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Bezpečnostné inštrukcie a upozornenia

Aby sa zabránilo zraneniu alebo poškodeniu prístroja, prístroj by 
mali rozbaľovať a inštalovať dve osoby.

V prípade, že prístroj bol poškodený počas dopravy, kontaktujte 
dodávateľa ešte pred zapojením.

Na zaistenie bezpečného chodu zaistite, aby bol prístroj 
umiestnený a zapojený podľa tohto návodu na použitie.

V prípade akejkoľvek poruchy prístroj odpojte od siete. Vyberte 
zástrčku alebo vyberte alebo vyskrutkujte poistky.

Pri odpájaní prístroja ťahajte za zástrčku a nie za kábel.

Akékoľvek opravy alebo zásahy do prístroja by mal vykonať 
iba zákaznícky servis, neodborný zásah môže byť nebezpečný 
pre užívateľa. To isté platí pre výmenu hlavného elektrického 
kábla. Nestúpajte na podstavec, zásuvky alebo dvere, ani ich 
nepoužívajte na podopieranie čohokoľvek.

Nenechajte deti, aby sa hrali s prístrojom, t. j. nedovoľte im sadať si 
na zásuvky alebo hojdať sa na dverách. Nekonzumujte potraviny, 
ktorých trvanlivosť vypršala, môžu vám spôsobiť otravu.

Ak máte uzamykateľný prístroj, nenechávajte kľúč v blízkosti 
prístroja alebo na dosah detí. Neukladajte do prístroja výbušniny 
alebo spreje poháňané horľavými látkami, ako sú bután, propán, 
pentán atď. Elektrické komponenty môžu spôsobiť vznietenie 
unikajúceho plynu. Tieto spreje môžete rozoznať podľa zloženia 
alebo symbolu horľavosti.

Ochrana životného prostredia a poznámky o likvidácii odpadov

Ochranný obal je vyrobený na ochranu prístroja a jednotlivých 
častí počas prepravy a je vyrobený z recyklovateľných materiálov.

vlnitý kartón (prevláda recyklovaný papier)
profi lovaný polystyrén (CFC – bezfreónový)
polyetylénové vrecká a fólia
polypropylénové pásky
• Prosíme, odovzdajte ochranný obal do zberných surovín. Tak 

sa môžu obalové materiály recyklovať a podľa možností využiť.

Starý prístroj:

Obsahuje hodnotné materiály a nemal by sa preto vyhodiť do 
domového odpadu.
• Starý prístroj ihneď znefunkčnite, odstráňte pripájací kábel.

Odstráňte zámku, aby nemohlo dôjsť k uzatvoreniu hrajúceho 

sa dieťaťa – nebezpečenstvo udusenia.

• Dbajte na to, aby na starom prístroji pri transporte do zberne 
nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu a úniku chladiva do 
priestoru.

Údaje o chladive a izolačných materiáloch nájdete na typovom 
štítku.

informácie o zbere a zberných miestach môžete získať na 
obecnom úrade.

Umiestnenie

Namontujte držadlo dverí do pripevňovacích otvorov. Tým, že 
budete pripevňovať držadlo sami, ušetríte obalový materiál.

Vyvarujte sa umiestnenia prístroja na priamom slnku alebo blízko 
varičov, radiátorov kúrenia alebo podobných zdrojov tepla.

Podlaha, na ktorej prístroj stojí, by mala byť vodorovná. Na 
vyrovnanie prípadných nerovností nastavte výšku nožičiek 
(SW 22). Prístroj môže priliehať k zadnej stene.

Vždy zaistite dobré vetranie a prúdenie vzduchu.

Pripojenie k sieti

Zdroj prúdu (AC) a napätia v mieste použitia musí súhlasiť 
s údajmi na typovom štítku, typový štítok je umiestnený vnútri 
prístroja po ľavej strane.

Zásuvka musí byť istená 10 A alebo vyššou poistkou. Na 

zaistenie bezchybného chodu nepripájajte prístroj k zdroju 

prúdu až 1 hodinu po prevoze. Zapojte prístroj pomocou 

riadne uzemnenej zástrčky a zásuvky.

Zásuvka by mala byť ľahko dostupná a nie priamo za prístrojom.

Zapnutie a vypnutie prístroja

Odporúča sa pred zapojením prístroj vyčistiť (pozrite „Čistenie“).

Otočte regulátorom teploty T v smere hodinových ručičiek z „0“ 
na „1“.

Prístroj je teraz zapnutý a vnútorné osvetlenie sa rozsvieti. 
Prístroj je vypnutý, ak je regulátor nastavený na „0“.

Nastavenie teploty

Otočte regulátorom teploty T na nastavenie požadovanej teploty.

Nastavenie „1“ = najnižší chladiaci výkon, najvyššia teplota.

Nastavenie „7“ = najvyšší chladiaci výkon, najnižšia teplota.
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Chladenie

Tento prístroj sa môže použiť na chladenie všetkých druhov 
potravín. Mriežkové police sa môžu premiestniť do požadovanej 
výšky fl iaš a potravín. Na premiestnenie políc musia byť dvere 
otvorené o viac ako 90°. Potraviny, ktoré uvoľňujú alebo absorbujú 
pachy a chute, sa takisto ako nápoje musia uchovávať zakryté 
alebo v uzatvorených obaloch. Nápoje s vysokým obsahom 
alkoholu by mali byť dobre uzatvorené a uskladnené v stojacej 
polohe.

Vetracie prieduchy na prístroji a vnútorný ventilátor nesmú byť 
zakryté.

Prístroj je vytvorený na chladenie 50 l štandardného suda alebo 
50 l súdka podľa DIN 6647, časť 1. Neodporúčame vkladať do 
prístroja sud s výškou alebo vrcholom suda nad 702 mm.

Pozn.: Tento komerčný prístroj je vhodný na takmer všetky 
použitia. Pri skladovaní citlivého tovaru ako liečiv a pod. 
odporúčame inštaláciu teplotného snímača.

Vnútorné osvetlenie

Žiarovka: 15 W (nikdy nepoužívajte žiarovku s príkonom vyšším 
než 15 W). Napätie musí súhlasiť s údajmi na typovom štítku. 
Závit E14

Výmena žiarovky: Odpojte od siete alebo uvoľnite, príp. 

vyskrutkujte poistku.

Siahnite za kryt, odskrutkujte žiarovku a vymeňte.

Odpojenie prístroja

Ak je prístroj vypnutý na dlhší čas, vypnite prístroj alebo 
vymontujte poistky. Vyčistite prístroj a nechajte dvere otvorené, 
tým predídete nepríjemným zápachom.

Odmrazovanie

Chladnička sa odmrazuje automaticky.

Voda sa zráža na zadnej strane, odteká do nádobky v zadnej 
časti chladničky a odparuje sa vďaka teplu z kompresora. Zaistite, 
aby voda mohla voľne odtekať otvorom v zadnej časti chladničky 
(pozrite „Čistenie“).

Ak bol prístroj prevádzkovaný dlhší čas na najvyšší výkon, môže 
sa vytvoriť na chladiacich častiach vrstva námrazy alebo ľadu. 
Ak sa vrstva ľadu vytvorí, chladiace časti sa musia odmraziť 
a vnútorné povrchy vyčistiť.

Vyberte potraviny z prístroja a uložte ich na chladnom mieste.

Na odmrazovanie používajte iba tie mechanické zariadenia alebo 
syntetické prostriedky, ktoré odporúča výrobca.

Pri odmrazovaní nechajte dvere otvorené. Po odmrazovaní 
vysušte zvyšnú vodu a vyčistite prístroj.

Čistenie

Pred čistením vždy prístroj vypnite. Vyberte zástrčku zo 

zásuvky alebo vymontujte poistky. Vyčistite vnútro, časti 
vybavenia a vonkajšie steny vlažnou vodou s pridaním nepatrného 
množstva umývacieho prostriedku.

Nepoužívajte parné čističe – nebezpečenstvo zranenia 

a poškodenia.

Nepoužívajte brúsne alebo kyslé čističe alebo chemické 
rozpúšťadlá. Odporúčame univerzálne čističe s neutrálnym pH.

Zaistite, aby voda z čistenia neprenikla do el. časti prístroja alebo 
ventilačnej mriežky.

Vytrite všetky časti do sucha utierkou.

Z chladiacej jednotky by sa mal pravidelne odstraňovať prach, 
z kovového roštu na zadnej stene aspoň jedenkrát ročne.
• Čistite odtokový otvor v zadnej časti chladničky tenkým 

predmetom, napr.: vatou na špajli alebo podobným.
• Neničte a neodstraňujte typový štítok na vnútornej strane 

prístroja, je veľmi dôležitý na servisné účely.

Poruchy

Prístroj je konštruovaný tak, aby bol bezporuchový

s dlhou životnosťou. Ak sa napriek tomu vyskytne porucha, 
presvedčte sa, či to nie je spôsobené chybnou obsluhou. V takom 
prípade by vám náklady boli naúčtované aj počas záručnej lehoty.

Nasledujúce poruchy môžete sami na základe preskúšania 

odstrániť:

• Prístroj nepracuje:
• je prístroj zapnutý?

 − je zástrčka správne zasunutá do zásuvky?
 − sú v poriadku poistky?

• Veľká hlučnosť:
• prístroj nestojí pevne na podlahe alebo

 − kompresor spôsobuje chvenie okolitých predmetov.
Dbajte na to, aby prístroj stál rovno a aby sa časti na zadnej 
strane mohli voľne chvieť – uvedomte si, že zvuky z chladiaceho 
okruhu nie je možné úplne odstrániť.

• Teplota v mrazničke nie je dostatočne nízka.
• je teplota správne nastavená? (Pozrite „Nastavenie teploty“)

 − ukazuje zvlášť vložený teplotný snímač správne teplotu?
 − funguje vetranie správne?
 − nie je prístroj blízko zdroja tepla?

Ak ste nezistili žiadnu z predchádzajúcich príčin a nie ste schopní 
poruchu odstrániť sami, obráťte sa na servis a oznámte:

Typ prístroja, index náhradného dielu a číslo prístroja, ktoré sa 
nachádzajú na typovom štítku.
Typový štítok je umiestnený vnútri prístroja po ľavej strane.
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Zmena smeru otvárania dverí

Zavrite dvere a vyskrutkujte záves pántu A. Odtiahnite dvere 
dole a odklopte. Vyskrutkujte čap pántu C zo závesu pántu 
B a naskrutkujte ho do vedľajšej dierky. Vyskrutkujte čap pántu 
D a naskrutkujte
• na protiľahlú stranu.
• Presuňte držadlá E a záslepky F.
• Odoberte kryt A a zaslepte odkryté otvory
• na druhej strane.
• Nasaďte dvere na čap pántu D a zavrite ich. Vložte záves pántu 
B na spodné upevnenie dverí a priskrutkujte na podstavec.

Inštalovanie pod kuchynskú linku

Pri súvislých kuchynských pracovných linkách môže byť 
oddelená vrchná doska prístroja. Potom sa môže prístroj vložiť 
pod existujúcu kuchynskú linku.
• Na odstránenie vrchnej dosky vyskrutkujte skrutky A.
• Zdvihnite dosku a odstráňte ju.
• Je potrebné, aby bol v kuchynskej linke prieduch s min. plochou 

200 cm2 na odvetrávanie zadnej časti prístroja.

Šírka k stene priliehajúceho tesniaceho pásu na linke by nemala 
prekročiť 10 mm na inštalačnú šírku 600 mm.
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