokožkou nedojde k ohrožení zdraví, raději důkladně omyjte 
postižené místo. Tekutý postřik nebo rozprášená tekutina mohou způsobit omrzliny, 
omyjte postižené místo velkým množstvím vody a přivolejte ošetřujícího lékaře.
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Kontakt s očima
Pokud jsou zasaženy oči, vymyjte je velkým množstvím vody, snažte se přitom mít oči 
otevřené, a co nejdříve zavolejte specializovaného lékaře. Pokud dojde ke styku s plynem 
nebo vdechnutí plynu R600a, kontaktujte svého lékaře.

Popis zařízení

Zásuvky

Ovladač 

Nastavitelná nožka 
Dvířka 

Rukojeť 

Ovladač
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Použití spotřebiče
Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, zejména pro skladování 
potravin.

Tento spotřebič je určen k provozu při mírných teplotách v rozmezí 16 °C až 32 °C.

V případě překročení těchto teplot, tj. při vyšších nebo nižších, nebude spotřebič fungovat 
správně. Při dlouhodobém překročení teploty, kdy teplota v mrazničce stoupne nad -18°, 
může dojít ke znehodnocení uložených potravin.

Před uvedením do provozu
Odstraňte všechny bezpečnostní pásky.
Spotřebič uvnitř umyjte vlažnou vodou s jedlou sodou (5 ml na 0,5 l vody). Nepoužívejte 
mýdlo ani čisticí prostředky, protože by se vám nemuselo podařit odstranit jejich pach. 
Spotřebič zcela vysušte.

Vyrovnání mrazničky
Zajistěte, aby byla mraznička vyrovnaná. Použijte vyvažovací nožky vpředu. Pokud 
mraznička není vyrovnaná, ovlivní to dvířka a zarovnání magnetických zámků.

Ovládání termostatem
Termostat umístěný na ovládacím panelu reguluje teplotu mrazničky.

Poloha „Min“ - chladná
Poloha „Max“ - nejchladnější
Kompresor poběží nepřetržitě.

Teplotu ovlivňuje:
• pokojová teplota;
• četnost otevírání dvířek;
• množství uskladněných potravin;
• umístění spotřebiče.

Abyste zvolili správnou teplotu mrazničky, zvažte všechny tyto faktory.

Zajistěte, aby si děti nehrály s přístrojem.

Nepoužívejte čisticí prostředky, drsné čisticí prášky, vysoce parfémované čisticí 
prostředky, vosky ani prostředky obsahující alkohol.
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Uvedení spotřebiče do provozu
1.  Nechte spotřebič po jeho instalaci asi 2 hodiny stát.
2.  Spotřebič zapojte do zásuvky a zapněte zdroj energie.
3.  Otočte termostat na vámi požadované nastavení. Pro běžný provoz je obvykle vhodné 

nastavení MEDIUM (Střední nastavení) (MED viz termostat).
4.  Nechte spotřebič asi 4 hodiny zapnutý, aby dosáhl vámi nastavené teploty, než do něj 

uložíte potraviny.

Instalace
Nastavení spotřebiče
Spotřebič nenechávejte v místnosti, ve které teplota v noci klesá pod 16 °C, zejména 
v zimě, protože je určen k použití při pokojových teplotách v rozmezí +16 °C až +32 °C. 
Při nižších teplotách spotřebič nemusí fungovat, čímž se zkrátí životnost uložených 
potravin.

Spotřebič nestavte blízko sporáků nebo radiátorů nebo na přímé slunce, zbytečně byste 
tak zatížili jeho funkce. V případě jeho umístění vedle zdroje tepla nebo chladničky 
proveďte alespoň následující opatření.

Zvolte dobře větrané místo a kolem spotřebiče nechte min. 10 cm volného prostoru.
Spotřebič postavte na pevný povrch. Abyste tak předešli vibracím a nadměrnému hluku. 
Vyrovnejte mrazničku pomocí předních nožek.

TENTO SPOTŘEBIČ NESTAVTE DO NADMĚRNĚ CHLADNÝCH NEBO VLHKÝCH 
MÍSTNOSTÍ, NAPŘ. GARÁŽE NEBO SKLEPA APOD.

PŘED JEHO ZAPOJENÍM DO ZÁSUVKY A UVEDENÍM DO PROVOZU VYČKEJTE 
2 AŽ 3 HODINY. CHLADIVO SE NEJDŘÍV MUSÍ USTÁLIT.

DO MRAZNIČKY NEUKLÁDEJTE ŽÁDNÉ POTRAVINY DŘÍVE NEŽ 2 HODINY PO 
JEJÍM UVEDENÍ DO PROVOZU.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NESMÍ BÝT POŠKOZEN CHLADICÍ OBVOD.

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ, JAKÉKOLIV 
JINÉ POUŽITÍ BUDE MÍT ZA NÁSLEDEK NEPLATNOST ZÁRUKY A MŮŽE BÝT 
NEBEZPEČNÉ.
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V případě likvidace staré mrazničky se zámkem/západkou na dvířkách tento zámek 
demontujte, aby se uvnitř během hry omylem nezavřely děti.

Doporučujeme kontaktovat váš místní úřad, kde vám sdělí správný a bezpečný způsob 
likvidace.

Veškeré obaly zlikvidujte šetrně k životnímu prostředí.

Vaše mraznička je vhodná k dlouhodobému skladování komerčně mražených potravin 
a lze ji použít také k mražení a skladování čerstvých potravin.

V případě výpadku elektrické energie neotevírejte dvířka. Pokud dojde k přerušení 
dodávky elektrické energie na méně než 12 hodin, potraviny by to nemělo nijak ovlivnit. 
V případě dlouhodobějšího výpadku byste měli potraviny zkontrolovat a buď okamžitě 
spotřebovat nebo zpracovat a opět zmrazit.

Hluk uvnitř kompresoru
Mraznička může vydávat nezvyklé zvuky, které se tvoří uvnitř kompresoru. Jedná se 
o normální jev, kdy kompresor pracuje. Pokud však jsou zvuky neobvyklé, přestaňte 
spotřebič používat a kontaktujte autorizovaný servis.

Bublání, proudění
Tyto zvuky jsou vydávány cirkulací chladiva v chladicím systému. Nejde o závadu a nijak 
to neovlivní chod vaší mrazničky.

Bzučení, vrčení nebo pulzování
Toto je zvuk chodu kompresoru, který zajišťuje proudění chladiva v systému.

Nakupování mražených potravin
Vaše mraznička je 4hvězdičková.
Při nákupu mražených potravin si zkontrolujte pokyny pro skladování uvedené na jejich 
obalech. Mražené potraviny budete moci skladovat po dobu uvedenou pro 4hvězdičkové 
spotřebiče. To je obvykle datum uvedený jako „Spotřebujte do“ na přední části obalu.
•  Pečlivě vybírejte obal
 Zkontrolujte obal mražených potravin a ujistěte se, že je v dobrém stavu.

Mražení čerstvých potravin
Potraviny, které chcete zmrazit, rozdělte do menších porcí, snáze je zmrazíte a následně 
i rozmrazíte. Potraviny zabalte do potravinové polyetylenové nebo hliníkové fólie, pokud 
možno vzduchotěsné. Poznamenejte si na obal datum zmrazení a uložte do zásuvky 
mrazničky. Při zmrazení potravin není třeba měnit nastavení termostatu.

Varování:
Rozmrazené potraviny nikdy opakovaně nezmrazujte, pokud jste je předtím tepelně 
neupravili a tak nezničili škodlivé bakterie. Nikdy opakovaně nezmrazujte mořské 
plody.
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Tipy:
•  Používejte pouze kvalitní potraviny a manipulujte s nimi co nejméně. Potraviny 

zmrazte v malých porcích, zmrznou rychleji, rozmrazíte je rychleji a umožňují vám 
zpracovat pouze požadované množství.

•  Nejdřív odhadněte množství potravin, které chcete zmrazit. Pomocí termostatu 
nastavte nižší teplotu mrazničky (asi -30 °C), potraviny se tak zmrazí rychleji 
a zachovají své nutriční hodnoty. Používejte tuto možnost ale šetrně, abyste šetřili 
energii.

Rozmrazování zmrazených potravin
• Při pokojové teplotě
1.  Potraviny volně přiklopte.
2.  Rozmrazujte při pokojové teplotě. Nezapomeňte, že teplo podporuje množení bakterií.
3.  Před vařením vždy zkontrolujte, že v potravinách nejsou žádné krystalky ledu, 

zejména u masa. Tyto krystalky znamenají, že potraviny nejsou zcela rozmrazené. 
Během vaření budou mít tedy nižší teplotu. Nižší teplota během vaření nemusí zničit 
přítomné bakterie.

4.  Po rozmrazení potraviny co nejrychleji zpracujte.

• Rozmrazování mražené zeleniny
U některých potravin není rozmrazení před jejich zpracováním nutné. Zeleninu a těstoviny 
lze vložit přímo do vroucí vody nebo páry. Mražené omáčky a polévky můžete vložit přímo 
do pánve a rozmrazovat je postupným ohříváním.

• Rozmrazování mražených potravin v troubě
Mikrovlnné trouby a některé běžné trouby mají funkci rozmrazování. Aby nedošlo 
k množení bakterií, použijte tuto možnost pouze pro potraviny, které následně ihned 
zpracujete.

Dlouhodobé vyřazení z provozu
Pokud mrazničku nebudete delší dobu používat, proveďte následující:
•  odpojte spotřebič od zdroje energie jeho vytažením ze zásuvky;
•  vnitřek vyčistěte a vysušte, jak je uvedeno v části ohledně čištění spotřebiče;
•  nechte dvířka otevřená, aby se uvnitř netvořil nepříjemný zápach;
•  v případě krátkodobého výpadku elektrického proudu nechte dvířka zavřená, 

příležitostně zkontrolujte obsah spotřebiče.

Výpadek proudu
•  Pokud jde o přerušení dodávky elektrického proudu na dobu kratší než 12 hodin, 

nechte dvířka zavřená. Zmražené potraviny by v takovém případě neměly být nijak 
ovlivněny.

•  Můžete učinit dodatečná opatření a zakrýt spotřebič dvěma nebo třemi silnými 
přikrývkami.

•  V případě dlouhodobějšího přerušení dodávky elektrického proudu se pokuste 
přemístit potraviny do jiného spotřebiče nebo do chladu, pokud je to možné.

•  V případě výpadku delším než 12 hodin zkontrolujte obsah mrazničky.
•  Pokud se potraviny nerozmrazily, tepelně je zpracujte a opět zmrazte nebo je okamžitě 

spotřebujte. Rozmrazené potraviny nikdy opakovaně nemrazte.
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Čištění a údržba
Před čištěním nebo údržbou musíte spotřebič odpojit od zdroje energie vytáhnutím 
zástrčky ze zásuvky, nikdy neodpojujte taháním za napájecí kabel. Zástrčku vytáhněte ze 
zásuvky uchopením za zástrčku.

•  Doporučujeme čistit vnitřek i vnější plášť spotřebiče teplou vodou s trochou jedlé 
sody. Použijte 1 lžičku na 1,2 litru vody.

•  Nepoužívejte čisticí prostředky, drsné čisticí prášky, vysoce parfémované čisticí 
prostředky, vosky ani čisticí výrobky obsahující bělidla nebo alkohol.

•  Vnější plášť spotřebiče umyjte teplou mýdlovou vodou.
•  NEPOUŽÍVEJTE žádné abrazivní čističe. Na spodní straně spotřebiče jsou ostré 

hrany, proto dávejte při čištění pozor.
•  Jednou nebo dvakrát ročně odstraňte prach ze zadní části spotřebiče kartáčem 

nebo vysavačem, protože hromadění prachu ovlivňuje chod spotřebiče a způsobuje 
nadměrnou spotřebu energie.

Varování:
Nesmíte žádným způsobem poškodit chladicí obvod.

Odmrazování mrazničky
•  Mrazničku je nutné pravidelně odmrazovat (pokud je led silnější než 3 mm).
•  Termostat nastavte na „MIN“ a odpojte ji od zdroje energie.
•  Uchopte přímo zástrčku. Zástrčku neodpojujte ze zásuvky taháním za kabel.
•  Vyjměte všechny zmražené potraviny a zabalte je do silných přikrývek, abyste je 

uchovali v chladu nebo je uložte do jiné mrazničky.
•  Nechte otevřená dvířka mrazničky a pod přední lištu vložte vhodnou nádobu, která 

zachytí tající vodu.
•  Po úplném odmrazení mrazničky ji uvnitř vyčistěte (viz kapitola o čištění a údržbě). 

Potom dvířka zavřete a připojte spotřebič ke zdroji energie, nastavte termostat na 
vámi požadovanou teplotu (obvykle „MED“).

•  Nechte mrazničku přibližně 2 hodiny v chodu, než do ní uložíte mražené potraviny 
zpět.

 
Tipy a triky na použití
•  Pravidelně spotřebič čistěte a odmrazujte (viz “Odmrazování”).
•  U salátu, zelí, petrželky a květáku neodstraňujte kořenovou část.
•  Syrové maso a drůbež volně zabalte do potravinové polyetylenové nebo hliníkové 

fólie. Předejdete tak jejich vysoušení.
•  Ryby a drůbky zabalte do polyetylenových sáčků.
•  Občas zkontrolujte obsah mrazničky.
•  Skladujte komerčně připravené potraviny podle pokynů uvedených na jejich obalech.
•  Vždy si vybírejte vysoce kvalitní čerstvé potraviny a před jejich zmražení zkontrolujte, 

zda jsou čisté.
•  Všechny potraviny zabalte do hliníkové fólie nebo potravinových polyetylenových 

sáčků a ujistěte se, že obal neobsahuje vzduch.
•  Nezakrývejte police žádnými ochrannými materiály, které by mohly bránit v cirkulaci 

vzduchu.
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•  Neskladujte v mrazničce žádné jedovaté ani jinak nebezpečné směsi. Je určena 
pouze pro mražení poživatelných potravin.

•  Nekonzumujte potraviny zmrazené příliš dlouho.
•  Nenechávejte dvířka otevřená příliš dlouho, protože by provoz spotřebiče byl 

ekonomicky náročnější a tvořila by se v něm nadměrná námraza.
•  Nepoužívejte k odstraňování ledu žádné ostré předměty, jako jsou nože nebo vidličky.
•  Nepoužívejte pro odmrazování vysoušeče vlasů ani jiná elektrická zařízení, pokud 

nejsou výslovně doporučená výrobcem.
•  Neukládejte do spotřebiče horké pokrmy. Nechte je nejdříve vychladnout.
•  Neukládejte do mrazničky nápoje v lahvích nebo plechovky obsahující sycené nápoje, 

protože by mohly prasknout.
•  Nepodávejte dětem zmrzlinu a led přímo z mrazničky. Nízká teplota by mohla způsobit 

omrzliny rtů.
•  Neskladujte rozmražené potraviny. Ty byste měli spotřebovat do 24 hodin nebo 

tepelně upravit a teprve potom opět zmrazit.

Předcházení drobným poruchám
Než zavoláte do servisu, přečtěte si následující tabulku možných problémů a řešení. 
Můžete tak ušetřit váš čas i peníze. Tabulka obsahuje běžné problémy, kromě problémů 
způsobených defekty ve zpracování nebo materiálu mrazničky. Pokud problém přetrvává, 
vypněte přístroj a nepoužívejte ho. Kontaktujte nejbližší autorizovaný servis. V žádném 
případě se nepokoušejte přístroj opravovat sami. V přístroji nejsou žádné díly, které by 
mohl uživatel opravit sám. 

Problém Řešení
Mraznička nefunguje. Zkontrolujte, zda je zástrčka řádně zasunutá do zásuvky.

Zkontrolujte, zda zástrčka funguje tím, že do ní zapojíte 
jiné zařízení. Pokud toto zařízení funguje, zkontrolujte 
pojistku v zástrčce mrazničky.

Mraznička je za chodu 
velmi hlučná.

Zkontrolujte, zda je mraznička vyrovnaná a není 
v kontaktu s jiným zařízením nebo kuchyňským 
nábytkem.

Mraznička dostatečně 
nechladí.

Pokud byla mraznička otevírána příliš často nebo byla 
ponechána chvíli otevřená, bude trvat delší dobu, 
než mraznička dosáhne nastavené teploty.
Zkontrolujte, zda nebyl omezen pohyb vzduchu 
za mrazničkou v důsledku nedostatečné mezery.

Následující vlastnosti by neměly být posuzovány jako problém:
Jemný hluk způsobovaný chladivem protékajícím trubkami.
Provoz kompresoru při vysoké teplotě.

Servis
Opravy a údržba spotřebiče by měly být prováděny kvalifi kovaným servisním technikem.
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Technické specifi kace
Model HFZ-136AA
Celkový objem netto ......................................................... 77 l
Energetická třída .............................................................. A+
Spotřeba energie ..............................................................172 kWh/rok
Klimatická třída ................................................................. N
Nastavování termostatu.................................................... Ruční
Odmrazování .................................................................... Ruční
Mrazicí kapacita/24 hod.................................................... 4 kg
Max. délka skladování při výpadku energie ..................... 12 hod
Vybavení ........................................................................... 4 průhledné zásuvky
Otočná dvířka
2 přední nastavitelné nožky
Barva ................................................................................ bílá
Chladivo............................................................................ R-600A
Max. hlučnost ................................................................... 45 dB
Délka kabelu/vč. zástrčky ................................................. 1 m
Rozměry (v × š × h) (cm) .................................................. 85 × 55 × 58
Hmotnost netto/brutto ....................................................... 34/37 kg
Napětí/frekvence .............................................................. 220 – 240 V ~ 50 Hz

Model HFN 136
Celkový objem netto .........................................................77 l
Energetická třída .............................................................. A
Spotřeba energie .............................................................. 201 kWh/rok
Klimatická třída ................................................................. N
Nastavování termostatu.................................................... Ruční
Odmrazování .................................................................... Ruční
Mrazicí kapacita/24 hod.................................................... 4 kg
Max. délka skladování při výpadku energie ..................... 12 hod
Vybavení ........................................................................... 4 průhledné zásuvky
Otočná dvířka
2 přední nastavitelné nožky
Barva ................................................................................ bílá
Chladivo............................................................................ R-600A
Max. hlučnost ................................................................... 42 dB
Délka kabelu/vč. zástrčky ................................................. 1 m
Rozměry (v × š × h) (cm) .................................................. 85 × 55 × 58
Hmotnost netto/brutto ....................................................... 34/37 kg
Napětí/frekvence .............................................................. 220 – 240 V ~ 50 Hz
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, 
že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské 
unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by 
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte 
od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci 
tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné 
informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, 
vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních 
úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj 
vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího 
upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.




