
Mrazničky SK

7082 577-00

GG 40.0

Návod na použitie



2

Pokyny na likvidáciu
•	 Obalový materiál nedávajte deťom na hranie – hrozí 

nebezpečenstvo udusenia fóliami!
•	 Obal	odovzdajte	na	likvidáciu	na	oficiálnom	zbernom	mieste.

Doslúžený prístroj:	 Obsahuje	 cenné	 materiály	 a	 je	 nutné	 ho	
odovzdať	do	niektorej	zberne	netriedeného	domového	odpadu.
•	 Doslúžený	prístroj	znefunkčnite.	Vytiahnite	sieťovú	

zástrčku,	 odrežte	 pripájací	 kábel	 a	 zámku	 urobte	
nefunkčnou,	 aby	 sa	 v	 prístroji	 nemohli	 zamknúť	
deti.

•	 Dbajte	na	to,	aby	pri	odvoze	doslúženého	prístroja	
nedošlo	k	poškodeniu	okruhu	chladiaceho	média.

•	 Údaje	o	obsiahnutom	chladiacom	médiu	nájdete	na	 typovom	
štítku.

•	 Likvidácia	 doslúžených	 prístrojov	 musí	 prebehnúť	 odborne	
a	podľa	miestne	platných	predpisov	a	zákonov.

Oblasť použitia prístroja
Prístroj	 je	 vhodný	 výlučne	 na	 chladenie	 potravín.	 V	 prípade	
chladenia	potravín	na	podnikateľské	účely	rešpektujte	príslušné	
zákonné	ustanovenia.

Prístroj	nie	 je	vhodný	na	skladovanie	a	chladenie	 liekov,	krvnej	
plazmy,	laboratórnych	preparátov	alebo	podobných	látok	a	výrob-
kov,	 na	 ktoré	 sa	 vzťahuje	 smernica	 pre	 zdravotnícke	 výrobky	
2007/47/ES.

Nedovolené	alebo	neprimerané	použitie	prístroja	môže	spôsobiť	
poškodenie	alebo	skazenie	uskladneného	tovaru.

Prístroj	nie	je	spôsobilý	na	prevádzku	v	miestach	s	nebezpečen-
stvom	výbuchu.

Prehľad prístroja a jeho vybavenia

Zámka

Ovládacie	prvky

Typový	štítok

Koše

Nastaviteľné	nožičky

Bezpečnostné pokyny a výstražné 
upozornenia

•	 Aby	nedošlo	k	poškodeniu	zdravia	a	k	vecným	škodám,	mali	by	
prístroj	vybaliť	a	umiestniť	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	
alebo	iniciujte,	resp.	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	prívodu.

•	 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	 držte	 mimo	 dosahu	 zápalné	
zdroje	a	priestor	dobre	prevetrajte.

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

•	 Tento	prístroj	nie	je	určený	pre	osoby	(vrátane	detí)	s	telesným,	
zmyslovým	alebo	mentálnym	postihnutím,	alebo	pre	osoby	bez	
dostatočných	skúseností	a	znalostí,	iba	ak	by	boli	o	používaní	
prístroja	poučené	osobou,	ktorá	zodpovedá	za	ich	bezpečnosť,	
alebo	pokiaľ	by	na	ne	táto	osoba	spočiatku	dozerala.	Deti	by	
nemali	zostať	bez	dozoru,	aby	bolo	zaistené,	že	sa	s	prístrojom	
nemôžu	hrať.

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

•	 Zmrzlinu,	 a	 najmä	 ľad	 z	 vody	 alebo	 kocky	 ľadu,	 nepožívajte	
hneď	 po	 vybratí	 a	 príliš	 studené.	 V	 dôsledku	 nízkych	 teplôt	
hrozí	nebezpečenstvo	„popálenia“.

•	 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	vystupujúce	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	 použitie	 v	 uzatvorených	 priestoroch.	
Prístroj	 neprevádzkujte	 pod	 šírym	 nebom	 alebo	 v	 dosahu	
vlhkosti	a	striekajúcej	vody.

Klimatická trieda
Prístroj	je	podľa	klimatickej	triedy	určený	na	prevádzku	v	určitom	
intervale	 okolitých	 teplôt.	 Tieto	 by	 nemali	 byť	 prekročené!	
Príslušná	 klimatická	 trieda	 prístroja	 je	 natlačená	 na	 typovom	
štítku.

Klimatická trieda Okolitá teplota

SN +	10	°C	až	+	32	°C

N +	16	°C	až	+	32	°C

ST +	16	°C	až	+	38	°C

T +	16	°C	až	+	43	°C
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Umiestnenie
•	 Vyvarujte	 sa	 stanovíšť	 s	 priamym	 slnečným	 žiarením,	 vedľa	

sporáka,	kúrenia	a	pod.
•	 Podlaha	 stanovišťa	 musí	 byť	 vodorovná	 a	 rovná.	 Nerovnosti	

vyrovnajte	pomocou	nastavovacích	nožičiek.
•	 Vetracie	mriežky	nesmú	byť	ničím	zakryté.	Zaistite	dostatočné	

vetranie!
•	 Na	mrazničku	nestavajte	žiadne	prístroje	emitujúce	teplo,	napr.	

mikrovlnnú	rúru,	opekač,	atď.
•	 Miestnosť	 na	 umiestnenie	 prístroja	 musí	 mať	 podľa	 normy	

EN	 378	 na	 každých	 8	 g	 chladiaceho	 média	 R	 600a	 objem	
1	m3,	 aby	 v	 prípade	 netesnosti	 okruhu	 chladiaceho	 média	
v	 miestnosti	 nemohla	 vzniknúť	 žiadna	 zápalná	 zmes	 plynu	
so	 vzduchom.	 Údaj	 množstva	 chladiaceho	 média	 nájdete	 na	
typovom	štítku	vo	vnútornom	priestore	prístroja.

•	 Prístroj	 nepripájajte	 spoločne	 s	 inými	 prístrojmi	 cez	 jeden	
predlžovací	kábel	–	nebezpečenstvo	prehriatia.

•	 Prístroj	postavte	vždy	priamo	k	stene.

Pripojenie
Prúd	 (striedavý	 prúd)	 a	 napätie	 musia	 súhlasiť	 s	 údajmi	 na	
typovom	 štítku.	 Zásuvka	 musí	 byť	 istená	 poistkou	 10	A	 alebo	
vyššou,	musí	sa	nachádzať	mimo	oblasti	zadnej	steny	prístroja	
a	musí	byť	ľahko	prístupná.

Prístroj pripojte iba cez predpisovo uzemnenú zásuvku 
s ochranným kolíkom.

Rozmery prístroja

Ovládacie a kontrolné prvky

A	Ukazovateľ	teploty
B	Tlačidlá	na	nastavenie	teploty
C	Tlačidlo	na	zapnutie/vypnutie
D	Tlačidlo	na	vypnutie	alarmu
E	Detská	poistka

Zapnutie a vypnutie
Zapnutie: Stlačte	tlačidlo	ON/OFF,	ukazovateľ	teploty	
potom	svieti/bliká.	Pri	uvádzaní	do	prevádzky	a	teplom	
prístroji	 sa	 budú	 zobrazovať	 čiarky,	 kým	 nebude	
dosiahnutá	teplota	pod	0	°C.

Vypnutie: Tlačidlo	 ON/OFF	 držte	 stlačené	 počas	 cca	 dvoch	
sekúnd,	ukazovateľ	teploty	zhasne.

Nastavenie teploty

Zníženie teploty:	Stlačte	tlačidlo	DOWN.

Zvýšenie teploty:	Stlačte	tlačidlo	UP.
	− Počas	 nastavovania	 nastavená	 hodnota	
bliká.

	− Pri	prvom	stlačení	tlačidiel	na	nastavenie	teploty	sa	na	ukazo-
vateli	objaví	aktuálna,	naposledy	nastavená	hodnota.

	− Každým	ďalším	krátkym	stlačením	sa	nastavená	hodnota	mení	
v	krokoch	po	1	°C.

	− Cca	 5	 sekúnd	 po	 poslednom	 stlačení	 tlačidla	 sa	 elektronika	
automaticky	prepne	a	zobrazí	sa	skutočná	mraziaca	teplota.

	− Teplotu	je	možné	nastaviť	v	rozsahu	-14	°C	až	-28	°C.

Ukazovateľ teploty
Pri	normálnej	prevádzke	sa	zobrazuje	najvyššia	
teplota	mrazeného	tovaru.
Pokiaľ	 sa	na	ukazovateli	 objaví	F3,	 potom	sa	
na	prístroji	vyskytuje	nejaká	porucha.	V	takom	
prípade	 sa,	 prosím,	 obráťte	 na	 autorizované	
servisné	 stredisko	 a	 oznámte	 údaj	 na	
ukazovateli.

Skladovanie
Prístroj	 je	 vhodný	 na	 skladovanie	 zmrzliny	 a	 už	 zmrazených	
potravín.

Výstražné zvukové zariadenie
Prístroj	je	vybavený	funkciou	alarmu.

Alarm – dvere prístroja sú otvorené:
Zaznie,	 ak	 budú	 dvere	 prístroja	 otvorené	 dlhšie	 než	
180	sekúnd.	Stlačením	tlačidla	na	vypnutie	alarmu	 je	
možné	 výstražný	 zvuk	 vypnúť.	 Ak	 sa	 dvere	 zatvoria,	
bude	výstražné	zvukové	zariadenie	opäť	pripravené	na	
funkciu.

Alarm – teplota v mraziacej časti je príliš vysoká:
Zaznie,	ak	mraziaci	priestor	nie	je	dostatočne	chladný.	Súčasne	
bliká	 ukazovateľ	 teploty;	 zvuk	 stíchne	 po	 stlačení	 tlačidla	
„ALARM“.	Ukazovateľ	teploty	bude	blikať	i	naďalej	tak	dlho,	kým	
nebude	stav	alarmu	ukončený.

Tento prípad môže nastať:
•	 ak	 sú	dlhšie	otvorené	dvere	a	do	mraziacej	 časti	 prúdi	 teplý	

vzduch	miestnosti;
•	 po	dlhšom	výpadku	prúdu;
•	 pri	poruche	prístroja.

Vo	všetkých	prípadoch	skontrolujte,	či	nie	sú	potraviny	 rozmra-
zené	alebo	skazené.
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Prídavné funkcie

V	 režime	 nastavenia	 môžete	 využiť	 detskú	 poistku	 a	 zmeniť	
svietivosť	ukazovateľa.

Pomocou	 detskej	 poistky	 môžete	 prístroj	 zabezpečiť	 proti	
nechcenému	vypnutiu	a	nechceným	zmenám	teploty.

Aktivácia režimu nastavenia:
•	 Stlačte tlačidlo Alarm	 na	 cca	 5	 sekúnd	 –	 na	 displeji	 sa	

objaví	c,	čo	znamená	detskú	poistku.	Upozornenie:	Príslušná	
hodnota,	ktorá	sa	má	zmeniť,	bliká.

•	 Stlačením	tlačidla	Up/Down	zvoľte	požadovanú	funkciu:
c	=	detská	poistka,	h	=	svietivosť

•	 Teraz	krátkym	stlačením	tlačidla	Alarm	zvoľte/potvrďte	funkciu:

	> Pri	c = detská poistka	stlačením	tlačidla	Up/Down	zvoľte
c1	=	detská	poistka	zapnutá	alebo
c0	 =	 detská	 poistka	 vypnutá	 a	 potvrďte	 tla-
čidlom	Alarm.	Ak	svieti	symbol	 ,	je	detská	
poistka	aktívna.

	> Pri	h = svietivosť stlačením	tlačidla	Up/Down	zvoľte
h1	=	minimálna	až
h5	=	maximálna	svietivosť	a	potvrďte	tlačidlom	
Alarm.

Opustenie režimu nastavenia:
•	 Stlačením	 tlačidla	 On/Off	 režim	 nastavenia	 ukončíte;	 po	

2	 minútach	 sa	 elektronika	 automaticky	 prepne.	 Normálna	
regulačná	prevádzka	bude	opäť	aktívna.

Bezpečnostná zámka
Zámka	 je	 vybavená	 bezpeč-
nostným	mechanizmom.

Uzamknutie prístroja:
•	 Zámku	zatlačte	v	smere	1.
•	 Kľúč	otočte	o	180°.

Pri	 odomykaní	 prístroja	 sa	
musí	postupovať	v	rovnakom	
poradí.

Odmrazenie

V	 mraziacom	 priestore	 sa	 po	 dlhšom	 čase	 prevádzky	 vytvorí	
hrubšia	vrstva	inovatky	resp.	ľadu.	Táto	zvyšuje	spotrebu	energie.	
Výparníkové	police	preto	pravidelne	odmrazujte.

•	 Pre	odmrazenie	vypnite	prístroj.	Vytiahnite	sieťovú	zástrčku.
•	 Zmrazený	tovar	založte	do	papierov	alebo	prikrývok	a	uložte	na	

chladnom	mieste.
•	 Pre	urýchlenie	procesu	odmrazenia	postavte	na	niektorú	policu	

nádobu	s	horúcou,	nie	vriacou	vodou.
•	 Dvere	 prístroja	 nechajte	 počas	 odmrazovania	 otvorené.	

Zvyškovú	 vodu	 z	 roztopenej	 námrazy	 zachyťte	 utierkou	
a	prístroj	vyčistite.

Na odmrazenie nepoužívajte žiadne mechanické prípravky 
alebo iné umelé pomocné prostriedky okrem tých, ktoré 
odporúča výrobca.

Čistenie

Pred čistením zásadne prístroj vždy odstavte z prevádzky. 
Vytiahnite zástrčku alebo iniciujte resp. vyskrutkujte pred-
radenú poistku.

Vnútorný	priestor,	diely	vybavenia	a	vonkajšie	steny	očistite	vlaž-
nou	vodou	s	trochou	umývacieho	prostriedku.	V	žiadnom	prípade	

nepoužívajte	čistiace	prostriedky	s	obsahom	piesku	alebo	kyselín	
alebo	chemické	rozpúšťadlá.

Nepracujte s parnými čistiacimi prístrojmi!
Nebezpečenstvo poškodenia a poranenia.

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

•	 Všetko	dobre	osušte	utierkou.
•	 Výmenník	 tepla	 mrazničky	 (čo	 je	 kovová	 mriežka	 na	 zadnej	

strane	prístroja)	by	mal	byť	raz	za	rok	očistený,	resp.	zbavený	
prachu.

•	 Typový	 štítok	 na	 vnútornej	 strane	 prístroja	 nepoškoďte	 ani	
ho	 neodstraňujte	 –	 je	 dôležitý	 pre	 autorizovaný	 servis.	 Jeho	
odstránením	sa	zbavujete	všetkých	práv	na	záručnú	opravu.

•	 Pre	prístroje vo vyhotovení z ušľachtilej ocele	použite	bežný	
čistič	na	ušľachtilú	oceľ.

	− Aby	 ste	 dosiahli	 čo	 najlepšiu	 ochranu,	 naneste	 po	 skončení	
čistenia	 prostriedok	 na	 ošetrovanie	 ušľachtilej	 ocele,	 a	 síce	
v	smere	brúsenia.	Spočiatku	 tmavšie	miesta	a	 intenzívnejšia	
farba	povrchu	ušľachtilej	ocele	sú	normálny	jav.

	− Nepoužívajte	 žiadne	 drhnúce/škrabúce	 huby;	 čistiace	
prostriedky	nepoužívajte	koncentrované	a	v	žiadnom	prípade	
s	 obsahom	 chloridov	 resp.	 chemických	 rozpúšťadiel	 –	
poškodzujú	povrch	a	môžu	spôsobiť	koróziu.

Porucha

Nasledujúce poruchy môžete na základe preverenia mož-
ných príčin odstrániť sami:

•	 Prístroj nepracuje,	kontrolky	nesvietia:
	− Skontrolujte,	či	je	prístroj	zapnutý,
	− či	je	sieťová	zástrčka	správne	zastrčená	v	zásuvke,
	− či	je	v	poriadku	poistka	zásuvky.

•	 Teplota nie je dostatočne nízka,	skontrolujte
	− nastavenie	podľa	odseku	„Nastavenie	teploty“	–	bola	nastavená	
správna	hodnota?

	− či	 prípadne	 nebolo	 vložené	 príliš	 veľké	 množstvo	 čerstvých	
potravín;

	− či	separátne	vložený	teplomer	ukazuje	správnu	hodnotu.
	− Nie	sú	zakryté	ventilačné	mriežky?
	− Nie	je	umiestnený	nejaký	zdroj	tepla	príliš	blízko?

Pokiaľ	 sa	 nevyskytuje	 žiadna	
z	 vyššie	 uvedených	 príčin	
a	 poruchu	 teda	 nedokážete	
sami	 odstrániť,	 obráťte	 sa,	
prosím,	 na	 najbližší	 autorizo-
vaný	 servis.	 Oznámte	 typové	
označenie	 A,	 servisné	 číslo	
B	 a	 sériové	 číslo	C	 z	 typo-
vého	štítka.

Odstavenie z prevádzky
Pokiaľ	sa	má	prístroj	na	dlhší	čas	odstaviť	z	prevádzky:	Vypnite	
prístroj,	 vytiahnite	 zástrčku	 alebo	 iniciujte,	 resp.	 vyskrutkujte	
predradené	poistky.	Prístroj	vyčistite	a	dvere	nechajte	otvorené,	
aby	ste	zabránili	vzniku	zápachu.

Prístroj	 zodpovedá	 príslušným	 bezpečnostným	 ustanoveniam	
a	ES-smerniciam	2004/108/ES	a	2006/95/ES.

Výrobca	trvale	pracuje	na	ďalšom	vývoji	všetkých	typov	a	modelov.	
Preto	prosíme	o	pochopenie,	že	si	musíme	vyhradiť	zmeny	formy,	
vybavenia	a	techniky.
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Zmena smeru otvárania dverí

1.	 Vyskrutkujte	skrutku	zo	
spodného	závesu.

2.	 Nadvihnite	dvere,	
vykloňte	ich	doprava	
a	zložte.

3.	 Spodný	ložiskový	čap	
dverí	otočte	o	180°	
a	vytiahnite	von.

4.	 Čap	zastrčte	na	proti-
ľahlej	strane	a	otočte	
o	180°.

5.	 Preložte	diely	horného	
závesu.

6.	 Preložte	spodný	záves	
a	kryt.

7.	 Dvere	nastrčte	na	horný	
čap.

8.	 Dvere	nakloňte	zľava	
dovnútra.

9.	 Skrutkou	fixujte	ložiskový	
čap	dverí.

10.	Prehoďte	držadlo	
a	záslepky	na	dverách.



Poznámky:



Poznámky:
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