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Pokyny pro likvidaci
•	 Obalový materiál nedávejte dětem na hraní – hrozí 

nebezpečí udušení fóliemi!
•	 Obal	odevzdejte	k	likvidaci	na	oficiálním	sběrném	místě.

Váš starý spotřebič:	 Obsahuje	 recyklovatelné	
materiály	 a	 musí	 být	 zlikvidován	 odděleně	 od	
netříděného	komunálního	odpadu.
•	 Vysloužilý	přístroj	učiňte	nepoužitelným:	Vytáhněte	

síťovou	 zástrčku,	 odřízněte	 napájecí	 šňůru	
a	 vyřaďte	 z	 činnosti	 zámek,	 aby	 se	 v	 přístroji	
nemohly	zamknout	děti.

•	 Při	 odvozu	 vysloužilého	 přístroje	 dejte	 pozor,	 aby	 nedošlo	
k	 poškození	 chladicího	 okruhu	 a	 nekontrolovanému	 úniku	
chladicího	média.

•	 Údaje	 o	 použitém	 chladicím	 médiu	 naleznete	 na	 typovém	
štítku.

•	 Likvidace	vysloužilých	přístrojů	musí	být	provedena	odborným	
způsobem	v	souladu	s	místně	platnými	předpisy	a	zákonnými	
opatřeními.

Rozsah použitelnosti spotřebiče
Spotřebič	 je	 vhodný	 pouze	 pro	 chlazení	 potravin.	 V	 případě	
komerčního	 chlazení	 potravin	 je	 třeba	 dodržovat	 patřičná	
zákonná	nařízení.

Zařízení	 není	 vhodné	 ke	 skladování	 a	 chlazení	 léčiv,	 krevní	
plazmy,	 laboratorních	přípravků	nebo	podobných	medicínských	
materiálů	 a	 výrobků	 dle	 směrnice	 o	 medicínských	 zařízeních	
2007/47/EC.

Případné	 nesprávné	 použití	 přístroje	 může	 vést	 k	 poškození	
nebo	znehodnocení	uložených	látek.

Přístroj	 není	 dále	 určen	 k	 provozu	 v	 prostředí	 s	 nebezpečím	
výbuchu.

Popis spotřebiče a vybavení

Provozní	a	ovládací	prvky

Typový	štítek

Zámek

Drátěná	police

Výškově	nastavitelné	
nožičky

Výpusť	vody

Před	 prvním	 zapnutím	
přístroje	 zazátkujte	
pomocí	 dodávané	 zátky	
výpusť	 sloužící	při	 čištění	
přístroje.

Značka naplnění
Horní	polici	plňte	nejvýše	po	tuto	značku.	To	je	důležité	
pro	zajištění	řádné	cirkulace	vzduchu	a	rovnoměrné	
teploty	uvnitř	chladničky.

Bezpečnostní pokyny a výstražná upozornění
•	 Aby	 nedošlo	 k	 újmě	 na	 zdraví	 a	 věcným	 škodám,	 měly	 by	

přístroj	vybalit	a	instalovat	dvě	osoby.

•	 V	případě,	že	zjistíte	jakékoli	poškození,	přístroj	nezapojujte	do	
sítě	a	neprodleně	kontaktujte	dodavatele.

•	 Při	přípravě	přístroje	a	 jeho	zapojování	postupujte	v	souladu	
s	instrukcemi	v	této	příručce.	Jedině	tak	lze	zaručit	bezpečný	
provoz	přístroje.

•	 V	případě	závady	odpojte	přístroj	od	sítě.	Vytáhněte	zástrčku	
ze	 sítě	 a	 vypněte	 nebo	 odpojte	 jistící	 prvek	 příslušného	
zásuvkového	okruhu.

•	 Při	 odpojování	 přístroje	 od	 sítě	 netahejte	 za	 napájecí	 šňůru.	
Přístroj	odpojte	vytažením	vidlice	napájecí	šňůry	ze	zásuvky.

•	 Opravy	a	zásahy	na	přístroji	může	provádět	pouze	autorizované	
servisní	 středisko,	 jinak	 se	 uživatel	 vystavuje	 značnému	
nebezpečí.	Totéž	platí	i	pro	výměnu	síťového	kabelu.

•	 Ve	 vnitřním	 prostoru	 přístroje	 nemanipulujte	 s	 otevřeným	
ohněm	nebo	se	zdroji	možného	vznícení.	Při	přepravě	a	čištění	
přístroje	 dbejte	 na	 to,	 aby	 nedošlo	 k	 poškození	 chladicího	
okruhu.	V	 případě	 poškození	 držte	 zdroje	 možného	 vznícení	
mimo	dosah	a	prostor	dobře	vyvětrejte.

•	 Podstavec,	 zasouvací	 poličky,	 dveře	 atd.	 nepoužívejte	 jako	
stupátka	nebo	podpěry.

•	 Tento	přístroj	není	určený	pro	osoby	(včetně	dětí)	s	tělesným,	
senzorickým	 nebo	 mentálním	 postižením,	 nebo	 pro	 osoby	
bez	 dostatečných	 zkušeností	 a	 znalostí,	 ledaže	 by	 byly	
o	 používání	 přístroje	 poučeny	 osobou,	 která	 zodpovídá	 za	
jejich	bezpečnost,	nebo	pokud	by	na	ně	tato	osoba	zpočátku	
dohlížela.	Dohlédněte	na	děti,	aby	si	s	přístrojem	nehrály.

•	 Vyvarujte	 se	 dlouhodobého	 kontaktu	 pokožky	 s	 chladnými	
povrchy	 chlazeného/mraženého	 zboží.	 Mohlo	 by	 dojít	 ke	
vzniku	 omrzlin	 nebo	 jiného	 bolestivého	 poranění.	 V	 případě	
dlouhodobého	 kontaktu	 s	 pokožkou	 pamatujte	 na	 ochranná	
opatření,	např.	na	používání	rukavic.

•	 Vyvarujte	 se	 konzumaci	 příliš	 dlouho	 skladovaných	 potravin,	
mohlo	by	dojít	k	otravě.

•	 Ve	 spotřebiči	 neskladujte	 výbušniny	 nebo	 spreje	 s	 hořlavými	
hnacími	 médii,	 jako	 je	 butan,	 propan,	 pentan	 atd.	 Elektrické	
součásti	by	mohly	způsobit	vznícení	unikajícího	plynu.	Takové	
spreje	 lze	 identifikovat	 podle	 obsahu	 uvedeného	 na	 etiketě	
nebo	symbolu	plamene.

•	 Uvnitř	přístroje	nepoužívejte	žádná	elektrická	zařízení.

•	 Pokud	máte	uzamykatelný	spotřebič,	nenechávejte	klíč	blízko	
spotřebiče	nebo	v	dosahu	dětí.

•	 K	 připojení	 spotřebiče	 a	 dalších	 zařízení	 nepoužívejte	
prodlužovací	 šňůru.	 Mohlo	 by	 dojít	 k	 přehřátí	 prodlužovací	
šňůry.

•	 Spotřebič	 je	 navržen	 pro	 použití	 v	 uzavřených	 prostorách.	
Neprovozujte	 spotřebič	 ve	 venkovních	 prostorách	 nebo	 na	
místech	vystavených	stříkající	vodě	nebo	vlhku.

Klimatická specifikace
Přístroj	 je	seřízen	 tak,	aby	pracoval	v	určitých	mezích	okolních	
teplot,	 v	 souladu	 se	 svou	 klimatickou	 klasifikací.	 Tyto	 teplotní	
limity	by	neměly	být	překračovány.	Správná	klimatická	specifikace	
pro	váš	přístroj	je	uvedena	na	typovém	štítku.

Klimatická specifikace Okolní teploty
SN	(4)	 +10	°C	až	+32	°C
N	(4)	 +16	°C	až	+32	°C
ST	(5)	 +16	°C	až	+38	°C
T	(5)	 +16	°C	až	+43	°C

Rozměry (mm) Výška Šířka Hloubka

GKPv 65..	___________ 2150	 700	 830
GKPv 14..	___________ 2150	 1430	 830
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Instalace
•	 Spotřebič	nestavte	na	přímé	sluneční	světlo	nebo	do	blízkosti	

vařičů,	radiátorů	a	podobných	zdrojů	tepla.
•	 Podlaha	 stanoviště	 musí	 být	 vodorovná	 a	 rovná.	 Případnou	

nerovnost	kompenzujte	upravením	výšky	nožiček.
•	 Mezi	horním	okrajem	spotřebiče	a	stropem	musí	být	mezera	

nejméně	30	cm.	Vždy	zajistěte	dobré	větrání	a	možnost	odvodu	
vyfukovaného	vzduchu.

•	 Norma	 EN	 378	 stanovuje,	 že	 místnost,	 ve	 které	 spotřebič	
instalujete,	 musí	 mít	 objem	 1	m3	 na	 každých	 8	g	 chladicího	
média	R	290	použitého	ve	spotřebiči,	aby	v	případě	netěsnosti	
chladicího	 okruhu	 nedošlo	 v	 místnosti	 se	 spotřebičem	
k	vytvoření	hořlavé	směsi	plynu	a	vzduchu.	Údaj	o	množství	
chladiva	 najdete	 na	 typovém	 štítku	 ve	 vnitřním	 prostoru	
přístroje.

Připojení ke zdroji napájení
Napětí	 místní	 sítě	 musí	 odpovídat	 údaji	 na	 typovém	 štítku.	
Zásuvka	 musí	 být	 jištěna	 pojistkou	 10	 A	 nebo	 vyšší,	 musí	 se	
nacházet	mimo	oblast	zadní	stěny	přístroje	a	musí	být	snadno	
přístupná.

Přístroj připojte pouze přes řádně uzemněnou zásuvku 
s ochranným kolíkem.

Externí alarm
Přístroj	 smí	 k	 zařízení	 externího	
alarmu	 připojit	 pouze	 školený	
personál.
Odstraňte	 šrouby	 na	 spodní	 straně	
čelního	panelu.	Nakloňte	čelní	panel	
směrem	dopředu.

Přiřazení	 kontaktů	 jednotlivých	
konektorů	 znázorňuje	 samo-
lepka	na	krytu.

1 2

A	Rozhraní	RS485

B	Plovoucí	výstup	alarmu

Provozní a ovládací prvky

A	ON/OFF	(zapínání	a	vypínání	přístroje)
B	Menu	(aktivace	hlavního	menu)
C	Tlačítka	výběru
D	Set	(Enter,	nastavení)
E	Akustický alarm	zapnutí/vypnutí	alarmu
F	Displej	(na	obrázku	nahoře	je	vyobrazena	standardní	indikace	

displeje)

Poznámka:Tlačítko	 	 lze	 použít	 ke	 zrušení	 jakýchkoli	
nechtěných	akcí	a	k	návratu	ke	standardní	indikaci	bez	provedení	
jakýchkoli	změn.

Zapnutí a vypnutí spotřebiče
Před	 prvním	 zapnutím	 doporučujeme	 spotřebič	 vymýt	 (viz	
„Čištění“).

•	 Připojte	spotřebič	k	elektrické	síti	–	na	displeji	se	objeví	OFF.

Zapnutí spotřebiče 

Vypnutí spotřebiče

3	vteřiny

Tlačítko 
Pokud	 ve	 standardním	 režimu	 displeje	 stisknete	 tlačítko	 ,	
objeví	se	na	displeji	datum	a	čas.
DD/MM/RR

hh:mm:ss

Opětovným	stiskem	tlačítka	 	se	vrátíte	zpět	ke	standardnímu	
zobrazení.	Tato funkce není automatická.

Zámek klávesnice
Zámek	klávesnice	zabraňuje	nechtěným	změnám	v	elektronickém	
řídicím	systému.

Aktivace zámku klávesnice

5	vteřin

Deaktivujte	opětovným	stiskem	na	5	vteřin.
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Nastavení jazyka
Poznámka:	Předvoleným	jazykem	je	Angličtina.

Pokud si přejete ponechat tento jazyk, není třeba provádět 
následující proceduru.

Pomocí	tlačítek	 	a	 	vyberte	požadovaný	jazyk.

		Veškeré	 nabídky	 se	 nyní	 zobrazují	 ve	 vybraném	
jazyce.

Stiskem	tlačítka	 	se	vrátíte	zpět	ke	standardnímu	zobrazení.

Pokud	60	vteřin	nestisknete	žádné	tlačítko,	přepne	se	elektronický	
řídicí	systém	automaticky	zpět.

Hlavní menu
Stiskněte	tlačítko	 .

Pomocí	tlačítek	 	a	 	vyberte	jednu	z	položek	menu.

Menu 01

Setpoint	=	nastavení	teploty

Menu 02

Humidity	=	volba	vlhkosti

Menu 03

Defrosting	=	manuální	aktivace	odmrazování

Menu 04

Programs	=	přednastavené	skladovací	programy

Menu 05

Alarm	=	seznam	alarmů

Menu 06

Settings	=	Nastavení	řídicí	elektroniky

Menu 01 Setpoint = nastavení teploty

Ve	spodní	části	displeje	se	zobrazí	aktuální	teplota,	v	horní	části	
se	zobrazí	požadovaná	teplota.

Pomocí	 tlačítka	 	snižte	 teplotu	=	chladnější.	Pomocí	 tlačítka	
	zvyšte	teplotu	=	teplejší.

Stiskem	tlačítka	 	potvrďte	nové	nastavení	nebo	tlačítkem	 	
proceduru	zrušte	bez	uložení	změn.

Menu 02 Humidity = volba vlhkosti

Ve	spodní	části	displeje	se	zobrazí	aktuální	nastavení	vlhkosti,	
v	horní	části	se	zobrazuje	požadovaná	hodnota.

Pomocí	tlačítek	 	a	 	vyberte	požadované	nastavení	vlhkosti	
(vysoká,	střední,	nízká).

Stiskem	tlačítka	 	potvrďte	nové	nastavení	nebo	tlačítkem	 	
proceduru	zrušte	bez	uložení	změn.



5

CZ

Menu 03

Defrosting = manuální aktivace odmrazování

Přístroj	se	odmrazuje	automaticky.

Pokud	ponecháte	dlouhou	dobu	pootevřené	dveře,	může	se	na	
vnitřních	plochách	a	na	výparníku	vytvořit	vrstva	ledu.	V	takovém	
případě	lze	funkci	odmrazení	aktivovat	manuálně.

Stiskem	tlačítka	 	spusťte	odmrazování	nebo	stiskem	tlačítka	
	proceduru	zrušte.

Menu 04 Programs 
= přednastavené skladovací programy

Pokud	má	být	spotřebič	používán	pro	speciální	účely,	lze	nastavit	
různé	 programy	 skladování.	 Klima	 uvnitř	 přístroje	 bude	 potom	
nastaveno	v	souladu	se	zamýšleným	použitím	(teplota,	vlhkost).

K	dispozici	jsou	následující	programy:

P01 General Purpose

Obecné	skladování	potravinových	produktů

P02 Dairy Products	(mléčné	výrobky)

P03 Meat

Skladování	 masa	 pro	 okamžitou	 přípravu	 (teplota	 skladování:	
1°C)

P04 Meat Storage

Dlouhodobé	skladování	masa	(teplota	skladování:	-1	°C)

P05 Cook & Chill

Skladování	doma	upečených	jídel

P06 Fish	(ryby)

P07 Red Wine	(červené	víno)

P08 White Wine	(bílé	víno)

P09 Cheese	(sýry)

P10 Patisserie RH Hi

Skladování	pekárenského	zboží	při	vysoké	vlhkosti

P11 Patisserie RH Lo

Skladování	pekárenského	zboží	při	střední	vlhkosti

Nastavení	skladovacího	programu:

Skladovací	program	vyberte	stiskem	tlačítek	 	a	 .

Stiskem	tlačítka	 	potvrďte	nové	nastavení	nebo	tlačítkem	 	
proceduru	zrušte	bez	uložení	změn.
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Menu 05 Alarm = seznam alarmů
Alarmové	události	jsou	ukládány	do	paměti	přístroje,	ze	které	je	
lze	v	případě	potřeby	vyvolat.

Následující alarm lze vyřešit okamžitě: 

Při	 otevřených	 dveřích	 bliká	 na	 displeji	 střídavě	 výše	 uvedené	
zobrazení	 a	 standardní	 indikace.	 Po	 240	 vteřinách	 se	 rozezní	
akustická	výstraha

Akustický	 signál	 vypnete	 stiskem	 tlačítka	 .	 Zavřete	 dveře	
přístroje.

Následující alarmové události vyžadují zkontrolování 
uloženého zboží:

Střídavě	bliká	standardní	a	výše	uvedené	zobrazení.

Tato	indikace	se	objeví	po	výpadku	napájení.

Stiskem	tlačítka	 	zobrazení	vymažte.

Vyvolejte	 údaj	 o	 délce	 výpadku	 napájení	 a	 maximální	 teplotě	
uvnitř	 přístroje.	Viz	 kapitola	 „Vyvolání uložených alarmových 
událostí“.

Střídavě	bliká	standardní	a	výše	uvedené	zobrazení.

Zní	akustický	výstražný	signál.

Akustický	signál	vypnete	stiskem	tlačítka	 .

To může být způsobeno:
•	 dlouhým	 otevřením	 dvířek	 přístroje,	 umožňujícím	 přístup	

teplého	okolního	vzduchu;
•	 dlouhodobým	výpadkem	proudu;
•	 poruchou	spotřebiče.

Alarm	může	být	vyvolán	také	v	případě,	že	do	přístroje	umístíte	
najednou	 velké	 množství	 teplého	 zboží.	V	 takovém	 případě	 se	
nejedná	o	závadu.

Vyvolejte	 údaj	 o	 délce	 nárůstu	 teploty	 a	 maximální	 teplotě	
uvnitř	 přístroje.	Viz	 kapitola	 „Vyvolání uložených alarmových 
událostí“.

V obou případech je třeba zkontrolovat kvalitu uloženého 
zboží a je třeba rozhodnout o jeho další použitelnosti.

Všechny ostatní alarmy musejí být vyřešeny servisním 
technikem.

Vyvolání uložených alarmových událostí

Na	displeji	se	zobrazí	poslední	alarmový	stav.

V	paměti	je	uloženo	30	posledních	alarmů.	Nejvyšší	číslo	(A	_	_)	
označuje	nejnovější	alarm.	Předchozí	alarmovou	událost	vyberte	
stiskem	tlačítek	 	a	 .

Začátek	alarmového	stavu	s	údajem	o	čase	a	datu.

Konec	alarmového	stavu	s	údajem	o	čase	a	datu.

Nejvyšší	teplota	dosažená	uvnitř	přístroje.	

Ke	standardnímu	zobrazení	se	vrátíte	stiskem	tlačítka	 .

Poznámka
Po	tomto	dotazu	bude	zobrazení	alarmu	automaticky	vymazáno.
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Menu 06 Settings

= Nastavení řídicí elektroniky

Settings 01 Service

Settings 04 Inputs/Outputs

Tato	nastavení	smí	provádět	pouze	oddělení	servisní	podpory.

Settings 02 Language

Nastavení	jazyka	displeje.	Viz	odstavec	„Nastavení jazyka“.

Settings 05 Communication

Tato	 položka	 menu	 je	 popsána	 v	 dokumentaci	 příslušenství	
„Posouzení	údajů	sériového	rozhraní“.

Settings 03 Clock Setting

Nastavení	hodin	a	data.

Blikající	údaj	lze	změnit	tlačítky	 	a	 .

Nastavení	uložíte	stiskem	 .

Ke	 standardnímu	 zobrazení	 se	 vrátíte	 stiskem	 tlačítka	 .	
Přechod	mezi	zimním	a	letním	časem	není	automatický.

Settings 06 Display

Nastavení	permanentního	osvětlení	displeje.

Nastavení	uložíte	stiskem	 .

Ke	standardnímu	zobrazení	se	vrátíte	stiskem	tlačítka	 .

Displej	nyní	trvale	svítí.
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Čištění

Před čištěním spotřebič vždy vypněte. Vytáhněte elektrickou 
zástrčku nebo vyjměte/vyšroubujte pojistku.

•	 Přístroj	vyprázdněte	a	potraviny	uložte	na	chladné	místo.
•	 Vnitřek	a	vybavení	omyjte	vlažnou	vodou	s	malým	množstvím	

saponátu.	Nepoužívejte	abrazivní	čisticí	prostředky	a	prostředky	
obsahující	kyseliny	nebo	chemická	rozpouštědla.

•	 Zajistěte,	aby	voda	použitá	k	čištění	nevnikla	do	elektrických	
součástí	nebo	větrací	mřížky.

•	 Všechny	části	dobře	osušte	hadříkem.

Nepoužívejte parní čističe. Mohlo by dojít ke zranění nebo 
poškození přístroje.
•	 Pro	 nerezové spotřebiče	 používejte	 běžně	 prodávané	

přípravky	na	čištění	nerezu.
	− Po	vyčištění	aplikujte	na	nerezové	plochy	rovnoměrně	přípravek	
na	ošetření	nerezových	povrchů.	Přípravek	aplikujte	ve	směru	
broušení.	Docílíte	tak	maximální	možné	ochrany.

	− Nepoužívejte	 abrazívní	 houbičky	 nebo	 prášky,	 nepoužívejte	
koncentrované	 čistící	 roztoky	 a	 nikdy	 nepoužívejte	 čistící	
přípravky	 obsahující	 písek,	 chloridy,	 kyseliny	 nebo	 chemická	
rozpouštědla,	 která	 by	 mohla	 poškodit	 povrchovou	 úpravu	
a	způsobit	korozi.

Výpusť vody
Na	 spodní	 stranu	 přístroje	
lze	 připojit	 vypouštěcí	 hadici	
s	přípojkou	R	3/4.
Vodu,	která	se	uvnitř	nashromáždí	
během	čištění,	lze	tímto	způsobem	
snadno	vypustit.

Spolu	 se	 zařízením	 se	 dodává	
zahnutá	přípojka.

Bezpečnostní zámek
Zámek	 je	 vybaven	 bezpečnostním	
mechanismem.

Uzamčení spotřebiče:
•	 Vložte	klíč,	jak	indikuje	šipka	1.
•	 Otočte	klíčem	o	90°.

Při	 odemykání	 spotřebiče	 postupujte	
obdobným	způsobem.

Závady

Následující závady můžete po kontrole možných příčin 
odstranit sami:

•	 Spotřebič nefunguje:
	− Je	spotřebič	zapnutý?
	− Je	zástrčka	správně	zasunuta	do	elektrické	zásuvky?
	− Není	poškozena	pojistka	zásuvky?

•	 Teplota není dost nízká:
	− Je	teplota	správně	nastavena	(viz	„Nastavení teploty“)?
	− Nebylo	 do	 spotřebiče	 vloženo	 najednou	 přílišné	 množství	
čerstvých	potravin?

	− Ukazuje	samostatně	vložený	teploměr	správnou	teplotu?
	− Funguje	správně	systém	ventilace?
	− Nenachází	se	spotřebič	příliš	blízko	zdroje	tepla?

Pokud	 není	 závada	 způsobena	
žádnou	 z	 výše	 uvedených	
příčin	 a	 chybu	 nedokážete	
sami	 odstranit,	 obraťte	 se	 na	
nejbližší	 servisní	 oddělení	
a	 uveďte	 označení	 přístroje	 a,	
servisní	číslo	b	a	číslo	přístroje	
c	vyznačené	na	typovém	štítku.

Odstraněním	 typového	 štítku	 se	 zbavujete	 veškerých	 práv	 na	
záruční	opravu.

Vypnutí spotřebiče
Pokud	 je	 třeba	 přístroj	 na	 libovolně	 dlouhou	 dobu	 vypnout,	
vypněte	jej	a	vytáhněte	napájecí	šňůru	ze	zásuvky	nebo	odpojte	
jistící	 prvek	 elektrické	 zásuvky.	 Očistěte	 spotřebič	 a	 nechte	
otevřená	dvířka,	abyste	předešli	nežádoucímu	zápachu.

Spotřebič	 splňuje	 veškeré	 příslušné	 bezpečnostní	 předpisy	
a	směrnice	2004/108/EC	a	2006/95/EC.
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Výměna závěsů dvířek
Závěsy	dvířek	smí	vyměnit	pouze	školený	odborník.	

Operaci	je	třeba	provádět	ve	dvou	lidech.

1. Otevřete dveře na cca 90°.

2.	Vyjměte	držák	pantu	dvířek.

3.	Vytáhněte	 dvířka	 ve	 spodní	
části	a	odklopte	je.

4.	Odejměte	 plastovou	 průchodku	 z	 držáku	
pantu.

7.	Při dveřích stále otevřených 
na 90°	 je	 zavěste	 na	 horní	
čtvercový	čep.

8.	Zasuňte	držák	pantu	do	spodního	
kování	 dvířek	 a	 přišroubujte	 jej	
k	základně	držáku.

5.	Odejměte	 ložiskový	 kroužek	 od	 spodního	
kování	dvířek.

6.	Odšroubujte	horní	držák	pantu	a	připevněte	
jej	na	druhou	stranu.

V	případě	potřeby	je	možné	připevnit	
přiložený	pedál	pro	otevírání	dveří.

Pokud	 jsou	 panty	 napravo,	
připevňuje	se	pedál	vlevo	dolu.

Pokud	 jsou	 panty	 nalevo,	 je	 třeba	
distanční	 objímku	 mechanismu	
otevírání	 dveří	 přemístit	 na	 druhou	
stranu.

Pedál	se	pak	připevní	vpravo	dolu.



Poznámky:



Poznámky:
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