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Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí
Ochrann˘ obal je vyroben z recyklovateln˘ch materiálÛ.
- Vlnit˘ kartón/kartón
- Profilovan˘ polystyren
- Polyetylenové folie
- Polypropylenové pásky

�� Obalov˘ materiál skladujte mimo dosah dûtí – poly-
ethylenové sáãky a fólie mohou udusit!

�� Prosíme, odevzdejte ochrann˘ obal do sbûrn˘ch surovin.

Star˘ pfiístroj:
Obsahuje hodnotné materiály a mûl by b˘t proto
fiádnû zlikvidován - nemûl by b˘t pouze vyhozen do
netfiídûného domovního odpadu.
�� Star˘ pfiístroj uãiÀte ihned nepouÏiteln˘m

odstranûním zástrãky a odstfiiÏením pfiívodního
kabelu. OdstraÀte zámek, aby nemohlo dojít 
k uzavfiení hrajícího si dítûte uvnitfi pfiístroje.

�� Zajistûte,  aby u starého pfiístroje pfii transportu do sbûrny
nedo‰lo k po‰kození chladícího okruhu. 

�� Pfiesné údaje o chladivu naleznete na typovém ‰títku. 
�� Staré pfiístroje musí b˘t fiádnû profesionálnû zlikvidovány

dle pfiíslu‰n˘ch zákonÛ a nafiízení.

Bezpeãnostní informace a upozornûní
�� Pfiístroj by mûl b˘t pfiepravován zabalen˘ a instalován

dvûma osobami, aby nedo‰lo k poranûní nebo po‰kození
pfiístroje.

��� V pfiípadû, Ïe je pfiístroj po‰kozen, obraÈte se je‰tû pfied
zapojením na dodavatele.

��� Pro zaji‰tûní bezvadného provozu je tfieba pfiístroj zapojit 
a nastavit tak, jak je uvedeno v tomto návodu na pouÏití.

��� V pfiípadû poruchy odpojte pfiístroj od sítû. Vytáhnûte zá -
strãku nebo vypnûte nebo vyjmûte jistiãe.

�� Pfii odpojování pfiístroje tahejte za zástrãku a nikoli za kabel.
��� Opravy a zásahy na pfiístroji by mûly b˘t provedeny jen

autorizovan˘m servisem, neautorizované práce mohou b˘t
znaãnû nebezpeãné pro uÏivatele. TotéÏ platí pro v˘mûnu
pfiívodního kabelu.

�� Zamezte vniknutí otevfieného ohnû nebo zápaln˘ch zdrojÛ
do pfiístroje. Dbejte na to, aby pfii transportu pfiístroje nebo
pfii ãi‰tûní nedo‰lo k po‰kození chladícího okruhu pfiístroje.
V pfiípadû po‰kození, se ujistûte, Ïe v blízkosti nejsou Ïád -
né zápalné zdroje a místnost dobfie vyvûtrejte.

�� Nestoupejte na podstavec, dvefie ani zásuvky nebo je ne -
pou Ïívejte jako podpûru ãehokoli jiného.

�� Tento pfiístroj není urãen pro pouÏití osobami (vãetnû dûtí)
se sníÏenou psychickou, smyslovou nebo mentální schop-
ností nebo nedostatkem zku‰eností a znalostí, pokud
nejsou pod dohledem nebo nebyly pouãeny o pouÏití pfií-
stroje osobou zodpovûdnou za jejich bezpeãí. Hlídejte
dûti, aby si nehrály s pfiístrojem.

�� Zamezte dlouhodobému kontaktu chladn˘ch a chlazen˘ch
potravin s pokoÏkou. MÛÏe to zpÛsobit bolest, sníÏenou
citlivost pokoÏky nebo omrzliny. V pfiípadû dlouhodobého
kontaktu s pokoÏkou, je nezbytné pfiijmout opatfiení k ochra -
nû pokoÏky, napfi.: nosit ochranné rukavice.

�� Nekonzumujte potraviny uskladnûné v chladniãce pfiíli‰
dlouho, mÛÏe dojít k otravû.

�� V pfiístroji neskladujte Ïádné v˘bu‰niny nebo spreje s hofi-
lav˘mi látkami jako propan, butan, pentan apod. Unikající
plyny by mohly b˘t zapáleny elektrickou jiskrou. Tyto spre-
je poznáte podle oznaãení obsahu nebo symbolu ohnû.

�� NepouÏívejte uvnitfi pfiístroje Ïádné elektrické pfiístroje.
�� Pokud máte zamykateln˘ pfiístroj, nenechávejte klíã v blíz-

kosti pfiístroje nebo na dosah dûtí.

Informace k instalaci a ventilaci
�� Vyvarujte se umístûní pfiístroje v oblasti pfiímého sluneãní-

ho záfiení, vedle sporákÛ, topení, a podobn˘ch zdrojÛ tepla. 
�� Podlaha, na které pfiístroj stojí, by mûla b˘t

vodorovná a rovná. K vyrovnání pfiípadn˘ch
nerovností nastavte v˘‰ku noÏiãek.

�� VÏdy dbejte na dobr˘ pfiívod a odvod vzdu-
chu.

�� Pro usnadnûní zasunutí pfiístroje do otvoru,
je pfiístroj vybaven zadními koleãky. Tato koleãka nejsou
vhodná pro transport ani pro posouvání pfiístroje po
schodech nebo nerovné podlaze.

�� Norma EN 378 urãuje, Ïe místnost, do které instalujete vá‰
pfiístroj má mít objem 1 m3 na kaÏd˘ch 8 g chladiva R600a,
které jsou v pfiístroji, pro zamezení hromadûní hofilavého
plynu/vzduchu v místnosti, ve které je pfiístroj umístûn v pfií-
padû úniku z chladícího okruhu. MnoÏství chladiva pouÏi-
tého ve va‰em pfiístroji je zobrazen na typovém ‰títku na
vnitfiní stranû pfiístroje.

�� Nepropojujte pfiístroj s jin˘mi pfiístroji pomocí prodluÏova-
cího kabelu – mÛÏe dojít k jeho pfiehfiátí.

Rozmûry
(viz. typov˘ ‰títek) V˘‰ka ·ífika Hloubka
FKv(sl) 26 (236 l) 1250 600 610
FKv(sl) 36 (335 l) 1640 600 610

Pfiipojení k síti
Proud (stfiídav˘) a napûtí musí odpovídat údajÛm na typovém
‰títku pfiístroje, kter˘ je umístûn v chladící ãásti na levé stranû.
Zásuvka musí b˘t ji‰tûna minimálnû 10 A pojistkou (jistiãem).
Musí b˘t mimo zadní stranu pfiístroje a b˘t dobfie pfiístupná.

Pfiístroj musí b˘t pfiipojen do uzemnûné zásuvky.

Dráty elektrického vedení jsou barevné dle následujícího klíãe:
zelen˘/Ïlut˘ = uzemnûní, modrá = neutrální/nulov˘, hnûdá =
pod napûtím.
Upozornûní: Pfiístroj musí b˘t uzemnûn.
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Zapnutí a vypnutí pfiístroje
Pfied prvním uvedením do provozu doporuãujeme pfiístroj vy -
ãistit (viz „âi‰tûní“).

Zapnutí pfiístroje:
Pfiipojte pfiístroj do elektrické sítû – pfiístroj je zapnut˘.

Vypnutí pfiístroje:
Vytáhnûte zástrãku ze zásuvky nebo nastavte regulátor teploty
na 0.

NNaassttaavveenníí tteepplloottyy
Mincí otoãte regulátor teploty tak, aby ryska
smûrovala na nastavení mezi 0 a max.
âím blíÏe je regulátor teploty nastaven na
max., tím je chladnûj‰í teplota uvnitfi pfiístroje. 

CChhllaazzeenníí
Tento pfiístroj mÛÏe b˘t pouÏit pro chlazení v‰ech druhÛ potra-
vin.
MfiíÏkové police mohou b˘t pfiemí stûny do poÏadované v˘‰ ky
lahví a potravin. K pfiemístûní polic musí b˘t dvefie otevfieny 
o více neÏ 90°.

Vysokoprocentní alkoholické
ná po je musí dobfie uzavfieny 
a skla dovány ve svislé poloze. 
Vûtrací prÛduchy uvnitfi pfií-
stroje nesmí b˘t zakryty!

Vnitfiní osvûtlení v pfiístroji se sklenûn˘-
mi dvefimi
Vnitfiní osvûtlení je umístûno
uvnitfi pfiístroje v horní ãásti.
MÛÏe b˘t zapnuto a vypnuto
stisknutím vypínaãe Light.

V˘mûna záfiivky:
Od‰roubujte ‰roub na zad ní
stranû krytky.
�� Stisknûte tlaãítka T na

zad ní stranû krytky.
�� Uvolnûte krytku na zadní

stranû a sejmûte ji.
�� Odpojte krytku na zadní

stranû a sejmûte ji.
�� VymûÀte záfiivku.
�� VloÏte krytku z pfiední

stra  ny a zacvaknûte zpût
na místo.

�� Za‰roubujte ‰roub do
kryt ky.

Teplotní displej
V horní ãásti dvefií je umís-
tûn teplomûr. Teplot ní dis-
plej je napájen ba te rií,
která je k dostání u specia-
lizovaného do da va tele.

V˘mûna baterie
�� Otevfiete dvefie.
�� Uvolnûte krytku A.
�� Vytáhnûte teplomûr T.
�� Mal˘m ‰roubovákem

otev fiete prostor
baterie.

�� VymûÀte baterii.
�� Zavfiete prostor baterie.
�� Opût vloÏte v‰echny ãásti.

V pfiípadû, Ïe se na displeji zobrazí Er
nebo HH, má pfiístroj poruchu. ObraÈte
se na autorizovan˘ servis a konzultujte
zobrazen˘ typ poruchy.

Bezpeãnostní zámek
Zámek ve dvefiích pfiístroje je vybaven bezpeãnostních me cha -
nismem.

Uzamknutí pfiístroje:
�� VloÏte klíã jak ukazuje

‰ipka 1.
�� Otoãte klíã o 90°.

Pro odemknutí pfiístroje, opa-
kujte stejn˘ postup v obráce-
ném pofiadí.
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Odmrazování
Pfiístroj se odmrazuje automaticky. 

Pfii provozu pfiístroje na nejchladnûj‰í nastavení termostatu, se
mÛÏe pfiesto na zadní stranû pfiístroje vytvofiit námraza. V tomto
pfiípadû musí b˘t pfiístroj ruãnû odmraÏen.

�� Pro odmraÏení vypnûte pfiístroj. Vytáhnûte zástrãku ze
zásuvky nebo nastavte regulátor teploty na 0.

�� Z pfiístroje vyndejte potraviny a uskladnûte je na chladné
místo. 

�� Pfii odmrazování nechte dvefie pfiístroje otevfiené. Po odm-
raÏení setfiete odtátou vodu a vyãistûte pfiístroj.

Nikdy nepouÏívejte Ïádné mechanické pfiístroje nebo jiná
strojní zafiízení neÏ ty, která jsou doporuãená v˘robcem.

âistûní
Pfied ãi‰tûním vÏdy pfiístroj vypnûte. Odpojte ze sítû nebo
vy‰roubujte ãi vypnûte pojistky.

Vnitfiek chladniãky, vybavení a vnûj‰í stûny omyjte vlaÏnou
vodou s pfiidáním nepatrného mnoÏství mycího prostfiedku. 

NepouÏívejte hrubé nebo brusné ãistiãe nebo chemická
rozpou‰tûdla.

�� KvÛli nebezpeãí zranûní a po‰kození pfiístroje nepouÏívejte
parní ãistiãe.

�� Zajistûte, aby voda z ãi‰tûní nepronikla do ventilaãních mfií-
Ïek a elektrické ãásti pfiístroje.

�� Z chladící jednotky a v˘mûníku tepla (z kovové plochy na
zadní stûnû) by mûl b˘t pravidelnû alespoÀ jedenkrát roãnû
odstraÀován prach.

�� Vyãistûte odtok rozmraÏené vody, kter˘ je umístûn uvnitfi
pfií stroje tenk˘m pfiedmûtem, napfi.: vatov˘m tampónem
apod.

�� Neniãte a neodstraÀujte typov˘ ‰títek na vnitfiní stranû pfií-
stroje. Je velmi dÛleÏit˘ pro servisní úãely. Jeho odstranû-
ním se zbavujete ve‰kerého práva na záruãní opravy.

Vypnutí pfiístroje
Pokud má b˘t pfiístroj vypnut na del‰í ãas, vypnûte pfiístroj 
a odpojte jej od sítû nebo vy‰roubujte pojistky. Vyãistûte pfiístroj
a nechte dvefie otevfiené, tím pfiedejdete vzniku nepfiíjemn˘ch
zápachÛ.

Poruchy
Následující poruchy mÛÏete sami na základû pfiezkou‰ení
odstranit:
�� Zafiízení nepracuje:
- Je pfiístroj správnû zapnut˘?
- Je zástrãka správnû zasunuta do zásuvky?
- Jsou v pofiádku pojistky?
�� Velká hluãnost:
- Stojí pfiístroj pevnû na zemi? 
- NezpÛsobuje pfiístroj chvûní okolních pfiedmûtÛ nebo ná -

bytku? Prosím uvûdomte si, Ïe zvuky z chladících okruhu
nelze úplnû odstranit.

�� Teplota není dostateãnû nízká:
- Je správnû nastavena teplota (viz. „Nastavení teploty“)?
- Neumístili jste do chladniãky velké mnoÏství ãerstv˘ch

potravin?
- Zobrazuje dodateãnû vloÏen˘ teplomûr správnou teplotu?
- Je pfiístroj dostateãnû vûtrán?
- Není pfiístroj umístûn pfiíli‰ blízko zdroje tepla?

Pokud jste nezjistili Ïádnou 
z pfiedchozích závad a ne -
mÛ Ïete opravit vadu sami,
prosím, obraÈte se na nej-
bliÏ‰í autorizované servisní
stfiedisko (viz. záruãní list).
Sdûlte typ pfiístroje (1),
index (2) a ãíslo pfiístroje
(3), které jsou vyznaãeny na
typovém ‰títku. Typov˘ ‰tí-
tek se nalézá uvnitfi pfiístroje
na pravé stranû.
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Zmûna smûru otevírání dvefií

�� Vytáhnûte zaji‰Èovací svor  -
ku ze spodního závûsu
pantu.

�� Sejmûte krytku.
�� Z horního závûsu pantu

od‰roubujte ãep pantu.
�� Sejmûte dvefie.

�� Pfiemístûte svûrací pfiíloÏ-
ku.

�� Pfiemístûte souãásti pantu
a krytky na protûj‰í stranu
dvefií.

�� Pfiemístûte spodní závûs
pantu a krytky na protûj‰í
stranu dvefií.

�� Pfiemístûte zámek a krytky
na protûj‰í stranu dvefií.

�� Vytáhnûte otoãnou tyã 
z pravé podpûry dvefií.
Tyã je pfiibliÏnû 1130 mm
dlouhá.

�� Otoãte otoãnou tyã hori-
zontálnû o 180° a vloÏte ji
do levé podpûry dvefií.

�� Umístûte dvefie na spod-
ní závûs pantu.

�� Za‰roubujte ãep pantu.
�� Vyrovnejte dvefie na stra-

nû a upevnûte ãep pantu.
�� Umístûte krytku.

�� Upevnûte otoãnou tyã
po mocí pfiiloÏeného
klíãe. > 60°.

�� ·estihranná hlava otoãné
tyãe zapadne do spodní-
ho závûsu pantu.

�� Umístûte zaji‰Èovací
svor ku do spodního
závûsu pantu.

�� Pfiemístûte madlo a zá -
slepky na protûj‰í stranu
dvefií.

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



5

Poznámky
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3

Mc TREE a.s., Hlavní 238, 250 89 Láznû Tou‰eÀ

tel.: 286 854 368–70, fax: 286 850 101, e-mail: info@mctree.cz, www.mctree.cz

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


