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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 

• Toto zařízení mohou používat děti od 8 let 
věku a osoby s omezenými tělesnými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi 
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud jsou pod dozorem nebo byly 
instruovány o bezpečném používání zařízení 
a uvědomují si související rizika. 

• Děti si nesmí se zařízením hrát. 
• Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a 

údržbu. 

 
NÁKRESY 

FIG1. 
A    Víko  
B    Těsnění víka  
C    Vnitřní osvětlení (je-li k dispozici) 
D   Skříň 
E    Skladovací prostor 
F    Větrací mřížka  
G   Ovládací panel 
H   Košík 
I    Kompresorový prostor 
J    Kompresor  
K   Ventilátor (je-li k dispozici) 
L   Zadní kondenzátor (je-li k dispozici) 

 

FIG2. 
1   Ovládání teploty (termostat) 
2   Kontrolka Control 
3   Kontrolka Alarm 
4   Spínač a kontrolka funkce Super (je-li k dispozici) 
 
Světelné ukazatele 
Zelená = CONTROL (Zařízení je v provozu) 
Červená = ALARM (Vnitřní teplota je příliš vysoká) 
Žlutá = indikátor funkce Super Freeze (je-li k dispozici) 

PŘED POUŽITÍM 
• Toto zařízení je určeno výhradně pro domácí 

použití pouze pro skladování potravin. 

• Je-li vybalené zařízení poškozené, kontaktujte 
prodejce. 

• Podle předpisů musí být zařízení uzemněno. 

• Parametry napájení elektrickou energií musí 
odpovídat výrobnímu štítku na zařízení. 

 

 
 

INSTALACE 
• Vybalte úplně zařízení. Před instalací zcela 

odstraňte veškerý obalový materiál, řádným 
způsobem jej zlikvidujte a uložte mimo dosah 
dětí. 

• Zařízení musí být instalováno v suché, dobře 
větrané místnosti a nesmí být vystaveno 
přímému slunečnímu záření nebo umístěno 
v blízkosti zdroje přímého tepla.  

• Nechte nejméně 10cm mezeru mezi zařízením a 
okolím za účelem větrání a odvádění tepla. 

• Přívod elektrické energie musí vyhovovat údajům 
na výrobním štítku a splňovat místní předpisy. 

• Před připojením tohoto zařízení po instalaci 
doporučujeme počkat minimálně dvě hodiny. 
Chladicí okruh tak bude mít čas na ustálení. 

 
PRVNÍ SPUŠTĚNÍ 
1. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Rozsvítí se zelená 

kontrolka (2). 
2. Nechte jednu hodinu teplotu uvnitř zařízení 

klesnout a poté umístěte potraviny do zařízení. 

NASTAVENÍ TEPLOTY 

Otáčením termostatem (1) nastavte teplotu mezi 
značkami Min (tepleji) a Max (chladněji). 

 

FUNKCE SUPER FREEZE (je-li k dispozici) 

Stisknutím tlačítka Super Freeze (4) aktivujete 
funkci Super Freeze. Rozsvítí se žlutá kontrolka (4). 
Opětovným stisknutím tlačítka funkci vypnete. 

Funkce Super Freeze se po 56 hodinách 
automaticky vypne za účelem úspory energie. Když 
je tato funkce zapnutá, spotřeba energie se zvýší. 

 

MRAZENÍ POTRAVIN 
• Potraviny před zmrazením zabalte nebo utěsněte 

alobalem, ve vzduchotěsných nádobách nebo 
potravinových sáčcích. 

• Teplé potraviny nechte před umístěním do 
zařízení vychladnout. 

• Menší porce potravin se zmrazí rychleji. 
Doporučená maximální hmotnost porce je 2,5 kg. 

• Zamezte přímému kontaktu teplých potravin 
s dříve zmrazenými potravinami. Zmrazené 
potraviny se mohou rozmrazit a tím by se zkrátila 
předpokládaná doba skladování. 

• Nepřekračujte skladovací objem zařízení uvedený 
na výrobním štítku. 
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• Pokud zařízení plníte větším množstvím čerstvých 
potravin, doporučujeme zapnout funkci Super 
Freeze (je-li k dispozici) 24 hodin předem. 

• Doba skladování kupovaných hluboko zmrazených 
potravin se liší a závisí na typu produktu a jeho 
balení. Proto přísně dodržujte pokyny výrobců 
uvedené na obalu. 

 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

Před prováděním údržby nebo čištěním zařízení vždy 
zkontrolujte, zda je vypnuté napájení. 

Pokud bude zařízení delší dobu mimo provoz, nechte 
jej otevřené, aby se uvnitř nevytvořil nežádoucí zápach. 

 

ODMRAZOVÁNÍ 

Zařízení musí být odmraženo, pokud vrstva ledu na 
stěnách dosáhne tloušťky 5–6 mm. 

Pro odstraňování ledu při rozmrazování nepoužívejte 
žádné elektrické, ostré nebo mechanické nástroje, 
pokud nebyly dodány nebo schváleny výrobcem nebo 
schváleným servisním střediskem. 

K odstranění ledu z vnitřních stěn používejte 
plastovou nebo dřevěnou škrabku bez ostrých hran. 
Nikdy nepoužívejte kovovou škrabku. 

Postupujte takto: 

1. Nezapomeňte zařízení odpojit. 
2. Řádně si osušte ruce, abyste zamezili poranění 

pokožky při styku s ledem (doporučuje se použít 
rukavice). 

3. Vyjměte všechny zmrazené potraviny z mrazničky, 
vložte je do nádoby nebo chladicího boxu, navrch 
potravin položte chladicí bloky nebo kostky ledu, 
aby byly potraviny v co největším chladu, a 
umístěte nádobu nebo chladicí box do chladné 
suché místnosti. 

4. Vytáhněte odmrazovací vypouštěcí zátku (je-li 
k dispozici) ve spodní části zařízení. V opačném 
případě je nutné stírat roztátou vodu na dně 
mrazicího prostoru houbou nebo ručníkem. 

5. Opatrně seškrabujte led z vnitřních stěn zařízení 
a přeneste je do kuchyňského dřezu, kde roztaje. 

6. Řádně vyčistěte vnitřní prostor zařízení, 
opláchněte jej teplou vodou a odstraňte veškeré 
zbytky potravin nebo rozlité tekutiny. 

7. Vytřete zařízení dosucha savou látkou nebo 
houbou a nechte 3 až 4 minuty vyvětrat. 

8. Znovu nasaďte vypouštěcí zátku (je-li k dispozici). 
9. Zavřete víko zařízení, zapojte znovu zástrčku do 

zásuvky a zapněte zařízení. 
10. Nyní vložte zpět zmrazené potraviny. 
 

Chcete-li zamezit rozmrazení zmrazených potravin, 
proveďte odmrazení během nejvýše dvou hodin, aby 
nedošlo k výraznému zvýšení teploty zmrazených 
potravin a zkrácení jejich doby skladování. 
 
 

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD  
 
1. Zařízení nefunguje (zařízení neběží/nechladí) 

• Nedošlo k výpadku napájení? 
• Je zástrčka v dobrém stavu a je řádně 

zasunutá v zásuvce? 
 

2. Zařízení nefunguje dostatečně/svítí červená 
kontrolka 

• Je řádně zavřené víko zařízení? 
• Vytvořila se na vnitřních stěnách silná vrstva 

ledu? 
• Je zařízení vystaveno přímému slunečnímu 

záření nebo zdroji tepla? 
• Bylo do zařízení uloženo příliš mnoho teplých 

potravin? 
• Klimatickou třídu naleznete na typovém štítku 

v zadní části zařízení. Ta uvádí okolní teplotu, za 
níž zařízení správně funguje. 

 
Klimatická třída               Okolní teplota______ 
____SN __                       +10 °C až 32 °C______  
____N ___                       +16 °C až 32 °C______ 
____ST __                       +16 °C až 38 °C______ 

3. Zařízení vydává hluk. 

____T                       +16 °C až 43 °C______ 

Hluk je způsobován provozem motoru 
kompresoru a chladivem obíhajícím v okruhu 
chladicího systému. Tento hluk je normální. 
 

4. Na vnějších stěnách dochází ke kondenzaci 
Za určitých atmosférických podmínek může na 
vnějších stěnách zařízení docházet ke kondenzaci. 
Jedná se o normální jev, který nemá vliv na funkci 
zařízení. 
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POPRODEJNÍ SLUŽBY  

1. Řešení problémů vlastními silami 

Pokud máte podezření na poruchu, před 
kontaktováním schváleného poprodejního servisního 
střediska (ať už přímo nebo prostřednictvím prodejce) 
zkontrolujte dodržení všech pokynů a doporučení 
uvedených v této příručce. 

2. Poprodejní služby 

Dostupné poprodejní služby naleznete v přiloženém 
záručním listu. 

Potřebujete-li okamžitou pomoc, připravte si 
k iden fikaci zařízení následující informace: 

 Značka zařízení 
 Model  
 Sériové číslo 
 Problém nebo příčina 
 Datum zakoupení 
 Od koho bylo zakoupeno/dodavatel 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
• Toto zařízení nesmí používat dě  mladší 8 let 

nebo lidé s omezenými tělesnými, smyslovými 
nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem 
zkušenos  a znalos  o přístroji, pokud nebyly 
poučeny o jeho používání osobami 
odpovědnými za jejich bezpečnost. 

• Zařízení je třeba instalovat v suché a dobře 
větrané místnos . 

• Zařízení je třeba instalovat mimo zdroje přímého 
tepla nebo přímého slunečního záření. 

• Dě  musí být pod dozorem, který zajis , aby si 
se zařízením nehrály. 

• Nepoužívejte uvnitř zařízení elektrické přístroje. 
 
 
 

Symbol  na produktu nebo na jeho obalu 
označuje, že s mto produktem se nesmí nakládat 
jako s domovním odpadem. Je nutné jej odevzdat na 
příslušném sběrném místě k recyklaci elektrických a 
elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace 
produktu pomáháte zamezit potenciálnímu 
nega vnímu vlivu na životní prostředí a lidské zdraví, 
který hrozí při nesprávné likvidaci tohoto produktu. 
Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu 
zjis te u místního správního úřadu, u ins tuce 
zajišťující komunální odpadové hospodářství nebo u 
prodejce produktu. 
 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Výrobce zde popsaného produktu/produktů 
prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že 
produkt nebo produkty splňují odpovídající základní 
požadavky na bezpečnost, zdraví a ochranu 
předepsané ve Velké Británii a v zemích EU, a že 
může předložit k přezkoumání odpovídající zkušební 
zprávy vydané příslušnými úřady, které si lze vyžádat 
od prodejce zařízení, zejména zprávy týkající se 
prohlášení o shodě CE vydané výrobcem nebo se 
souhlasem výrobce. 

Dále výrobce prohlašuje, že čás  zařízení popsané 
v této příručce, které jsou v kontaktu s čerstvými 
potravinami, neobsahují žádné jedovaté látky. 
 

Výrobce průběžně pracuje na dalším 
vývoji všech produktů. Proto mějte na 
pamě , že podoba, nastavení a 
technologie se mohou měnit bez 
předchozího upozornění. 

 

C
S

3






