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Pokyny pro likvidaci 

Přístroj obsahuje hodnotné materiály a má se 
odkládat odděleně od směsného domovního odpadu. 
Likvidace vysloužilého přístroje musí probíhat 
odborně podle místně platných předpisů a zákonů.

Při odvozu vysloužilého přístroje nepoškoďte 
chladicí okruh, aby nedošlo k nekontrolovanému 
úniku chladicího média (údaje na typovém štítku) a oleje.

• Vhodným způsobem zabraňte dalšímu možnému používání 
přístroje.

• Vytáhněte síťovou zástrčku.
• Odřízněte připojovací kabel.

 VAROVÁNÍ

Nebezpečí udušení obalovým materiálem a fóliemi! Nenechte 
děti hrát si s obalovým materiálem. Obalový materiál odevzdejte 
na ofi ciálním sběrném místě.

Použití přístroje

Zařízení je vhodné výhradně pro chlazení potravin v domácím 
nebo podobném prostředí. Sem patří např. použití

 − v kuchyních pro zaměstnance, v penzionech se snídaní,
 − hosty ubytovanými ve venkovských staveních, hotelech, 
motelech apod.,

 − při cateringu a podobných službách ve velkoobchodě.

Přístroj používejte výhradně v rámci nasazení běžného 
v domácnostech. Jakékoli odlišné způsoby použití jsou 
nepřípustné. Přístroj není vhodný pro skladování a chlazení léků, 
krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek 
a výrobků, na něž se vztahuje směrnice pro zdravotnické výrobky 
2007/47/ES. Nedovolené nebo nepřiměřené použití přístroje 
může způsobit znehodnocení nebo zkažení uskladněného zboží. 
Přístroj není způsobilý pro provoz v místech s nebezpečím 
výbuchu.

Popis přístroje

Ovládací a kontrolní 
prvky

Typový štítek

Stavitelné opěry

Bezpečnostní pokyny a výstražná 

upozornění

• Aby nedošlo k újmě na zdraví a věcným škodám, měly by 
přístroj vybalit a instalovat dvě osoby.

• V případě, že zjistíte poškození přístroje, neprodleně, ještě 
před připojením přístroje, kontaktujte dodavatele.

• Pro zaručení bezpečného provozu přístroje proveďte montáž 
a připojení jen podle údajů v návodu k použití.

• V případě závady odpojte přístroj od sítě. Vytáhněte zástrčku 
ze zásuvky nebo vypněte jistič, případně vyšroubujte pojistku.

• Při odpojování přístroje od sítě netahejte za připojovací kabel, 
nýbrž za zástrčku.

• Opravy a zásahy do přístroje smějí být prováděny pouze 
autorizovaným servisním střediskem, jinak může dojít ke vzniku 
závažných nebezpečí pro uživatele. Totéž platí i pro výměnu 
síťového kabelu.

• Ve vnitřním prostoru přístroje nemanipulujte s otevřeným ohněm 
nebo se zápalnými zdroji. Při přepravě a čištění přístroje dbejte 
na to, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu. V případě 
poškození nepřibližujte k přístroji žádné zápalné zdroje a dobře 
větrejte okolní prostor.

• Sokl, zasouvací poličky, dvířka atd. nepoužívejte jako stupátka 
nebo podpěry.

• Tento přístroj není určen dětem a osobám s omezenými 
psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi 
a osobám, které nemají dostatečné zkušenosti a znalosti, pokud 
nebyly osobou zodpovídající za jejich bezpečnost poučeny 
nebo nepoužívaly zpočátku tento přístroj pod dozorem takové 
osoby. Děti by neměly zůstat bez dozoru, aby si nezačaly hrát 
s přístrojem.

• Vyvarujte se dlouhodobého kontaktu pokožky s chladnými 
povrchy přístroje nebo chlazeného/mraženého zboží. 
Může způsobit bolesti, znecitlivění a omrzliny. V případě 
dlouhodobého kontaktu s pokožkou pamatujte na ochranná 
opatření, např. na používání rukavic.

• Zmrzlinu, zejména s vysokým podílem vody, ani kostky ledu 
nepožívejte hned po vyjmutí a příliš studené. V důsledku 
nízkých teplot hrozí nebezpečí „popálení“.

• Nepožívejte žádné nadměrně dlouho skladované potraviny, 
mohou způsobit otravu.

• Přístroj je určen ke chlazení, zamrazování a skladování potravin 
a k přípravě ledu. Je konstruován k používání v domácnosti. 
Při použití v průmyslovém prostředí je třeba zohlednit pro toto 
prostředí platná ustanovení.

• Neskladujte v přístroji žádné výbušné látky nebo spreje 
s hořlavými hnacími médii jako propan, butan, pentan atd. 
Případně unikající plyny by mohly být elektrickými součástmi 
zapáleny. Takovéto spreje poznáte podle natištěného údaje 
o obsahu nebo podle symbolu plamene.

• Uvnitř přístroje nepoužívejte žádná elektrická zařízení.

• Přístroj je navržen pro provoz v uzavřených prostorech. Přístroj 
neprovozujte pod širým nebem nebo ve vlhkém prostředí 
a v dosahu stříkající vody.
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Klimatická třída

Klimatická třída udává rozsah okolních 
teplot, při nichž se smí přístroj provozovat, 
aby dosahoval plného chladicího výkonu.

Klimatická třída je uvedena na typovém 
štítku.

Umístění typového štítku je popsané 
v kapitole Popis přístroje.

Klimatická třída Okolní teplota

4 (SN) +10 °C až +32 °C
4 (N) +16 °C až +32 °C
4+ (ST) +16 °C až +38 °C
4+ (SN-ST) +10 °C až +38 °C
5 (T) +16 °C až +43 °C
5 (SN-T) +10 °C až +43 °C

Neprovozujte přístroj mimo udaný teplotní rozsah!

Instalace

• Vyvarujte se stanovišť s přímým slunečním zářením, vedle 
sporáku, topení apod.

• Přístroj má stát na vodorovné a nezvlněné podlaze. Nerovnosti 
vyrovnejte seřízením stavitelných podpěr pomocí přiloženého 
stranového klíče.

• Větrací mřížky nesmí být ničím zakryté. Zajistěte dostatečnou 
cirkulaci vzduchu kolem přístroje!

• Nestavte na mrazničku žádné přístroje, které vydávají teplo 
(např. mikrovlnné trouby, toustovače apod.)!

• Místnost, v níž se přístroj nachází, musí dle normy EN 378 
vykazovat na každých 8 g chladiva R 600a objem 1 m3, aby 
v ní v případě netěsnosti chladicího okruhu nemohla vzniknout 
výbušná směs plynu se vzduchem. Údaj o množství chladiva 
naleznete na typovém štítku uvnitř přístroje.

• Přístroj stavte vždy přímo ke zdi.

Rozměry přístroje (mm)

GG 2400 H = 1250 mm
GG 3800 H = 1841 mm

Hlučnost přístroje

Hladina hluku běžícího spotřebiče leží pod úrovní 70 dB(A) 
(akustický výkon vztažený k 1 pW).

Přívod elektrické energie

Spotřebič napájejte jedině střídavým proudem.

Přípustné napětí a kmitočet naleznete na typovém štítku. 
Umístění typového štítku je popsané v kapitole Popis přístroje.

Zásuvka musí být uzemněna a elektricky jištěna podle předpisů.

Vypínací proud jističe musí být mezi 10 A a 16 A.

Zásuvka musí být snadno dosažitelná a nesmí se nacházet za 
přístrojem.

Přístroj nenapájejte přes prodlužovací kabel 
ani přes rozbočovače.

Nepoužívejte žádný střídač (měnící stejno-
směrný proud na střídavý, resp. trojfázový) 
ani energeticky úspornou zástrčku. Nebez-
pečí poškození elektroniky!

Zapnutí a vypnutí zařízení

Před uvedením do provozu se doporučuje vyčistit vnitřek přístroje 
(blíže v odstavci „Čištění“).

Zapnutí:

Zasuňte zástrčku – přístroj se zapne.

• Na ukazateli teploty D se zobrazuje nastavená vnitřní teplota.

• Svítí červená kontrolka alarmu . Červená kontrolka alarmu 
zhasne, jakmile teplota v mrazicím prostoru dostatečně klesne.

Vypnutí:

• Vytáhněte zástrčku nebo nastavte regulátor teploty T na „0“.

Nastavení teploty

Teplota je nastavitelná v rozmezí prvního 
bodu (nejvyšší teplota, nejnižší chladicí výkon) 
a polohy max. (nejnižší teplota, nejvyšší chladicí 
výkon); doporučuje se zvolit –18 °C, resp. 3. bod.

• Pomocí mince otáčejte regulátorem teploty T, 
dokud se na ukazateli teploty nezobrazí požadovaná hodnota.

V rámci konkrétního teplotního rozsahu (např. –15 °C až –18 °C), 
resp. mezi dvěma body regulátoru, lze nastavit nepatrně nižší 
teplotu.

• Podle potřeby otáčejte regulátorem pomalu dál.

Čárka svítící u daného teplotního rozsahu (např. –15 °C až 
–18 °C) se krátce rozbliká. Tím byla nastavena nižší teplota 
v rámci daného teplotního rozsahu.
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Tlačítko pro vypnutí zvukové výstrahy

Přístroj je vybaven funkcí alarmu.

Pokud teplota mrazicího oddílu vystoupí příliš vysoko, rozezní se 
zvuková výstraha a svítivá dioda v tlačítku pro vypnutí alarmu 
začne blikat.

Stisknutím tlačítka pro vypnutí alarmu se zvuková výstraha 
ukončí a LED začne svítit trvale. Jakmile teplota mrazicího oddílu 
dostatečně klesne, LED zhasne.

Tento případ může nastat:

• jestliže jsou déle otevřené dveře a do mrazicí části proudí teplý 
vzduch místnosti;

• po delším výpadku proudu;
• při závadě přístroje.

Ve všech případech zkontrolujte, zda nejsou potraviny rozmrazené 
nebo zkažené. Pokud svítivá dioda alarmu nezhasne, obraťte se 
na zákaznické oddělení (viz odstavec Porucha).

Upozornění: Pokud tlačítko SuperFrost bliká současně 
s ukazatelem teploty, znamená to, že došlo k závadě. V takovém 
případě se, prosím, obraťte na autorizované servisní středisko 
a sdělte údaj na ukazateli.

Zamrazování

Během 24 hodin můžete zamrazit 
maximálně tolik kilogramů čers-
tvých potravin, kolik je uvedeno na 
typovém štítku pod údajem „Mra-

zicí kapacita“. Toto maximální 
množství zamrazovaného zboží 
se liší vždy dle modelu a klima-
tické třídy.

Zamrazování

• Stiskněte tlačítko Superfrost S – 
rozsvítí se kontrolka Superfrost.

• Počkejte 24 hodin.
• Potom vložte čerstvé potraviny.
• Automatika Superfrost ukončí 

zamrazování samočinně 65 hodin 
po zapnutí funkce Superfrost.

Funkci SuperFrost nemusíte zapínat

 − při vkládání již zmrazených věcí
 − při zamrazování čerstvých potravin do hmotnosti cca 1 kg 
denně.

Tlačítko pro vypnutí zvukové výstrahy

Pokyny k zamrazování
• Potraviny, které zamrazujete sami, zabalte vždy po porcích 

odpovídajících potřebám vaší domácnosti. Aby se potraviny 
rychle zamrazily v celém objemu, neměla by být překročena 
následující množství pro balení:
ovoce, zelenina až do 1 kg, maso až do 2,5 kg.

• Jako obalový materiál jsou vhodné běžné dostupné sáčky do 
mrazničky a opakovaně použitelné dózy z plastu, hliníku či 
jiného kovu.

• Zabraňte kontaktu čerstvě zamrazovaných potravin s již 
zamrazenými potravinami. Do boxu vkládejte vždy suché obaly, 
zabráníte tím jejich vzájemnému přimrznutí.

• Na obal vždy napište datum a obsah a nepřekračujte 
doporučenou dobu skladování mraženého zboží.

• Nezamrazujte láhve a dózy s nápoji sycenými kysličníkem 
uhličitým. Mohly by popraskat.

• K rozmrazení vždy vyjímejte jen takové množství, které 
bezprostředně potřebujete. Rozmrazené potraviny zpracujte co 
nejrychleji na hotové jídlo.

Zmrazené potraviny můžete rozmrazit:

 − v horkovzdušné troubě
 − v mikrovlnné troubě,
 − při pokojové teplotě,
 − v chladničce; chlad z mražených potravin se využije ke chlazení 
ostatních potravin.

Odmrazování

V mrazicím prostoru se po delší době provozu vytvoří silnější 
vrstva jinovatky, resp. ledu. Tato zvyšuje spotřebu energie. 
Výparníkové police proto pravidelně odmrazujte.

• K odmrazení vypněte přístroj. Vytáhněte zástrčku nebo 
nastavte regulátor teploty na „0“.

• Mražené potraviny zabalte do papíru nebo deky a uložte je na 
chladném místě.

• Pro urychlení procesu odmrazení postavte na některou polici 
nádobu s horkou, nikoli však vroucí vodou.

• Dveře přístroje nechte během odmrazování otevřené. 
Zbytkovou vodu z roztáté námrazy vysajte utěrkou a přístroj 
vyčistěte.

K odmrazení nepoužívejte žádné mechanické přípravky 

nebo jiné pomocné prostředky, kromě těch, které doporučuje 

výrobce.

Čištění

Přístroj nejméně dvakrát ročně vyčistěte!

Před čištěním zásadně přístroj odstavte z provozu. Vytáhněte 

zástrčku nebo vypněte jistič, resp. vyšroubujte předřazenou 

pojistku.

Vnitřní prostor, díly vybavení a vnější stěny očistěte vlažnou vodou 
s trochou mycího prostředku. V žádném případě nepoužívejte 
čisticí prostředky s obsahem písku nebo kyselin ani chemická 
rozpouštědla.

Nepracujte s parními čisticími přístroji!

Nebezpečí poškození a poranění.

• Dbejte na to, aby čisticí voda nezatekla do elektrických součástí 
a do větrací mřížky.

• Vše dobře osušte utěrkou.
• Chladicí soustrojí s tepelným výměníkem – kovovou mřížkou 

na zadní straně přístroje – by se mělo jednou za rok vyčistit 
a zbavit prachu.

• Nepoškoďte a neodstraňte typový štítek na vnitřní straně 
přístroje – je důležitý pro zákaznický servis.
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Porucha

Následující poruchy můžete na základě prověření možných 

příčin odstranit sami:

Přístroj nepracuje. Ověřte,

 − zda je přístroj zapnutý,
 − zda je síťová zástrčka správně zasunutá v zásuvce,
 − zda je jištění zásuvky v pořádku.

Zvuky jsou příliš hlasité. Ověřte, zda
 − přístroj stojí pevně na podlaze,
 − vedle něho stojící nábytek nebo předměty nevibrují v důsledku 
běžícího chladicího agregátu. Zohledněte, že se nedá zcela 
zabránit zvukům z proudění v chladicím okruhu.

Teplota není dostatečně nízká. Ověřte
 − podle odstavce Nastavení teploty, zda byla nastavena správná 
hodnota,

 − zda nebylo vloženo příliš mnoho čerstvých potravin,
 − zda samostatně vložený teploměr ukazuje správnou hodnotu,
 − zda nejsou zakryté ventilační mřížky,
 − zda není umístěn příliš blízko nějaký zdroj tepla.

Pokud se nevyskytuje žádná 
ze shora uvedených příčin 
a vy neumíte odstranit poru-
chu sami, obraťte se prosím 
na nejbližší autorizované 
servisní středisko. Sdělte 
typové označení 1, servisní 
číslo 2 a výrobní číslo 3 
z typového štítku.

Odstraněním typového štítku 
se zbavujete veškerých práv na záruční opravu.

Umístění typového štítku je popsané v kapitole Popis přístroje.

Odstavení z provozu

Pokud se má přístroj na delší dobu odstavit z provozu, vytáhněte 
zástrčku ze zásuvky nebo vypněte jistič, případně vyšroubujte 
pojistku. Přístroj vyčistěte a dveře nechte otevřené, abyste 
zabránili vzniku zápachu.

Přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním předpisům, jakož 
i směrnicím ES 2004/108/ES a 2006/95/ES.

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. 
Proto prosíme o pochopení, že si vyhrazujeme právo na změny 
tvaru, vybavení a technického provedení.

Zabudování do kuchyňské linky

Aby se přístroj přizpůsobil výšce kuchyňské linky, může se na 
něj postavit odpovídající nástavec. Pro odvětrání přístroje musí 
zůstat vzadu po celé šířce 
nástavce větrací prostor 
hloubky nejméně 50 mm. 
Průřez větracího prostoru 
pod stropem místnosti by 
měl činit nejméně 300 cm2.

Při umístění přístroje vedle 
zdi je třeba ponechat na 
straně pantů prostor mezi 
zdí a stěnou přístroje 
přibližně 50 mm (přesah 
madla při otevřených 
dveřích).

1 Nástavec
2 Mraznička
3 Nábytková stěna
4 Stěna

Změna směru 

otevírání dveří

• Sejměte kryt 1.
• Odšroubujte závěs dveří 2. Sejměte dveře.
• Kryt 4 přemístěte na opačnou stranu.
• Součásti pantu 3 na závěsu dveří 2 přendejte na opačnou 

stranu.
• Dveřní madlo 6 a krytky 7 přemístěte na opačnou stranu.
• Přemístěte krytky 8.
• Sejměte kryty q; a qa.
• Přemístěte čep 9.
• Kryty q; a qa namontujte vždy na opačné straně.
• Zavěste dveře na čep 9 a zavřete je.
• Nasaďte spodní závěs dveří 2 a přišroubujte jej.
• Přicvakněte kryt 1.

Chyby a změny v textu, technické specifi kaci výrobků a jejich vyobrazení jsou vyhrazeny.



Poznámky:
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