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

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

Váš starý spotrebič: Obsahuje recyklovateľné 
materiály a musí sa zlikvidovať oddelene od 
netriedeného komunálneho odpadu.
• Vyslúžený prístroj učiňte nepoužiteľným: Vytiahnite 

sieťovú zástrčku, odrežte napájaciu šnúru 
a vyraďte z činnosti zámku, aby sa v prístroji 
nemohli zamknúť deti.

• Pri odvoze doslúženého prístroja dajte pozor, aby nedošlo 
k poškodeniu chladiaceho okruhu a nekontrolovanému úniku 
chladiaceho média.

• Údaje o použitom chladiacom médiu nájdete na typovom štítku.
• Likvidácia doslúžených prístrojov sa musí vykonať odborným 

spôsobom v súlade s miestne platnými predpismi a zákonnými 
opatreniami.

Rozsah použiteľnosti spotrebiča
Spotrebič je vhodný iba na chladenie potravín. V prípade 
komerčného chladenia potravín je potrebné dodržiavať príslušné 
zákonné nariadenia.

Zariadenie nie je vhodné na skladovanie a chladenie liečiv, krvnej 
plazmy, laboratórnych prípravkov alebo podobných medicínskych 
materiálov a výrobkov podľa smernice o medicínskych 
zariadeniach 2007/47/EC.

Prípadné nesprávne použitie prístroja môže viesť k poškodeniu 
alebo znehodnoteniu uložených látok.

Prístroj nie je ďalej určený na prevádzku v prostredí 
s nebezpečenstvom výbuchu.

Popis spotrebiča a vybavenia

Prevádzkové a ovládacie prvky

Typový štítok

Zámka

Drôtená polica

Výškovo nastaviteľné 
nožičky

Výpust vody

Pred prvým zapnutím 
prístroja zazátkujte 
pomocou dodávanej zátky 
výpust slúžiaci pri čistení 
prístroja.

Značka naplnenia
Hornú policu plňte najviac po túto značku. To je 
dôležité na zaistenie riadnej cirkulácie vzduchu 
a rovnomernej teploty vnútri chladničky.

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 akékoľvek poškodenie, prístroj nezapájajte 
do siete a bezodkladne kontaktujte dodávateľa.

• Pri príprave prístroja a jeho zapájaní postupujte v súlade 
s inštrukciami v tejto príručke. Jedine tak je možné zaručiť 
bezpečnú prevádzku prístroja.

• V prípade poruchy odpojte prístroj od siete. Vytiahnite zástrčku 
zo siete a vypnite alebo odpojte istiaci prvok príslušného 
zásuvkového okruhu.

• Pri odpájaní prístroja od siete neťahajte za napájaciu šnúru. 
Prístroj odpojte vytiahnutím vidlice napájacej šnúry zo zásuvky.

• Opravy a zásahy na prístroji môže vykonávať iba autorizované 
servisné stredisko, inak sa užívateľ vystavuje značnému 
nebezpečenstvu. To isté platí i pre výmenu sieťového kábla.

• Vo vnútornom priestore prístroja nemanipulujte s otvoreným 
ohňom alebo so zdrojmi možného vznietenia. Pri preprave 
a čistení prístroja dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu 
chladiaceho okruhu. V prípade poškodenia držte zdroje 
možného vznietenia mimo dosahu a priestor dobre vyvetrajte.

• Podstavec, 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. Dohliadnite 
na deti, aby sa s prístrojom nehrali.

• Vyvarujte sa dlhodobého kontaktu pokožky s chladnými 
povrchmi chladeného/mrazeného tovaru. Mohlo by dôjsť 
k vzniku omrzlín alebo iného bolestivého poranenia. V prípade 
dlhodobého kontaktu s pokožkou pamätajte na ochranné 
opatrenia, napr. na používanie rukavíc.

• Vyhýbajte sa konzumácii príliš dlho skladovaných potravín, 
mohlo by dôjsť k otrave.

• V spotrebiči neskladujte výbušniny alebo spreje s horľavými 
hnacími médiami, ako je bután, propán, pentán atď. Elektrické 
súčasti by mohli spôsobiť vznietenie unikajúceho plynu. Takéto 
spreje je možné identiikovať podľa obsahu uvedeného na 
etikete alebo symbole plameňa.

• Vnútri prístroja nepoužívajte žiadne elektrické zariadenia.

• Ak máte uzamykateľný spotrebič, nenechávajte kľúč blízko 
spotrebiča alebo v dosahu detí.

• Na pripojenie spotrebiča a ďalších zariadení nepoužívajte 
predlžovaciu šnúru. Mohlo by dôjsť k prehriatiu predlžovacej 
šnúry.

• Spotrebič je navrhnutý na použitie v uzatvorených priestoroch. 
Neprevádzkujte spotrebič vo vonkajších priestoroch alebo na 
miestach vystavených striekajúcej vode alebo vlhku.

Klimatická špeciikácia
Prístroj je nastavený tak, aby pracoval v určitých medziach 
okolitých teplôt, v súlade so svojou klimatickou klasiikáciou. 
Tieto teplotné limity by sa nemali prekračovať. Správna klimatická 
špeciikácia pre váš prístroj je uvedená na typovom štítku.

Klimatická špeciikácia Okolité teploty
SN (4) +10 °C až +32 °C
N (4) +16 °C až +32 °C
ST (5) +16 °C až +38 °C
T (5) +16 °C až +43 °C

Rozmery (mm) Výška Šírka Hĺbka

GKPv 65.. ___________ 2 150 700 830
GKPv 14.. ___________ 2 150 1430 830
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Inštalácia
• Spotrebič nestavajte na priame slnečné svetlo alebo do 

blízkosti varičov, radiátorov a podobných zdrojov tepla.
• Podlaha stanovišťa musí byť vodorovná a rovná. Prípadnú 

nerovnosť kompenzujte upravením výšky nôžok.
• Medzi horným okrajom spotrebiča a stropom musí byť medzera 

najmenej 30 cm. Vždy zaistite dobré vetranie a možnosť odvodu 
vyfukovaného vzduchu.

• Norma EN 378 stanovuje, že miestnosť, v ktorej spotrebič 
inštalujete, musí mať objem 1 m3 na každých 8 g chladiaceho 
média R 290 použitého v spotrebiči, aby v prípade netesnosti 
chladiaceho okruhu nedošlo v miestnosti so spotrebičom 
k vytvoreniu horľavej zmesi plynu a vzduchu. Údaj o množstve 
chladiaceho média nájdete na typovom štítku vo vnútornom 
priestore prístroja.

Pripojenie k zdroju napájania
Napätie miestnej siete musí zodpovedať údaju 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 riadne uzemnenú zásuvku 
s ochranným kolíkom.

Externý alarm
Prístroj smie k zariadeniu externého 
alarmu pripojiť iba školený personál.
Odstráňte skrutky na spodnej strane 
čelného panelu. Nakloňte čelný 
panel smerom dopredu.

Priradenie kontaktov 
jednotlivých konektorov 
znázorňuje samolepka na kryte.

1 2

A Rozhranie RS485

B Plávajúci výstup alarmu

Prevádzkové a ovládacie prvky

A ON/OFF (zapínanie a vypínanie prístroja)
B Menu (aktivácia hlavného menu)
C Tlačidlá výberu
D Set (Enter, nastavenie)
E Akustický alarm zapnutie/vypnutie alarmu
F Displej (na obrázku hore je vyobrazená štandardná indikácia 

displeja)

Poznámka: Tlačidlo  je možné použiť na zrušenie 
akýchkoľvek nechcených akcií a na návrat k štandardnej indikácii 
bez vykonania akýchkoľvek zmien.

Zapnutie a vypnutie spotrebiča
Pred prvým zapnutím odporúčame spotrebič vymyť (pozrite 
„Čistenie“).

• Pripojte spotrebič k elektrickej sieti – na displeji sa objaví OFF.

Zapnutie spotrebiča 

Vypnutie spotrebiča

3 sekundy

Tlačidlo 

Ak v štandardnom režime displeja stlačíte tlačidlo , objaví sa 
na displeji dátum a čas.
DD/MM/RR
hh:mm:ss

Opätovným stlačením tlačidla  sa vrátite späť k štandardnému 
zobrazeniu. Táto funkcia nie je automatická.

Zámka klávesnice
Zámka klávesnice zabraňuje nechceným zmenám 
v elektronickom riadiacom systéme.

Aktivácia zámky klávesnice

5 sekúnd

Deaktivujte opätovným stlačením na 5 sekúnd.
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Nastavenie jazyka
Poznámka: Predvoleným jazykom je Angličtina.

Ak si prajete ponechať tento jazyk, nie je potrebné vykonávať 
nasledujúcu procedúru.

Pomocou tlačidiel  a  vyberte požadovaný jazyk.

  
Všetky ponuky sa teraz zobrazujú vo vybranom 
jazyku.

Stlačením tlačidla  sa vrátite späť k štandardnému 
zobrazeniu.

Ak 60 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, prepne sa elektronický 
riadiaci systém automaticky späť.

Hlavné menu

Stlačte tlačidlo .

Pomocou tlačidiel  a  vyberte jednu z položiek menu.

Menu 01
Setpoint = nastavenie teploty

Menu 02
Humidity = voľba vlhkosti

Menu 03
Defrosting = manuálna aktivácia odmrazovania

Menu 04
Programs = prednastavené skladovacie programy

Menu 05
Alarm = zoznam alarmov

Menu 06
Settings = nastavenie riadiacej elektroniky

Menu 01 Setpoint = nastavenie teploty

V spodnej časti displeja sa zobrazí aktuálna teplota, v hornej 
časti sa zobrazí požadovaná teplota.

Pomocou tlačidla  znížte teplotu = chladnejšie. Pomocou 

tlačidla  zvýšte teplotu = teplejšie.

Stlačením tlačidla  potvrďte nové nastavenie alebo tlačidlom 

 procedúru zrušte bez uloženia zmien.

Menu 02 Humidity = voľba vlhkosti

V spodnej časti displeja sa zobrazí aktuálne nastavenie vlhkosti, 
v hornej časti sa zobrazuje požadovaná hodnota.

Pomocou tlačidiel  a  vyberte požadované nastavenie 
vlhkosti (vysoká, stredná, nízka).

Stlačením tlačidla  potvrďte nové nastavenie alebo tlačidlom 

 procedúru zrušte bez uloženia zmien.
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Menu 03
Defrosting = manuálna aktivácia odmrazovania

Prístroj sa odmrazuje automaticky.

Ak ponecháte dlhý čas pootvorené dvere, môže sa na vnútorných 
plochách a na výparníku vytvoriť vrstva ľadu. V takom prípade je 
možné funkciu odmrazenia aktivovať manuálne.

Stlačením tlačidla  spustite odmrazovanie alebo stlačením 

tlačidla  procedúru zrušte.

Menu 04 Programs 
= prednastavené skladovacie programy

Ak sa má spotrebič používať na špeciálne účely, je možné 
nastaviť rôzne programy skladovania. Klíma vnútri prístroja bude 
potom nastavená v súlade so zamýšľaným použitím (teplota, 
vlhkosť).

K dispozícii sú nasledujúce programy:

P01 General Purpose
Všeobecné skladovanie potravinových produktov

P02 Dairy Products (mliečne výrobky)

P03 Meat
Skladovanie mäsa na okamžitú prípravu (teplota skladovania: 
1 °C)

P04 Meat Storage
Dlhodobé skladovanie mäsa (teplota skladovania: -1 °C)

P05 Cook & Chill
Skladovanie doma upečených jedál

P06 Fish (ryby)

P07 Red Wine (červené víno)

P08 White Wine (biele víno)

P09 Cheese (syry)

P10 Patisserie RH Hi
Skladovanie pekárenského tovaru pri vysokej vlhkosti

P11 Patisserie RH Lo
Skladovanie pekárenského tovaru pri strednej vlhkosti

Nastavenie skladovacieho programu:

Skladovací program vyberte stlačením tlačidiel  a .

Stlačením tlačidla  potvrďte nové nastavenie alebo tlačidlom 

 procedúru zrušte bez uloženia zmien.
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Menu 05 Alarm = zoznam alarmov
Alarmové udalosti sú ukladané do pamäte prístroja, z ktorej je 
možné ich v prípade potreby vyvolať.

Nasledujúci alarm je možné vyriešiť okamžite: 

Pri otvorených dverách bliká na displeji striedavo vyššie uvedené 
zobrazenie a štandardná indikácia. Po 240 sekundách sa 
rozoznie akustická výstraha

Akustický signál vypnete stlačením tlačidla . Zavrite dvere 
prístroja.

Nasledujúce alarmové udalosti vyžadujú skontrolovanie 
uloženého tovaru:

Striedavo bliká štandardné a vyššie uvedené zobrazenie.

Táto indikácia sa objaví po výpadku napájania.

Stlačením tlačidla  zobrazenie vymažte.

Vyvolajte údaj o dĺžke výpadku napájania a maximálnej 
teplote vnútri prístroja. Pozrite kapitolu „Vyvolanie uložených 
alarmových udalostí“.

Striedavo bliká štandardné a vyššie uvedené zobrazenie.

Znie akustický výstražný signál.

Akustický signál vypnete stlačením tlačidla .

To môže byť spôsobené:
• dlhým otvorením dvierok prístroja umožňujúcim prístup teplého 

okolitého vzduchu;
• dlhodobým výpadkom prúdu;
• poruchou spotrebiča.

Alarm môže byť vyvolaný aj v prípade, že do prístroja umiestnite 
naraz veľké množstvo teplého tovaru. V takom prípade nejde 
o poruchu.

Vyvolajte údaj o dĺžke nárastu teploty a maximálnej teplote vnútri 
prístroja. Pozrite kapitolu „Vyvolanie uložených alarmových 
udalostí“.

V oboch prípadoch je potrebné skontrolovať kvalitu 
uloženého tovaru a je potrebné rozhodnúť o jeho ďalšej 
použiteľnosti.

Všetky ostatné alarmy musia byť vyriešené servisným 
technikom.

Vyvolanie uložených alarmových udalostí

Na displeji sa zobrazí posledný alarmový stav.

V pamäti je uložených 30 posledných alarmov. Najvyššie číslo 

(A _ _) označuje najnovší alarm. Predchádzajúcu alarmovú 

udalosť vyberte stlačením tlačidiel  a .

Začiatok alarmového stavu s údajom o čase a dátume.

Koniec alarmového stavu s údajom o čase a dátume.

Najvyššia teplota dosiahnutá vnútri prístroja. 

K štandardnému zobrazeniu sa vrátite stlačením tlačidla .

Poznámka
Po tomto dopyte bude zobrazenie alarmu automaticky vymazané.
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Menu 06 Settings
= Nastavenia riadiacej elektroniky

Settings 01 Service
Settings 04 Inputs/Outputs
Tieto nastavenia smú vykonávať iba oddelenia servisnej podpory.

Settings 02 Language
Nastavenie jazyka displeja. Pozrite odsek „Nastavenie jazyka“.

Settings 05 Communication
Táto položka menu je popísaná v dokumentácii príslušenstva 
„Posúdenie údajov sériového rozhrania“.

Settings 03 Clock Setting
Nastavenie hodín a dátumu.

Blikajúci údaj je možné zmeniť tlačidlami  a .

Nastavenie uložíte stlačením .

K štandardnému zobrazeniu sa vrátite stlačením tlačidla . 
Prechod medzi zimným a letným časom nie je automatický.

Settings 06 Display
Nastavenie permanentného osvetlenia displeja.

Nastavenie uložíte stlačením .

K štandardnému zobrazeniu sa vrátite stlačením tlačidla .

Displej teraz trvalo svieti.
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Čistenie

Pred čistením spotrebič vždy vypnite. Vytiahnite elektrickú 
zástrčku alebo vyberte/vyskrutkujte poistku.

• Prístroj vyprázdnite a potraviny uložte na chladné miesto.
• Vnútro a vybavenie umyte vlažnou vodou s malým množstvom 

saponátu. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky 
a prostriedky obsahujúce kyseliny alebo chemické rozpúšťadlá.

• Zaistite, aby voda použitá na čistenie nevnikla do elektrických 
súčastí alebo vetracej mriežky.

• Všetky časti dobre osušte handričkou.

Nepoužívajte parné čističe. Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo 
poškodeniu prístroja.
• Pre antikorové spotrebiče používajte bežne predávané 

prípravky na čistenie antikora.
 − Po vyčistení aplikujte na antikorové plochy rovnomerne 
prípravok na ošetrenie antikorových povrchov. Prípravok 
aplikujte v smere brúsenia. Docielite tak maximálnu možnú 
ochranu.

 − Nepoužívajte abrazívne hubky alebo prášky, nepoužívajte 
koncentrované čistiace roztoky a nikdy nepoužívajte čistiace 
prípravky obsahujúce piesok, chloridy, kyseliny alebo chemické 
rozpúšťadlá, ktoré by mohli poškodiť povrchovú úpravu 
a spôsobiť koróziu.

Výpust vody
Na spodnú stranu prístroja je 
možné pripojiť vypúšťaciu hadicu 
s prípojkou R 3/4.
Vodu, ktorá sa vnútri nazhromaždí 
počas čistenia, je možné týmto 
spôsobom ľahko vypustiť.

Spolu so zariadením sa dodáva 
zahnutá prípojka.

Bezpečnostná zámka
Zámka je vybavená bezpečnostným 
mechanizmom.

Uzamknutie spotrebiča:
• Vložte kľúč, ako indikuje šípka 1.
• Otočte kľúčom o 90°.

Pri odomykaní spotrebiča postupujte 
obdobným spôsobom.

Poruchy

Nasledujúce poruchy môžete po kontrole možných príčin 
odstrániť sami:

• Spotrebič nefunguje:
 − Je spotrebič zapnutý?
 − Je zástrčka správne zasunutá do elektrickej zásuvky?
 − Nie je poškodená poistka zásuvky?

• Teplota nie je dosť nízka:
 − Je teplota správne nastavená (pozrite „Nastavenie teploty“)?
 − Nevložili sa do spotrebiča naraz príliš veľké množstvo čerstvých 
potravín?

 − Ukazuje samostatne vložený teplomer správnu teplotu?
 − Funguje správne systém ventilácie?
 − Nenachádza sa spotrebič príliš blízko zdroja tepla?

Ak nie je porucha spôsobená 
žiadnou z vyššie uvedených 
príčin a chybu nedokážete 
sami odstrániť, obráťte sa na 
najbližšie servisné oddelenie 
a uveďte označenie prístroja a, 
servisné číslo b a číslo prístroja 
c vyznačené na typovom štítku.

Odstránením typového štítka sa zbavujete všetkých práv na 
záručnú opravu.

Vypnutie spotrebiča
Ak je potrebné prístroj na ľubovoľne dlhý čas vypnúť, vypnite ho 
a vytiahnite napájaciu šnúru zo zásuvky alebo odpojte istiaci 
prvok elektrickej zásuvky. Očistite spotrebič a nechajte otvorené 
dvierka, aby ste predišli nežiaducemu zápachu.

Spotrebič spĺňa všetky príslušné bezpečnostné predpisy 
a smernice 2004/108/EC a 2006/95/EC.
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Výmena závesov dvierok
Závesy dvierok smie vymeniť iba školený odborník. 

Operáciu je potrebné vykonávať vo dvojici.

1. Otvorte dvere na cca 90°.

2. Vyberte držiak pántu dvierok.

3. Vytiahnite dvierka v spodnej 
časti a odklopte ich.

4. Odoberte plastovú priechodku z držiaka 
pántu.

7. Pri dverách stále 
otvorených na 90° ich 
zaveste na horný štvorcový 
čap.

8. Zasuňte držiak pántu do 
spodného kovania dvierok 
a priskrutkujte ho k základni 
držiaka.

5. Odoberte ložiskový krúžok od spodného 
kovania dvierok.

6. Odskrutkujte horný držiak pántu 
a pripevnite ho na druhú stranu.

V prípade potreby je možné 
pripevniť priložený pedál na 
otváranie dverí.

Ak sú pánty napravo, pripevňuje sa 
pedál vľavo dole.

Ak sú pánty naľavo, je potrebné 
dištančnú objímku mechanizmu 
otvárania dverí premiestniť na 
druhú stranu.

Pedál sa potom pripevní vpravo 
dole.
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