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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 od -

stra nûním zástrãky a odstfiiÏením pfiívodního
ka belu. OdstraÀte zámek, aby nemohlo dojít 
k uzav fiení 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 pfiedpisy 
Pfiístroj je urãen pro provoz v rozmezí specifick˘ch okolních
teplot, dle své klimatické tfiídy. Tyto teplotní limity by nemûly b˘t
pfiekroãeny. Správná klimatická tfiída va‰eho pfiístroje je uvede-
na na typovém ‰títku.

Klimatická tfiída Nastaveno pro okolní teplotu 
SN aÏ +32 °C
N aÏ +32 °C
ST aÏ +38 °C
T aÏ +43 °C 

Popis pfiístroje a vybavení

Tabulka mraÏení

Vnitfiní osvûtlení

Typov˘ ‰títek

Zámek

Ventilaãní mfiíÏka
prostoru kom-
presoru

Regulátor teploty

Teplomûr

DÛleÏité!
Pfied zapnutím pfiístroje utûsnûte odtok rozmraÏené
vody v podlaze pfiístroje pfiiloÏenou zátkou. Toto je
dÛleÏité pro zaji‰tûní správného chodu pfiístroje. 

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

ma osobami, aby nedo‰lo k poranûní nebo po‰kození pfií-
stroje.

�� V pfiípadû, Ïe je pfiístroj po‰kozen, obraÈte se je‰tû pfied za -
po jením 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 -
strã ku 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
oddûlením autorizovaného servisu, 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 ne -
jsou pod dohledem nebo nebyly pouãeny o pouÏití pfiístro-
je osobou zodpovûdnou za jejich bezpeãí. Hlídejte dûti,
aby si nehrály s pfiístrojem.

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

�� Nejezte zmrzliny, zejména nanuky nebo ledové kostky,
ihned po jejich vyjmutí z mrazící ãásti. MÛÏe dojít k „popá-
lení“ v dÛsledku velmi nízk˘ch teplot.

�� Nekonzumujte potraviny uskladnûné v mrazniãce pfiíli‰
dlou ho, mÛÏe dojít k otravû.

�� Pfiístroj je urãen k mraÏení a skladování potravin a v˘robu
ledu.

�� 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.

Návod je pouÏiteln˘ pro více modelÛ. Mohou se tak vyskytnout
rozdíly.

Rozmûry (mm)

Model V˘‰ka ·ífika Hloubka
GTL 30.. 915 1000 760
GTL 49.. 915 1285 810
GTL 61.. 915 1650 810

*dle modelu a vybavení
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Umístûní
�� 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. Umístûte pfiístroj dostateãnû daleko od zdi, aby se
víko mohlo bez obtíÏí otevírat.

�� Nezakr˘vejte mezeru mezi dolním rohem mrazáku a podla-
hou, protoÏe teplotní v˘mûník musí b˘t zásobován vzdu-
chem pro chlazení. 

�� Mezi ventilaãní mfiíÏkou a zdí musí b˘t mezera nejménû 20
cm. Mezera musí b˘t udrÏována ãistá a ventilaãní otvor
nezakryt˘. 

�� Nedávejte Ïádné pfiedmûty tûsnû vedle vnûj‰ího plá‰tû pfií-
stroje. Musí b˘t zaji‰tûna mezera nejménû 20 cm, aby
mohlo docházet k dostateãné v˘mûnû tepla.

�� Norma EN 378 urãuje, Ïe místnost, do které instalujete vá‰
pfiístroj má mít objem 1m3 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
pfiípadû úniku v chladícího okruhu. MnoÏství chladiva pou-
Ïitého ve va‰em pfiístroji je zobrazen na typovém ‰títku na
vnitfiní stranû pfiístroje. 

�� Nepropojujte pfiístroj s jin˘mi pfiístroji pomocí prodlu-
Ïovacího kabelu – mÛÏe dojít k pfiehfiátí.

Poznámky k úspofie energie
�� Zamezte otevírání víka na zbyteãnû dlouhou dobu.
�� Potraviny skladujte uspofiádané logicky a nepfiekraãujte

záruãní lhÛtu uvedenou na obalu.
�� Pokud se vytvofií vrstva ledu, pfiístroj odmrazte.

Pfiipojení k síti
Proud (stfiídav˘) a napûtí musí odpovídat údajÛm na typovém
‰tít ku pfiístroje, kter˘ je umístûn na vrcholu pravé strany mra-
záku.
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.

Zapnutí a vypnutí pfiístroje
Pfied prvním uvedením do provozu doporuãujeme pfiístroj
vyãistit (viz „âi‰tûní“). Zapnûte pfiístroj 6 hodin pfied prvním
vloÏením potravin.

Pfiipojte pfiístroj do elektrické sítû – pfiístroj je zapnut˘.

Vypnutí pfiístroje: 
Vytáhnûte zástrãku ze zásuvky nebo vyjmûte/vy‰roubujte poji-
stky.

Nastavení teploty 
Regulátor teploty T otoãte na poÏadovanou tep-
lotu.

Nastavení „1“ = nejniÏ‰í chladící v˘kon
Nastavení „7“ = nejvy‰‰í chladící v˘kon
Pro dlouhodobé skladování potravin doporuãu-
jeme teplotu nejménû -18 °C.

Zobrazení teploty
Teplomûr zobrazuje nejvy‰‰í teplotu
zmraÏen˘ch potravin. Teplomûr je vyro-
ben a nastaven tak, Ïe se zobrazují pou -
ze teploty niÏ‰í neÏ 0 °C.

Skladování
Pfiístroj je vhodn˘ pro skladování
zmrzlin a jiÏ zmraÏen˘ch potravin.

Upozornûní!
Maximální skladované mnoÏství
potravin je moÏné maximálnû
po horní hranici skladovacích
ko‰Û. 

*dle modelu a vybavení
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Vnitfiní osvûtlení 
Vnitfiní osvûtlení se automaticky rozsvítí, kdyÏ je víko otevfiené,
a opût zhasne, kdyÏ se víko zavfie. 
Îárovka: 15 W (nikdy nepouÏívejte Ïárovku silnûj‰í neÏ 15 W).
Proud a napûtí musí souhlasit s údaji na ‰títku, závit E 14.

V˘mûna Ïárovky:
Odpojte pfiístroj ze sítû nebo vypnûte nebo vy‰roubujte
pojistku.
- OdstraÀte kryt ve smûru ‰ipky
- VymûÀte Ïárovku.
- VraÈte kryt zpût. 

Tabulka mraÏení
Je umístûna na vnitfiní stranû víka. 
Mrazící tabulka znázorÀuje mraÏené potraviny a dobu v mûsí-
cích, po kterou mÛÏeme potraviny bezpeãnû skladovat. 
Individuální niÏ‰í nebo vy‰‰í skladovací doba, záleÏí na kvalitû
potravin, systému mraÏení a individuálnímu poÏadavku domác-
nosti na kvalitu potravin. NiÏ‰í hodnoty vÏdy odpovídají potra-
vinám s vy‰‰ím obsahem tuku.

Ko‰íky
Ko‰íky Vám usnadÀují tfiídûní
potravin. Horní ko‰íky mohou
b˘t zavû‰eny na rámu mrazáku
pomocí jejich drÏadel. Spodní
ko‰íky stojí na podlaze mrazá-
ku nebo na otoãen˘ch drÏad-
lech nejniÏ‰ího ko‰íku. 
Stisknûte drÏadlo dolÛ, zved-
nûte jej a pfieklopte dovnitfi. 

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

Uzamknutí pfiístroje:
1) VloÏte klíã a pfiidrÏte ho stisknut˘.
2) Otoãte klíã o 90°.

3
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Odmrazování
Po del‰ím provozu se mÛÏe na mrazících ãástích vytvofiit
námraza nebo vrstva ledu. Vrstva ledu zvy‰uje spotfiebu energie.
Proto byste mûli pfiístroj pravidelnû odmrazovat. 
�� Vypnûte pfiístroj. Vytáhnûte zástrãku ze sítû nebo vyjmû-

te/vy‰roubujte pojistky. 
�� Zmrazené potraviny zabalte do novin nebo pfiikr˘vky 

a uloÏte na chladné místo.
�� Vyjmûte zátku z odtoku

pro roztátou vodu. 
�� Vyjmûte dûlící desku

nebo zmrazovací pod-
nos a umístûte je pod
pfiístroj tak, Ïe vytékající
voda bude protékat
odtokem do dûlící des -
ky nebo zmrazovacího
podnosu.

�� Pfii odmrazování nech -
te víko otevfiené.

�� Po odmraÏení zbytek
vo  dy utfiete utûrkou 
a pfií  stroj vyãistûte.

�� Pokud Vá‰ pfiístroj ne -
má odtokov˘ otvor, vy -
tfiete rozmraÏenou vodu
pomocí houby nebo Ïínky. 

Nikdy nepouÏívejte Ïádná mechanická zafiízení nebo
podobná zafiízení neÏ ty, které jsou doporuãené v˘robcem.

âistûní
�� Pfied ãi‰tûním vÏdy pfiístroj vypnûte. Vyjmûte zástrãku

ze zásuvky nebo vyjmûte/vy‰roubujte pojistky.

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

�� NepouÏívejte hrubé nebo brusné ãistiãe nebo chemic-
ká rozpou‰tûdla.

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

�� Zajistûte, aby voda z ãi‰tûní nepronikla do elektrick˘ch
ãástí pfiístroje nebo do ventilaãních mfiíÏek.

�� V‰echny ãásti dobfie vysu‰te utûrkou.
�� Ventilaãní mfiíÏky by mûly b˘t ãi‰tûny pravidelnû kartáãem

nebo vysavaãem. Vrstva prachu zvy‰uje spotfiebu elektric-
ké energie.

�� Zajistûte, aby Ïádn˘ z drátÛ nebo jin˘ch komponentÛ nebyl
vytlaãen, ohnut nebo po‰kozen.

�� Neniãte a neodstraÀujte typov˘ ‰títek pfiístroje. Je velmi
dÛleÏit˘ pro servisní úãely. Jeho odstranûním se zbavujete
ve‰kerého práva na záruãní opravy.

âi‰tûní povrchÛ z nerezové oceli*
�� Ochranou folii odstraÀte aÏ po umístûní spotfiebiãe na

místo urãení. OkamÏitû po odstranûní ochranné folie o‰et-
fiete nerezov˘ povrch ãistícím prostfiedkem urãen˘m pro
ãi‰tûní nerezov˘ch povrchÛ.

�� K ãi‰tûní povrchÛ z nerezové oceli na va‰em pfiístroji dopo-
ruãujeme pouÏití pfiiloÏeného ãistícího prostfiedku. Pokud
je nutno odstranit silné zneãi‰tûní, pouÏijte teplou vodu na
omytí nebo ãisticí prostfiedek. Po omytí vodou vÏdy pfiístroj
opût o‰etfiete ãistícím prostfiedkem urãen˘m pro ãi‰tûní
nerezov˘ch povrchÛ.

�� VÏdy se ujistûte, Ïe ãistíte ve smûru vybrou‰en˘ch vláken.
âistící pfiípravek si mÛÏete doobjednat pfies svoji prodejnu
nebo servis.

�� V Ïádném pfiípadû nepouÏívejte brusné nebo kyselé ãisti-
ãe, ãistiãe obsahující chlór nebo chemická rozpou‰tûdla.
Aby byla péãe o vá‰ pfiístroj s nerezov˘m povrchem správ-
ná, je dÛleÏité pouÏívat mûkkou, bezpra‰nou textilii a nikoli
‰krábavou houbu nebo kartáã.

Poruchy
Následující poruchy mÛÏete sami na základû pfiezkou‰ení
odstranit:

�� Pfiístroj nepracuje, ovládací svûtla nesvítí:
- Je zástrãka správnû zasunuta do zásuvky?
- Jsou v pofiádku pojistky?

�� Velká hluãnost:
- Stojí pfiístroj pevnû na zemi? 
- NezpÛsobuje pfiístroj chvûní okolních pfiedmûtÛ nebo

nábytku? Prosím uvûdomte si, Ïe zvuky z chladících okru-
hu nelze úplnû odstranit.

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

vin? Sledujte teplotní displej pfií‰tích 24 hodin.
- Zobrazuje zvlá‰È vloÏen˘ teplomûr správnou teplotu?
- Je pfiístroj dostateãnû vûtrán?
- Není pfiístroj umístûn pfiíli‰ blízko zdroje tepla?

Pokud jste nezjistili Ïádnou z pfied-
chozích závad a nemÛÏete opravit
vadu sami, prosím, obraÈte se na
nejbliÏ‰í autorizované servisní
stfiedisko (viz záruãní list) a sdûlte
typ pfiístroje (1), index (2) a ãíslo
pfiístroje (3), které jsou vyznaãeny
na typovém ‰títku. 
Typov˘ ‰títek se nalézá na vrcholu pravé strany mrazáku. 

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 víko otevfiené, tím pfiedejdete vzniku nepfiíjemn˘ch
zápachÛ.

Chladící okruh je testován na tûsnost.
Pfiístroj odpovídá pfiíslu‰n˘m bezpeãnostním pfiedpisÛm EN
55014 a tím splÀuje nafiízení EU 87/308/EEC.

V‰echny typy a modely v˘robce neustále vyvíjí, a proto si vy -
hra zuje právo na zmûnu tvarÛ, vybavení a technologií. 
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Odmrazování, ãi‰tûní
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Poznámky
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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

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


