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Pokyny na likvidáciu
Prístroj obsahuje hodnotné materiály a má sa 
odkladať oddelene od zmesového domového odpadu. 
Likvidácia doslúženého prístroja musí prebiehať 
odborne podľa miestne platných predpisov a zákonov.

Pri odvoze doslúženého prístroja nepoškoďte 
chladiaci okruh, aby nedošlo k nekontrolovanému 
úniku chladiaceho média (údaje na typovom štítku) a oleja.

• Vhodným spôsobom zabráňte ďalšiemu možnému používaniu 
prístroja.

• Vytiahnite sieťovú zástrčku.
• Odrežte pripájací kábel.

 VAROVANIE
Nebezpečenstvo udusenia obalovým materiálom a fóliami! 
Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom. Obalový materiál 
odovzdajte na ofi ciálnom zbernom mieste.

Použitie prístroja
Zariadenie je vhodné výhradne na chladenie potravín v domácom 
alebo podobnom prostredí. Sem patrí napr. použitie

 − v kuchyniach pre zamestnancov, penziónoch s raňajkami,
 − hosťami ubytovanými vo vidieckych domoch, hoteloch, 
moteloch a pod.,

 − pri cateringu a podobných službách vo veľkoobchode.

Prístroj používajte výhradne v rámci bežného nasadenia 
v domácnostiach. Akékoľvek odlišné spôsoby použitia sú 
neprípustné. Prístroj nie je vhodný na skladovanie a chladenie 
liekov, krvnej plazmy, laboratórnych preparátov alebo podobných 
látok a výrobkov, na ktoré sa vzťahuje smernica pre zdravotnícke 
výrobky 2007/47/ES. Nedovolené alebo neprimerané použitie 
prístroja môže spôsobiť znehodnotenie alebo skazenie 
uskladneného tovaru. Prístroj nie je spôsobilý na prevádzku 
v miestach s nebezpečenstvom výbuchu.

Popis prístroja

Vnútorné osvetlenie
(pás LED)

Typový štítok

Odkladacie rošty

Zámka

Nastaviteľné opory

Vypínač vnútorného osvetlenia

Regulátor teploty

Regulátor jasu vnútorného 
osvetlenia

Priložený sieťový kábel 
zapojte do prístroja
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Bezpečnostné pokyny a výstražné 

upozornenia
• Aby nedošlo k ujme na zdraví a vecným škodám, mali by 

prístroj vybaliť a inštalovať dve osoby.

• V prípade, že zistíte poškodenie prístroja, neodkladne, ešte 
pred pripojením prístroja, kontaktujte dodávateľa.

• Pre zaručenie bezpečnej prevádzky prístroja vykonajte montáž 
a pripojenie len podľa údajov v návode na použitie.

• V prípade poruchy odpojte prístroj od siete. Vytiahnite zástrčku 
zo siete alebo vypnite istič, prípadne vyskrutkujte poistku.

• Pri odpájaní prístroja od siete neťahajte za pripájací kábel, ale 
za zástrčku.

• Opravy a zásahy do prístroja smú byť vykonávané iba 
autorizovaným servisným strediskom, inak môže dôjsť k vzniku 
závažných nebezpečenstiev pre užívateľa. To isté platí i pre 
výmenu sieťového kábla.

• Vo vnútornom priestore prístroja nemanipulujte s otvoreným 
ohňom alebo so zápalnými zdrojmi. Pri preprave a čistení 
prístroja dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho 
okruhu. V prípade poškodenia nepribližujte k prístroju žiadne 
zápalné zdroje a dobre vetrajte okolitý priestor.

• Sokel, zasúvacie poličky, dvere atď. nepoužívajte ako stúpadlá 
alebo podpery.

• Tento prístroj nie je určený deťom a osobám s obmedzenými 
psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami 
a osobám, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti, ak 
neboli osobou zodpovedajúcou za ich bezpečnosť poučené 
alebo nepoužívali spočiatku tento prístroj pod dozorom takejto 
osoby. Deti by nemali zostať bez dozoru, aby sa nezačali hrať 
s prístrojom.

• Vyvarujte sa dlhodobého kontaktu pokožky s chladnými 
povrchmi prístroja alebo chladeného/mrazeného tovaru. 
Môže to spôsobiť bolesti, znecitlivenie a omrzliny. V prípade 
dlhodobého kontaktu s pokožkou pamätajte na ochranné 
opatrenia, napr. na používanie rukavíc.

• Nepožívajte žiadne nadmerne dlho skladované potraviny, 
môžu spôsobiť otravu.

• Neskladujte v prístroji žiadne výbušné látky alebo spreje 
s horľavými hnacími médiami ako propán, bután, pentán atď. 
Prípadne unikajúce plyny by mohli byť elektrickými súčasťami 
zapálené. Takéto spreje spoznáte podľa natlačeného údaja 
o obsahu alebo podľa symbolu plameňa.

• Vnútri prístroja nepoužívajte žiadne elektrické zariadenia.

• Kľúče od uzamykateľných prístrojov neuchovávajte v blízkosti 
prístrojov ani v dosahu detí.

• Prístroj je navrhnutý na prevádzku v uzatvorených priestoroch. 
Prístroj neprevádzkujte pod šírym nebom alebo vo vlhkom 
prostredí a v dosahu striekajúcej vody.

• Pás svietivých diód v prístroji slúži na osvetlenie vnútorného 
priestoru prístroja. Nie je určený na osvetľovanie miestnosti.

• Pri preprave alebo prevádzke prístroja v nadmorských výškach 
nad 1 500 m sa môže v dôsledku nižšieho tlaku vzduchu 
roztrieštiť sklenená výplň dverí. Črepy sú ostré a môžu spôsobiť 
ťažké poranenia.

Klimatická trieda
Klimatická trieda udáva rozsah okolitých 
teplôt, pri ktorých sa smie prístroj 
prevádzkovať, aby dosahoval plný 
chladiaci výkon.

Klimatická trieda je uvedená na typovom 
štítku.

Umiestnenie typového štítku je popísané v kapitole Popis 

prístroja.

Klimatická trieda Okolitá teplota

4 (SN) +10 °C až +32 °C
4 (N) +16 °C až +32 °C
4+ (ST) +16 °C až +38 °C
4+ (SN-ST) +10 °C až +38 °C
5 (T) +16 °C až +43 °C
5 (SN-T) +10 °C až +43 °C

Neprevádzkujte prístroj mimo udaného teplotného rozsahu!

Hlučnosť výrobku: 39 dB (A)

Inštalácia
• Vyvarujte sa stanovíšť s priamym slnečným žiarením, vedľa 

sporáka, kúrenia a pod.

• Prístroj má stáť na vodorovnej a nezvlnenej podlahe. Nerovnosti 
vyrovnajte nastaviteľnými podperami.

• Miestnosť, v ktorej sa prístroj nachádza, musí mať podľa normy 
EN 378 na každých 8 g chladiaceho média R 600a objem 1 m3, 
aby v nej v prípade netesnosti chladiaceho okruhu nemohla 
vzniknúť výbušná zmes plynu so vzduchom. Údaj o množstve 
chladiaceho média nájdete na typovom štítku vnútri prístroja.

• Medzi hornou hranou prístroja a stropom miestnosti musí 
zostať medzera najmenej 20 cm. Zaistite dostatočnú cirkuláciu 
vzduchu okolo prístroja!

Rozmery prístroja

Hlučnosť prístroja
Hladina hluku bežiaceho spotrebiča leží pod úrovňou 70 dB(A) 
(akustický výkon vztiahnutý na 1 pW).
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Vkladanie odkladacích roštov
Priložené ryhované skrutky slúžia na uchytenie odkladacích 
roštov.

Ryhované skrutky zaskrutkujte vnútri prístroja vpravo aj vľavo 
v požadovanej úrovni a položte na ne odkladacie rošty.

Pre spodný rošt sú potrebné iba dve skrutky na prednej strane. 
Zadný okraj roštu sa bude opierať o výstupok vnútorného 
priestoru.

 Pozor
Najvyššie zaťaženie každého roštu je 15 kg.

Upevnenie na stenu
Prístroj je možné primontovať 
na stenu.

Na to slúžia dva otvory v hornej 
časti zadnej steny prístroja.

Stena aj upevňovacie prvky 
musia byť natoľko pevné, 
aby udržali hmotnosť celkom 
zaplneného prístroja.

Prívod elektrickej energie
Prístroj sa musí napájať výhradne striedavým prúdom.

Prípustné napätie a kmitočet nájdete na typovom štítku. 
Umiestnenie typového štítku je popísané v kapitole Popis 

prístroja.

Zásuvka musí byť uzemnená a elektricky istená podľa predpisov.

Vypínací prúd ističa musí ležať medzi 10 A a 16 A.

Zásuvka sa nesmie nachádzať za prístrojom a musí byť ľahko 
dosiahnuteľná.

Prístroj nenapájajte cez predlžovací kábel ani 
cez rozbočovače.

Nepoužívajte žiadny samostatný menič 
(meniaci jednosmerný prúd na striedavý 
prúd, resp. trojfázový prúd) alebo energeticky 
úspornú zástrčku. Nebezpečenstvo 
poškodenia elektroniky!

Zapnutie a vypnutie zariadenia
Pred uvedením do prevádzky sa odporúča prístroj vyčistiť (bližšie 
v kapitole Čistenie).

Zapnutie
Zasuňte zástrčku – prístroj sa zapne.

Vypnutie
Vytiahnite zástrčku alebo nastavte regulátor teploty 
na 0.

Dôležitá poznámka

V nulovej polohe regulátora teploty je odstavený iba chladiaci 

systém. Pred čistením prístroj bezpodmienečne odpojte od 

napájacej siete. Vytiahnite zástrčku!

Nastavenie teploty
Teplotu v prístroji nastavte regulátorom.

Na pozícii 7 sa bude dosahovať 
najnižšia teplota.

Regulátor nastavte podľa 
potreby na úroveň medzi 1 a 7.
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Vnútorné osvetlenie
Osvetlenie je umiestnené 
v hornej časti vnútorného 
priestoru.

Osvetlenie môžete zapnúť či 
vypnúť vypínačom S.

Svetelná intenzita osvetlenia 

s LED zodpovedá laseru 

triedy 1/1M.

 Pozor
Kryt osvetlenia smie odobrať 

iba zákaznícky servis.

Pri odobratom kryte nepo-

zorujte osvetlenie optickými 

šošovkami z bezprostrednej 

blízkosti. Mohlo by dôjsť 

k poškodeniu zraku.

Regulátor jasu 

vnútorného 

osvetlenia

Jas vnútorného osvetlenia je 
možné meniť.

Jas osvetlenia môžete upraviť 
otáčaním vyobrazeného ovlá-
dacieho prvku.

Bezpečnostná zámka
Zámka vo dverách zariadenia 
je vybavená bezpečnostným 
mechanizmom.

Uzamknutie prístroja:
• Zasuňte kľúč v smere šípky 1.
• Otočte kľúč o 90°.

Pri odomykaní prístroja postupujte 
rovnakým spôsobom.

Odmrazenie
Prístroj sa odmrazuje automaticky. Vzniknutá vlhkosť sa odvádza 
odtokovým otvorom na roztopenú námrazu von do odparovacej 
misky. Odtiaľ sa pôsobením tepla z kompresora roztopená voda 
odparuje.

Čistenie
Prístroj najmenej dvakrát ročne vyčistite!

Pred čistením zásadne prístroj odstavte z prevádzky. 

Vytiahnite zástrčku alebo vypnite istič, resp. vyskrutkujte 

predradenú poistku.

• Bočné steny a povrch dverí čistite výhradne čistou, mäkkou 
handričkou. Podľa potreby ju môžete navlhčiť v roztoku vody 
a čistiaceho prostriedku. Voliteľne môžete použiť utierku 
z mikrovlákna.

 − Nepoužívajte žiadne ostré alebo drsné hubky či koncentrované 
čistiace prostriedky. Najmä sa vyvarujte používania chemických 
rozpúšťadiel a čistidiel s obsahom piesku, chlóru alebo kyselín 
– tieto poškodzujú povrch prístroja a môžu spôsobiť hrdzavenie.

• Vnútrajšok prístroja a súčasti vybavenia čistite vlažnou vodou 
s trochou čistiaceho prostriedku.

Nepracujte s parnými čistiacimi prístrojmi!

Nebezpečenstvo poškodenia a poranenia.

• Dbajte na to, aby čistiaca voda nezatiekla do elektrických 
súčastí a do vetracej mriežky.

• Všetko dobre osušte utierkou.

• Nepoškoďte a neodstráňte typový štítok na vnútornej strane 
prístroja – je dôležitý pre zákaznícky servis.

Porucha
Nasledujúce poruchy môžete odstrániť sami odhalením 

možných príčin.

• Zariadenie nepracuje. Vyskúšajte, či
 − je prístroj zapnutý,
 − je zástrčka správne zasunutá do zásuvky,
 − je istenie zásuvky v poriadku.

• Zvuky sú príliš hlasité. Vyskúšajte, či
 − prístroj stojí pevne na podlahe,
 − vedľa neho stojací nábytok alebo predmety nevibrujú 
v dôsledku bežiaceho chladiaceho agregátu. Zohľadnite, že sa 
nedá celkom zabrániť zvukom z prúdenia v chladiacom okruhu.

• Teplota nie je dostatočne nízka. Vyskúšajte
 − nastavenie podľa kapitoly „Nastavenie teploty“ – bola nastavená 
správna hodnota?

 − či samostatne vložený teplomer ukazuje správnu hodnotu,
 − či nie sú zakryté ventilačné mriežky,
 − či nie je umiestnený príliš blízko nejaký zdroj tepla.

Ak sa nevyskytuje žiadna 
z hore uvedených príčin a vy 
neviete odstrániť poruchu 
sami, obráťte sa, prosím, 
na najbližšie autorizované 
servisné stredisko. Oznámte 
typové označenie A, servisné 
číslo B a výrobné číslo C 
z typového štítku.

Umiestnenie typového štítku je zreteľné z popisu prístroja.

Odstránením typového štítka sa zbavujete všetkých práv na 
záručnú opravu.

Odstavenie z prevádzky
Pokiaľ sa má prístroj na dlhší čas odstaviť z prevádzky: Vytiahnite 
zástrčku zo zásuvky alebo vypnite istič, prípadne vyskrutkujte 
poistku. Prístroj vyčistite a dvere nechajte otvorené, aby ste 
zabránili vzniku zápachu.

Prístroj zodpovedá príslušným bezpečnostným predpisom, ako aj 
smerniciam ES 2004/108/ES a 2006/95/ES.

Chyby a zmeny v texte, technickej špecifi kácii výrobkov a ich vyobrazenia sú vyhradené.
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